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از روز سه ش��نبه جلسات كميسيون های تخصصی مجلس 
رس��ماً برگزار می ش��ود و اين درحالی اس��ت كه مس��ائل 
بس��ياری پيش روی خانه مل��ت وجود دارد كه می تواند در 

دستور كار مجلس يازدهم قرار گيرد. 
در اي��ن ميان يک��ی از مهمتري��ن و اصلی ترين مس��ائل، 
اقتصادی اس��ت كه به گفته كارشناسان بايد اولين دستور 
كار مجلس يازدهم باشد. مجلس يازدهم كه از روزهای اول 
در تمام زمينه های اجتماعی و سياس��ی فعال حاضر ش��ده 
اس��ت بايد به  دنبال كاهش مشکالت اقتصادی و معيشتی 
مردم در درجه اول باشد چرا كه پيش بينی می شود اكثر 
م��ردم با چالش های زيادی در يك س��ال باقی مانده دولت 

روبرو شوند. 
بنابراي��ن مجل��س بايد طب��ق فرمايش رهب��ر كبيرانقالب 
ام��ام خمين��ی )ره( در رأس امور قرار گرفته و با تالش��ی 
مضاعف در كاهش مش��کالت مردم ب��ه دور از چالش های 
سياسی و حزبی عمل كند. اولويت های مجلس يازدهم بايد 
اولويت ه��ای مردم باش��د و آنچه كه اكن��ون اولويت اصلی 
مردم است قاعدتاً مسائل اقتصادی است كه معيشت مردم 
را با چالش مواجه كرده اس��ت. مجلس در اين مس��ير هم 
بايد پيش از همه با فساد اقتصادی مقابله كرده و در فضای 
اقتصادی كشور طهارت اقتصادی ايجاد كند تا اعتماد مردم 

به ساختار اقتصادی احيا شود.
 نظارت 

يک��ی از مهمترين عملکرده��ای مجل��س در دوره جديد 
وظيف��ه نظارتی آن اس��ت، مجلس ريل گ��ذار قوانين بوده 
و بايس��تی نظارتی جدی بر عملکرد دولت داش��ته باشد تا 
مردم بيش از اين دچار مشکالت اقتصادی نشوند. در اينجا 
صحب��ت از مچ گيری نيس��ت چرا كه مجل��س و دولت دو 
بازوی نظام هستند. قرار است يکی قانون بنويسد و نظارت 
كند و ديگری اجرا كند.  مجلس بايد به درس��تی البی های 

قدرت و ثروت را بشناس��د و اجازه س��وء استفاده آنها را از 
جايگاه مجلس ندهد. مجلس بايد وظايف خود را به خوبی 

بشناسد و باعث كارآمدی نظام و اعتماد عموم  شود. 
تقوي��ت اعتماد م��ردم كه برای انقالب خ��ود خون داده اند 
وظيفه نمايندگان بوده و عدم نظارت كارشناس��انه، خيانت  

به آنها محسوب می شود. 
مجلس و دولت دو بازوی نظام جمهوری اسالمی  هستند. 
قرار اس��ت يکی قانون بنويسد و نظارت كند و ديگری اجرا 
كن��د. اگر هر دو اين وظايف را انجام دهند، كارآمدی نظام 
را باال خواهند برد و س��رمايه اجتماعی خود تقويت خواهد 

شد. تقويت اعتماد مردم مهم است. 
همچنين نمايندگان بايستی برای رسيدن 
ب��ه امني��ت اقتص��ادی در كش��ور، ضمن 
بازنگری بر برخی از قوانين دس��ت و پاگير 
مان��ع از تصميم گيری ها بر اس��اس منافع 
و ساليق ش��خصی ش��ده و برای رسيدن 
ب��ه اهداف اقتصادی، فض��ای مورد نياز در 
كش��ور را فراهم آورن��د و قوانين مزاحم و 

