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همگان قبللول دارند که آمریکا با جمهوری اسللامی ایران 
دشللمنی می کند و این دشللمنی ها به حد اعا رسللیده اما 
زمانی که منتقدیم می گفتند راه حل مشللکات کشللور از 
درون است و آمریکا و اروپا هیچ انگیزه ای ندارند که بخواهند 
برای پیشللرفت ایران اقدامی انجام دهنللد، چرا با خطاب و 
عتاب دولتمردان روبرو شد؟ اکنون که شرایط سخت تر شده 
آمریللکا مقصر صد در صدی اسللت. در ااخل آیا ضعف و کم 
کاری وجود نداشته است؟ نگاه دولت اگر به درون کشور بود 
هیچگاه به چراغ سبز آمریکا اعتنا نمی کرد.چراغ سبزی که 
ایران را وارد شللرایطی که اکنون دچار آن شده ایم. اظهارات 
ضد و نقیض این روزهای رئیس جمهور و اشاره وی به شرایط 
جنگی موضوعی است که تعجب همگان را برانگیخته است 
، چرا که او امروز همان حرفهایی را می زند که منتقدان وی 
در چند سال گذشته به آن اشاره می کردند. اما در آن زمان 
رئیس جمهور منتقدان خود را بی سللواد، افراطی ، حسود ، 
عصر حجری و .....  می نامید اما امروز از زبان او صحبت های 
منتقدینی که نسبت به شرایط کشور و تصمیمات آن زمان 
هشدار می دادند، شنیده می شود. روز گذشته رئیس جمهور 
در جلسه هیأت دولت با اشاره به رأی اعتماد مردم به علیرضا 
رزم حسینی گفت: »ما در شرایط صلح قول هایی داده بودیم 
ولی وارد شللرایط جنگ شللدیم«. وی با اشاره به اینکه این 
حرف غلط که نگاه دولت به بیرون است را دیگر تکرار نکنید، 
افزود:  آدرس اشللتباه ندهیم، تحریللف نکنیم،  واقعیت ها را 
برای مردم بیان کنیم. شرایط جنگ با شرایط صلح متفاوت 

است و همه باید این واقعیت ها را بدانند.
جالب اینجاسللت که ایشان شرایط فعلی کشور را حاصل از 
دوران جنگ اقتصادی و فشارهای دشمنان خارجی دانسته 
و بر این است که همه راهها به رم ختم می شود و دولت در 

هیچ کجا تقصیر ندارد. 
نمونه ایللن نوع تفکر رئیس جمهور در اظهارات ایشللان در 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در روز 
دوشللنبه گذشللته دیده می شللود  ، روحانی در این جلسه 
گفت: در جلسلله ای رهبر معظم انقاب با تاکید بر ضرورت 
آمادگللی و هماهنگی همه ارکان کشللور در مقابله با جنگ 
اقتصادی دشمن، فرمودند که فرمانده این جنگ باید رئیس 
جمهور باشللد و سایر قوا نیز می بایسللت در کنار دولت به 

میدان بیایند.
روحانی زمانی از این فرماندهی سللخن به میان می آورد که 
هنگام افزایش قیمت بنزین در رسانه ملی حاضر می شود و 
می گوید پس از مردم از گران شدن بنزین مطلع شده است. 
وی همچنان بر این باور اسللت که بار دولت های گذشته را 
بر دوش می کشللد و گویا هیچ اتفاقللی در دولت یازدهم و 

دوازدهم رخ نداده اسللت چرا در جلسلله هیات دولت درباره 
جنگ اقتصادی یاد آور شد :  جنگ اقتصادی در این سه سال 
اتفاق افتاده اسللت. آنچه در گذشته بوده،کم یا زیاد تحریم 
بللوده، نه جنگ. ما در روزهای سللخت، حداقل یک میلیون 
بشللکه نفت صادر می کردیم آن هم با قیمت هر بشکه ۱۲۰ 
دالر. اوایل سال ۹۲ قیمت نفت به ۱۰۴ دالر رسیده بود. در 
هر صورت قیمت نفت باالی ۱۰۰ دالر بوده و صادرات نفت 
حدود یک میلیون بشکه بوده است. بانک های ما در شرایطی 

