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اعضای قوه مجریه این روزها در حالی به حاشیه 
نویسی به انتقادهای مطرح شده به سیاست های 
اقتصادی دولت مش��غولند ک��ه در البه الی این 
حاشیه سازی ها از پاسخ به یک سوال خودداری 
می کنند و آن اینکه وعده های س��ال 92 و 96 

چی شد؟
ای��ن روزها گوی��ا آن رونق اقتص��ادی که دولت 
تازه بر س��ر کار آمده در س��ال 92 از آن سخن 
می گفتند ، ایجاد ش��ده چرا که دیگر یارانه 45 
تومانی دولت دردی از هیچ کس دعوا نمی کند و 

مردم به آن احتیاجی ندارند؟!!. 
 ش��اید به همین دلیل اس��ت که معاون رئیس 
جمهوری و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه به  
طرح معیش��تی مجلس روی خوش نشان نمی 
دهد؟!  ش��اید برای همین ب��وده که تا حرف از 
دهان رئی��س مجلس در این زمین��ه بیرو آمد،  
ایش��ان  دس��ت به قلم ش��ده و نامه ای خطاب 
به قالیباف نوش��تند . چندی پی��ش محمدباقر 
قالیب��اف رئیس مجلس  در نطق خود در صحن 
علن��ی مجلس گف��ت که تصمیم��ات در حوزه 
ه��ای مختلف اقتصادی ، بی تفاوتی نس��بت به 
گرانی ها ، رها کردن بازار و بی توجهی به تولید 
ملی، به پاس��تورو بهارس��تان و ب��اب همایون و 
میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان 
و آریزونا.  ام��ا بالفاصله معاون رئیس جمهوری 
در پاس��خ ب��ه این اظهارت در نامه ای نوش��ت : 
م��ردم ایران به ج��ای اعانه و یاران��ه از مدیران 
خود رفع تحریم و برداش��تن زانوی زور از گلوی 
اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می کنند. 
محمد باقر نوبخت نی��ز اظهارات رئیس مجلس  

را در تع��ارض با توصیه های مقام معظم رهبری 
عن��وان کرد و افزود: علی رغ��م تنگناهایی چون 
عدم تحقق درآمدهای نفتی، هم چرخ توس��عه 
کش��ور همچنان در گردش اس��ت، هم ۳6 هزار 
میلیارد توم��ان صرفه جویی صورت گرفته و هم 
حقوق و یارانه ها در کنار همسان س��ازی حقوق 
بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت، به 

موقع پرداخت شده است. 
در ای��ن میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز در نامه ای خطاب به قالیباف  نوشت: 
ب��رای اط��الع حضرت عال��ی در دو س��ال و نیم 
گذش��ته بانک مرکزی درمقابل فشار حداکثری 
دول��ت آمری��کا، خط مق��دم جن��گ اقتصادی 
علیه کش��ورمان را مدیریت کرده و با پیروی از 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب، س��د محکمی 
درمقابل توطئه گس��ترده آمریکا و هم پیمانانش 
برای فروپاش��ی اقتصاد کشور بوده است . نباید 
بان��ک مرک��زی را وارد مباحث سیاس��ی کرد. 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم 
س��اکت نماند و در هفتادوپنجمین جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت : زبان مدیران 
دولت برای پاس��خگویی زبان الکن نیس��ت، ما 
ش��رایط کش��ور و مردم را در موضع گیری های 
خ��ود لحاظ می کنیم و م��ی دانیم که مردم در 
ش��رایط سخت کنونی از مس��ئوالن خود انتظار 
دارند که به فکر زندگی و معیش��ت آنان باشند 
نه اینکه سرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر شوند 
چرا که این مس��ئله گره ای از زندگ��ی آنان باز 

