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دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

  مردم برنج نخریدند؛
روی دست عمده فروشان ماند
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دولت باالخره به ترور سلمان رشدی واکنش نشان داد؛

نه تقبیح و نه تشویق
وی ها در میانة تندر

»دنیا تغییر کرده است و دیگر نیازی به حفاظت 
ندارم و مثل همه می توانم سوار مترو بشوم«؛ این 
بخشی از مصاحبه سلمان رشدی در سال 2017 
اســت که این روزها در فضای مجازی بازنشــر 
می شود.  او این حرف ها را ســال ها پس از مرگ 
هیتوشی ایگاراشی زده بود. ایگاراشی با دکترای 
هنر اســامی از دانشــگاه توکیو مترجم ژاپنی 
کتاب »قانون« ابن سینا و البته »آیات شیطانی« 
سلمان رشدی بود که در 1991 با ضربات متعدد 
به صورت و بدنش کشته شد. 26 سال بعد نویسنده 
آیات شیطانی احتماال گمان می برده که از آن اتفاق 
سال ها گذشته و آن خشم و تهدید و فتوا کمرنگ 

شده و دیگر می تواند از خفا بیرون بیاید. 
سال 1367 امام خمینی درباره سلمان رشدی 

و البته تمام کســانی که در انتشار کتاب او دست 
داشــتند، چنین فتوا داد: »انالَلّ و اناالیه راجعون. 
به اطاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم 
مؤلف کتاب »آیات شــیطانی« -که علیه اسام 
و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشــر شــده  
است-همچنین ناشــرین مطلع از محتوای آن، 
محکوم به اعدام می باشــند. از مسلمانان غیور 
می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً 
آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به 
مقدسات مسلمین، توهین نماید و هر کس در این 
راه کشته شود، شهید است ان شاءالل. ضمناً اگر 
کسی دسترســی به مؤلف کتاب دارد؛ ولی خود، 
قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم، معرفی نماید تا 

به جزای اعمالش برسد.«

به رغم رأی دیوان عدالت اداری، شهردار تهران می ماند؛ 

فرا قانونی یعنی زاکانی!

شهرنوشت 6

سرقت  قطعات خودروهای 
وارداتی در گمرک و بنادر 

تایید شد 

غالمعلی ریاحی درگذشت

آمار سه ماهه اول سال ۱۴۰۱   نشان داد؛

آسیب دیدگی ۷۴۳ نفر
به دلیل حوادث کار در تهران

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری؛ 
نشانه ای از تسلیم به قانون است 

دولت همچنان روی اعصاب 
مستمری بگیران کارگری 

حمالت پی درپی جنگنده های اسرائیل به سوریه، 
هشدار نسبی به مسکو است؟

طرطوس و یک معادله جدید
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سياست 2

رئیس جمهور تصریح کرد: هرگونه دست اندازی به منابع طبیعی، اراضی 
ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصا از سوی دستگاه ها و نهادها خط قرمز 

دولت مردمی است 
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه در دومین جلسه نظارت 
ستادی بر فعالیت وزارتخانه های دولت، ، به وزارت جهاد کشاورزی رفت 
و در جمع مدیران ارشــد این وزارتخانه گفت: وزارت جهادکشاورزی باید 
بدون تسامح و مماشات با متخلفان در عرصه منابع طبیعی برخورد و از این 

ثروت ملی صیانت کند.
وی مهم ترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی 
پایدار برای کشور خواند و گفت: وزارت جهادکشاورزی باید زمینه تامین 
غذای سالم، با کیفیت، ارزان و با منشا داخلی، را در کشور فراهم کند، لذا 
نقش این وزارتخانه در خودکفایی و امنیت غذایی کشور راهبردی و بسیار 

تعیین کننده است.

