
الیحه بودجه ۹۹ هیچ نگاهی به معیشت و سفره مردم محروم ندارد

دشمنان راهی جز 
تسلیم در برابر اراده 

ملت ایران ندارند

مسئولیت با مخالفین 
اف ای تی اف است

سلسله مراتب قانون گذاری 
در نظام اداری اسالمی 

با تأكید بر قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران

227 پروژه بهداشتی- درمانی بنیاد برکت 
در 19 استان

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 227 پروژه بهداشتی- درمانی را در 19 استان کشور 
به بهره برداری رسانده یا در دست اجرا دارد.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای 
ش��اخصه های سالمت و بهداش��ت و ارائه خدمات درمانی به مردم مناطق محروم و کم تر 
توس��عه یافته، 227 پروژه بهداش��تی- درمانی را در مناطق محروم و روستایی 19 استان 
کش��ور از طریق بنیاد برکت به بهره برداری رس��انده یا در دست اجرا دارد. این پروژه های 
بهداشتی- درمانی ش��امل ساخت و تکمیل بیمارستان، آزمایشگاه، پایگاه اورژانس، خانه 
بهداش��ت، مرکز تجهیزات پزشکی، پایگاه سالمت، مرکز بهداشت، مرکز جامع سالمت و 

مرکز سالمت جامعه است. 
بر اس��اس این گزارش، از 227 پروژه مذکور، 150 پروژه تکمیل ش��ده و 77 پروژه دیگر 
در حال اجراس��ت. بنیاد برکت برای احداث و تکمیل این پروژه های بهداش��تی- درمانی 

1884 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و هزینه کرده است. 
پروژه های بهداش��تی- درمان��ی بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام در 19 اس��تان و 
94 شهرس��تان به بهره برداری رس��یده یا در حال ساخت است. اس��تان های سیستان و 
بلوچس��تان، خوزس��تان و لرستان به ترتیب با 100، 52 و 37 پروژه، بیشترین سهم را از 

این پروژه ها در میان 19 استان به خود اختصاص داده اند. 
همچنین در حوزه  امور زیربنایی، مشارکت در ساخت و تکمیل 11 بیمارستان در مناطق 
محروم، از برجسته ترین اقداماتی است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از طریق 
بنیاد برکت انجام داده، که تاکنون 8 بیمارس��تان در شهرس��تان های درگز، مینودش��ت، 
گرمس��ار، میانه، بانه، فردوس، قرچک ورامین و بهار در همدان به بهره  برداری رس��یده 
اس��ت. در همین راستا، بیمارس��تان های نی ریز در استان فارس، دزفول در شمال استان 
خوزس��تان و نهبندان در اس��تان خراس��ان جنوبی نیز در دست س��اخت است. عالوه بر 
این 11 بیمارس��تان، بنیاد برکت در س��اخت 4 مرکز پیش��رفته درمان سرطان در برنامه 

مشارکت دارد. 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همچنین احداث بیمارستان بزرگ، استاندارد، به  روز 
و مجهزی را در منطقه  22 تهران با باالترین اس��تانداردهای جهانی در دست ساخت دارد 

که با ساخت این بیمارستان شاهد تحولی بزرگ در بخش سالمت کشور خواهیم بود.

صفحه 2

صفحه 2

واعظی:
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برگزار می شود
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اس��فند ماه س��ال 1390 بود که دروغ پ��رداز رویترز 
گزارش��ی را ب��ر خروجی خود قرار داد که بر اس��اس 
آن ایران در حال آموزش دخترانی اس��ت تا از آنها در 

عملیات تروریستی استفاده کند!
رسانه های غربی به ویژه انگلیسی همواره در مقاطعی 
که ایران با آش��وب و فتنه روبرو است که آغاز چنین 
اغتشاش��اتی از س��وی دولت هایی همچون انگلیس 
تدارک دیده میشود، س��عی دارند تا با دروغ پردازی 
های حرفه ای خود بر آتش فتنه بدمند و آن را شعله 
ور سازند. مصداق کارکرد خبرگزاری همچون رویترز 
انگلیس، مصداق سیاس��تی اس��ت که گوبلز مسئول 

