
افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است
ح حمایتی  طر

دولت از 
معیشت مردم

اشک های ناتمام زنان 
و کودکان غزه 

 

کمیسیون های مجلس 
شورای اسالمی؛ آنچه که 
هست و آنچه که باید!!؟

رضا رحمانی:

هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین 
ممنوع است

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین 
ممنوع و تخلف اس��ت. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت  در جلس��ه ستاد تنظیم بازار، شرایط 

بازار را بعد از تصویب قیمت جدید بنزین تشریح  کرد. 
رحمانی گفت: تمهیدات الزم انجام ش��ده اس��ت. ذخایر کاال در بهترین حالت قرار دارد حتی در برخی 
کاالهای صنعتی برای 2 س��ال هم ذخیره س��ازی شده اس��ت . کاالهای اساسی نیز تا شش ماه ذخیره 

سازی کرده ایم. 
وزیر صمت افزود: تولید کاالهای صنعتی در 6 ماهه اول امس��ال بیش از س��ال قبل اس��ت و در صنایع 
غذایی نیز 15 درصد افزایش تولید داریم. در حوزه معدن و فوالد 6 و نیم در صد افزایش تولید داشته 
ایم. رحمانی گفت: در حوزه های مختلف تمیهدات الزم انجام ش��ده اس��ت. اصناف نیز در حوز تنطیم 

بازار مشکلی ندارند.
وزیر صمت تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین نمی تواند روی قیمت تمام ش��ده کاالها تاثیر محسوس��ی 

بگذارد زیرا حمل و نقل کاالها با گازوئیل انجام می شود.
او تاکید کرد: بازرسان اصناف، بسیج و دستگاه ها با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهند کرد.

وزیر صمت افزود: دس��تگاه های دولتی و س��تاد تنظیم بازار حق افزایش قیمت ندارند و مجوزها باطل 
خواهد ش��د بنابراین تاکید می ش��ود، هرگونه افزایش قیمت کاالها تخلف اس��ت و بازرسین اصناف و 

تعزیرات حکومتی بازرسی ها را تشدید می کنند.
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جنایات ارتش صهیونیستی علیه ملت 
فلسطین همچنان قربانی می گیرد 

 سیاست روز پیرامون قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای 

اسالمی پرسشگری )3( می کند:

همزمان با افزایش قیمت بنزین رخ داد؛
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رئیس قوه قضاییه: 
نارضایتی برخی از مبارزه با فساد 

اهمیتی ندارد
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دول��ت تصمیم خ��ود را ب��رای افزایش قیمت 
بنزی��ن اجرا کرد و این تصمیم از س��اعت 12 
نیمه ش��ب پنج شنبه در ش��ب میالد حضرت 
رس��ول اک��رم)ص( آغاز ش��د، به گفت��ه آقای 
روحان��ی رئیس جمهور افزای��ش قیمت بنزین 
به نفع مردم تحت فش��ار است، ان شاء اهلل که 

اینگونه است. 
تصمیم دول��ت برای افزایش قیم��ت بنزین با 
توجه به شرایط اقتصادی موجود را شاید بتوان 
تصمیم نسبتاً درستی دانست، دولت با تصمیم 
خود س��عی دارد تا به اقشار تحت فشار کمک 
کند و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را 
به 18 میلیون خانوار که شناسایی کرده است 

پرداخت کند.
ام��ا دولت تنها نباید در بح��ث افزایش قیمت 
بنزین و تقس��یم درآمد حاصل از آن را در نظر 
داشته باش��د، بلکه پس از تصمیم دولت برای 
افزایش قیمت بنزی��ن، طبیعتاً این تصمیم بر 

روی قیمت ها نیز تأثیر خود را می گذارد.
قطع��اً ب��رای کنت��رل و جلوگی��ری از افزایش 
و  دول��ت  خدم��ات،  و  کااله��ا  قیمت ه��ای 
دس��تگاه های ذیربط باید طرح ها و برنامه های 
خود را از پیش آماده کرده باش��ند تا در روند 
اج��رای تصمیم دول��ت ب��رای افزایش قیمت 
بنزین مش��کلی ایجاد نش��ود و ب��ه گفته آیت 
اهلل امامی کاش��انی امام جمعه موقت تهران به 

بحران اقتصادی تبدیل نشود.
مس��ئولین اقتصادی دول��ت همزمان با اجرای 
تصمی��م دولت برای افزای��ش قیمت بنزین به 
ای��ن موضوع ورود کرده و هش��دارهای الزم را 
داده اند، وزی��ر صنعت و معدن و تجارت آقای 
رضا رحمان��ی، تأکید کرده اس��ت که افزایش 
قیمت کااله��ا به بهانه افزای��ش قیمت بنزین 

پذیرفتنی نیست.
س��تاد تنظیم بازار نیز با برگزاری جلس��ه فوق 
العاده خود درباره اج��رای تصمیم دولت برای 
افزایش قیمت بنزین تاکید کرده است که، »با 
توجه به فراوانی کاال و وضعیت مناسب ذخایر 
استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کاال در بازار 

ممنوع است.«
به نظر می رس��د همه دستگاه های دولتی برای 
کنترل تبعات احتمال��ی افزایش قیمت بنزین 
آماده باش هستند و تدابیر الزم را نیز در دستور 
کار خود دارن��د، پس مردم می توانند به خاطر 
اجرای تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین، 
نگرانی نداش��ته باشند چرا که دولت محترم با 
همراهی دس��تگاه های زیر مجموعه خود قول 
داده اس��ت که بر اوضاع پس از اجرای تصمیم 
اش��راف داشته باشد و آن را تحت کنترل خود 
در آورد، ضمن این که درآمد حاصل از افزایش 
قیمت بنزین و س��همیه بندی آن قرار است بر 
اساس برنامه ریزی که دولت انجام داده با ارقام 
تعیین ش��ده به همان 18 میلیون خانوار تحت 