رئیس جمهور تکمیل زنجیره ارزش در حوزه محصوالت کشاورزی را 
جزء مهم ترین وظایف وزارت جهادکشاورزی خواند و افزود: این وزارتخانه 
باید زنجیره ارزش کاالهای اساسی را با اولویت گندم و دانه های روغنی و با 
هماهنگی بین حلقه های مختلف این زنجیره توسعه داده و گامی راهبردی 

در راستای استقال و امنیت غذایی کشور بردارد.
فرآوری محصوالت کشــاورزی با هدف رونق صنایع تبدیلی و توسعه 
صادرات در این حوزه دیگر تاکید مهم رئیســی به مدیران ارشــد وزارت 

جهادکشاورزی بود.
وی با اشــاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی کشاورزی و نیز تنوع 
اقلیمی کشــور خاطرنشــان کرد: با این ظرفیت باال، روا نیست که سهم 
کوچکی از بازار محصوالت فرآوری شــده دنیا در اختیار کشورمان باشد. 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، مهم ترین پیش نیاز توسعه 
اقتصاد کشاورزی در کشور است که خود می تواند، موجب توسعه اشتغال 

و افزایش درآمد خصوصا در مناطق روستایی شود.
رئیس جمهور همچنین وجود نعمت ۵0 میلیــون هکتاری مراتع را 
فرصتی مناسب برای تولید علوفه دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: 
اصاح الگوی کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب نژادهای گیاهی و 

دامی با اقلیم کشورمان از سیاست های دولت است. رئیسی خودکفایی در 
تولید بذر و اصاح الگوی مصرف آب را دو اولویت راهبردی دیگر در حوزه 
کشاورزی خواند و افزود: امنیت غذایی پایدار در کشور در گرو خودکفایی 
در تولید بذر کشاورزی اســت و وزارت جهادکشاورزی باید به این مسئله 
اهتمام داشته باشد ضمن آنکه اصاح الگوی مصرف آب، با رایگان کردن آن 
برای کشاورزانی که از روش های نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی 

استفاده می کنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور ایجاد شهرک های گلخانه ای، توجه به تأمین دانه های 
روغنی در داخل و اســتفاده بهینه از ظرفیت بزرگ کشور در پنبه کاری را 
مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: کشاورزی اساساً صنعتی اشتغالزا 
است و می تواند برای تحقق شعار سال به شکل دانش بنیان توسعه پیدا کند. 
اگر کشاورزی فعال شود، اقتصاد روستایی رشد می کند و با افزایش درآمد 

در روستا، مهاجرت روستاییان به شهرها متوقف می شود.
رئیسی با بیان اینکه دولت به دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی 
برای روستاییان است، افزود: خرید تضمینی 7 میلیون تن گندم بعنوان 
محصول استراتژیک در ســال جاری نشــانه اعتماد متقابل میان دولت 
و کشاورزان اســت و ان شــاءالل این اعتماد با پرداخت به موقع مطالبات 

کشاورزان بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود مســئولیت های وزارت 
جهادکشاورزی در حوزه حفظ سامت و بهداشت محصوالت کشاورزی 
را به مدیران ارشد این وزارتخانه گوشزد کرد و با اشاره به گزارش ارائه شده 
مبنی بر استقرار واحد کنترل کیفیت در همه گلخانه های بزرگ کشور و 
کنترل سموم به صورت هفتگی، افزود: حفظ سامتی و بهداشت محصوالت 
باغی، گلخانه ای و کشــاورزی برای مصرف داخلی و صادرات جزء اصوِل 
اغماض ناپذیر دولت مردمی است و وزارت جهادکشاورزی در این زمینه 

مسئولیت بزرگی بعهده دارد.
ضرورت تحول آفرینی در حوزه کشاورزی، مهم ترین محور بخش پایانی 
سخنان رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بود. 
دکتر رئیسی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه تحولی برای توسعه تولید و 
ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی، گفت: در تمام برنامه های تحولی، بعد 
از اراده و برنامه تحول، آنچه اهمیت دارد و به نوعی پیشران تحول محسوب 
می شود، نقش نیروی انسانی است. در توسعه کشاورزی باید نیروی انسانی 
تحول گرا، جوان، باانگیزه و متعهد مورد استفاده قرار گیرد تا ظرفیت های 

بزرگ کشور در حوزه کشاورزی فعلیت پیدا کند.
رئیس جمهور مشــارکت مردم در تحول صنعت کشاورزی در کشور 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: وزارت جهادکشــاورزی از ظرفیت عظیم 
مردمی در پیشــبرد موفق برنامه های خود اســتفاده کنــد. همچنین 
دانشــکده های کشــاورزی با ورود فعاالنه به برنامه های تحولی در حوزه 
 کشاورزی، زمینه های گذر کامل از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را 

تسریع کنند.