پروپاگاندای هیتلر انجام می داد.
 سیاس��ت او بر این اساس استوار بود؛ دروغ هر چقدر 
بزرگت��ر برای افکار عمومی باور پذیرتر؛ و اینگونه بود 
ک��ه هیتلر با دروغ پردازی های گوبلزی توانس��ت بر 

مردم آلمان حکومت کند و اروپا را به آتش بکشد.
تبعیت رسانه هایی همچون دروغ پرداز رویترز شباهت 

زیادی با روشی دارد که گوبلز به کار میگرفت.
خبرگزاری رویترز س��ابقه درخشانی! در انتشار اخبار 
دروغ دارد و در کارنامه این رس��انه انگلیس��ی اخبار 
و دروغ های بس��یاری درباره ایران می توان یافت که 
تکذیب ش��ده است اما انتشار همان خبر دروغ، تأثیر 

منفی خود را گذاشته است.
زمان��ی که دروغ پرداز رویت��رز خبر دختران نینجای 
ایرانی را در زمس��تان سال 90 منتشر کرد، این خبر 
بازتاب های منفی گس��ترده ای در رسانه های خارجی 
داشت. در واقع هدفی که رویترز دنبال آن بود، محقق 
شده بود، چرا که با پخش گزارشی از دختران نینجای 
ایرانی از س��وی خبرگزاری رویترز، جمهوری اسالمی 
ایران در میان افکار عمومی دنیا با چهره یک کش��ور 

تروریسم پرور معرفی شد.
دختران نینج��ای ایران ک��ه در کار فراگیری ورزش 
رزمی نینجوتس��و بوده و هنوز هم هس��تند بعدها در 
برنامه عصر جدید حاضر شدند و به مراحل بعدی این 

برنامه نیز رسیدند و مقام به دست آوردند.
از زمان انتش��ار خب��ر دروغ رویترز درب��اره دختران 
نینجای ایران تاکنون 8 س��ال گذش��ته و هیچیک از 

آنها در عملیات تروریستی! حضور نداشته اند.
رویت��رز حتی در جریان مذاکرات هس��ته ای ایران و 
1+5 بارها با انتشار اخبار دروغ سعی داشت تا فضای 
مذاکرات را علیه تیم مذاکره کننده کش��ورمان شکل 

دهد که البته در مواقعی موفق هم بود.
با این وجود این خبرگزاری دروغ پرداز در ایران دفتر 
داش��ت که به خاطر اخبار دروغی که منتشر می کرد، 

بارها تعلیق و تعطیل شد. 
دختران نینجای ایرانی از خبرگزاری رویترز ش��کایت 
کردند، مس��ئول دفتر این خبرگزاری در تهران حتی 
ب��ه خاطر انتش��ار خب��ر دروغ درباره ای��ن دختران، 
عذرخواهی رس��می انجام ن��داد، در حالی که او باید 
ب��ه خاطر این غلطی که انجام داده بود از آنها بر روی 
خروجی خبرگزاری عذرخواهی رسمی می کرد و خبر 

را نیز از دسترس خارج می نمود.
رویترز در تازه ترین دروغی که منتش��ر کرده مدعی 
ش��ده که کش��ته های وقایع اخیر در آبان ماه گذشته 
1500 نفر اس��ت! آبش��خور ای��ن خب��ر دروغ منابع 
منافقین اس��ت. این دروغ پ��رداز در ادامه خبر خود 
ادع��ا کرده که در تاریخ 26 آبان ماه، رهبری و رئیس 
جمه��ور و اعضای هیئت دولت جلس��ه داش��تند. در 
حال��ی که چنین دیدار و جلس��ه ای برگزار نش��ده و 
شاهد آن نیز دیداری بود که رهبر معظم انقالب روز 
جمعه به مناس��بت میالد حضرت رسول اکرم)ص( با 
میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمی داش��تند که در آن مسئولین کشور از جمله 
آقای روحانی نیز حضور داش��تند که در همین دیدار 
ب��ود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به رئیس جمهور 
تذکر دادند که پیش از اجرای طرح بنزینی باید یارانه 

