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بلومبرگ با اش��اره به افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی ایران طی ماه های اخیر نوش��ت: به 
رغم تشدید تحریم های آمریکا و در پی برخی اقدامات از سوی ایران برای حفظ ذخایر ارزی و 

راه اندازی سامانه مبادله ارز خارجی، وضعیت پول ملی ایران رو به بهبود گذاشته است.
بلومبرگ گزارش داد، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته اس��ت ارزش پول ملی این کش��ور از 
س��ال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و توانس��ته از افت تاریخی خود پس از خروج آمریکا از 

توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها فاصله بگیرد.
عبدالناص��ر همتی گفت به رغم تحریم ها با احیای ارزش پول ملی طی 12 ماه گذش��ته، نرخ 

تورم به ثبات رسیده و اقتصاد ایران به رشد رسیده است.
بر اساس این گزارش پس از این که رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش را از توافق هسته ای 

موسوم به برجام خارج می کند نرخ ریال ایران در بازار آزاد سقوط کرده بود.
از دس��ت رفتن درآمدهای نفتی که منبع اصلی دسترس��ی ایران به ارز خارجی است به منابع 

ارزی ایران ضربه زد و باعث تشدید تورم و کمبود برخی کاالهای وارداتی شده بود.
ام��ا ط��ی ماه های اخیر و در پی برخی اقدامات از س��وی ایران برای حف��ظ ذخایر ارزی و راه 
اندازی س��امانه مبادله ارز خارجی جهت تسهیل عرضه، وضعیت پول ملی ایران رو به بهبودی 

گذاشته است. تسنیم

فرمانده نیروی انتظامی در س��خنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران گفت: نیروی 
انتظامی جهت ارائه خدمات بهتر و بیش��تر به مردم هوشمندس��ازی را در دستور کار قرار داده 
اس��ت. همزمان با قرار گرفتن در هفته نیروی انتظامی، س��ردار حسین اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با تسلیت ایام سوگواری ابا عبداهلل 
حس��ین)ع( گفت: درود می فرس��تم بر ارواح پاک و مطهر ش��هدای انقالب اسالمی و شهدای 
نیروی عظیم انتظامی و مدافعان حرم و روح  بلند و ملکوتی امام راحل و برای فرماندهی معظم 
کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز آرزوی سالمتی و طول عمر باعزت دارم.  

وی ادامه داد: شعار امسال نیروی انتظامی »پلیس هوشمند، امین مردم« است.
 اگر بخواهیم بیش��ترین خدمت را با سرعت بیشتر و دقت بیشتر خدمت مردم ارائه دهیم باید 
از یک ظرفیت و توانمندی باالیی برخوردار باشیم و نیروی انتظامی بعد از انقالب اسالمی رشد 

خوبی داشته است و در هر دهه گام های موثری را برداشته است. 
امروز هم به سمت پلیس هوشمند گام برخواهیم برداشت و نیازهای اولیه ما در بحث زیرساخت 
ها با گام های خوبی که برداشته شده است، برطرف شده است. در بحث توانمندسازی و حرفه 
ای کردن همکاران نیز برنامه مناس��بی داریم. وی بیان کرد: طی س��ه سال آینده با لطف خدا 
به پلیس هوش��مند دس��ت می یابیم. هر چقدر از تکنولوژی روز استفاده بهینه کنیم حتما در 

اجرای ماموریت ها موفق تر خواهیم بود. نیروی انتظامی پناهگاه مردم است.
 پلیس حافظ جان و مال و ناموس و آبروی مردم و ارزش های دینی و ملی کش��ور اس��ت و در 

این راه جهادگونه گام های خوبی را برداشته است.
س��ردار اشتری اظهار کرد: نیروی انتظامی در دفاع مقدس و بعد از آن بیش از 1۳ هزار شهید 

تقدیم مردم و کشور کرده است و برای امنیت و آرامش مردم جانفشانی کرده است. 
امروز مقابله با هرگونه ناامنی اولویت کار ما اس��ت و این باعث اعتماد بیش��تر مردم به نیروی 
انتظامی ش��ده اس��ت به طوری که در نظرس��نجی هایی که صورت گرفته این موضوع مشهود 

است و اعتماد مردم به نیروی انتظامی روز به روز بیشتر افزایش پیدا کرده است.
وی اضاف��ه کرد: همانطور که اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند فارغ از اینکه فردی مس��لمان 
است یا نه و یا به جمهوری اسالمی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی او باید محفوظ باشد. 
البته کسانی که در مدار قانون هستند و به حقوق خود پایدار هستند مورد حمایت ما هستند 
و اگر بخواهند امنیت را بر هم بزنند مقابلش��ان می ایس��تیم. امروز نیروی انتظامی با اقدامات 
برجس��ته در موضوعات انضب��اط اجتماعی و کاهش تلفات جاده ای و افزایش کش��فیات رتبه 
مناسبی دارد. هر سال نسبت به سال گذشته کاهش جرایم  و افزایش کشف جرایم را داریم.

