
چگونه می توان به اجرای قوانین و آیین نامه ها 
اعتماد داشت؟

 بن��د ب از ماده ش��ش قانون بیمه بی��کاری می گوید: »افراد بیکار ش��ده 
حداکث��ر ۳۰ روز فرص��ت دارند تا مراتب بیکاری خ��ود را به ادارات تعاون 
و رفاه اجتماعی اعالم کنند« که ثبت درخواس��ت بیمه بیکاری در سامانه 
هم به منزله رعایت این بند قانونی می باش��د تا متولیان حفظ امنیت کار و 
درآمد بتوانند مدافع حقوق نیروی کار باشند. پس از شروع بحران ویروس 
کرونا در اوایل اس��فندماه دستورالعمل مش��ترکی در تاریخ 1۳98/12/27 
از س��وی معاون روابط کار وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی تنظیم و ابالغ گردید و مقرر شد تا در 
همین رابطه شیوه نامه اجرایی نیز از سوی ادارات کل حمایت از مشاغل و 
بیمه بیکاری و امور بیمه ش��دگان سازمان تأمین اجتماعی به منظور تعیین 
نحوه اجرا و چگونگی بهره مندی متقاضیان تهیه ش��ود که این ش��یوه نامه 
در تاریخ 1۳99/1/11 به امضای مش��ترک معاون روابط کار وزارت تعاون 
و مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی رسید و به سراسر کشور ابالغ جهت 
گردید. بر اس��اس مفاد این ش��یوه نامه ده گروه در زیر بخشه ای اقتصادی 
به عن��وان فعالیت های��ی که متأث��ر از وی��روس کرونا بوده ان��د و به صورت 
غیرمترقبه کس��ب وکار آن ها دچار آسیب ش��ده و کارگران این واحدها نیز 
مش��مول قانون کار و بیمه بیکاری می باش��ند بتوانند برای مدت سه ماه از 
مزای��ای آن طبق ضوابط قانونی بهره مند ش��وند که البت��ه علی رغم اینکه 
دستورالعمل ش��امل بنگاه هایی که جزو 1۰ گروه شغلی موردنظر نبوده اند 
اما به دلیل اثرات ناش��ی از ویروس ناچار به کاهش فعالیت و بالطبع کس��ر 
نیروهای خود شده اند با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه و همچنین 
س��ازمان تأمین اجتماعی هر اس��تان می توانند از مزایای بیکاری بهره مند 
ش��وند. این تصمیم فورس ماژور باعث ش��د تا برای مدت��ی هرچند کوتاه 
مدی��ران و کارگران التیام روحی پیدا کنند و خیالش��ان راحت باش��د که 

هیچ ک��دام از طرفین نگ��ران وضعیت اقتصادی خ��ود در مواجهه با هجوم 
بی امان ویروس نیس��تند! زمان به سرعت سپری و نیروی کاری که مشمول 
این قانون و دس��تورالعمل می ش��دند به پشتوانه آن ضمن مساعده و قرض 
گرفتن از دوستان، آشنایان و احیاناً فامیل نزدیک و همچنین نسیه خواری 
ارزاق از کس��به محل مرتباً موجودی حساب حقوقی خود را از طریق عابر 
کارت ها می گرفتند تا ش��اید خبری خوش از آن به دس��ت آید اما دریغ از 
اینکه بیش از س��ه ماه از اجرای بیکار ش��دن آن ها می گذرد و صاحبخانه 
ها پاش��نه در را برای دریافت اجاره مسکنی که در اختیار آن ها گذاشته اند 
کنده و کس��به محل نیز نگاهشان چپ چپ و لبخند همیشگی از لبانشان 
حذف شده است زیرا رنگ رخساره ها خبر از آن می دهد که از پول خبری 
نیس��ت! قانون پس از خداوند متعال آخرین پش��توانه امنیتی یک شهروند 
اس��ت تا خیالش از بابت ایفای حقوق راحت باش��د که اگر از آن  هم ناامید 
شود نمی داند باید به کجا و چه کسی اعتماد کند! سالیان دراز رأس هرماه 
کارفرم��ا ۳ درصد بابت بیمه بی��کاری و 2۰ درصد به منظور انجام خدمات 
درمانی و نیروی کار نیز هفت درصد س��هم خود را برای ذخیره و پشتوانه 
بازنشستگی به حساب سازمان تأمین اجتماعی در شعب بانک رفاه کارگران 
واری��ز نموده که در چنین روزهای بحرانی نگرانی نداش��ته باش��د و رقمی 
که پس انداز و س��رمایه گذاری کرده به مرور برگ��ردد اما امروز مدیران این 
س��ازمان بجای ادای دین هرکدام ساز خودشان را می زنند و کیسه گدایی 
به دس��ت گرفته تا با همیاری، مس��اعدت و کمک دولت به سراغ صندوق 
توس��عه ملی برون��د و این بار نیز بصیرت مقام معظ��م رهبری که خالق و 
مبتکر ایجاد این صندوق هستند به یاری آن ها می شتابد تا موافقت نمایند 
مبل��غ ی��ک میلی��ارد دالر از آن در اختیار دولت قرار گیرد که مش��کالت 
ایجادش��ده از س��وی ویروس کرونا رفع گردد. س��ازمان برنامه وبودجه نیز 
به مجرد دریافت نظر مثبت مقام معظم رهبری مبلغ 5 هزار میلیارد تومان 
از این مس��اعدت را برای پرداخت بیمه بیکاری اختصاص می دهد اما برای 
یک هزار و دویست هشتاد میلیارد تومان آن تأمین اعتبار و تخصیص صادر 
می ش��ود درحالی که مدیران سازمان تأمین اجتماعی حداقل رقم موردنیاز 
خود را به منظور رفع این مش��کل بی��ش از هفت هزار میلیارد تومان اعالم 
کرده اند. پیچیدگی این معما پس از گذش��ت سه ماه اگرچه حضور مستمر 
و قرطاس بازی های گذش��ته را در دولت تأیید می نماید ولی از سوی دیگر 
نیروی کار متقاضی بیمه بیکاری یا همان مطالبات خود را به منظور تأمین 
معاش زندگی می طلبد که درمانده است باید به کجا پناه ببرد و پس ازاین 