فشار اقتصادی پرداخت شود.
البته در این میان برخی کارشناسان اقتصادی 
در نق��د تصمیم دولت اظه��ار نظر کرده و این 
تصمی��م را نادرس��ت خوانده ان��د، که ش��اید 
دیدگاه آنها درست باشد، اما در شرایط کنونی 
ش��اید بتوان برنامه دولت را در افزایش قیمت 
بنزی��ن کمی منطقی دانس��ت؛ به ش��رط آن 
ک��ه حمایت های دولت از اقش��اری که در 18 
میلیون خانوار می گنجند، تحت فش��ار بیشتر 

قرار نگیرند.
مردم به س��خن آقای روحانی می توانند اعتماد 
کنند و این جمله رئی��س جمهور را می توانند 
جدی بگیرند که گفته، افزایش قیمت بنزین به 
نفع مردم تحت فشار اقتصادی است« رسانه ها 
نیز می توانند از ای��ن طرح حمایت  کنند البته 
تا هنگامی که ببینند اجرای تصمیم دولت در 
افزایش قیمت بنزین، به مردم فش��ار اقتصادی 
وارد نخواه��د ک��رد و حتی دولت نی��ز به این 
ش��رط پایبند باش��د که اگر ذره ای به مردمی 
که قرار اس��ت از این طرح و تصمیم، ش��رایط 
بهتری بیابند، متضرر ش��ده و فش��ار اقتصادی 
افزایش یافت، ش��رایط را تغییر دهد و به قبل 

بازگرداند.
در ه��ر صورت امیدواریم که برنامه دولت برای 
افزایش قیمت بنزین همانگونه که دولت پیش 
بینی کرده پیش برود و اجرا ش��ود تا مردم نیز 

از این تصمیم منتفع شوند.

درباره افزایش 
قیمت بنزین

ویژه ی اختتامیه سی و سومین 
کنفرانس بین المللی
 وحدت اسالمی
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سرمقاله

صفحه 2

حسن روحانی:

سیاوش کاویانی

((آگهى تجدید مناقصه همراه با ارزیابى کیفى))
تجدید مناقصه 97/12/25 م ن نوبت اول (یک مرحله اى) 

سامانه ستاد 2098003702000024
سازمان بنادر و دریانوردى / اداره کل بنادر و دریانوردى استان بوشهر

وزارت راه و شهرسازى 
سازمان بنادر و دریانوردى

سازمان بنادر و دریانوردى استان بوشهر 

موضوع تجدید مناقصه: احداث اسکله شناور مسافرى بندر کنگان
محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى (روز شنبه مورخ 98/8/25 ) تا ساعت 17:00 
روز شنبه مورخ 98/9/2 با مراجعه به سایت (setadiran.ir) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مناقصه گران باید پیشنهادهاى خود را بصورت الکترونیکى 
در سامانه ستاد به آدرس (setadiran.ir) تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 98/9/16 بارگذارى نموده 
و تنها نسخه فیزیکى پاکت الف (ضمانتنامه) را تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/9/16 به دبیرخانه 

مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تحویل دهند.
محل و زمان بازگشایى پاکت پیشنهادها: پیشنهادهاى مناقصه گران راس ساعت 09:00 روز یکشنبه 

مورخ 98/9/17 در محل ساختمان مرکزى به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد.
تاریخ جلسه توجیهى: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 98/9/5 با حضور نماینده مناقصه گران (ارائه 
معرفى نامه از مناقصه گر با ذکر عنوان مناقصه الزامى است) در محل سالن جلسات مناقصه گزار 

برگزار خواهد شد.
سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکى بدون قید و شرط و قابل تمدید به 
دفعات به مبلغ 878/804/730 ریال یا اصل فیش واریز وجه به حساب 2196451005004 نزد بانک 

صادرات شعبه بندر و دریانوردى بوشهر کد بانک 4323 ارائه نمایند.
مدت پروژه: 5 ماه 

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.
آدرس مناقصه گزار: بوشهر ، بزرگراه طالقانى، بلوار بندر ، اداره کل بنادر و دریانوردى استان بوشهر ، 
کدپستى 7513749797 - تلفن: 7 - 33322051 و 31666751  -077 ، فاکس 6500- 31666700 

 www.bpmo.ir آدرس سایت info@bpmo.ir و 33330072 -077 ، پست الکترونیک
مشاور: شرکت مهندسین مشاور پى آب هنگام

هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
توضیحات: 

برآورد اولیه مناقصه: 17/576/094/596 ریال مى باشد.
شرایط الزم: (ارائه مدارك و مستندات ذیل الزامى است.)

1- داشتن حداقل رتبه پایه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه کشور
2- دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنى کار پیمانکاران از وزارت تعاون کار و امور اجتماعى

3- مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
4- ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده سال 97

سایر موارد بر اساس شرایط و معیارهاى مذکور در اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه مى 
باشد.

تجدیدمناقصه عمومى یک  مرحله اى با 
ارزیابى کیفى به شماره آگهى 98,12

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

 www.setadiran.ir 

–

http://iets.mporg.ir 
swest.tpww.ir 

http://tender.bazresi.ir 
www.nww.ir

آمریکا دشمن 
همه دنیای اسالم است

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى :
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ـ 33 للوحدة االسالمية المؤتمر الدولي ال
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ویژه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی

سی و سومین کنفرانس بین املللی وحدت اسالمی

وحدت امت در دفاع از 
مسجد االقصی