فاقد اولويت را حذف كنند. 
وج��ود اف��رادی در مس��ئوليت های كالن 
از راهبرده��ای   اقتص��ادی، ك��ه فهم��ی 
اقتصادی ندارند، يکی از مش��کالت اس��ت 
ك��ه به واس��طه ترويج فرهن��گ رانتی در 
كش��ور به وجود آم��ده و نتايج تصميمات 

غلط و غير واقعی در كش��ور همين مس��ئله است، بنابراين 
انتظار می رود كه مجلس با ورود اين افراد در پست اجرايی 

و وزارتی مخالفت كند. 
همچني��ن نمايندگان م��ی توانند با اس��تفاده از ابزارهای 
فرهنگی و جلوگيری از اقتصادهای رانتی، تقويت باورهای 
ملی در كش��ورمان، پيمودن اين مس��ير را تسهيل كنند و 

زمينه را برای عبور از اقتصاد نفتی مهيا سازند. 
مس��ئوليت پذيری دستگاه های اجرايی نيز به شکلی واقعی 

از سوی نمايندگان مورد بررسی قرار گيرد.
در عي��ن ح��ال موض��وع ش��فافيت بايد به ص��ورت جدی 
در دس��تور كار مجل��س قرار گي��رد. ش��فافيت در عرصه 
قانونگذاری، ساختارهای اجرايی و مناسبات حاكم بر دولت 

مانع از وقوع بسياری از فسادها می شود. 

 عالجپيشازوقوعحادثه 
بايد توجه داش��ت ك��ه مجلس يازدهم در حس��اس ترين 
شرايط كشور س��کان قانونگذاری را به دست گرفته است. 
هم اكنون فشار تحريمها از يك سو و از سويی نيز ويروس 
كرونا باع��ث كاهش رونق اقتصادی و بيکاری بس��ياری از 
اقش��ار ضعيف جامعه ش��ده است. اقش��ار مختلف از جمله 
كارگ��ران، فرهنگيان و ... نيازمند رس��يدگی به مش��کالت 

اقتصادی خود هستند.
مجلس باي��د با توجه به بيانيه گام دوم انقالب، همس��و با  
سياس��ت های مقام معظ��م رهبری حركت كن��د و اين در 
حالی اس��ت كه پتاس��يل های زيادی در كشور برای تحقق 
اي��ن هدف وج��ود دارد. همانگونه كه رهب��ر معظم انقالب 
تاكيد كردند ايران كش��وری اس��ت غنی از ذخاير و منابع 
زيرزمينی ،زمين های حاصلخيز كشاورزی و باغات فراوانی 

كه شايد تاكنون مورد غفلت مسئولين قرار گرفته است. 
مجل��س يازدهم بايد چالش كاهش درآمدی دولت را مورد 
توجه قرار داده و در نظر داش��ته باشد كه قوانين اقتصادی 

تاثير شگرفتی بر رشد و توسعه اقتصاد دارد. 
جلوگيری از تقلب های مالياتی، آزاد س��ازی اموال دولتی، 
تحميل هزينه های دولت بر مردم، حمايت از فعاليت های 
بخ��ش خصوصی، كاهش التهابات ب��ازار، هدايت نقدينگی 
به س��مت بازارهای تولي��دی، كاهش بن��گاه داری بانکها، 
جلوگي��ری از قاچاق و داللی، نظارت ب��ر قيمت ها همگی 
موضوعاتی اس��ت كه فش��ار اقتصادی را اين روزها بر مردم 
كش��ور افزايش داده و مجلس بايس��تی با اص��الح قوانين 
مربوط به اين موضوعات مانع از هر گونه كم كاری و اهمال 
در اجرای آنها شده و شر مشکالت را از سرمردم كم كند. 
از س��وی ديگر توجه به توليد داخلی، ظرفيت های جوان و 
تحصيلکرده در كشورمان و افزايش سرمايه گذاری و جذب 
سرمايه ها در اولويت قرار دارد و با توجه به 
شعار امسال مبنی بر جهش توليد، انتظار 
می رود فرهنگ جهادی در كشور بيش از 
پيش از سوی مجلس تقويت شده و مورد 