 مهر

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: اظهارات آیت اهلل سیستانی که از طریق ائمه 
جمعه عراق، بیان ش��د، روند تازه ای را در عراق شکل داده و تب اعتراضات را 

می خواباند، از این رو مردم برای راهپیمایی اربعین مشکلی نخواهند داشت.
جعفر قنادباش��ی کارشناس مس��ائل غرب آس��یا، درباره اعتراضات چند روز 
اخی��ر عراق گفت: آنچه که در عراق رخ می دهد مس��لما ی��ک پروژه از پیش 
برنامه ریزی ش��ده است که نشانه های روش��نی دارد که این اقدامات حرکتی 

خودجوش و اعتراضی نیست که از درون عراق شروع شده باشد. 
وی افزود: یکی از آن نش��انه ها این اس��ت که به طور همزمان مردم شهرهای 
عراق ش��روع به اعتراض کردند ولی اگ��ر این اعتراضات خودجوش بود باید از 
یک ش��هر شروع می شد و به شهر دیگر می رفت؛ همچنین اگر مردم عراق به 
دلیل محرومیت اعتراضی دارند باید در همه اس��تان ها باش��د نه اینکه در یک 

شهر راهپیمایی صورت گیرد. 
کارش��ناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: سعودی نها به دنبال ایجاد فتنه در 
استان های شیعه نشین هستند و اگر بحث محرومیت مد نظر باشد بیکاری و 

مشکالت اقتصادی در بین اهل سنت عراقی بیش از شیعیان است. 
قنادباشی خاطرنش��ان کرد: معترضین عراقی در حرکات اعتراضی خود بدون 
دلی��ل با نیروهای امنیتی درگیر می ش��وند و بدون اینک��ه تظاهرات به اوج و 

خشم خاصی برسد این اقدام را می کنند. 
وی گفت: آتش زدن س��اختمان های دولتی از س��وی معترضین هم بخشی از 
برنامه ریزی س��عودی ها برای شعله ور ش��دن التهابات عراق است در حالی که 
ما اگر نگاهی به اعتراضات مردم س��ودان بیندازیم چنین چیزی را مش��اهده 

نمی کنیم.
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: آمریکایی ها بعد از نابودی رژیم بعث اجازه 
ندادند عراق روی آرامش به خود ببیند و زخم زیادی بر بدن این کش��ور وارد 

کردند که می توان به چنگ امریکا و جنگ داعش در عراق اشاره کرد. 
وی افزود: س��وابق جریان مرتجع منطقه نشان می دهد آنها به دنبال اقدامات 
ضدایرانی هس��تند و بر همین اس��اس تالش می کنند ملت ایران و عراق را از 

یکدیگر جدا کرده و اجازه ندهند دوستی این دو کشور ادامه یابد. 
قنادباش��ی گف��ت: راهپیمایی عظیم اربعین عالوه بر اینک��ه می تواند قدرت و 

قوت دوس��تداران اهل بیت را نش��ان دهد ضمن اینکه توان از بین بردن همه 
خصومت هایی که استعمار در این دو کشور ایجاد کرده را هم دارد. 

وی اف��زود: اربعین نمایش وحدت آ میز بین ملت ه��ای ایران و عراق بوده و به 
س��ود هر دو کش��ور از ابعاد مختلف مذهبی، فرهنگی ، اجتماعی، سیاس��ی و 

اقتصادی است. 
قنادباشی تاکید کرد: اربعین تضمین کننده دوستی های دو ملت بزرگ ایران 
و عراق است و اگر بررسی کنیم چرا اربعین مورد هجمه غربی ها است به این 
تحلیل می رسیم که آنها به دنبال ایجاد هر بهانه ای هستند که در سالیان بعد 

در دو کشور جنگ ایجاد کنند. 
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا گفت:  اربعین نمایش واقعی و دوس��تی بین 
ملت های ایران و عراق محس��وب می ش��ود. ضمن اینک��ه اعتراضات چند روز 

اخیر در این کشور هم ادامه اقدامات گروهک تروریستی داعش است. 
وی گفت: ماموریت داعش آن بود که شیعیان عراق را به سمت ایران براند تا 