چگونه به اجرای قوانین و آیین نامه ها اعتماد کند؟
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شرایط حساس برای 
مجلس یازدهم

مجل��س یازدهم وظیفه س��نگینی بر عهده دارد 
چ��را که خود را مجلس��ی انقالبی ب��ا رویکردی 
جهادی میداند که سعی دارد تا خود را با اصول 

انقالب و منویات رهبری همسان سازی کند.
ضع��ف در مجلس یازده��م و ناکارآمدی در آن 
اگ��ر اتفاق بیفت��د، به زیان انق��الب خواهد بود، 
پس همه اعضای مجلس ش��ورای اسالمی دوره 
یازدهم که س��بقه والیت مداری دارند و دغدغه 
مردم و انقالب آنها را به میدان آورده است، باید 
سعی کنند خود را از مسائلی که باعث میشود از 
خط اصلی وظایف خود دور شوند، پرهیز کنند. 
راه دش��واری برای مجلس یازده��م پیش روی 

نمایندگان قرار دارد.
اص��الح طلبان ک��ه در ای��ن دوره از مجلس در 
اقلیت مطل��ق حضور دارند، برای آن که مجلس 
یازدهم موفقیتی به دس��ت نیاورد تمام قد برای 
ناکام��ی آن ورود خواهن��د ک��رد. اصالح طلبان 
در مجلس دهم اکثریت را در دس��ت داش��تند، 
همراهی آنها با دولت تدبیر و امید بسیار نزدیک 

و دقیق بود.
این دو قوه گرچه همراهی و همکاری نزدیکی با 
هم داشتند اما برونداد این همکاری های بسیار 
دوس��تانه و صمیمی برای کشور و مردم حاصلی 
را عاید نکرد و حتی در مهمترین مس��ئلهای که 
دول��ت و اص��الح طلبان بر س��ر آن اصرار کامل 
داش��تند، شکست را تجربه کردند و برجام بدون 
دس��تاورد همچنان مانند کش��تی بدون ناخدا و 

سرنشین در دریای مواج سرگردان است.
دول��ت و اصالح طلبان با توافق هس��تهای قصد 
داش��تند ت��ا می��وه آن را در انتخاب��ات مجلس 
شورای اس��المی دوره یازدهم و سپس انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 14۰۰ بچینند، اما هر 
آنچه که بافته بودند، پنبه ش��د. از س��وی دیگر، 
هم دولت و هم مجلس دوره دهم درصد زیادی 
از ظرفیته��ا و تواناییهای خود را به جای آن که 
برای حل مش��کالت داخلی هزین��ه کنند، برای 
برجام هزینه کردند و همین باعث شد تا از درون 
کشور غفلت شود. غفلتها یکی پس از دیگری از 
س��وی مجلس دهم و دولت یازدهم ادامه داشت 
تا جایی که اکنون ش��رایط ایجاد شده به خاطر 
ویروس کووید 19 یا همان ویروس کرونا، اوضاع 
اقتصادی را نابسامان تر کرده و شرایط معیشتی 
نیز س��خت تر شده اس��ت. دولت با کسر بودجه 
روبرو اس��ت، درآمد نفتی به شدت کاهش یافته 
و دیگر درآمدها تاکنون نتوانس��ته است جبران 