که امروز هستند، نبوده اند و شرایط بهتری را داشته اند.
روحانی افزود: البته در دولت دوازدهم شللرایط بهتری پیش 
آمد و از لیسللت سیاه FATF هم خارج شدیم اما متأسفانه 
باز مشللکاتی پیش آمد به خاطر اینکه بللرای برخی لوایح 
چهارگانه ای که هم مورد تأکیللد دولت بود هم مورد تأکید 

جلسه سران قوا، مشکل پیش آمد.
این گونه اظهارات رئیس جمهور درحالی مطرح می شود که 
مردم مانند ایشان فکر نمی کنند و بیان اینگونه اظهارات را 
درست زمانی نزدیک به ۹ ماه به انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ مانده اسللت ، فرار از پاسخگویی و تطهیر طرفداران 

خود از جمله اصاح طلبان می دانند . 
 فرار از پاسخگویی و تناقض گویی 

درحال  حاضر به نظر می رسللد که رئیس جمهور به نوعی 
تللاش می کند تا مدت زمان باقی مانللده را با روزمرگی پر 

کرده و از پاسخگویی طفره رود. 
رئیس جمهور درحالی از جنگ صحبت می کند که همه به 
یاد دارند که روحانی در زمان انتخابات، وعده هایی مبنی بر 

برداشتن سایه جنگ از سر کشور داد . 
بنابراین، این جنگی اسللت که از مدتها پیش در جریان بوده 
و همه می دانند که امریکا از ابتدای انقاب اسللامی مردم 
ایران را تحت انواع تهدیدها و فشارهای اقتصادی قرار داده و 

این جنگ بیش از ۴۰ سال است درجریان است . 
با این حال اگر خوشبینانه بنگریم باید بگوییم این جنگ در 
زمان ایشللان تشدید شده است، سئوالی که مطرح می شود 
این اسللت که دولت در طی این سالها چرا هیچ گونه آرایش 
جنگی به خود نگرفته و در این زمینه اقدامی نکرده است؟ ایا 
تشدید این جنگ به خاطر توافق هسته ای و برجام نیست؟! 
بزرگترین اقدام و دسللتاورد دولت در طی این سللالها برجام 
بود که کشللور را با مشللکات زیاید روبرو کرد . اما اگر این 
ناکامی را نیز حاصل بد عهدی طرفهای مذاکره کننده بدانیم 
چرا دولت در عملکرد داخلللی در حوزه اقتصادی، مدیریت 
درسللتی را در زمان جنگ انجام نداد و فشار را بر مردم و به 

ویژه طبقات محروم شدیدتر کرد . 
سوال مردم این اسللت جلوگیری از فساد و رانت در شرایط 
جنگی امکان نداشللت؟ اتخاذ موضع اقتصاد مقاومتی مورد 

تایید رهبر در شرایط جنگی میسر نبود؟ 

در دولللت روحانی قیمللت دالر چند برابر، سللکه ۱۰ برابر، 
مسکن سللر به فلک کشیده است. قیمت خودرو و ارزاق هر 
روز بلله طور غیرمعقول گران شللده و نظارتللی هم از طرف 
دولت انجام نمی شود، هرروز ارزش پول ملی و قدرت خرید 
مللردم کاهش یافته و ریاسللت بانک مرکللزی فقط به مردم 
وعللده می دهد و پس از هر وعللده ای که می دهد، قیمت 
ارز افزایش می یابد.دولت همه سللاله دچار کسللری آشکار 
و پنهان اسللت ، مالیات ها بویژه در شللرکت های دولتی به 
طور صحیح به خزانه واریز نمی شللود و هزینه های بی رویه 
و حتللی در مواردی حقوق های نجومی همچنان ادامه دارد. 
درباره اشتغال و چاره اندیشی برای بیکاری و تأمین معیشت 
عادالنلله مردم، دولت کارنامه قابل دفاعی ندارد. آیا همه این 
مسللائل به شگردهای تحریمی آمریکا بر می گردد؟ در واقع 
این روزها از قیمت تخم مرغ تا دالر، از مطالبات کادر درمان 
تا سرنوشت یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی، از گرانی 
مسللکن تا...هملله و همه در وضعیتی نامناسللب قرار دارد و  
مرکز آمار می گوید تورم ۲6 درصد اسللت! روزهای سللخت 
خیلی وقت اسللت که برای مردم ایران شللروع شده و گویا 
تاکنون اای روحانی و دولتمردان در این شللرایط تنها کاری 