توجه قرار گيرد. 
يادم��ان باش��د ك��ه كش��ورمان از ابتدای 
انقالب در ش��رايط تحريم و فشار دشمنان 
قرار داش��ته و تجربه نش��ان داده است كه 
ديگران بيش از آنکه به فکر كمك به مردم 
ايران باشند، به فکر رسيدن به اهداف خود 
و كسب سود از جيب مردم ايران هستند. 
ديگ��ر زمان آن فرا رس��يده كه مجلس بر 
داش��ته های مردم و كشور تمركز كند. در 
همين س��الها تجربيات بس��ياری نش��ان داده است كه می 
توان جواب بس��ياری از مشکالت را با راه حل های داخلی 
داد و نمونه پيش��رفت های نظامی است  . مسئوالن نظامی 
كش��ورمان با نگاه به قدرت داخلی و عليرغم مش��کالت، با 
مهندس��ی معکوس و اس��تفاده از توان جوانان تحصيلکرده 
ابداعات بس��ياری داش��ته اند تا آنجا كه هم اكنون جايگاه 
توان موش��کی اي��ران كش��ورهای مختلف را به ش��گفتی 

واداشته است. 
م��ردم جامعه به ويژه قش��ر ضعي��ف و محرومي��ن نگران 
وضعي��ت اقتصادی خود هس��تند. جوانان نگران اش��تغال، 
ازدواج، مس��کن و ... خود هس��تند و كمر بازنشستگان زير 
فش��ار اقتصادی خم ش��ده، بس��ياری از مردم كسب و كار 
خود را از دس��ت داده اند از اين رو بايستی جامعه را از اين 

نگرانی ها خارج كرد. 

 مواجههمجلسودولت 
در عين حال برای حل مس��ائل اقتصادی مجلس يازدهم و 
دولت روحانی بايد تعامل مثبتی را داشته و مجلس  دولت 
را به حركت در آورد. مجلس بايستی از ظرفيت های قانونی 
نظ��ارت خود كه بر زمين مانده، بدون اينکه گرفتار رانت ها 
و البی های رايج ميان مجلس و دولت ها ش��ود، اس��تفاده و 

دولت را مجبور به انجام وظايف خود كند. 
 زمانعملفرارسيده

بايد گفت مجلس بايس��تی بی حاشيه تمام عزم خود را به 
جهت كار جهادی و به دور از وابستگی های حزبی و سياسی 
تمركز خود را بر حل مش��کالت معيش��تی و اقتصادی قرار 
ق��رار دهد تا به دنبال آن بتواند مش��کالت اجتماعی را نيز 
به خوبی حل كند. مردان و زنان سياس��ت در مجلس ايران 
فراموش نکنند كه پيش از اين آنها همواره از ضرورت جذب 
س��رمايه گذاران و دانشمندان ايرانی سخن به ميان آورده و 
از رويکردهايی كه منجر به دفع اين دو قشر می شود، انتقاد 
می كردن��د. اما حاال زمان عمل فرا رس��يده و اگر نتوانند به 
گفته های خود جامه عمل بپوش��انند، بحران های متعددی 
كش��ور را تهدي��د خواهد كرد. يکی از راه ه��ای مهم ايجاد 
آرامش و امنيت، پيگيری مسائل اقتصادی و حل مشکالت 

معيشتی مردم در اين شرايط سخت است. 
مسائل اقتصادی مردم دستوری حل نمی شود.

در اي��ن ميان موضوعی ك��ه مردم را بيش��تر آزار می دهد 
تبعيض و فاصله طبقاتی اقتصادی است. 