جنگ شیعه و سنی ایجاد کند عمال توان جهان اسالم فلج شود. 
قنادباش��ی گفت: هشتگ هایی که چند روز اخیر درباره عراق و اعتراضات این 
کش��ور زده شده نشان می دهد که 79 درصد آنها توسط رباط ها در عربستان 

سعودی ساخته شده است. 
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از عناصر منافقین با پول های سعودی ها ماموریت 
یافته  اند تا هش��تگ هایی با پیام های عربی تولید کرده و به نام مردم  عراق در 

فضای مجازی برای شورش منتشر کنند. 
قنادباش��ی گفت: هوشیاری مردم عراق در سال های اخیر نشان داده است که 
تمامی تفرقه افکنی  ها خنثی می ش��ود و به همین دلیل و با توجه به اظهارات 
اخیر آیت اهلل سیس��تانی که از طریق ائمه جمعه عراق، امروز بیان ش��د، روند 
تازه ای در عراق ش��کل خواهد گرفت و تب اعتراضات فروکش خواهد کرد، از 

این رو مردم برای راهپیمایی اربعین مشکلی نخواهند داشت. 
کارش��ناس مسائل غرب آس��یا گفت: تأیید دولت فعلی عراق از سوی آیت اهلل 
سیس��تانی و بی��ان راه حلی برای اعتراضات، یقیناً دش��منان خارجی و مثلث 

غربی � عربی � صهیونیستی را با شکست دیگری مواجه خواهد کرد.
 فارس
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هفت��ه گرامیداش��ت دف��اع مقدس را پش��ت س��ر 
گذاش��تیم، هنوز ریز توجهاتی به این قطعه بزرگ از 
تاریخ انقالب اس��المی می شود. اما نمی خواهیم یاد 
و خاط��ره آن دوران نورانی و بی نظیر را با اش��اراتی 
ب��ه مانند هفته دفاع مقدس به م��ردم ایران تبریک 
بگویی��م، محدود کنیم و یا کلیش��ه ای با این هفته 
کن��ار بیاییم! م��ی خواهیم چند جمل��ه ای را برای 
نسل کنونی و نس��ل آینده بنویسیم، که اگر باز هم 
جنگی شود و آن جنگ به ما تحمیل شود، بار دیگر 
دفاع مقدس��ی خواهیم س��اخت از دفاع مقدس اول 
پر شورتر، ماندگارتر، پر افتخارتر و سرنوشت سازتر، 
از نس��ل کنونی و نسل آینده چنین انتظار و توقعی 
داریم. اگر جنگ آمد س��راغ این کشور، می دانیم که 
نس��ل کنونی و نس��ل آینده، باز هم مانند نس��ل ما 
کهنه س��ربازان می روند برای دفاع از میهن، مردم، 
انقالب و اس��الم. فقط حواسشان این دفعه باشد که 
هوای همدیگر را بیش��تر داشته باشند و هوای پشت 
جبهه را بیشتر از خود. ما کهنه سربازهای آن دوران 
خاطراتی داریم شیرین و تلخ، هم کشتیم هم کشته 
دادیم، کش��ته های ما نزد خ��دا رزق و روزی دارند، 
کشته های دشمن سرافکنده و خوار مقابل خداوند. 
عزت ما مقابل خواری دش��من پس از 8 سال جنگ 

خانمانسوز، می ارزد نه؟
م��ی خواهیم بگوییم، که اگر نرفت��ه بودیم ما کهنه 
سربازان میهن برای دفاع از ناموس، االن نسل کنونی 
نبود که ما بخواهیم با آنها حرف بزنیم و برای نس��ل 
آینده هم پیام بگذاریم. آنها که شهید شدند خوشا به 
حالشان که رفتند و بار سنگین ماندن را هم با خود 
گذاش��تند برای ما. آنها هم ک��ه ماندند با زخم های 
یادگاری آن دوران سر می کنند، چه این زخم ها بر 
جسم باشد چه برد دل. با این ها کاری نداشته باشید 
که برخی در این کشور دزدیدند و رفتند یا دزدیدند 
و هنوز هم هستند، تاریخ پر است از این آدمهای دنیا 
پرست قدرت طلب، مبارزه کنید با این پدیده اما به 
دل نگیری��د. خودتان هم فریب این آدمها را نخورید 
که روشی شیطانی دارند و گولتان می زنند، مراقبت 

