
اظهار نگرانی مراجع تقلید از شیوه اجرای اصالح قیمت بنزین

هرزروی تربیت نیروی 
انسانی کشور با 
بی نظارتی ها!!؟

چنین تصمیمی در 
شرایط کنونی به نفع 
اقتصاد کشور نیست

 

ح معیشت اقشار  طر
کم درآمد مقطعی 

نیست 

کدامرسانههامطالباتمردمرابهآشوبمیکشند؟!
اعتراض مردم به گرانی بنزین توسط دولت با ورود شبکه های خارجی و آموزش اغتشاش از سوی 

آن ها، باعث شده مطالبه های مردمی به سمت آشوب برود.
خیلی س��ال اس��ت که صدای اعتراض و مطالبه گری در کش��ور پیش از آن که به گوش مسئوالن 
برسد، در میانه  راه منحرف می شود، چون همیشه فرصت طلبانی هستند که علی رغم نبودشان در 

کشور، هیزم به آتشی می ریزند که خودشان جرقه های اولیه آن را برپا کرده اند.
با بررس��ی این کانال ها و نحوه فعالیت ش��ان تنها در همین امروز می توان به این ماجرا پی برد که 

آن ها هیچ اهمیتی به مطالبات مردم نمی دهند و تنها هدف شان اغتشاش در ایران است.
از اولین س��اعت روز ش��نبه ۲۵ آبان ماه این کانال خبری فعال بوده و از همان ابتدا اخبار مربوط 
آش��وب ها در ش��هرهایی مانند اهواز را پوشش داده اس��ت. نکته مهم و اساسی این شبکه فارسی 
زبان وابس��ته به انگلستان این است که برخالف هر روز که برنامه زنده اخبار ساعت ۶ عصر شروع 
می ش��د، امروز از س��اعت ۲ ظهر برنامه های خبری را با عنوان ویژه پوش��ش واکنش ها به افزایش 
قیمت بنزین روی آنتن برده اس��ت. با بررس��ی اجمالی کانال رس��انه ای این شبکه خبری می توان 
متوجه ش��د که آن ها  تنها اخبار و ویدئوهای مربوط به تجمعات ایران را پوش��ش داده اند و تنها تا 
ساعت ۵ بعد از ظهر ۸۰ خبر و ویدئو منتشر کردند. همچنین برنامه های زنده این شبکه هم ادامه 

دارد. این کانال خبری به طور متوسط روزانه ۵۰ خبر در کانال می رفته است.
کانال این شبکه هم دقیقا امروز از اولین ساعات روز ویدئوها را بازنشر داده و فقط تا ساعت ۵ بعد 
از ظهر ۳۵ خبر منتش��ر کرده است، در حالی که این کانال به طور متوسط روزانه ۲۰ خبر منتشر 
می کند. این افزایش میزان فعالیت کانال های خبری درحالی ا ست که هیچکدام از آن ها در زمان 

تجمعات در کشورهای دیگر از جمله فرانسه هرگز تا این میزان حضور و فعالیت نداشتند.
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با اطالعیه ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی از 
نخس��تین س��اعات روز جمعه، با مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی س��ران محترم س��ه ق��وه، بنزین 
دونرخی ش��د و بنزین س��همیه ای ب��ا افزایش پنجاه 
درصدی به قیمت ۱۵۰۰ توم��ان و قیمت بنزین آزاد 
سه برابر ش��د و با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه می شود. 
در عوض مبلغی تحت عنوان س��بد معیشتی به اقشار 

مختلف تعلق خواهد گرفت.
ف��ارغ از دالیل معقول��ی که از لح��اظ اقتصادی برای 
اصالح قیمت بنزین وجود دارد تصمیم اخیر دولت در 

این زمینه چند اشکال اساسی دارد:
۱- نحوه اطالع رسانی این اتفاق، توهین به عموم مردم 
ب��ود. دولت به ج��ای اینکه به یکباره قیم��ت بنزین را 
افزای��ش دهد باید در یک بازه زمانی طوالنی مثال یک 
ماه، درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین در رس��انه ها 
توضیح��ات اقناعی می داد. ف��رض کنیم دولت عقیده 
داش��ت اگر زودتر اطالع رس��انی ش��ود پمپ بنزین ها 
شلوغ خواهد شد و به یکباره در یک روز مصرف بنزین 
افزایش عجیبی خواهد داشت. با این فرض هم می شد 
اطالع رسانی بهتری داشت. مثال دولت در همین دوره 
اقن��اع مردم، می گفت در آین��ده نزدیک این اتفاق رخ 