آن باشد.
حتی بی تدبیریها تا جایی اس��ت که جنگلهای 
کش��ور در حال سوختن اس��ت و سال ها است 
ک��ه متولیان م��ی گویند برای تأمی��ن نیازهای 
س��ازمانهای مختلف در امر اطفای حریق منابع 
طبیعی، نیازمند بودجه هس��تیم اما دریغ از یک 
ری��ال تا آنه��ا بتوانند ل��وازم و تجهیزات خود را 
تأمی��ن کنن��د. هنگامی که درخت��ان زیادی در 
جنگل های غرب و جنوب و ش��مال بر اثر آتش 
سوزی از بین رفت، آنگاه رئیس سازمان برنامه و 
بودجه آقای نوبخت 15 میلیارد تومان بودجه به 
امر تهی��ه تجهیزات اطفای حریق اختصاص می 
ده��د. آیا پس از اختصاص بودج��ه می توان به 
سرعت وسایلی که نیاز است تهیه کرد یا این که 
آن هم مانند بودجه، دیر به سازمان های متولی 
خواهد رسید؟! و جنگل ها همچنان در آتش بی 

تدبری ها خواهد سوخت؟!
محاسبه خس��اراتی که در چند سال گذشته به 
خاطر عدم تأمی��ن تجهیزات الزم برای خاموش 
ک��ردن آتش در جنگلها به کش��ور وارد کرده با 
بودجه��ای که ب��رای تأمین تجهی��زات اطفای 
حریق نیاز بود، نشان میدهد که چقدر میان این 
دو فاصله وجود دارد و رقم خسارات بسیار باالتر 
از بودجهای اس��ت که بای��د زودتر پرداخت می 
ش��د. مجلس شورای اس��المی دوره یازدهم کار 
خود را آغاز کرده است، این مجلس با مشکالت 
زیادی روبرو اس��ت، مش��کالتی ک��ه از مجلس 
پیش��ین به ارث رس��یده و همین ش��رایط برای 

ریاست جمهوری بعدی نیز رقم خواهد خورد.
انتخابات ریاس��ت جمه��وری دوره دوازدهم که 
در س��ال 14۰۰ برگزار خواهد شد، برای افرادی 
که نامزد ش��ده و خود را در رقابتهای انتخاباتی
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سیاوش کاویانی

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

 روحانی در جلسه هیات دولت:

با انتخاب رهبر انقالب خواب دشمنان تعبیر نشد

رئیس جمهور گفت: آمار مبتالیان و بهبود یافتگان نش��ان دهنده این اس��ت که کارنامه خوبی 
کادر درمانی و ملت ما در مقابله با کرونا داشتند.

حجت االس��الم حس��ن روحانی در سخنانی در جلس��ه هیأت دولت با اشاره به در پیش بودن 
سالروز قیام 15 خرداد اظهارداشت: به مناسبت حمایت مردم از امام، حادثه 15 خرداد رخ داد 

و این قیام بزرگترین فداکاری بود که در دهه های اخیر کشور ما رخ داد.
رئیس جمهور ادامه داد: در قیام 15 خرداد مردم فداکاری بزرگی انجام دادند که موجب حفظ 
انقالب و راه انقالب و حیات امام عزیز و بزرگوارمان شد که رهبری را عهده دار شدند. روحانی 
افزود: ما یاد امام کبیر را گرامی می داریم و همچنین یاد می کنیم از تصمیم بسیار مهمی که 
مجلس خبرگان در همان روز چهاردهم خرداد گرفت و در س��ریعترین زمان ممکن با اشارات 
و رهنمودهای امام توانس��ت تصمیم بگیرد و خلف صالح و جانش��ین بحقی را برای امام تعیین 
کند. روحانی گفت: خواب آشفته ای که دشمنان ما برای رحلت امام پیش بینی کرده بودند و 
فکر می کردند که در کش��ور بعد از وفات امام نه امنیتی و نه وحدتی خواهد بود و نه مجلس 
خبرگان رهبری قادر خواهد بود تا هفته ها رهبری را تعیین کند تعبیر نش��د و عنایت خداوند 

بود که در روز چهاردهم خرداد رهبر نظام مشخص شد.
وی افزود: الحمدهلل می بینیم که زیر س��ایه همین رهبری فرهیخته ملت و کش��ور ما در برابر 

انواع توطئه ها حفاظت شده است. 
رئیس جمهور گفت: در سراس��ر زندگی امام )ره( و در س��خت ترین روزها برای ملت و کشور، 
ت��وکل ب��ه خداوند، اعتماد به نفس، تقویت اعتماد ملی و روحی��ه اعتماد ملی را در همه جای 

زندگی امام خمینی )ره( مشاهده می کنیم.
روحان��ی گفت: در همه دوران رهبری امام )ره( برای نهضت اس��المی، تدبیر و معماری دقیق 