اگر مردم احس��اس امنيت نکنند، اوضاع وخيم می ش��ود و 
ديگر فقط اين دولت نيس��ت كه آس��يب می بيند. مجلس 
يازده��م نبايد طوری پي��ش رود كه م��ردم اميدی به آن 
نداش��ته باش��ند. اگر اين مجلس ب��ازی را بب��ازد و نتواند 

اميدآفرينی كند، كشور با چالش  روبرو می شود . 
مجلس بايد بداند كه با ادامه ش��رايط فعلی كه روز به روز 
فش��ار بر مردم زياد می ش��ود، هر رويکرد نادرس��تی باعث 

عصبانی شدن آنها می شود. 
مردم برای حفظ نظام خود صبورند و تمام تالش خود را تا 
به امروز انجام داده اند. آنها به هنگامه حمله دشمن از جان 
و م��ال و فرزندان خود گذش��تند و واليتمداری خود ثابت 
كردند. مردم نش��ان دادند كه برای عزت و استقالل كشور 

خويش حاضر به تحمل مشکالت بسياری هستند. 
اما مردم بر اين باورند كه بس��ياری از مشکالت اقتصادی و 
جدی امروز كشور معلول تحريم ها نيست،  بلکه حاصل بی 
توجهی و ب��ی اعتنايی به ندای رهبر انقالب و توصيه های 
دلسوزانه ايشان اس��ت. رهبر انقالب بارها به مساله الگوی 
مصرف و قناعت، توليد ملی و توان داخلی تاكيد كردند اما 
مس��ئولين ما در زمان های مختل��ف به اين امر كم توجهی 
كردند. بس��ياری از مس��ئولين بدون  انگيزه جهادی عمل 
كردن��د و صرفاً در انتظار ميوه های برجام وقت گذراندند و  
فرصت ها را تلف كردند. مردم می دانند فشار از كجا است و 
س��وء مديريت در كجا وجود دارد. مسئولين بايد اين فشار 
را بدانند و لمس كنند. نبايد صرفا لبخند بزنند. مس��ئولين 
باي��د با مردم همدردی كنند و درد م��ردم را بفهمند و در 
جهت رفع مشکالت با مردم هماهنگ شوند. فشار اقتصادی 
واقعيتی غير قابل انکار اس��ت و بزرگترين خطر برای نظام 
چشم روی هم گذاشتن و نديدن و كاری نکردن برای حل 

اين مشکالت است. 
اگر سياس��ت های غلط و غير اصولی، تبعيض ها، فس��اد و 
ران��ت خواری ها ادامه يابد و دولتمردان درد مردم را حس 

نکرده و به داد آنها نرسند، ممکن است فردا دير شود. 

امامباقر)ع(:  چه گسترده است دامنه عدالت! اگر عدالت در 
جامعه اجرا شود، مردم بی نياز می شوند.

مدنیدرسفربهاستاناصفهانخبرداد:
اجرای1318طرحاقتصادیو
زيربنايیبركتدرنصفجهان

مديرعامل بنياد بركت ستاد 
اجرايی فرمان امام از اجرای 
توانمندسازی  طرح   1318
اش��تغال زايی،  اقتص��ادی، 
در  عمران��ی  و  زيربناي��ی 
اس��تان اصفهان خب��ر داد. 
اميرحس��ين مدن��ی كه به 
منظور از بازديد از طرح های اشتغال زايی و عمرانی 
بنياد بركت به اس��تان اصفهان س��فر كرده است، با 
بي��ان اين مطلب افزود: بنياد برك��ت تا به امروز در 
مجم��وع يك هزار و 318 طرح اقتصادی و زيربنايی 
را ب��ا حج��م س��رمايه گذاری 2850 ميلي��ارد ريال 
در مناطق مح��روم و كم برخوردار اس��تان اصفهان 
عملياتی كرده اس��ت. وی در تشريح اقدامات بنياد 
بركت در استان اصفهان اظهار داشت: از يك هزار و 
318 طرح مذكور، يك هزار و 167 پروژه مربوط به 
حوزه توانمندسازی اقتصادی با 1890 ميليارد ريال 
اعتبار می ش��ود و 151 پ��روژه با 946 ميليارد ريال 
اعتبار به بخش های زيربناي��ی و عمرانی اختصاص 
دارد. مديرعام��ل بنياد بركت با اش��اره فعاليت های 
زيربناي��ی اي��ن بنياد تصري��ح ك��رد: از 151 پروژه 
زيربناي��ی بركت در اس��تان اصفه��ان، 81 پروژه به 
بهره برداری كامل رسيده است. 92 پروژه نيز شامل 
ساخت مدرس��ه می شود كه نزديك به 600 كالس 
درس را در برمی گيرد كه از اين تعداد، 37 مدرس��ه 
تحويل ش��ده اس��ت. همچنين س��اخت حدود 27 