می دهد.
دولت نه تنها این کار را نکرد بلکه برعکس با جستجوی 
گفت وگوهای مس��ئولین ذیرب��ط دولتی می بینیم که 
ایشان همگی افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده اند. 
لحظ��ه ای خودمان را جای مردم بگذاریم. مس��ئولین 
در هفته ه��ای اخیر افزایش قیم��ت بنزین را تکذیب 
کرده ان��د اما به یکباره اطالعیه ای صادر و قیمت بنزین 
افزایش می یابد. در این وضعیت چه بر سر اعتماد مردم 

می آید؟
۲- ش��ورای هماهنگی س��ران ق��وا چه ش��أنی برای 
قانونگذاری دارد؟ افزای��ش قیمت بنزین، از آن جهت 
که در درآمد دولت تاثیر دارد قاعدتا در بودجه ساالنه 
در مجلس تصویب شود. شورای سه قوه آیا حق دارند 
مجلس را دور بزنند و برای خود چنین مسئله مهمی را 

تصویب کنند و اجرایی کنند؟
در اینجا سران هر سه قوه باید پاسخگوی نقض قانون 
اساسی باشند. آیا قانون اساسی اهمیتی برای سران قوا 
ندارد؟ رئیس جمهور که مدعی اصل ۱۱۳ و تذکر برای 
عدم اجرای قانون اساسی است چرا خود پیشگام نقض 

قانون اساسی شده است؟
از س��ویی دیگر حتما مجلس باید نسبت به این اتفاق 
واکنش جدی نشان دهد. سکوت الریجانی در این باب 
هم جای تعجب دارد. فراموش نمی کنیم علی الریجانی 
بازداشت دو نماینده متخلف را توهین به کیان مجلس 
دانسته بود؛ آیا او درباره دور زدن مجلس توسط سران 
س��ه قوه نظری ندارد؟ آیا این اتفاق توهین به مجلس 

نیست؟
۳- از زم��ان اجرای��ی ش��دن افزایش قیم��ت بنزین، 
مس��ئولین در مصاحبه ه��ا و اطالعیه ه��ای مختل��ف 
تاکی��د کرده اند تاکس��ی ها حق ندارن��د کرایه خود را 
افزایش دهند. در اطالعیه ه��ای بعدی تاکید کرده اند 
هیچ صنفی حق ندارد قیم��ت کاالی خود را به بهانه 

گران شدن بنزین، افزایش دهند.
در اینجا این سوال مطرح می شود که رانندگان تاکسی 
و تولیدکنندگان چه گناهی کرده اند که باید پاسوز این 
تصمیم ش��وند؟ طبیعتا با افزایش قیمت بنزین هزینه 
رانندگان تاکسی با افزایش جدی روبه رو خواهد شد و 
این باعث می شود درآمد آنها کاهش محسوسی داشته 

باشد.
درب��اره قیمت تمام ش��ده کاالهای مختل��ف هم این 
مسئله صادق اس��ت. طبیعتا با افزایش قیمت بنزین، 
قیمت تمام ش��ده کاالها دس��تخوش تغییر می ش��ود. 
چرا تولیدکننده ای که در این ش��رایط س��خت چراغ 
کارخانه اش را روش��ن نگه داشته است باید هزینه این 

تصمیم را بپردازد؟
۴- در ازای اصالح مصرف بنزین و استفاده کمتر مردم 
از خودروهای شخصی چه راه کارهایی برای گسترش 
ناوگان حمل و نقل عمومی و نوس��ازی آن اندیش��یده 
ش��ده؟ بدون ش��ک در صورت امکان استفاده راحت و 
ارزان تر  مردم از حمل و نقل عمومی مردم دلیلی برای 
استفاده از خودروهای شخصی خود در سطح شهر نمی 

بینند.
۵- آیا این تصمیم، پیوست امنیتی دارد؟ آیا به تبعات 
امنیتی افزایش قیمت بنزین توجه ش��ده اس��ت؟ در 
زمانی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد افزایش قیمت 
بنزین حداقل باعث نارضایتی شدید در جامعه  می شود. 
در زمانی که در کش��ورهای همس��ایه مردم ناراضی از 
وضعیت اقتصادی و فساد و ناکارآمدی حدود یک ماه 
اس��ت دس��ت به اعتراض خیابانی می زنن��د آیا از نظر 
امنیت��ی صالح بود اینچنین در تن��ور نارضایتی مردم 

دمیده شود؟   الف

افزایش قیمت بنزین؛  چرا 
حاال،  چرا به این شکل؟ 

رضاییکوچی:
ارائهتوضیحاتروحانیبهمردم
ضروریاست
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درپیامهایجداگانهایمطرحشد؛

((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

محمدعلی حبیبی
حمایت مالی از 
60 میلیون ایرانی

همکاریقوادراجرایسهمیهبندیبنزین
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