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رفع آلودگی هوای تهران بار دیگر به باریدن ابرها 
موکول شد 

تهران ناامید از تدبیر
به دلیل افزایش آالیندگی هوا مدارس و دانش��گاه ها و مراکز آموزشی 
استان تهران تعطیل شد در حالی که مسئوالن که برنامه ای برای رفع 
آلودگی هوا ندارند گویا همچنان چش��م به آسمان دوخته اند تا شاید 

تدبیر ابرها امید را در میان مردم زنده سازد. 
محمد تقی زاده معاون امور عمرانی اس��تاندار تهران در جلسه  کارگروه 
کاهش آلودگی هوای شهر تهران اظهار داشت: به دلیل افزایش میزان 
آالیندگی هوا مدارس اس��تان تهران به جز شهرهای دماوند، پردیس، 
رودهن و فیروزکوه در تمامی مقاطع امروز در نوبت صبح و عصر تعطیل 
است. وی افزود: تردد کامیون ها در سطح استان تهران ممنوع است و 
در این خصوص نیز پلیس راهور با جدی��ت در ورودی وخروجی های 

ش��هر حضور دارند. معاون امور عمرانی استانداری گفت: این در حالی 
اس��ت که کلیه مراکز آموزش عالی هم تعطیل خواهد بود. همچنین 
قرار اس��ت امروز طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران اجرا ش��ود. 
تمام این صحبت ها در حالی صورت می گیرد که همچنان یک اصل در 
گفته مسئوالن مشاهده نمی شود و آن داشتن طرحی مدون و منسجم 
برای مقابله ریشه ای با پدیده آلودگی هواست. گویا افزایش قیمت بنزین 
به سه هزار تومان و نیز نتوانسته کارکردی در این زمینه داشته باشد. 
سال هاس��ت که عادت کرده ایم به جای منتظر ماندن و چشم دوختن 
به دست مدیران،بگوییم باران بیاید تا آلودگی هوا را از سر شهروندان 
تهرانی  دور کند،حاال دیگر همه، امیدش��ان به باد و باران است.آلودگی 
هوا در استان تهران و سایر کالنشهرهای کشور سالیان سال است که با 
آغاز فصل پاییز و پایداری هوا اتفاق می افتد و جان مردم را تهدید می 
کند.در مقابل این آلودگی هوا، مسووالن هم هرساله از تشکیل کمیته و 
کارگروه ملی و استانی برای کاهش آلودگی ها خبر می دهند ولی تنها 
منجر به تصمیم های مقطعی و کوتاه مدت می شود که در آخر هم با 

پایان فصل سرما و کاهش آلودگی هوا و پدیده اینورژن تصمیمات بلند 
مدت از یادها می رود.

بخشی از تصمیمات کوتاه مدت برای کاهش آلودگی هوا در 10 سال 
گذش��ته به این ترتیب است، تعطیلی مدارس، آبپاشی خیابان، تغییر 
محدوده زوج و فرد، محدودیت تردد کامیون ها، افزایش 50 درصدی 
قیمت طرح ترافیک، کاهش 50 درصدی قیمت بلیت مترو و اتوبوس و 
یا حتی لغو مجوزهای طرح ترافیک را هم داشته اند البته این  بی انصافی 

است اگر بگوییم این اقدامات تاثیری نداشته است!!
قرار گرفتن ش��اخص کیفیت هوا در هر کدام از گروه های فوق دارای 
تعاریفی است که بعضا برخی از آن ها سبب اثراتی بر سالمت انسان ها 
می شود. اثرات حاد بر سالمت معموال از میزان شاخص باالتر از 200 
شروع ش��ده که در ایران حس��ب قانون آلودگی هوا به عنوان شرایط 
اضطرار خوانده می ش��ودو به رنگ بنفش نمایش داده شده است. لذا 
در روزهای گذشته که شاخص آلودگی هوای تهران در یک بازه130 تا 
165 حرکت کرده نمایانگر خطر جدی برای افراد جامعه است.  شاید 