کنید، تا در دام آنها نیفتید.
دنیا می گذرد، دنیا هم نگذرد، ما آدمها می گذریم، 
یعنی می گذاریم و می گذریم، رسم دنیا همین است، 
قرار نیس��تف قرار هم نبوده که کس��ی در این دنیا 
جاودانه باشد، بگذار آنهایی که همچون مغول بر سر 
این کش��ور آوار شدند و چپاول کردند، چند صباحی 
را خوش باش��ند که این خوشی پایانی بس غمگین 
دارد. اما قرار نیس��ت به خاطر این چند نفر اوباش و 
ارازل، ش��ما نسل حاضر و نس��ل آینده به انقالب و 
اس��الم و آرمان های آن بدبین بشوید! در هیچ جای 
ای��ن انقالب پیدا نمی کنید که گفته باش��د یا اجازه 
داده باش��د که برخی ها فساد کنند، چپاول کنند، یا 
هر غلط دیگری. ما یعنی کهنه سربازان دوران دفاع 
مقدس، همان کاری را که باید، کردیم، شما امروزی 
ه��ا نظر دیگ��ری دارید؟ بعید می دانی��م که اعتقاد 
داش��ته باشید نباید می رفتیم و می جنگیدیم. چاره 
ای که نداشتیم هیچ، بماند! بی عقلی و کله خرابی از 
یک طرف، بعدش هم عشقی که این جبهه ها داشت. 
نمی خواهیم ادعا کنیم به دروغ که جانمان برایمان 
ش��یرین و عزیز نبود، نه؛ اما حال و احوالی داش��ت 
که انگار دعای تحویل س��ال مستجاب شده بود! اگر 
نمی رفتیم، اگر می ماندیم، اگر دشمن بر این کشور 
مس��لط می ش��د، اکنون چگونه از نگاه های سنگین 
ش��ما نس��ل کنونی نجات پیدا می کردیم، بگذارید 
بعضی ها و برخی جاها بگویند که می خواستی نری! 
مهم نیس��ت، بگذار بگویند. دیوار ما کهنه س��ربازان 
از همه دیوارها کوتاه تر اس��ت، اص��اًل دیوار ندارد. و 
اکنون که پیر ش��دیم و موی سپید بر سر و رویمان 
خودنمایی می کند، پش��یمان نیستیم که هیچ، اگر 
باز هم برای این کش��ور اتفاقی بیفت��د، باز هم از ما 
به س��ر دویدن اس��ت که خواهید دید. ما که کوفی 
نیستیم؟ هستیم؟ نه! اگر بودیم که نمی رفتیم، شما 
چه؟ هس��تید؟ کوفی مس��لکی را می گوییم. گمان 
نکنیم که باشید، یعنی قطعاً که نیستید. االن هم که 
نسل حاضر موجود است، اگر خدای ناکرده بار دیگر 
دش��من خوابی برای کشور دیده باشد، می روند این 
جوانان رشید. نگاه به سر و وضعشان نکنید که اینها 
مالک نیست. یادتان رفته جوانان دوران جنگ مگر 
طیب و طاهر بودند؟ رفتند زالل ش��دند، ناب شدند، 
یا ش��هید شدند، یا اسیر شدند، یا مجروم و جانباز یا 

سالم برگشتند که آنها هم سالم نیستند. 

سخنی از زبان کهنه 
سربازان به نسل کنونی 

و آینده

ادامه صفحه 2

موانع روابط تهران و ریاض از نگاه صدرالحسینی

رهبر انقالب: 
نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس 
کهنه، فراموش یا انکار شوند
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ش��رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از 
شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FT/MK-9680013-FTX :1� شماره مناقصه
»MARINE ROPES« :2� موضوع مناقصه

3� آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4� آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

5� توانایی ارائه ضمنانتنامه بانکی ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 325/000/000 ریال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش��ابه در صورت کس��ب حداقل امتیاز قابل 
قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور.

6� متقاضیان می توانند مدارک  ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7� متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942661�021 تماس حاصل نمایند.

8� محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9، اتاق 16�9، کمیسیون مناقصات.
9� مناقصه گرانی که از ابتدای سال 1397 در مناقصات مشابه )در حدود مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند، نیازی به 

ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
� تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

ت دوم
نوب

شرکت ملی نفت ایران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره مجوز: 1398.3900

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

زخم کاری 
بر �پیکره تولید

سیاست روزعدم حمایت متولیان دولتی از تولیدرا بررسی می کند؛

تب اعتراضات در عراق می خوابد 
کارشناس غرب آسیا: 

مشکلی برای راهپیمایی اربعین وجود نخواهد داشت
ارزش ریال ایران به رغم تشدید تحریم ها در حال بازگشت است

بلومبرگ: 

فرمانده نیروی انتظامی:

هوشمندسازی ناجا در دستور کار است

سرمقاله