آن را به حساب مردم واریز می کردید.
خبر رویترز از تعداد کش��ته ها نیز یک دروغ دیگر از 
این رس��انه انگلیس��ی اس��ت که هدف آن نیز روشن 
است، همچنان داغ نگه داشتن موضوع حوادث اخیر 
در ایران، تشکیل سازمانی برای فشار سیاسی از سوی 
مجامع بین المللی علیه جمهوری اسالمی به واسطه 
دروغ بزرگی که درباره کشته ها منتشر کرد و مقصر 
جل��وه دادن حاکمیت نظام اس��المی و نقش رهبری 
نظام در س��رکوب اعتراضات )بخوانید فتنه و آشوب( 
که اکنون همین خبر دروغ رویترز بازتاب گس��ترده 
منفی داشته است. هنوز تیم های اطالعاتی و امنیتی 
در حال کشف سالح هایی هستند که در جریان فتنه 
آبان ماه از سوی ضد انقالب در برخی شهرهای کشور 

استفاده شد.

دروغ رویترز را 
باور می کنید؟!
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سیاوشکاویانی

جنبش عدالتخواه دانشجویی:

آگهی مناقصه عمومی به صورت یک مرحله اي همزمان با ارزیابی(کیفى) فشرده ، 
شماره مناقصه   98/47

CGS

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

TBS عباس آباد وایستگاه انرژي خورشیدي ایستکاه CGS و احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک در ایستگاه TBS نوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات CGS  روشنایی ایستگاه هاي
*قیمتها می بایست در صورت وجود کاال، متناسب با کاالي ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مبلغ  400,000,000 ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ 98/10/05 لغایت ساعت 12 مورخ 98/10/08 - از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به نشانی www.setadiran.irزمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه

حداکثر تا ساعت 12 مورخ  98/10/22 در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

جلسه گشایش پاکت ارزیابى کیفى(ب1) مورخ 98/10/22 ساعت 14:30برگزار خواهد شد.  زمان  و محل گشایش پاکت (ب1)  

جلسه گشایش پاکات (الف،ب2،ج)  متعاقبا اعالم خواهد شد.زمان  و محل گشایش پاکات (الف،ب2،ج)  

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

ب�ه اط�اع می رس�اند کارت دانش�جویی اینجانب نگار آش�تیانی عراقی به ش�ماره 
دانش�جویی ۹۴۱۴۶۵۲۰۰۱ دانشجوی دانشگاه الزهرای تهران مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

دلخوش به باد و باران
روزگذش�ته،آلودهترینروزدرتهرانبود،قراراستازامروزبادبوزدو
بارانیبباردتاش�ایداندکیازهوایآلودهکمشود،هواییکهنفسهارا

همسیاهکردهاست.
میگوین�دبنزی�نوگازوئی�لاس�تاندارداس�ت،خودروهاای�راددارد،
خودروهاییکهازس�ویخودروسازانخودمانتولیدمیشود،نمیدانیم
شایدتقصیرباخلبانباشد!عاملانسانیهمیشهدرسوانحهواییحرف
اولرامیزندامااینبارعاملانسانیوتکنولوژیباهممقصرهستند.هم
خ�ودروس�ازوهمخودرو،مردمباایناوصافچ�هکنند؟آلودگیازهر
منبعیوبههردلیلی،مردمرادچارکردهاست،دچارخفگیومسئولین

همچنانحرفمیزنندوراهکاریهمبرایاینمعضلندارند.
تعطیل�یدوهفتهایمدارسهمراهبهجایینبرد،بلکهدردس�ریبرای
خانوادههاش�د؛سردرد،س�رفههایخشک،قلبدرد،هواییکهنیست
براینفس،بیمارس�تانهاییکهبرایاکس�یژنازمردمپولمیگیرند!و
مس�ئولینهمچناندلخوشب�هبادبارانوپسازآنب�ازهمآلودگیو

بازهم...