چون تهران سال هاست 100 هزار تاکسی فرسوده، ناوگان حمل و نقل 
فرسوده، تردد موتورسیکلت های کاربراتوری، استفاده از بنزین بی کیفیت 
و فعالیت معادن و کارخانه های صنعتی در داخل شهر و هزاران مشکل 
از این دس��ت را دارد، باید برای حل آنها دس��ت به دامان زمان شویم، 
البته پیروز حناچی، شهردار تهران دست از اقدمات عاجل و فوری برای 
کاهش آلودگی هوا شس��ته است و دیگر امید به بارش باد و باران برای 
کاهش آلودگی هوا دارد.تاکنون بیش از صدها مصوبه درباره آلودگی هوا 
در هیات دولت، کارگروه های کاهش آلودگی و دیگر دستگاه های ذی 
ربط به تصویب رسیده که بخش عمده ای از آن اجرایی نشده است. حاال 
سال هاست که عادت کرده ایم به جای منتظر ماندن و چشم دوختن به 
دست مدیران،بگوییم: باران بیا تا آلودگی هوا را از سر شهروندان تهرانی  
دور کن،حاال دیگر همه، امیدشان را به بارش الهی بسته اند،شاید هم 
حداقل مس��ئوالنمان دست به دعا شده اند برای این بارش های الهی. 
ش��اید ابرها دوباره ناجی شوند و این آلودگی را کاهش دهند چرا که 

فعال خبری از تدابیر امیدبخش مسئوالن خبری نیست. 

واکنش رئیس جمهور ترکیه به اظهارت همتای فرانسوی

مکرون ابتدا باید مرگ مغزی خود را کنترل کند
رئیس جمهور ترکیه در جدیدترین اظهاراتش از همتای فرانسوی خود به دلیل حمله به پیمان ناتو انتقاد کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بار دیگر به امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود حمله کرد و گفت 
سخنان مکرون درباره سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( از درک »سطحی« وی نشأت می گیرد.

رئیس جمهور ترکیه در واکنش به سخنان امانوئل مکرون درباره »مرگ مغزی« ناتو گفت مکرون »باید نخست 
مرگ مغزی خود را کنترل کند«. اردوغان خطاب به مکرون گفت »خارج شدن یا نشدن ترکیه از ناتو، آیا به 
تو مربوط می ش��ود؟ آیا تو قدرت تصمیم گیری درباره چنین چیزی را داری؟«. پس از عملیات نظامی ترکیه 
در شمال سوریه و بی اعتنایی آمریکا به تجاوز ترکیه و قتل عام ُکرد های هم پیمان فرانسه در سوریه، امانوئل 
مکرون از مرگ مغزی ناتو خبر داده بود. در مقابل ترکیه نیز اعالم کرد با عملیات چشمه صلح در شمال سوریه، 

فتنه فرانسه و اسراییل برای ایجاد دولت ُکرد در مرز های این کشور را خنثی کرده است.

تحرکات نظامیان انگلیسی در دیرالزور سوریه
منابع خبری از تحرکات نظامیان انگلیس��ی در دیرالزور سوریه و نیز حضور تروریستهای آمریکایی در اطراف 

میدان نفتی در شمال شرق حسکه خبر دادند.
 ارتش سوریه به استقرار در حومه شمالی حسکه ادامه داد و یگانهای ارتش سوریه در روستاهای الکوزلیه، ام 
الخیر و تل اللبن در ناحیه تل تمر در شمال شرق سوریه مستقر شده اند. منابع سوری گزارش دادند: تقویت 
اس��تقرار ارتش س��وریه در سه روستای مذکور واقع در جاده بین الملل حسکه-حلب در تامین امنیت منطقه 
حدفاصل میان آنها و ناحیه تل تمر به مسافتی در حدود 12 کیلومتر در غرب نقش به سزایی دارد.این منابع 
همچنین از سرنگونی پهپاد نیروهای ترکیه در روستای جامو در حومه جنوب شرقی شهر قامشلی خبر دادند.
خبر دیگر از سوریه اینکه خبرنگار آر تی در سوریه گزارش داد: یگانی از نیروهای انگلیسی از پایگاه قسرک در 
شمال تل تمر در حومه حسکه به سوی میدان نفتی العمر در استان دیرالزور حرکت کردند. نظامیان انگلیسی 
در جاده بین المللی ام ۴ برای رس��یدن به میدان نفتی مذکور حرکت کردند. این در حالی اس��ت که نظامیان 
آمریکایی پس از خروج از مواضع خود در حومه شمالی الرقه و غرب حسکه در منطقه رمیالن در شمال شرق 
حس��که در نزدیکی میادین نفتی مستقر شدند. خبرگزاری رسمی سوریه از گسترش حضور واحدهای ارتش 
سوریه در ریف شمالی استان الحسکه در نزدیکی مرز ترکیه خبر داد.  یگان های ارتش سوریه که در ریف شمالی 
اس��تان الحسکه )در شمال شرق سوریه( حضور دارند، مواضع خود را در مسیر بین المللی )الحسکه - حلب( 
تقویت کردند و وارد روستاهای »الکوزلیة«، »تل اللبن« و »أم الخیر« در حومه غربی شهر »تل تمر« شدند و 

مواضع خود را در آنجا مستحکم کردند.
عملیات تقویت مواضع نظامی و تثبیت مواضع جدید در س��ه روستای فوق الذکر که در همجواری جاده بین 
المللی الحسکه-حلب واقع شده اند به تامین امنیت منطقه واقع بین این سه روستا تا تل تمر که مسافتی حدودا 

12 کیلومتر است کمک می کند.