مدرسه در حال اجرا و بقيه نيز ابالغ شده است.
مدنی ادامه داد: تا به امروز 17 مس��جد را در استان 
اصفه��ان افتتاح كرده ايم و 42 پروژه زيربنايی ديگر 
در حوزه های مختلفی همچون راه سازی و آب رسانی 
در حال اجراست. وی درباره فعاليت های اشتغال زايی 
بنياد برك��ت در حوزه طرح ه��ای اجتماع محور در 
اس��تان اصفهان نيز توضي��ح داد: تا به امروز 1150 
طرح اجتماع محور با 1100 ميليارد ريال حجم كل 
سرمايه گذاری و مشاركت در 8 شهر و 140 روستای 
استان به بهره برداری رسيده كه ايجاد 3450 شغل 
را به دنبال داش��ته است. همچنين 600 طرح ديگر 
نيز در ش��رف راه اندازی اس��ت. مدن��ی تاكيد كرد: 
بنياد بركت برای س��ال 99 نيز اجرای 1250 طرح 
اجتماع محور را در دس��تور كار دارد كه باعث ايجاد 
3750 ش��غل در مناطق محروم و روستايی استان 
خواهد ش��د. وی با اش��اره به فعاليت 12 مجری و 
تس��هيل گر بنياد بركت در اس��تان اصفه��ان بيان 
كرد: 8 ش��هر اصفهان، مباركه، اردس��تان، شهرضا، 
فالورجان، خمينی ش��هر، دهاق��ان و خور و بيايانك 
تحت فعاليت¬ های اشتغال زايی اجتماع محور بنياد 
بركت قرار دارند. به گفت��ه مديرعامل بنياد بركت، 
اين بنياد در بخش س��رمايه گذاری و مشاركت های 
اقتص��ادی با 7 بنگاه در اس��تان اصفه��ان از جمله 
در ش��هرهای گلپايگان، مورچه خورت و اردس��تان 
مش��اركت داشته و اين واحدهای اقتصادی را تحت 
حمايت خود گرفته اس��ت. مدنی از مشاركت بنياد 
برك��ت در س��اخت بيمارس��تان 64 تختخوابه امام 
رض��ای تيران و كرون و مركز جامع س��رطان نجف 
آباد خبر داد و افزود: بنياد برای مركز جامع سرطان 
نجف آباد 100 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته  و 

اين مركز در حال ساخته شدن است.

خبر

مجل���س بایس���تی ب���ی 
ع���زم  تم���ام  حاش���یه 
خ���ود را ب���ه جه���ت کار 
از  دور  ب���ه  و  جه���ادی 
حزبی  وابس���تگی های 
و سیاس���ی تمرکز خود 
را ب���ر ح���ل مش���کالت 
معیش���تی و اقتصادی 

قرار قرار دهد.