جنبش عدالتخواه دانشجویی:

الیحه بودجه 99 هیچ نگاهی به معیشت و سفره مردم محروم ندارد

جنب��ش عدالتخ��واه دانش��جویی طی نام��ه ای به 
اعضای کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی  در خصوص ایرادات بودجه 99 نوش��ت: 
بودجه 99 که در دست بررسی است هم از عدالت 
به دور اس��ت و هم هیچ نگاهی به معیشت و سفره 
مردم محروم ندارد، از س��ویی هیچ برنامه ای برای 
بی عدالتی ها در پرداخ��ت مالیات ها و به خصوص 

معافیت ها و فرارهای مالیاتی نکرده است.
متن این نامه به شرح زیر است:

» اعضای محترم کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس 
شورای اسالمی 

سالم علیکم
از آن جایی که از آغاز انتشار بودجه سال 99، این 

بودجه از سوی کارشناس��ان متعدد مورد انتقاد قرار گرفته  است، بر خود 
الزم دانس��تیم موارد م��ورد نقد، دالیل مخالف��ت و رد کلیات  بودجه99 
در مجل��س را خدمتت��ان عرض کرده تا مردم بی��ش از این، با تصمیمات 

نادرست و مدیریت ناکارآمد، در آینده تحت فشار قرار نگیرند:
1- کس��ری ه��ای بودجه 99 محرز اس��ت، کس��ری ف��روش نفت یکی 
ازمهمترین کسری هاست که در بودجه با توجه به شرایط کنونی صادرات 
نفت، بیش از 500 هزار بش��که 50 دالری به نادرستی آورده شده است، 
فروش نزدیک به 50 هزارمیلیارتومان اموال دولتی یکی دیگر از اشتباهات 

بودجه است. 
2-  با افزایش درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها زمینه را برای باال بردن 
قیمت سایر حامل های انرژی و مهم تر از همه گازوئیل فراهم می کند، به 
صورت��ی که هزینه حمل ونقل باال رفته، قیمت کاالها برای مصرف کننده 
افزایش پیدا میکند و مردم را با فشار بیشتری متحمل می کنند؛ افزایش 
قیمت گازوئیل بع��د از افزایش قیمت بنزین اگر چه قابل پیش بینی بود 
اما این افزایش حساب شده که در بودجه سال 99 آمده است خود شوک 
دومی به مردم و اقتصاد بیمار کش��ور است. 3- متاسفانه بودجه 99 هیچ 

برنام��ه ای برای بی عدالتی ها در پرداخت مالیات 
ها و الخص��وص معافیت ها و فرار ه��ای مالیاتی 
نکرده اس��ت و معافیت ه��ای مالیاتی میلیاردرها 

همچنان پابرجاست.
4- ح��دود 10 و نیم میلی��ارد دالر ارز چهارهزار 
ودویست تومانی برای کاالهای اساسی قرار است 
اختص��اص داده ش��ود که به معن��ای وجود رانت 
و امکان فس��اد ب��رای عده ای اس��ت. ملت ایران 
هنوز نابس��امانی توزیع ارز 4200 به آقا زاده ها و 
سودجویان و فس��اد مالی ناشی از آن را فراموش 

نکرده اند.
5- کاه��ش بودجه مراکز نظامی و دفاعی از دیگر 
نقدهای��ی اس��ت که به بودجه س��ال 99 وارد می 

باشد؛ که سبب نگرانی ها در آینده می شود.
گذش��ته از موارد اش��اره ش��ده، بودجه 99 که در دست بررسی می باشد  
هم از عدالت به دور اس��ت و هم هیچ نگاهی به معیش��ت و س��فره مردم 

محروم ندارد.
ای��ن تحلی��ل از بودجه 99 می توان کرد که منجر به  خالی ش��دن تمام 
ذخایر ارزی کش��ور خواهد شد  و جمهوری اسالمی ایران را در سال های 
آین��ده با بحران های متع��دد و نارضایتی های عمومی مواجه خواهد کرد 

که در نهایت تسلیم مذاکراتی بدتر از برجام شود. 
ع��الوه بر آن  بودجه 99  فاصله زیادی نیز با منویات مقام معظم رهبری 
و طرح تحول بودجه ای که خود کمیس��یون تلفیق و بودجه آن را تنظیم 

و منتشر کرده است دارد.
فلذا اتحادیه جنبش عدالتخواه دانش��جویی از ش��ما انتظار دارد نسبت به 
اصالح بودجه سال 99 با حساسیت هر چه بیشتر اقدام نمایید تا وضعیت 
فاجعه بار تنظیم بودجه به جای بدتر شدن، اصالح گردد و نارضایتی های 
مردم که نمونه اش را در پی اصالح س��همیه بندی بنزین و متعاقبا ناآرام 

شدن وضعیت کشور مشاهده کردیم، منجر نشود.
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