صفحه 7

 سیاست روز پیرامون قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای 

اسالمی پرسشگری )5( می کند:

بررسی سیاست روز ازتبعات  شرط 
دولت برای  پرداخت یارانه معیشتی؛

نگاهی بر تالش  دشمن برای 
هدایت اغتشاشات خارجی به 

داخل کشور
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صفحه 5

اهانت ترامپ به ملت و 
دولت افغانستان
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بازی کلم��ات گاه در دنیای سیاس��ت بیش از 
آنکه برگرفته از اهداف و راهبردهای کالن باشد 
ناش��ی از س��رخوردگی ها و ناکامی هاست تا در 
ل��وای آن در دنیایی توهم��ی بتوانند به حیات 
خود ادامه دهند. نمود عینی این نوع رفتار را در 

عملکرد فرانسوی ها می توان مشاهده کرد. 
دولتمردان سالهای اخیر فرانسه با توهم معرفی 
خود به عنوان دوگل جدید کشورشان، دخالت 
در مع��ادالت جهانی را در پی��ش گرفته اند بر 
ای��ن تصورند ک��ه می توانند ب��ا بازی های چند 
الیه در قب��ال ایران از نقش پلیس بد گرفته تا 
ادعای میانجی گ��ر بودن، ضمن برخورداری از 
ظرفیت های اقتصادی ایران برای بهبود اقتصاد 
کشورش��ان، از موقعیت ایران ب��رای حضور پر 
رنگ ت��ر در غرب آس��یا برخوردار ش��وند. نکته 
قابل توجه در عملکردهای دولتمردان فرانس��ه 
تحرکات اخیر آنها در قبال جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت. فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه 
در یک س��خنرانی در منام��ه بحرین از آمریکا 
به دلیل آنچه پاس��خ  نگفتن ب��ه حمالت اخیر 
ایران در خلیج فارس طی ماههای اخیر خواند، 
به ش��دت انتقاد کرد و هش��دار داد که با توجه 
ب��ه تحوالت اخیر به نظر می رس��د ک��ه آمریکا 
قدرت بازدارندگی خود را در منطقه از دس��ت 
داده اس��ت. از سوی دیگر لودریان وزیر خارجه 
فرانس��ه ادعا کرده است که در صورت استمرار 
گام های گاهش تعهدات برجامی توسط ایران، 
مکانیزم ماشه یا همان بازگرداندن تحریم های 

شورای امنیت را اجرایی خواهد ساخت. 
این ادعای لودریان در حالی مطرح می شود که 
عراقچ��ی معاون وزیر ام��ور خارجه و از مذاکره 
کنندگان ارشد هسته ای کشورشان در مصاحبه 
با نشریه هلندی اعالم کرد که نتیجه پایبندی 
یک جانبه به برجام، افزایش تحریم ها بوده است. 
با این وضعتی می توان گفت که ادعای لودریان 
یک ادعای ساختگی و تبلیغاتی است. حال این 
س��وال مطرح می شود که اهداف فرانسه از این 
جوسازی های نظامی و سیاسی علیه جمهوری 
اس��المی چیست؟ برای پاس��خ به این پرسش 
ارزیابی وضعیت داخلی و بیرونی فرانس��ه قابل 
توجه اس��ت. در عرصه داخلی فرانس��ه بیش از 
یک س��ال است که بحران های شدید اقتصادی 
و سیاس��ی مواجه است و مردم در قالب جلیقه 
زردها هر ش��نبه علیه سلطه نظام سرمایه داری 
بر کشورشان تظاهرات می کنند که البته پاسخ 
دولت ماکرون س��رکوب گسترده مردم است. با 
این ش��رایط می توان گفت که سران فرانسه با 
هوچی گری علیه س��ایر کشورها از جمله ایران 
به دنبال انحراف افکار عمومی از این بحران ها و 