ایشان را برای پیشبرد نهضت و نظام جمهوری اسالمی ایران مشاهده می کنیم.
روحانی افزود: بحث پایان جنگ، قطعنامه 598 بسیار حائز اهمیت بود که دفاع و جنگ 8 ساله 

چگونه پایان بپذیرد در همین سال پایانی عمر ایشان انجام شد.
رئیس جمهور گفت: ما می بینیم که در س��ال پایانی زندگی امام )ره( مس��ائل بسیار مهمی به 
دس��ت ایش��ان حل ش��د که اگر اینگونه اقدامات در ماه های پایانی عمر امام نبود، شاید ما با 

مشکالتی بعد از وفات امام مواجه می شدیم.
وی عملکرد صد روزه کش��ورمان در مقابله با ویروس خطرناک کرونا به ویژه کار بزرگ جامعه 
درمانی، ورود ملت به صحنه و پش��تیبانی از آنان را زمینه ساز شرایط قابل قبول در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته جهان دانست. روحانی در ادامه اظهاراتش در جلسه هیئت دولت افزود: ما 
در مقابله با کرونا از صد روز عبور کردیم و این بسیار مهم بود که در شرایط بسیار سختی که 
مردم ما می بینند در کش��ورهایی که حتی از نظر مالی، اقتصادی، پزش��کی و علمی پیشرفته 

هستند در طول این مدت با چه مشکالت بزرگی در برابر ویروس مواجه شدند.
رئیس جمهور گفت: امروز در زمینه ذخایر کاالهای اساس��ی ش��رایط بهتری نسبت به گذشته 
داریم. رئیس جمهور با اشاره به گزارش معاون اول رئیس جمهور در همین جلسه خاطر نشان 
کرد: همچنین گزارش رئیس بانک مرکزی نش��ان داد که در زمینه ذخایر کاالهای اساس��ی و 
تأمی��ن ارز برای این کاالها حتی از هفته های پیش هم که اطمینان بخش بود امروز ش��رایط 
بهتری داریم. روحانی گفت: آماری که امروز وزارت کشاورزی ارائه کرد پیش بینی 14 میلیون 
تن گندم بوده که 11 میلیون تن آن را که مورد نیاز دولت است خریداری می کنند و در بخش 
های دیگر کش��اورزی نیز وضع ما امس��ال بهتر است و در زمینه دانه های روغنی تا 4۰۰ هزار 
تن، در زمینه چغندرقند و نیش��کر تا 8 میلیون تن پیش بینی وضع کش��اورزی امسال ماست 

که نشان می دهد شرایط ما مناسب است.
رئیس جمهور افزود: ما تا پایان سال 17۰ هزار میلیارد تومان در صنعت و معدن، تکمیل پروژه 
و افتتاح خواهیم داشت و ۶5 هزار میلیارد تومان هم در راه و شهرسازی افتتاح خواهیم داشت. 
این شرایط نشان می دهد که مردم ما کاماًل باید به اداره کشور دلگرم و مطمئن باشند علیرغم 

اینکه سختی های فراوانی با توجه به تحریم وجود دارد.
رئی��س جمه��ور گفت: به رئیس بانک مرکزی اعالم کردم که س��هام عدالت می تواند برای هر 

کسی به عنوان یک وثیقه باشد و با این وثیقه کارت اعتباری از بانک بگیرد.
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی یک مرحله اي 
مناقصه شماره  99/5/م

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابرآئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر 
اقدام نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه: نگهداري و ترمیم فضاي سبز  اداره کل راه آهن یزد
2. مدت و محل انجام : 12/دوازده  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه

3. برآورد اولیه:11,745,209,380  (یازده میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون و دویست ونه هزار و سیصد و هشتاد )ریال
4. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:587,260,469 ( پانصدو هشتاد وهفت میلیون و دویست وشصت هزارو چهارصد وشصت ونه)ریال 

5. شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:1-دارابودن گواهی صالحیت حداقل رتبه 7 خدمات فضاي سبز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  2-تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی بوده و با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز داراي ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

6. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
7. مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1399/03/20

8. مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت14:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/03
9. مدت اعتبار ضمانت هاى شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد .

10. پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره 
تماس سامانه ستاد:  021-41934

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

حکومت 
نظامی 

درآمریکا

اولویت های پیش روی نمایندگان در دور جدید  چه خواهد بود؟

ایاالت متحده به میدان جنگ تمام عیار میان معترضان  به نژادپرسی و گارد ملی مبدل شد

سرلشکر موسوی:  

ارتقاء توان رزمی دستور کار 
دائمی ارتش است
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سردار شکارچی:

دولت آمریکا پایه های دموکراسی 
دروغین خود را متزلزل کرده است
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