که می توانند بکنند اطهار شرمندگی است! 
 تفاوت قول ها در جنگ و صلح 

در بخشللی دیگر از اظهارت رئیس جمهور شاهد آن هستیم 
که آقای روحانی از قول هایی که در زمان صلح داده اسللت 
سللخن می گوید و تاکید می کند چرایی انجام نشللدن این 
وعده ها برای این اسللت که کشللور در شللرایط جنگ قرار 
دارد . این تناقض گویی برای مردم سوال برانگیز است یعنی 
ایشللان قبل از برجام که وعده ها را به مردم دادند کشور در 
شللرایط صلح قرار داشللت و بعد از برجام در شرایط جنگی 
قرار گرفت. مردم می پرسللند باالخره برجام سایه جنگ را 

برداشت یا نه؟ 
سال گذشته بود که علیرضا زاکانی از سفرهای رئیس جمهور 
انتقللاد کرد و گفت : مگر امللام در روزهای بمباران در دوران 
جنگ تهران را ترک کرد که آقای رییس جمهور وقتی سیل 
می آید به قشم می روند و وقتی هوا آلوده می شود به شمال 

کشور مسافرت می کنند.
وی در آن زمان  با اشاره به رنج مردم از تحریمها ، گفته بود؛  
رئیللس جمهور اعام میکند که چللون امروز عرصه ، عرصه 
جنگ اسللت و وعده های من مربوط به دوران صلح بوده لذا 
امسللال از من انتظار نداشللته باشید. این فرافکنی است این 
توهین به اندیشه و فهم عمومی مردم و نخبگان جامعه است. 
مشللکل کجاست ما شللرایط جنگی نگرفتیم رئیس جمهور 

محترم ما مال جنگ کردن نیست.
زاکانی ادامه داد: مشللکل امروز تحریم در درون کشور است 

نه تحریم از خارج کشور.

 طرفداران نون به نرخ روز خور
عملکرد دولت به گونه ای غیر قابل دفاع اسللت که طرفدارن 
اصاح طلب دولت که مانند همیشلله نللان را به نرخ روز می 
خورنللد نیز حاال برای فرار از هملله بی تدبیری ، خود مقابل 
دولت ایسللتاده اند به شکلی که محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور درحاشللیه جلسه هیات دولت گفت: اگر االن 
اصاح طلبان منتقد شللدند، انتقاد به رفقای خودشان است 
که در داخل دولت هسللتند. اصاح طلبللان اگر مراعات بقیه 
اعضای دولت را نمی کنند مراعات حال رفقا و هم فکران خود 
را بکنند. افکار عمومی نیز بر این باور است که اصاح طلبان 
برای فرار از پاسللخگویی چنین موضعللی را در پیش گرفته 
اند.  محمد کاظم انبارلوئی عضو شللورای مرکز حزب موتلفه 
اسللامی نیز در این بللاره در گفتگو با فللارس گفت: اصاح 
طلبان  چرا همان زمانی که عدم توفیق دولت در پاسخگویی 
به مطالبات معیشتی مردم و عدم توفیق دولت در ساماندهی 
روابط با غرب و موضوع برجام و پرونده هسته ای و دهها عدم 
توفیللق دیگر را دیدند چنین موضعللی نگرفتند؟ گفت: االن 
کمتر از یک سللال به پایان کار دولت بحث اسللتعفای دولت 
را مطرح می کنند؟ وی  با بیان اینکه اصاح طلبان به دنبال 
آن هستند که کسانی مسئولیت این ناکارآمدی به گردنشان 
هست پنهان بمانند، تاکید کرد: پیشنهاد عبور از دولت  برای 
پنهان ساختن کارنامه ناکارآمدی دولت و فرعی کردن مسائل 
اصلی کشور اسللت. یادمان باشد که حافظه تاریخی مردم را 
نباید دسللت کللم گرفت . مردم فراموش نکردند  که سللران 
اصاح طلب شللعار تکرار کنید را سللر دادند و پای کار دولت 
روحانی آمده و خودشللان او را سر کار آوردند، روحانی نیز با 
توصیه و فشار سللران اصاح طلب اقتصاد کشور را به برجام 
گره زد و بعد نشست و منتظر شد تا سیب و گابی بچیند . 