وزیر امور خارجه گفت: اکنون در مذاکرات وین 
در نقطه ای هستیم که شاید بتوانیم آن را شروع پایان 
توافق بنامیم ولی این که این شروع پایان توافق چقدر 
می تواند زمان ببرد دقیقا بستگی به طرف مقابل و 

آمریکایی ها دارد.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان دیروز 
در نشســت با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 
افزود: آنچه بین ما و سه کشور اروپایی و چین و روسیه 
باید انجام می شد انجام شده است و اکنون یکی از 

موضوعات اصلی لغو تحریم هاست.
وزیر خارجه کشورمان با بیان این که مردم از ما 
نتیجه می خواهند، ادامه داد: من نگاهم این است 
که مردم صرف نظر از نگاه های سیاسی خود در مورد 
مسائل ملی نگاه ملی دارند و از ما نتیجه می خواهند. 
ممکن است فردی نظرات شخصی خود را بگوید اما 
رویکرد، نگاه به منافع ملی است و این چیزی است 
که به ما در طول مذاکرات کمک کرده است. در میز 
مذاکرات به ما قدرت داده است و این نشان دهنده 

فرهیختگی جامعه است.
وی در ادامه با طرح این پرســش که آیا ما واقعا 
دنبال توافق هســتیم، گفت: بعضــا برخی به ما 
می گویند چیدمانی که شما گذاشته اید چیدمانی 
است که توافق نشــود ولی واقعا این چنین نیست 
ممکن اســت فردی یا افرادی در تیم، ماحظاتی 
نسبت به برجام داشته باشند ولی ما همه به دنبال 

توافق خوب، پایدار و قوی برای کشــور هســتیم. 
امیرعبداللهیــان گفت: از خود من هم بپرســید 
می گویم برجام نتیجه ماه ها تاش همکارانمان در 
وزارت خارجه بود که به سندی برسیم و این سند 

مثل هر سند دیگری می تواند ایراداتی داشته باشد.
وی با بیــان این که نمی خواهــم در اینجا وارد 
جزییات شــوم تصریح کرد: به نظرم ایراد اساسی 
که در سند برجام وجود دارد این است که در حوزه 
راستی آزمایی آنچه که مربوط به تعهدات هسته ای 
ما می شود به خوبی راســتی آزمایی می شود مثا 
مشخص است که چند سانتریفیوژ در حال کار کردن 
است و یا درصد غنی سازی ما چقدر است و آژانس 
بر این فعالیت ها نظارت می کند. صفر تا 100 این 
فعالیت ها مورد بررسی قرار می گیرد، اما در مورد لغو 
تحریم ها ابهامات زیادی وجود دارد که بخشی از آن 

به ماهیت مذاکره بر می گردد.
وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: ما نیز که اکنون 
مذاکره می کنیم ممکن است با مشکاتی مواجه 
باشیم. ما در این مذاکرات براساس اسناد، خطوط 
قرمز و ماحظات مان متنــی را داریم و طرف های 
مقابل هم ممکن است در این مذاکرات ماحظات 
خود را داشته باشند و در مجموع توافقی که حاصل 
می شود حاصل تضارب آرا بین هفت طرف است. 
هفت طرف آرا و نظرات خود را در این ظرف ریخته اند 

و نتیجه آن بیرون آمده است.

وی با اشاره به حضورش در مجلس در هفته قبل 
گفت: هفته پیش در بیــن نمایندگان حضور پیدا 
کردم و تعدادی از آنها گفتند که پیش نویس توافق را 
دیده اند و به آن ایراداتی دارند من نیز می گویم که اگر 
فردا به توافق رسیدیم اگر کسی بخواهد موشکافی 
کند حتما در متنی که نوشته شده ایراداتی وجود 
دارد و این ایراد به این موضوع بر می گردد که باالخره 

طرف مقابل نیز مطالبات و ماحظاتی دارد.
امیر عبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های 
خود ادامه داد: تیم با این نگاه که می خواهد توافق 
انجام شود به مذاکرات اعزام شده است و صرف نظر 
از نگاه فردی افراد تصمیم کشور این است چنانچه 
منافع و خطوط قرمز ما رعایت شود این توافق محقق 
شود. وزیر خارجه کشــورمان در بخش دیگری از 
صحبت های خود در ارتباط با موضوع مذاکره با بیان 
این که یکی از دالیلی که این مذاکرات طوالنی شده 
به این خاطر است که ما نمی خواهیم از خطوط قرمز 
عبور کنیم و ما روی خطوط قرمز خود ایستاده ایم، 
اظهار کرد: در مورد بخش هایی از این خطوط قرمز 

نیز و رعایت آن به نتیجه رسیده ایم.

خبرخبر 
رئیس جمهور در جلسه نظارت بر فعالیت وزارتخانه ها:

دست اندازی به منابع طبیعی خط قرمز دولت مردمی است 
امیرعبداللهیان:  

در شروع پایان توافقیم 
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د اشتن حد اقل صالحیت پیمانکاری 2/000/000/000ماه

د ر رشته راه و ترابری رتبه 5

 نوبت اول آگهی تجد ید  مناقصه عمومی

یونس غفاری- شهرد ار رباط کریم

شرایط :
1- هزینه د رج د و نوبت آگهی بر عهد ه برند ه مناقصه می باشد  .

2- به پیشنهاد ات مشروط ، مخد وش و فاقد  سپرد ه الزم جهت شرکت د ر مناقصه 
ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد .

3- سپرد ه شرکت د ر مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع 
 0106625206008 حساب  شماره  به  نقد ی  واریز  یا  و  کریم  رباط  شهرد اری 
رباط کریم کد  2354 )شماره حساب شبا  ایران شعبه مرکزی  ملی  بانک  نزد  
د ر  مند رج  د ستورالعمل  برابر  و  تهیه   )IR .280170000000106625206008
کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد  قیمت ارائه گرد د . الزم به ذکر است سپرد ه نفرات 

اول، د وم و سوم مناقصه تا انعقاد  پیمان نزد  شهرد اری نگهد اری و هرگاه حاضر به 
عقد  قرار د اد  نگرد ند  سپرد ه آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد  شد .

پایان  )از  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  مناقصه  اسناد   د ریافت  مهلت   -4
هفته(  یک  مد ت  به   1401/05/25 مورخ  شنبه  سه  روز  اد ارای  وقت 
د ولت الکترونیکی  تد ارکات  سامانه  طریق  از  صرفا  آن  د ریافت   محل 

 WWW.SETSDIRAN.IR می باشد .
5- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد  قیمت خود  را که برابر شرایط 
 14/30 ساعت  تا  حد اکثر  را  است  شد ه  تنظیم  مناقصه  کاربرگ  د ر  مند رج 
د ولت الکترونیکی  تد ارکات  سامانه  د ر   1401/06/13 مورخ  شنبه  یک   روز 

 WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند . 
6- متقاضیان جهت د ریافت اسناد  مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب 
جاری به شماره 0106624819004 نزد  بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم 
کد  2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر قابل استرد اد ( بابت خرید  اسناد  مناقصه به 

شهرد اری رباط کریم تسلیم نمایند .
7- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه د ر ساعت 14/30 روز د و شنبه مورخ 

1401/06/14 می باشد .
8- شهرد اری د ر رد  یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است.

9- سایر اطالعات و جزئیات د ر اسناد  مند رج می باشد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25

تاریخ انتشار نوبت د وم:  1401/06/01                                