سرکوب گری ها هستند. 
نکته دیگر آنکه فرانس��ه با بهره گیری از ضعف 
نظامی انگلیس، تحریم نظامی آلمان و نیز طرح 
اجباری آمریکا ب��رای کاهش حضور نظامی در 
جهان، به دنب��ال احی��ای نظامی گری جهانی 
خویش اس��ت. پاریس می خواهد خود را ناجی 
امنیت جهان معرفی نماید که اظهارات ماکرون 
مبنی بر مرگ مغزی ناتو و نیاز به توان نظامی 
جایگزین برای اروپا، اقدام اخیر فرانسه در ایجاد 
پای��گاه مرکزی به اصطالح امنی��ت دریایی در 
امارات و نیز مواضع انتقادی وزیر دفاع فرانس��ه 
به آمریکا در نشس��ت بحرین در این چارچوب 
است. فرانس��ه با این رویکردها در کنار توجیه 
تقویت توان نظامی به دنبال سرکیس��ه کردن 
کش��ورهای عربی، باج خواهی از ایران در لوای 
تهدید و ارعاب می باشد. نکته مهم آنکه ادعای 
فرانس��ه علیه ایران در حالی مطرح می شود که 
جهانیان اذعان دارند که کاهش تعهدات برجامی 
ایران ناشی از عدم تعهد پذیری طرف های 5+1 
بوده است و در حوزه منطقه ای نیز ایران اولین 
ناجی امنیت و صلح است. نقش فعال ایران در 
مبارزه با تروریس��م در عراق و سوریه، حمایت 
از مل��ت فلس��طین در برابر اش��غالگری رژیم 
صهیونیس��تی، کمک به حل بحران افغانستان 
با راهکار سیاس��ی چنانکه اخی��را ظریف وزیر 
امور خارجه با نماین��دگان طالبان دیدار نمود 
تا دیدگاه آنها و دولت افغانس��تان را به یکدیگر 

نزدیک سازد. 
در ای��ن میان این مس��ئله قابل ذکر اس��ت که 
ح��وادث پس از اص��الح قیمت بنزی��ن و موج 
تقالی دشمنان برای تبدیل مطالبات مردمی به 
فضای آش��وب و ناآرامی، این توهم را در برخی 
کش��ورهای غربی ایجاد کرده که می توانند از 
این فضا ب��رای تحمیل خواس��ته های خود به 
ایران بهره گیرند که این طراحی با هوش��یاری 
مردم با شکست همراه شد. این شکست چنان 
برای آنها س��نگین بوده که برای پنهان سازی 
آن، س��ناریوی ایج��اد بح��ران در روابط ایران 

دلخوش به توهمات 
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روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب خوزستان

 www.setadiran.ir 
–

 www.abfakhz.ir http://iets.mporg.ir 

شماره 
مناقصه در 
روزنامه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

رشته کارى عنوان مناقصه
مورد نیاز

برآورد 
(میلیون 
ریال)

تمدید مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از طریق 

سایت ستاد

تمدید تاریخ و ساعت 
آخرین مهلت تحویل 

مدارك از طریق سایت ستاد          

تاریخ و ساعت گشایش 
پاکات ارزیابى از طریق 

سایت ستاد

عملیات اجرایى اصالح شبکه توزیع آب آشامیدنى و 98/10212098005744000161
انشعابات خانگى منطقه کمپ عربها شهر امیدیه

آب پایه 5 و 
باالتر

تا مورخ 98/9/10 81/657
ساعت 10

98/9/24ساعت 98/9/2411 ساعت 10

عملیات اجرایى شبکه توزیع آب آشامیدنى و 98/10112098005744000162
انشعابات خانگى از خیابان ولى عصر (عج) تا میدان 
ارشاد و بنه آخوند تا میدان آزادى شهر رامهرمز

آب پایه 5 و 
باالتر

تا مورخ 98/9/10 118/536
ساعت 10

98/9/24ساعت 98/9/2412ساعت 10

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت اول

نوب

شماره مجوز :1398.5206

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله از 
شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FTD-9635092 :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: درب اتوماتیک

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

ــابه در صورت کسب حداقل امتیاز  ــه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 201/000/000 ریال با اعتبار س 5ـ توانایی ارائه ضمناتنامه بانکی ش
قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ 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.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای سال 1396 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.
ـ تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

جدیدترین ارزیابی عراقچی از نتایج پایبندی به برجام:

تهران ناامید ازتدبیر
صفحه 1

رفع آلودگی هوای تهران بار دیگر به باریدن ابرها موکول شد