 در نهایت 
روزهایی که خیرخواهان کشور هرچه به دولت توصیه کردند 
و خواستند تا محتاطانه وارد صحنه مذاکره شود،  روحانی بود 
که به منتقدان حمله می کرد. حاال هم به جای پاسللخگویی 
و اندیشللیدن به راه حل های عملللی بهانه گیری می کند تا 
روزهای پایانی دولت را به آسانی به پایان برساند. در این میان 
مردم چه کنند؟ ایشان یک روز میگوید باید با کدخدا توافق 
کرد و یک روز می گوید باید سللراغ مشکات را از واشنگتن 
دی سللی گرفت . ثمره این تغییر نگرش او اکنون چیسللت؟ 
باید گفت که حاشللیه سازی و جنگ روانی روشی نیست که 
مشللکلی را حل کند ، مردم ایران از این گونه پاسخ ها بسیار 
شللنیده اند و همچنان می پرسللند که چرا دولت به وظیفه 
اصلی خود عمل نمی کند؟ اصًا به قول رئیس جمهور جنگ 
اسللت ، چرا ایشللان به جای توجیه و پشللت گوش انداختن 
مسائل، با مشکات رو به رو نمی شود و  تغییرات ضروری در 
این باره را لحاظ نکرده و متناسللب با شرایط جنگی تصمیم 

نمی گیرد. 

رسول اکرم )ص(: سه چیز است که ترک آن برای هیچ کس جایز جایز نیست: 
نیکی به پدر و مادر، وفای به عهد و ادای امانت.

رطب خورده منع رطب کی کند؟!
»گزاره دوم«

به عنوان یک روزنامه نگار و همانند تمامی اعضاء این 
جامعه قلم زن اگر در کسللب تبلیغات و رپرتاژ آگهی 
به منظللور تأمیللن نیازهای ضروری نشللر در بعضی 
موارد ناچار به غلو می شللویم اما وقتی پای سامتی 
جامعه در میان باشد هیچ چیز دیگر را برنمی تابیم و 
همچون شصت سللال گذشته که در پرونده و رزومه 
شفاف ما پوشللیده نیست و تاریخ شفاهی هم شاهد 
اسللت پیگیر بعضی هنجارشکنی ها و پشت به قانون 
کردن هللای واعظان غیرمتعظ خواهیللم بود، اگرچه 
گروهی معترض و شاکی و گله گذار باشند! در تاریخ 
۲۹ مردادماه و در همین سللتون از روزنامه سیاست 
روز مطلبی با عنوان رطب خورده منع رطب کی کند 
و از همین نویسللنده به چاپ رسید که نشان می داد 
بعضی از رسانه های از ما بهتر که دستشان در جیب 
خصولتی هاسللت و در تابه مشکات اقتصادی جلز 
جلز نمی کنند ضمن منع جامعه از خوردن این مطاع 
خوشمزه و شیرین و مقوی اما خودشان را تافته های 
جدا بافته می دانند و به راحتی در مألعام با استعانت از 
قانون کشف حجاب رضاشاهی کپی رایت کرده نسبت 
به حذف ماسک سللامتی به اختیار خودشان اقدام 
می نمایند! که تصویر انجام این عمل در جمع نشان 
از بی توجهی و تجللاوز به حقوق دیگران و بی تفاوتی 
پیرامللون سللامتی خویش اسللت. اگرچلله آن روز 
مناسبتی ارزشللمندتر از امروز را داشت زیرا مصادف 
با سللالگرد شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار بود 
اما امروز نیز حضور همکاران رسللانه ای در بازدید از 
طرح های عمرانی شهرداری اصفهان و نشست خبری 
دراین باره را به همراه دارد که می بایست مهماندار حق 
مطلب را ادا کرده و خللود مجری موبه موی قوانینی 
باشللد تا به سامتی جامعه زیان نرسللاند. این روزها 
کشللور همچنان که با مسللائل و معضات عدیده ای 
ازجمله تحریم ها، فشارهای سیاسی، رکود اقتصادی 
و از هملله مهم تر هجوم قرمز و فوق قرمز کووید ۱۹ 
دست وپنجه نرم می کند و کمترین کمکی که در حق 
آن می توان کرد رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
اسللت اما ماه های رو به پایان دولت ممزوج ۱۱ و ۱۲ 
می باشد که به همراه آن شوراهای اسامی و بالطبع 
شهرداران هم باید بساط خود را جمع کنند و چاره ای 
جللز تاش مضاعف در تبلیغات گسللترده ندارند که 
شاید گوشه ای از کوتاهی هایی که شده جبران گردد. 
بنابراین می طلبد تا ضمن انجام این پروپاگانداها که 
اکثراً به صورت جمعی و برخاف مقررات ستاد مقابله 
با کرونا تعریف شللده اما سللوتی های تازه ندهند که 
تمامی بازارگرمی های تبلیغاتی نقش بر آب نشللود و 
رسانه آناین وابسته اینگونه به تکرار تاریخ بپردازد و 
فارغ از دوربین های متعلق به خود نه کشللف حجاب 
رضاشللاهی بلکه حذف ماسک سامتی برای خود و 

آحاد جامعه کند!