گزارش

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
(شماره 99-8/6/1)

1-نام دستگاه مناقصه گزار:شهردارى رشت
2-شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:

3-تاریخ چاپ آگهى:آگهى نوبت اول مورخ 99/03/25 و آگهى نوبت دوم مورخ 99/04/01
4-مهلت خرید اسناد:از روز یکشنبه 99/04/01 تا روز شنبه مورخ 99/04/07

5-محل خرید اسناد:از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
6-مهلت بارگذارى اسناد توسط مناقصه گر:تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 از طریق سامانه ستاد

7-مهلت و محل تحویل پاکت الف:تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 دبیرخانه شهردارى واقع در میدان 
گیل ساختمان شهردارى رشت

8-شرایط اختصاصى خرید اسناد مناقصه:
1-8-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز براساس برآورد اولیه پروژه از سوى معاونت برنامه 

ریزى و نظارت راهبردى ریاست محترم جمهورى
2-8- اعتبارات پروژه:از محل اعتبارات دولتى مى باشد.

9-مدت اعتبار پیشنهاد هاى مناقصه:سه ماه از تاریخ بازگشایى پیشنهاد قیمت
10-ساعت،روز و محل قرائت پیشنهادها:ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 شهردارى رشت(دفتر 
اینترنتى  پایگاه  در  مناقصه  آگهى  شهرسازى،ضمنا  و  مسکن  بنیاد  از  بعد  گیل  میدان  در  مالى)واقع  امور 

www.rasht.ir ثبت گریده است.
11-هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه میباشد.

12-شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
13-بدیهى است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهردارى است.

شرکت برآورد اولیه به ریالعنوان پروژه سپرده  میزان 
در مناقصه

اجراى  مدت 
پروژه

رشتهپایه

محوطه سازى در حاشیه تاالب 
عینک در محدوده منطقه چهار 

شهردارى رشت

ابنیه65ماه250/000/000ریال4/981/038/478ریال

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 10-99 ق
1-نام دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب استان گیالن

و  دستى  روش  به  فاضالب  شبکه  بازسازى  و  اصالح  و  بردارى  مناقصه:نگهدارى،بهره  موضوع  مختصر  2-شرح 
مکانیزه شهرستان رشت بمدت 2 سال

3-مهلت خرید اسناد:تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 99/4/4
قراردادها     گیالن،دفتر  استان  فاضالب  و  آب  قدس-شرکت  پارك  اسناد:رشت،جنب  حضورى  خرید  4-محل 

تلفن:33368482
انصار شعبه  بانک   2902-43- 122222222-1 بحساب  ریال   1/000/000 وجه:مبلغ  واریز  نحوه  و  اسناد  5-قیمت 

شهداى گمنام رشت به نشانى رشت،فلکه یخسازى بنام شرکت آب و فاضالب استان گیالن
تضمینى،واریز  بانکى  :چک  تضمین  –(انواع  1/503/677/000ریال  مناقصه:  در  شرکت  سپرده  6-میزان 

وجه،ضمانتمامه بانکى)
مبلغ اولیه قرارداد:78/207/624/716ریال

7-مهلت و محل تحویل پیشنهاد:تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/4/17 دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن

8-زمان و مکان گشایش پیشنهادها:ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/4/18،سالن جلسات
امور بهره  9-رشته پیمانکار:آب-(پیمانکاران داراى تاییدیه صالحیت شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در 

بردارى و نگهدارى از تاسیسات آب و فاضالب.)
10-محل تامین اعتبار:جارى

11-دستگاه نظارت:معاونت بهره بردارى و توسعه آب
12-ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى(HSE) در هنگام عقد قرارداد الزامى است.

 http://iets.mporg.ir:13-سایت ملى مناقصات کشور
 www.abfa-guilan.ir:سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

14-مهلت اعتبار پیشنهاد:3ماه(براى مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد.)
15-هزینه دو نوبت آگهى مندرج در روزنامه کثیر االنتشار کشورى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

نوبت اول:99/3/25
نوبت دوم:99/3/26

وکالی مجلس به ندای موکلین خود پاسخ دهند 

انتظارات باالی مردم از مجلس یازدهم

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی


