
بازی با اعصاب مردم!

مردم به اندازه کافی مش��کل دارند و بس��یاری با درک مشکالت کشور صبورانه و با مناعت طبع 
روزگار می گذرانند. در چنین ش��رایطی چرا باید مس��ئولین ما نمک به زخم مردم بپاشند و داغ 

روی داغ بگذارند. 
بخش��ی از این اتفاق به ناکارآمدی نظام تصمیم گیری در کشور باز می گردد.چند نمونه اخیر که 

به آنها اشاره می کنم، توانست روح و روان مردم را بار دیگر بیازارد. 
1-  چرا آقای روحانی با این جمله که »در دو هفته آینده قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی 
در کشور بوجود بیاید« به بیان خبری پرداخت که هیچ یک از ابعاد آن روشن نبوده و ذهن ها را 
به سمت و سوهای متفاوتی هدایت کرد و کار را به جایی رساند که مشاور آقای روحانی از مردم 
خواست »قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی، یک هفته صبر کنید«. امروز نه از گشایش خبری 
اس��ت نه از هماهنگی قوا در این موضوع. با این روش های غلط و اطالع رس��انی نادرست نه تنها 

کام مردم شیرین نمی شود که تلخ تر هم می شود.
2-  ب��رای برگ��زاری کنکوری که همه در دو نکته اجماع دارن��د1- اصل برگزاری 2- برگزاری با 
رعایت ضوابط بهداش��تی و حفظ سالمت ش��رکت کنندگان در آزمون. آیا تصمیم گیری در این 
موضوع این قدر سخت است که باید با ذهن و فکر صدها هزار جوان بازی کرد. امروز می گویند 
برگزار نمی ش��ود. فردا می گویند می ش��ود. و حتی برخی دو قطبی از آن می سازند که گویی اگر 
موافق برگزاری کنکور بودی یعنی بی توجه به سالمت فرزندان این مملکت هستی و اگر مخالف 

بودی می شوی بی اعتنا به سرنوشت و آینده جوانان و نظام آموزش عالی کشور.
آیا واقعاً امکان نداشت برای 12 ساعت تمام مسئوالن تصمیم گیر در این موضوع اعم از آموزش 
عالی، بهداش��ت و درمان، امنیتی و ... را در قرنطین��ه قرار بدهیم و از آنها بخواهیم در این مدت 
زمان، ضمن بحث و جدل پیرامون موضوع جمع بندی خود را با امضاء صورتجلسه ای مورد اتفاق 

اعالم و همان مبنای عمل باشد؟
3-دولت چند ماه قبل تصمیم به عرضه س��هام برخی ش��رکت های خود در بورس گرفت و اولین 
آن تحت عنوان دارایکم-ETF در بورس عرضه شد و در مدت زمان کوتاهی با رشد خوبی مواجه 
ش��د و بالفاصله مسئوالن از واگذاری دارا دوم و سوم در مرداد و شهریور خبر دادند. معاون وزیر 

اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی از جمله مقامات بودند.
در حالی که مردم خود را برای دارا دوم آماده می کردند روز یکشنبه گذشته به یکباره اعالم شد 
که بدلیل مخالفت وزارت نفت این سهام به مردم عرضه نمی شود. همین خبر کافی بود تا بورس 
را قرمز کند. توجه به این نکته الزم است که یک سهم هرگز نمی تواند بازار بورس را چنین تحت 
تأثیر قرار داده و شاخص را منفی کند. اما تفاوت این سهم با سایر عرضه ها در بورس در این است 
که دارا یکم و صندوق ETF نماد مش��ارکت و حضور دولت در بازار بورس اس��ت و عقب نشینی 
از عرضه وعده داده ش��ده می تواند این پیام منفی را به بازار بدهد که دولت برخالف ش��عارها و 

وعده ها در حال خروج از بازار است.
این موضوعی اس��ت که توانس��ت بازار را به سمت فروش هیجانی سوق دهد. اما این پایان ماجرا 
نیس��ت و در این موضوع هم شاهد ناکارآمدی نظام هماهنگی و تصمیم گیری در دولت هستیم. 
دو وزیر اقتصاد و نفت با هم هماهنگ نیستند. یکی موافق و یکی مخالف است. وعده را چند ماه 
پیش آنکه موافق است داده بی آنکه به تفاهمی اصولی با وزیر دیگر)نفت( برسد و وقتی واکنش 
بازار س��رمایه را می بینند و دل نگرانی مردم را بیش��تر کرده اند به فکرش��ان می رس��د که با هم 
بنشینند و موضوع را حل کنند. همان کاری که باید قباًل در اتاق های در بسته انجام می دادند و 
نتیجه آنکه وزیر اقتصاد پس از آشفته شدن بازار و ذهن سهامداران اعالم می کند با صحبت هایی 
که روز)یکش��نبه( با آقای زنگنه داش��تم مقرر شد تا در اولین چهارش��نبه شهریور این سهام به 

مردم عرضه شود.
به همین راحتی و بی توجه به تصمیمات قبلی و آثار تبعات س��خنان نسنجیده تصمیم جدیدی 
اتخاذ می ش��ود. متاس��فانه این نظام تصمیم گیری معیوب در بس��یاری از دستگاه ها وجود دارد. 
البت��ه باید بخش عمده این هماهنگی در دولت و توس��ط رئی��س جمهور صورت گیرد که ظاهراً 

فرصت چنین کارهایی وجود ندارد!.  الف

پیدا و پنهان یک گشایش اقتصادی 

  ممنوعیت 
سوء استفاده 

طرف خارجی از 
فاجعه لبنان

بوسه بن زاید 
بر کفش های 

خونین ترامپ

شکایت نمایندگان 
مجلس از آخوندی و 

زنگنه به دلیل
 »ترک فعل«

صفحه 6

وزیر امور خارجه در سفر به بیروت 
خواستار شد

از غرور آفرینی حزب هللا در جنگ 33 
روزه تا سازش حقارت آمیز امارات با 

صهیونیست ها در روز مقاومت

صفحه 5

صفحه 2

سرلشکر سالمی: 

انتقام خون حاج قاسم گرفته 
خواهد شد

بحث »ترک فعل« برخی مس��ئولین اکنون 
مدت��ی اس��ت در جامع��ه مط��رح ش��ده و 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و البته 
تش��کل های دانش��جویی نیز آن را پیگیری 
می کنن��د و به یک مطالب��ه عمومی تبدیل 

شده است.
در این میان »ترک فعل« مس��ئولین درصد 
و اندازه خود را دارد و هر یک از مسئولینی 
که در جایگاه مس��ئولیت ق��رار دارند، تأثیر 
این ترک فع��ل به یک اندازه نیس��ت بلکه 
ش��دت آن به تناسب نوع مس��ئولیت تغییر 

می کند.
برخی از مسئولیت ها، در هنگام ترک فعل، 
باعث تبعات س��نگین و حتی جبران ناپذیر 
می ش��ود، به گونه ای که جامعه را درگیر و 
متضرر می کن��د و مردم نخس��تین افرادی 
هستند که از این ترک فعل زیان می بینند.

برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در همی��ن زمین��ه ش��کایتی را علی��ه وزیر 
نفت کنون��ی آقای بیژن زنگن��ه و وزیر راه 
و شهرس��ازی قبلی آقای عب��اس آخوندی 
تنظی��م کرده ان��د ک��ه ب��ه گفته یک��ی از 
نمایندگان مجلس قرار است به قوه قضاییه 

داده شود تا پیگیری کند. 
بح��ث آقای زنگنه وزیر نف��ت با بحث آقای 
آخون��دی وزی��ر پیش راه و شهرس��ازی در 
دول��ت تدبی��ر و امی��د جدا اس��ت چرا که 
زنگنه هنوز وزیر اس��ت و آخوندی در دولت 
حضور ندارد و براس��اس آنچه که گفته شد، 
او اکن��ون در ایران حضور ن��دارد و به بهانه 
بیماری کرونا به خارج از کش��ور سفر کرده 
اس��ت! همه ب��ه یاد دارند، زمان��ی که آقای 
عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی بود 
چه اظهار نظری درباره مس��کن مهر دولت 
گذشته داش��ت. او مسکن مهر را یک طرح 
مزخ��رف خطاب کرده ب��ود و از این که در 
زمان وزارت او یک مس��کن مهر هم ساخته 
و تحویل نش��د، ابراز خرسندی می کرد، در 
حالی ک��ه وظیف��ه دولت و مش��خصاً وزیر 
مس��کن این بود که تعهد و مسئولیت خود 
را در قبال طرح مس��کن مهر اجرا کند و به 
ادامه س��اخت و تحویل واحدهای این طرح 
به مردمی که با هزاران امیدواری پول اولیه 

آن را تهیه کرده بودند، بپردازد.
کارشناس��ان اقتصادی به ویژه کارشناسان 
حوزه مس��کن یکی از دالی��ل مهم و اصلی 
اوضاع وخیم مسکن در ایران را سیاست های 
وزارت  در  آخون��دی  آق��ای  وزارت  دوران 
مس��کن می دانند و پیگی��ری نکردن طرح 
مسکن مهر را در آن دوران، مؤثر در شرایط 
کنونی بازار مس��کن معرفی می کنند، عالوه 
بر آن اعتقاد دارند که در دوره وزارت عباس 
آخوندی، هیچ طرح قابل توجهی در زمینه 
مسکن، برنامه ریزی و اجرا نشد و به همین 
خاطر در طول 5 س��ال وزارت او، گامی در 
جهت بهبود شرایط مسکن و ساخت و ساز 

صورت نگرفت.
اکنون او از کشور خارج شده و شکایتی نیز 
از س��وی برخی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی علیه او به خاطر »ترک فعل« تهیه 
و تنظیم شده است که در پی آن تشکل های 
دانش��جویی نی��ز خواه��ان محاکم��ه آقای 
آخوندی شده اند و از قوه قضاییه درخواست 

کرده اند که به اتهامات او رسیدگی کند.
آقای آخوندی حت��ی در زمان وزارت خود، 
قان��ون مالیات ب��ر خانه های خال��ی را اجرا 
نکرد، مصوبه ای که در سال 1394 از سوی 
مجلس شورای اسالمی تصویب و ابالغ شده 
بود و پس از گذشت 5 سال اکنون می بینیم 
این طرح با اص��رار و تأکید مجلس یازدهم 
عملیاتی می شود و جالب این است که آقای 
آخون��دی این ط��رح را که خ��ود باید اجرا 

می کرد، ناکارآمد می داند.
با توجه به این که عباس آخوندی با اتهاماتی 
که به وی وارد ش��ده، در ایران حضور ندارد 
و به بهانه ویروس کرونا به خارج رفته است، 
بی��م آن می رود که به کش��ور ب��از نگردد و 
پرونده اتهام��ات او همچون دیگر متخلفین 
ف��راری مانن��د خ��اوری و دیگر مفس��دان 
اقتصادی قابلیت رس��یدگی و بازخواس��ت 

نداشته باشد.

آقای آخوندی کجاست؟

ادامه صفحه 2

خ���ب���ریادداشت
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محمد صفری

کره  جنوبی؛ کشوری با سابقه 
بد حسابی

س��فیر پیش��ین ایران در ایتالیا و افغانس��تان با بیان اینکه بد حسابی کره 
جنوبی مس��بوق به سابقه اس��ت، گفت: کره جنوبی در چالش با ایران و با 

پیروی از سیاست های آمریکا، ضرر بیشتری می بیند.
ابوالفضل ظهره وند با اشاره به سخت شدن شرایط بازپس گیری  دارایی های 
کش��ور در پس تحریم های آمریکا اظهار داش��ت: یکی از این کشورها که 
بده��ی ای��ران را برنمی گرداند، کره جنوبی اس��ت که ۸ میلی��ارد دالر از 

دارایی های های ایران را بلوکه کرده است. وی با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی 
ما در دیگر کش��ور ها غیر قابل تعدی اس��ت، افزود: بدحسابی کره جنوبی 
مسبوق به سابقه است و ما با اینکه می دانستیم این کشور بدحساب است 
با این عنوان که س��هم بازار نفت خود را حف��ظ کنیم، فروش نفت به این 
کش��ور را ادامه داده ایم. سفیر پیش��ین ایران در ایتالیا و افغانستان با بیان 
اینکه نفت به عنوان یک منبع مهم انرژی یک اهرم فشار برای کشور های 
تولیدکننده آن محس��وب می ش��ود، اظهار داش��ت: ما باید از این اهرم به 
خوبی اس��تفاده می کردیم. وی گفت: اقتصاد کره جنوبی وابستگی زیادی 
به فروش کاال های مصرفی و لوازم خانگی به دیگر کش��ور ها دارد لذا بازار 

منطقه غرب آسیا از اهمیت زیادی برای آنها برخوردار است. میزان

هیچ نفتکش ایرانی توقیف نشده است

یک مقام مس��ئول در واکنش به برخی ادعاهای رسانه ای مطرح شده در 
خصوص توقیف کش��تیهای نفتکش حامل محموله نفتی ایران از س��وی 
آمریکا گفت:هیچیک از کش��تیهای ایرانی یا محموله های متعلق به ایران 

توقیف نشده اند.
وی ادعاهای مطرح ش��ده را تالشی برای فضاس��ازی غیر واقعی و قدرت 
س��ازی دروغین ب��رای آمریکا عنوان نمود و خاطر نش��ان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همانگونه که بارها اعالم کرده است به هرگونه اقدام خصمانه 
برای محدود سازی حقوق قانونی خود واکنش متقابل نشان خواهد داد و 

تاکنون به هیچ کشوری اجازه اقداماتی از این دست را نداده است.
کشتیهای نفت کش ایرانی حامل بنزین صادراتی فروخته شده به ونزوئال 
حدود 2 ماه قبل و علیرغم تهدیدات مکرر آمریکا محموله های خود را در 
بنادر کشور ونزوئال تخلیه کردند و به جمهوری اسالمی ایران بازگشتند.

پیش از این»حجت سلطانی« سفیر ایران در ونزوئال با انتشار توئیتی خبر 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال درباره توقیف چهار کش��تی حامل سوخت 
ایران را تکذیب کرد. وی در صفحه توئیتر خود در واکنش به خبر منتشر 
ش��ده وال اس��تریت نوش��ت: یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دس��تگاه 
تبلیغاتی امپریالیس��م امریکا. نه کش��تی ها ایرانی هس��تند و نه مالک یا 

پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد.
سلطانی افزود: ترامپ تروریست نمی تواند حقارت و شکست خود در برابر 

ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند.  نور نیوز
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با انتشار پیامی:

فرمانده کل ارتش از عنایت ویژه 
فرمانده معظم کل قوا قدردانی کرد
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 سیاست روز  راهکارهای منتقدان طرح گشایش اقتصادی را بررسی می کند؛

امارات متحده 
صهیونیستی!

فراخوان مناقصه عمومى 

الف- شرح مختصر خدمات: 
تعمیر اساسى مجموعه مولد گاز داغ به هدف دستیابى به میزان توان استاندارد در محدوده مجاز عملکردى بر اساس مدارك کاربردى توربین هاى رستون  ، این عملیات شامل و نه محدود به تجهیز و 
برچیدن کارگاه ، بازکردن توربین ، حمل و نقل ، شستشوى کلیه قطعات ، انجام بازرسى هاى فنى توربین و کلیه قطعات بر اساس کتابچه هاى بازرسى توربین هاى رستون  ، استانداردهاى مربوطه ، ارائه 
گزارش بازرسى ، تهیه و تامین قطعات باالنس دینامیکى و استاتیکى ، تعمیر اساسى و اعمال جدید ترین اصالحات بر اساس دستورالعمل هاى سازنده ، مونتاژ کامل دستگاه ، نصب و راه اندازى انجام تست هاى 

عملکردى ، تضمین کیفیت کارکرد بر اساس استاندارد ، گارانتى 15000 ساعته یا 30 ماهه ماشین و سایر عملیات جزئى و کلى 
ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام کار

محل اجراى خدمات در ایستگاه هاى تقویت فشار گاز و گاز و گاز مایع منطقه اهواز و نیز کارگاه مجهز پیمانکار و مدت انجام آن 90 روز مى باشد.
ج- برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/59/035/107/190 ریال مى باشد.
د- شرایط مناقصه گران متقاضى

- مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت حداقل پایه 2 در زمینه تعمیرات ماشین هاى دوار در رشته توربین هاى گازى مدل رستون TB 4000 از معاونت مهندسى ، پژوهش و فناورى وزارت نفت ، صورتهاى مالى 
حسابرسى شده و مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت حداقل پایه 2 در زمینه تعمیرات ماشین هاى دوار در رشته توربین هاى گازى مدل رستون TB  4000 از معاونت مهندسى ، پژوهش و فناورى وزارت 

) و گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى نفت - گواهینامه استقرار نظام مدیریت HSE (شامل  و 
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاى بومى استانى مى باشد.

- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى  
- توانایى ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ -/2/951/755/360 ریال که بایستى به یکى از دو صورت زیر ارائه گردد:

الف- ارائه رسید وجه صادره از سوى حسابدارى کارفرما مبنى بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب  نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهوى 
اسالمى ایران - اهواز کد . حساب - بنام شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ب-ارائه ضمانت نامه بانکى به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براى مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براى مدت (90 روز) دیگر قابل تمدید باشد همچنین بدینوسیله تاکید 
مى گرددکه قید شماره وعنوان مناقصه روى رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکى ضرورى و الزامى است.

مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات 1 - توانایى 
- داشتن ظرفیت آزاد (تعدادى و ریالى) در رشته مربوطه 

- ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى یا اعضاى جامعه حسابداران رسمى الزامیست.
هـ - محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ضمن اعالم آمادگى بصورت کتبى جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکى و معرفى نامه کتبى معتبر در یکى از روزهاى 
ادارى به یکى از آدرس هاى ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابى هاى الزم وفق آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات (ارزیابى ساده ) به عمل آید.

1- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1399/5/27 لغایت 1399/6/2
2- محل دریافت اسناد واقع در اهواز ، کوى فدائیان اسالم خیابان پارك 4 (روبروى امور مسافرت) ، مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها ، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران ، میدان 

آرژانتین ، ابتداى خیابان بیهقى ، پالك 28 ، ساختمان مرکزى یازدهم ، شرکت ملى نفت ایران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخیز جنوب 
3- مبلغ خرید  اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 4/480/000 ریال به حساب شماره   نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهورى اسالمى ایران - 

اهواز کد0 و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقى و قراردادهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
و- محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها:

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1399/06/15 به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوى فدائیان اسالم مجتمع شهید تندگویان واقع در روبروى بلوك 2- ساختمان 
سابق طرح هاى راه و ساختمان ، تسلیم نمایند. ضمنا پیشنهادات در ساعت 08/30 روز یکشنبه مورخ 1399/6/16 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفى نامه و کارت شناسایى معتبر 

بالمانع است.
همزمان ارائه معرفى نامه و  کارت ملى براى متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى مى باشد.
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