گزارشیادداشت

نقدی بر سخنان رئیس جمهور 

چرا از چراغ سبزآمریکا عبورکردید؟

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پیرعلي

 سردبير: محمد صفري 
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پاک ۱6  تلفن: 6-88۰۱387۰  نمابر: 88۰۰7575  

 کدپستي: ۱۴3863۴87۱  شاپا: 3۹۴7 - ۲۰۰8 

 سازمان آگهي ها: 88۰۰6688 
 چاپ: کارگر 668۱73۱6 

آگهى تجدید مزایده عمومى شماره  99/52
(مرحله  دوم)

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب تجدید مناقصه عمومى دو مرحله اى با ارزیابى کیفى

 به شماره اگهى 99,15

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران
 (سهامى خاص)

دوم
بت 
نو

شرکت آب و فاضالب جنوب غربى استان تهران
 (سهامى خاص)

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد مناقصه  عملیات بهره بردارى ، نگهدارى و تعمیرات 
تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه ،انشعابات و خطوط انتقال آب در  امورات آبفاى  شهرستان رباط کریم به شماره 
فراخوان 2099050139000066  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت     www.setadiran.ir دولت ( ستاد) به آدرس 
قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مبلغ برآورد :44,649,616,732 (چهل و چهار میلیاردو شششصدو چهل و نه میلیون و ششصدو شانزده هزارو هفتصدو 

سى و دو ) ریال 
و چهارصدو هشتادو  میلیون  نه  و  بیست  میلیاردو چهارصدو  (یک   1,429,488,502 : مناقصه  در  مبلغ سپرده شرکت 

هشت هزارو پانصدو دو ) ریال 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 99،07،10 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ  99،07،10  الى 99،07،13 ساعت 19:00
مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،07،29

زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت 8:30 صبح  تاریخ 99،07،30 (در آبفاى جنوبغربى استان تهران ) مى باشد. 
پیمانکا ر با حداقل دو سابقه کا ر مشابه و دارا ي گواهینامه احرا ز صالحیت رتبه 5 د ررشته آ ب یا تاسیسا ت ا ز معاونت 
برنامه ریزي و نظار ت راهبرد ي ریاست جمهور ي وگواهینامه احراز شرایط انجام امو ر بهره بردا ري در حداقل یکى از 4 
رسته چاه،منابع تامین،خطو ط انتقال،ا یستگاه پمپاژ و مخازن ، شبکه توز یع و انشعابات ا ز شرکت مهند سى آبفا ي کشو 

ر و گواهینامه ا یمنى از اداره کار و امور اجتماع مى باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- 
آبفاى  ستادى  حوزه  انتظامى  نیروى  روبروى  (ره)  خمینى  امام  بلوار   ، واوان  ، شهرك  ساوه  جاده   22 کیلومتر   ، تهران 

جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)
(مناقصه شماره  99/416) 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

ول
ت ا
نوب

 www.setadiran.ir
 تهیه، تکمیل و بارگذارى مدارك خواسته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزیابى کیفى صرفًا تا تاریخ 1399/07/27 امکان پذیر است. ضمنًا ضرورى است اسناد بارگذارى 

شده از کیفیت الزم برخوردار باشند. به نحوى که تصویر آن و نیز مهر و امضاى صاحبان مجاز بطور خوانا قابل رؤیت باش
 تحویل اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشایى پاکت ها الزامى است. در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر، مناقصه گر از 

فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
شرکت هاى داراى هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترك مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

شناسه آگهى 1005380

شماره مجوز: 1399.3549

فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى ساده)
شماره ثبت در پایگاه ملى مناقصات: 19/347/062 

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان

دوم
ت 
نوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان 

    http://iets.mporg.ir    www.mis.nisoc.ir   www.shana.ir

شماره مجوز:1399.3518

حسن  روانشيد

mafi.katayoon@gmail.com

کتايون مافی


