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جمعی از کارشناسان و فعاالن سیاسی و اقتصادی 
کش��ور معتقدند که ناکارآم��دی اصالح طلبان در 
حوزه اقتصاد و معیش��ت مردم برای همیش��ه در 

تاریخ ثبت و ضبط شده است.
جریان اصالحات از ابت��دای روی کار آمدن دولت 
یازدهم، همواره به عنوان اصلی ترین حامی روحانی 
و دول��ت تدبیر و امید  مطرح ب��ود و در انتخابات 
سال ۹۶  نیز از تمام ظرفیت و  پتانسیل های خود 
ب��رای تداوم دول��ت روحانی اس��تفاده کردند و باز 
هم پس از پاستورنش��ینی حسن روحانی، باردیگر 
نیروه��ای اصالح طلب که رئیس جمهور از آنها به 
عنوان»ژنرال« نام می برد بازوهای راس��ت و چپ 
رئیس قوه مجریه هستند؛ بال چپ به نام »نوبخت« 
و نیروهای حزب اعتدال و توس��عه زده شده و  بال 
راست سکاندار دستگاه اجرا با محوریت جهانگیری. 
براین اس��اس اصالح طلبان سهم اصلی را در قطاِر 
اقتصاد دول��ت برخوردارند. با ای��ن حال، عملکرد 
ضعیف جریان اصالحات در مدیریت اقتصاد کشور 
باعث شد که بازیگران شاخص و صاحب نام اصالح 
طل��ب ضمن انتقاد از انفع��ال دولتمردان در حوزه 
اقتصاد، سبد خود از دولت را جدا کنند. در همین 
راستا سعید حجاریان به عنوان تئوریسین جریان 
اصالحات اعالم کرده ب��ود: »اصالح طلبان بگویند 

دولت روحانی، دولت ما نیست.«
انتقادها از »ناکارآمدی« در حالی صورت می گیرد 
که نبای��د از حافظه های تاریخی خود هم بگذریم؛ 
رئیس دولت اصالحات با کلید واژه »تَکرار« و آیت 
اهلل هاشمی رفس��نجانی با همه توان خود را برای 
پی��روزی رئیس دولت تدبی��ر و امید و امیدی های 
مجلس و شورای شهر صرف کردند. در تاریخ ثبت 
ش��ده است که  هاشمی رفسنجانی پس از به روی 
کار آم��دن دولت روحانی تصریح کرده بود: »دکتر 
روحانی یک هفته قبل از انتخابات ۹۲، سه درصد 
رأی داشت که با حمایت »من« به باالی ۵۰ درصد 

رفت«.
از این رو می توان گفت مسئولیت دولت این روزها 
به پای اصالحات نوشته ش��ده است. همانطور که 
محس��ن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیش��رفت و 
عدالت گفت: »من قبول ندارم که تفکر اصالح طلب 
و کارگزاران به وی��ژه در تیم اقتصادی دولت نفوذ 
کرده، این تخفیف ماجراس��ت. حرف من این است 
که ترکیب اقتصادی دولت فعلی، دقیقا نسخه تمام 

عیار عملکرد کارگزارانی و اصالح طلبی است.«
با توج��ه به نس��خه ای که جری��ان اصالحات در 
اقتصاد کش��ور برای مردم پیچیده اس��ت، حسین 
کنعانی مقدم دبیر سیاس��ی جبهه ایستادگی می 

گوید: دولت نباید اقتصاد کش��ور را سیاس��ی کند، 
اگر اقتصاد ما سیاسی باشد، هر کسی سر کار بیاید 
موفق نخواهد بود ولی اگر مبنا را بر سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی بگذاریم دولت ها می توانند اقتصاد 
کشور را نجات دهند و دستاوردهای خوبی را کسب 

کنند.
پیرامون کوچک ش��دن س��فره م��ردم که نتیجه 
عملکرد »اصالح طلب ترین«  اعضای دولت اس��ت 
در گ��زارش پیش��ین به صورت مش��روح پرداخته 
ش��د)اینجا بخوانید(. در این مجمل برآن شدیم به 
موضع گیری کنشگران سیاسی و وکالی مردم در 
نهاد قانون گذاری را در قبال نقش اصالح طلبان در 
ناکارآمدی دولت دوازدهم و مهمترین برنامه ای که 
منجر به کوچک شدن سفره عوام در عصر اعتدال 
آن ه��م با حضور مهره های اص��الح طلب در قوه 

مجریه شده است بپردازیم.
مشکالت اقتصادی ناشی از تصمیمات 

جهانگیری است
»اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور 
ک��ه پی��ش از روی کارآمدن دولت تدبی��ر و امید 

ریاست شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
را برعهده داش��ت در انتخابات س��ال ۹۶ تحت نام 
نامزد پوشش��ی وارد عرصه رقابت شد و در مناظره 
ها تمام قد از عملک��رد دولت اعتدال حمایت کرد 
و در دول��ت دوازدهم هم همچ��ون دولت یازدهم 
جایگاه خود را حفظ کرد براین اساس او از نیروهای 
تاثیرگذار در قوه مجریه محسوب می شود، همین 
وظایف و اختیاراتی که برعهده او واگذار شده است  
نش��ان میدهد بال راست رئیس جمهور امروز باید 
نسبت به نابسامانی ها و مشکالت اقتصادی پاسخگو 

باشد.«
الله افتخاری نماینده ادوار مجلس و عضو ش��ورای 
مرکزی حزب موتلفه ضمن بیان این مطلب، گفت: 
جهانگیری از جمله رئوس مدیریتی دولت اس��ت، 
وی نمی تواند از پاسخگویی نسبت به نابسامانی های 
اقتصادی کشور فرار کند چراکه هرآنچه مشکل در 
کش��ور وجود دارد ناشی از تصمیمات دولتمردانی 
همچ��ون جهانگی��ری ب��وده اس��ت.وقتی فردی 
مس��ئولیت معاون اولی رئیس جمهور را می پذیرد 
باید تا جایی که می تواند برای حل مشکالت کشور 

پافشاری کند و آنجایی که نتوانست، استعفا دهد.
عالوه بر او، لطف اهلل فروزنده معاون پارلمانی دولت 
دهم هم به نقش معاون اصالح طلب رئیس جمهور 
اش��اره می کند و می گوید: مش��کالت اقتصاد به 
دلیل سیاس��ت های غلط اصالح طلبان اس��ت، به 
هرحال  اسحاق جهانگیری به عنوان چهره شاخص 
اصالح��ات در راس دول��ت ق��رار دارد و از قدرت و 
مسئولیت باالیی نیز برخوردار است، او مسئول تیم 
اقتصادی و اقتصاد مقاومتی اس��ت و باید در قبال 

عملکرد خود پاسخگو باشد.
کوچک شدن سفره مردم محصول تفکر 

اصالح طلبان است
 آیت اهلل محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمی��ه قم چنین اعتقادی دارد و می گوید: »ورود 
نفوذی ها در کنار عملکرد نادرست و تصمیمات غلط 
اصالح طلبان، مشکالت معیشتی و اقتصادی را رقم 
زده است. اصالح طلبان می خواهند با همان تئوری 
لیبرالیس��م غربی کشور را اداره کنند، وقتی همان 
تئوری پیگیری می ش��ود روشن است که جز زیان 
برای کش��ور چیزی نخواهند داشت. اصالح طلبان 

اگر ِعرق ملی هم دارند از این مسیر برگردند.«
در گزاره باال به نقش نیروهای شاخص اصالح 
طلب در پیروزی حس��ن روحانی و تش��کیل 
دولت به ریاست او اشاره شد، پس از مرور این 
مقدمه می توان نتیجه گرفت، امروز کارگردان 
جریان اصالحات باید نس��بت ب��ه ناکارآمدی 
های دولت در حوزه اقتصاد پاسخ قانع کننده 
به مردم ارائه دهد. این مطلب را آیت اهلل عباس 
کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد 
و گفت: بزرگان جریان موسوم به اصالحات که 
موضع »تَکرار« گرفتند، االن باید پاس��خگوی 
افکار عموم��ی در خصوص اوضاع نابس��امان 

معیشتی مردم باشند. 
چ���را اص���الح طلب���ان م���ی خواهن���د از 

دولت عبور کنند؟
در این فضا این پرس��ش مطرح می شود، چرا 
اصالح طلبان مانند سال های سکانداری دولت 
اصالحات که عب��ور از رئیس جمهور را کلید 
زده بودند، باوجود آنکه در دولت دارای کرسی 
قدرت هستند، می خواهند این روزها از کاروان 

تدبیر و امید عبور کنند؟
حج��ت االس��الم غالمرضا مصباح��ی مقدم 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و کارشناس 
مس��ائل اقتصادی در پاسخ به پرسش مطرح 
شده، می گوید: »از آنجایی که دولت روحانی 
به طور عمده با حمایت اصالح طلبان روی کار 
آمده است، عملکرد ضعیف این دولت بر سبد 
رأی جری��ان اصالح طلب تاثیر زی��ادی دارد؛ 
بنابراین اینکه اصالح طلبان، نزدیک انتخابات 
حساب خود را از دولت جدا کنند و وضعیت بد 
کشور را ناشی از عملکرد شخص رئیس جمهور 

بدانند، چیزی جز فرافکنی نیست.«
سید مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال ۹۶ که هن��وز انتقادهای او از 
برنامه های اقتصادی دولِت روحانی در مناظره 
ها از یاد نرفته اس��ت درباره این سوال مطرح 
ش��ده به نکته دیگر اشاره می کند و می گوید: 
دستاوردهای منفی عملکرد دولت و مجلس به 
حساب اصالح طلبان نوشته شده است و قابل 
انکار نیس��ت و نمی توان م��ردم را فریب داد. 
بهتر است خودشان اعتراف کنند و از این یک 

سال و نیم باقی مانده برای اصالح خود و خدمت به 
مردم استفاده کنند.

علت ناکارآمدی اصالح طلبان در دولت 
چیست؟

با همه این تفاس��یر چرا اصالح طلب��ان در دولت 
بخصوص در حوزه اقتصاد ناکارآمد ظاهر ش��دند و 

علت آن چیست؟
برای پاس��خ به این پرس��ش به صورت مصداقی با 
پرویز سروری نماینده ادوار مجلس و عضو شورای 

مرکزی جمعیت رهپویان گفتگو کردیم.
او با بیان اینکه دولت در حوزه مسکن ضعیف عمل 
کرده اس��ت گفت که، حوزه مسکن جیب مردم را 
خالی کرده و مردم را دارد از حاشیه نشینی شهرها 
دور می کند و رفته رفته باید شاهد چادرنشینی و 
کانتینر مسکونی باشیم. چون واقعاً خرید مسکن در 
وس��ع مردم نیست. از طرف دیگر گرانی های لجام 
گسیخته مشکالت زیادی را برای مردم ایجاد کرده 
است و با برنامه های غلط، درآمدهای مردم از بین 
م��ی رود. وقتی تولید لطمه می خورد و سیاس��ت 
ه��ای واردات محور اصل قرار می گیرد، نتیجه آن 
می شود که مردم منابع مالی را از دست می دهند 
و از طرف دیگر چندین برابر هزینه هایشان افزایش 
پیدا می کند و این ش��رایط ناگوار باعث ش��ده که 
مردم هر روز احساس مشکل کنند و این مشکالت 
هم متوجه سیاست های غلطی است که در دولت 

و تیم اقتصادی وجود دارد.
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری هم در تکمیل پازل »علت ناکاآمدی 
اصالح طلبان در حوزه اقتصاد«،گفت: نظریه اقتصاد 
مقاومتی  از س��وی رهبر انقالب ارائه شده است اما 
در عمل دولت در این زمینه و شعارهای سال به جز 
سخنرانی کاری انجام نداده است؛ در سخنرانی ها بر 
فرمایشات رهبر انقالب تایید می کنند اما در عمل 
هیچ اقدامی مشاهده نمی شود و این نشان دهنده 
آن است که عملکرد اصالح طلبان در نظام اقتصاد  

ضعیف و ناکارآمد است.
عدم توجه به تولید ملی نقد دیگری اس��ت که به 
تی��م اصالح طلب اقتصاد دولت مطرح می ش��ود. 
جواد عامری دبیر کل جمعی��ت ایثارگران انقالب 
اسالمی ضمن بیان این مطلب، گفت: ابتدا باید به 
توان داخلی و متخصصان خودمان در داخل کشور 
ن��گاه کنیم و آنها را تقوی��ت کنیم، بعد با تعامل با 
دنیا، کشور را به پیشرفت برسانیم ولی متأسفانه در 
این دولت اصل این است که با کشورهای خارجی 

مذاکره کنیم.
ب��ه هر حال اصالح طلبان می خواهند با تک ماده، 
نمره قبولی دریافت و کارنامه خود را در اسفند ۹۸ 
از مردم دریافت کنند. این موضوع از س��وی جبار 
کوچکی ن��ژاد نماینده مجلس در انتقاد از عملکرد 

اصالح طلبان در مدیریت اقتصاد کشور  بیان شد.
او تاکید کرد: اصالح طلبان کارنامه خوبی در دولت 
های یازدهم و دوازدهم و در مجلس دهم نداشتند، 
ل��ذا تالش دارند ت��ک ماده کنند و ب��ا فرافکنی و 

حاشیه سازی ناکارآمدی خود را پنهان نمایند.
مُهر تائید یک اصالح طلب بر ناکارآمدی 

اصالح طلبان 
احتماال هن��گام خواندن این گزارش س��وال برای 
مخاطب ایجاد شود که آنچه در گزارش فوق آمده 
مواضع منتقدان دولت است چرا که اصالح طلبان 
علیرغ��م انتقادهای وارده به دولت، حاضر نخواهند 
شد عملکرد مهره ها و نیروهای خود را در مدیریت 
اقتصاد زیر س��وال ببرند و به عب��ارت دیگر آنها را 
اس��تیضاح کنند،اما علی صوفی عضو شورای عالی 
سیاس��تگذاری اص��الح طلبان نظر دیگ��ری ارائه 

می دهد.
او تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت متأسفانه درگیر 
زد و بندهای سیاس��ی اس��ت و با عزل و نصب ها و 
تغییراتی هم که صورت داد نتوانست سمت و سوی 
مناس��بی به وجود آورد از این رو هم رئیس دولت 
اصالحات و هم سایر اصالح طلبان باید پاسخگوی 
عملکرد دولت و اصالح طلبان مجلس باش��ند چرا 
که مطالبات مردم توسط اصالح طلبان محقق نشد.  
تایید برناکارآمدی اصالح طلبان دلیل بر پاک شدن 
صورت مسئله نیست چون »مسئله« توسط اصالح 
طلبان ارائه ش��ده و باید توسط آنها نیز پاسخ داده 
شود و مجلس هم به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد 

دولت نظارت می کند.
موارد ذکر شده نش��ان می دهد که »ناکارآمدی« 
اصالحات در حوزه اقتصادی کش��ور در تاریخ ثبت 
و ضبط شده است؛ به همین جهت انتظار می رود 
نقش نظارت مجلس پررنگ اعمال ش��ود و رئیس 
جمه��ور نیز در هفته دولت )ش��هریورماه( گزارش 
واقع گرایانه از نقاط ضعف و قوت و راهبردهایی که 
در آینده نزدیک برای حل مش��کالت اقتصادی در 
پیش خواهند گرفت اعالم کند؛ مردم منتظر اقدام 

و عمل مسئوالن اجرایی هستند.  مهر

گزارش

 عملکرد رئیسی امید را در جامعه افزایش داده است
محمد کاظمی گفت: عملکرد آقای رئیسی در قوه قضائیه از هر جهت قابل قبول 

است و این عملکرد به شدت امید را در بین مردم افزایش داده است.
نماینده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره ب��ه عملکرد آیت اهلل 
رئیسی در قوه قضائیه گفت: آقای رئیسی با توجه به تجارب خیلی خوبی که در 

زمینه مسائل قضایی و اجرایی دارد، به لطف خدا عملکرد خوبی را در قوه قضائیه 
شروع کرده و عملکرد وی از هر جهت قابل قبول است. نایب رئیس کمیسیون قضایی 

مجلس اظهار داش��ت: عملکرد آقای رئیسی در قوه قضائیه در برخورد با مفاسد به شدت 
امی��د را در جامعه افزای��ش داده و مردم کامال عملکرد آقای رئیس��ی را تایید می کنند. 
کاظمی خاطرنش��ان کرد: مردم اجرای عدالت و ظلم ستیزی را می خواهند و می خواهند 
که بیت المال از حلقوم کس��انی که به بیت المال تجاوز کرده اند بیرون کش��یده شود که 

اینها در حال حاضر توسط قوه قضائیه در حال انجام است.  فارس

راه نجات کشور حاکمیت گفتمان اصالحات است
محمدرضا عارف، رئیس فراکس��یون امید گفته اس��ت: »عمیق��ا اعتقاد دارم راه 

نجات کشور حاکمیت گفتمان اصالحات است«. 
وی افزود:معتقدم راهی که از س��ال ۹۲ آغاز کردیم راه درستی بوده و مردم نیز 
همراهی خوبی در این مسیر با گفتمان اصالحات داشتند و رای معناداری که به 

آقای روحانی دادند بر اساس حمایت جریان اصالحات از وی بود.
عارف با اشاره به این که ویژگی گفتمان اصالحات سیالیت و درجا نزدن است گفت؛ 

به همین دلیل از صحنه تحوالت سیاس��ی کشور هیچگاه نمی توانیم کنار بکشیم. مردم 
ش��اید از رفتار اصالح طلبان گالیه داشته باش��ند اما عمیقا به گفتمان اصالحات اعتقاد 
دارند. رئیس فراکسیون امید مجلس گفت؛جریان اصالح طلب همیشه منادی صلح بوده 
و هر زمان این جریان در حاکمیت حضور داش��ته در عرصه بین الملل با دس��ت برتر و 

اقتدار در مقابل ابرقدرتها مذاکره کرده است.   جهان نیوز

یک میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود نه 12 میلیون
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ادعای قاچاق ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین 

اشتباه بود و حدود یک میلیون لیتر روزانه قاچاق بنزین انجام می شود.
هدایت اهلل خادمی درباره تصمیم دولت برای راه اندازی س��امانه کارت سوخت، 
گفت: دولت گذش��ته به درستی این س��ازوکار را در پیش گرفت اما با روی کار 

آم��دن دولت تدبیر این س��ازوکار به بهانه غیر ش��فاف بودن و ایج��اد رانت، کنار 
گذاش��ته ش��د. نماینده مردم ایذه در مجلس با بیان اینکه معاون وزیر در پاالیش و 

پخش، اخیرا در جلس��ات کمیسیون حضور یافت و توضیحاتی درباره راه اندازی سامانه 
کارت سوخت در راستای ایجاد شفافیت در مصرف سوخت ارائه داد، افزود: 

طبق گزارش معاون وزیر نفت فعال محدودیتی در عرضه بنزین ایجاد نخواهد ش��د. وی 
گفت؛ احتماالً در آینده سهیمه بندی بنزین و افزایش قیمت آن انجام خواهد شد. 

 مهر 

ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، 
تقویت تولید داخلی است

همان طور که عرض کردیم مش��کالتی که وجود دارد 
اّوالً با گفتن و حرف زدن حل نمیش��ود؛ اقدام و ابتکار 
و عمل الزم اس��ت. ثانیاً ]حلّ [ مش��کالت مجموعه ی 
اقتصادی کش��ور را در درون کش��ور بای��د پیدا کرد؛ 
س��تون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات 
اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت اس��ت از 
تقوی��ت تولید داخلی؛ اگر ای��ن کار تحّقق پیدا کرد و 
هّمتها متوّجه به این مس��ئله شد، مسائل کار بتدریج 
ح��ل میش��ود، کار ارزش پیدا میکن��د، کارگر ارزش 
پیدا میکند، اش��تغال عمومی میشود، بیکاری که یک 
معضلی اس��ت در جامعه بتدریج کم میش��ود و از بین 

میرود. اساس کار، مسئله ی تولید است.
 ممکن اس��ت بعضی بگویند این مس��ئله ی تولید که 
ش��ما تکرار میکنید - و ما همیشه مرتّباً تکیه میکنیم 
روی مس��ئله ی تولید، هم در اظهارات عمومی، هم در 
جلسات با مسئوالن - لوازمی دارد؛ با وضع کنونی که 
تحریم هست و فشارهای بین المللی هست، رونق تولید 
و تقویت تولی��د تحّقق پیدا نخواهد ک��رد. بنده انکار 
نمیکنم ک��ه این تحریمهای ظالمانه ای که دش��منان 
ملّت ایران و دش��منان انقالب ب��ر ملّت ایران تحمیل 
کرده اند تأثیر دارد؛ بالشک بی تأثیر نیست، منتها این 
را م��ن انکار میکنم که این تحریمها بتواند جلوی یک 
تالش عمومی س��ازمان یافته ی برنامه ریزی شده برای 
رونق تولید را بگیرد؛ این را من قبول ندارم. بنده نگاه 
میکنم به س��طح کشور، میبینم در بخشهای مختلفی 
که اتّفاقاً در بعضی از این بخش��ها فش��ار دش��منان و 
تحریم و امثال ذلک ش��دیدتر هم بوده است، به خاطر 
هّمت مس��ئوالن و کارگران و جوانان عالقه مند، تولید 
پیش رفته اس��ت. این را من دارم مش��اهده میکنم و 
میبینم؛ جلوی چش��م همه اس��ت. فرض بفرمایید در 
زمینه ی صنایع نظامی؛ ش��ما امروز را مقایس��ه کنید 
با پانزده س��ال قبل یا بیس��ت س��ال قبل یا حّتی ده 
س��ال قبل، می بینید ما پیشرفتهای شگرفی داشتیم؛ 
پیشرفتهای عجیب و غریبی داشتیم در زمینه ی تولید 

نظامی. 
بنابراین بنده تکیه ای که روی مسئله ی تولید می کنم، 
نبایس��تی پاسخ داده بشود که تولید در شرایط تحریِم 
سفت و سخت ممکن نیست؛ نه، ممکن است. هرکاری 
که ش��ما تصمیم بگیرید انجام بدهی��د، هّمت کنید، 
نیروهایت��ان را بیاورید در صحنه، از خدای متعال هم 
کمک بخواهید، هدایت بخواهید، ش��دنی است؛ این را 

ما امتحان کردیم.
س��رمایه گذار و کس��انی که ام��کان دارند، بایس��تی 
س��رمایه گذاری کنند. بنده می ش��ناختم اف��رادی را 
ک��ه میتوانس��تند پولش��ان را ببرند در بخش��های پر 
درآمدی که غیر تولیدی اس��ت صرف کنند، نکردند؛ 
گفتن��د نمیکنیم؛ میخواهیم به کش��ور خدمت کنیم؛ 
آمدند در تولید س��رمایه گذاری کردند، با سود کمتر، 
درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشور احتیاج 
دارد؛ خب، این عبادت اس��ت. سرمایه گذاری که فکر 
نی��از کش��ور را میکند و پول را نمیب��رد در راه داّللی 
و کاره��ای پ��ر درآمد و مضّر برای کش��ور صرف کند 
و می آید صرف میکند در س��رمایه گذاری، این کارش 

حسنه است، بنابراین سرمایه گذار نقش دارد.
مصرف کننده ی باانصاف، مصرف کننده ی باوجدان هم 
میتواند همین جور به تولید کش��ور کمک کند؛ دنبال 
اسم و رس��م نروند، دنبال بَِرند نروند - این حرفی که 
ح��اال مرتّب تکرار میکنند: بَِرن��د، بَِرند - دنبال مارک 
نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کش��ور، مصرف 

تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است.

بیانات در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور
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مخاطب شمایید

اشاره کنایه آمیز ضرغامی 
عزت اهلل ضرغامی در حس��اب توییتری خود 
نوش��ت:» ما میگی��م دعوا طلبگیه ، ش��ما هم 
بگید طلبگیه، اینطوری بهتره! آره ...  قیصر.  تو دعوای 
یهویی و ناخواس��ته هم، ویدئو چک نمی کنند! قبول! 
ولی اگر بعدا به پشتوانه یه بار شتر سواد! به نظام ظلم 

شد یه جایی باید حساب بشه«.

رانت خونین
حشمت اهلل فالحت پیشه در حساب توییتری 
خ��ود نوش��ت: بازداش��ت چند نف��ر در ایران 
خودرو یک ظاهرس��ازی تکراری اس��ت.رانت خودرو 
به حدی فراگیر اس��ت ک��ه آن را به مصون ترین قلعه 
در مقابل قوانین کش��ور تبدیل کرده است.تا زمانیکه 
فهرس��ت بهره مندان از هزینه های تحمیلی به مردم 

اعالم نشود،این رانت خونین ادامه دارد.

سیاست مجازی

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/51
(مرحله سوم)

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى ساماندهى پیاده روهاى خیابان علوى 
و  مناقصه  شرایط  و  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  خدمات  شرح  مطابق 

قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1/200/000/000 (یک میلیارد و دویست 
یا  ماهه  اعتبار حداقل سه  با  بانکى  به صورت ضمانتنامه  ریال)  میلیون 

سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/06/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/06/16 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/06/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:55440055-8(031) 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/2

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

دوم
ت 
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

شرح  مطابق  سه  منطقه  معابر  زیرسازى  عملیات  مناقصه:  موضوع 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 200/000/000 (دویست میلیون ریال) 
به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل شش ماهه با سپرده نقدى 

در وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
و  پیمان  اداره  از   98/6/7 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
و   98/6/9 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت   ، رسیدگى 
بازگشایى پاکتها در مورخ 98/6/11 در محل شهردارى کاشان خواهد 

بود.
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  -کلیه 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

آگـهى مزایـده عمومی  شماره 98-34

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد فروش یک دستگاه خودروي کامیونت ون را با مشخصات ذیل به مزایده بگذارد.

کد سامانه ستاد : 1098001045000001
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