نمی کند.
وی اف��زود: تجربه من به عن��وان فردی که هم 

در دول��ت و هم در مجل��س فعالیت کرده ام می 
گوی��د؛ بودجه چوب ادب سیاس��تمداران بویژه 
سیاس��تمدارانی است که تنها ش��عار می دهند. 
منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی 
است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی توان 
ذهن��ی و خیالی منابع کش��ور را افزایش دهیم. 
متاسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان 
می شود با ده برابر بودجه کنونی نیز نمی توان به 
آن حرف ها جامه عمل پوشاند. سخنگوی دولت 
نی��ز در این ب��اره تصریح کرد :  به طور روش��ن 
و واض��ح اعالم می کنم دولت با طرح معیش��تی 
مجلس مخالف اس��ت. علی ربیع��ی در این باره 
خاطر نش��ان کرد: طرح هایی که ارائه می ش��ود، 

نباید طوری باش��د که زندگی مردم را سخت تر 
کن��د و با اعالم یک موض��وع رضایت آنی ایجاد 
کنی��م، ولی تلخی میان مدت و دراز مدت با آن 

ایجاد شود.
 حاشیه سازی یا ادعای حقوق مردم 

در ای��ن می��ان رس��انه های حام��ی دول��ت نیز 
توضیحات مدیران دولتی را در بوق و کرنا کردند 
و مدعی ش��دند،مجلس قصد حاش��یه س��ازی 
دارد. اما به نظر می رس��د که این جنجال سازها 
و مظلوم نمایی ه��ای دول��ت دیگ��ر راه به جایی 
نمی برد. محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل 
سیاس��ی در این ب��اره گفت : م��ردم وعده های 
مقام��ات دولت��ی را در انتخاب��ات 92 و 96 ب��ه 
خاطر دارن��د و وضعیت امروز را با آن مقایس��ه 
می کنن��د. آقای روحانی در انتخابات س��ال 92 
گفتند که اگر مش��کالت فعلی راه چاره نداشت 
من نمی آم��دم. همچنین به صراحت گفتند که 
عملکردی خواهم داشت که مردم نیازی به یارانه 
45 هزارتومانی نداش��ته باشند. مردم امروز این 
جمله را به خاط��ر دارند و وضعیت فعلی را هم 
می بینند. بر همین اساس دولت روحانی را مقصر 
می دانند. وی در پاسخ به اینکه حواله دادن همه 
مسائل به تحریم و اش��اره به مشکالت خارجی 
چقدر برای مردم قانع کننده است؟ گفت: »وقتی 
در مورد کاال هایی مثل گوجه فرنگی و سبزیجات 
که ربطی به تحریم ندارد هم گرانی وحشتناک 
مش��اهده می ش��ود، مردم مطمئن می شوند که 
ماجرا ربطی به تحریم ن��دارد. یا وقتی که ده ها 

هزار تن کاال در معرض فاسد شدن است و اجازه 
ورود پی��دا نمی کند ولو اینکه م��ردم به آن نیاز 
دارند، یعنی عملکرد دولت بیشترین نقش را در 

وضعیت موجود دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد : تورم 
دوران آقای روحانی در تاریخ چهل و دو ساله بعد 
از انقالب بی سابقه بوده و مردم یادشان نمی آید 
که ارزش پول ملی، ظرف دو، س��ه سال اینطور 
کاهش یافته و یک دهم ش��ود! ما در س��ال های 
جن��گ هم علی رغم همه فش��ار ها با این میزان 
کاهش ارزش پول ملی مواجه نبودیم. کوش��کی 
در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه در 
قضایایی مثل رسوبات گمرکی و… بی تدبیری 
دولت بیش��تر دخیل است یا گره زدن اقتصاد و 
سیاس��ت؟ گفت: دولت روحان��ی اصال بی تدبیر 
نیس��ت. دولت کامال هوش��مند و با برنامه عمل 
می کن��د، اما در جهت ایج��اد منابع برای درصد 
بس��یار اندکی از مردم ایران که پایگاه اجتماعی 
دولت آق��ای روحانی هس��تند. از س��وی دیگر 
محس��ن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی نیز در این باره 
گفت : متأسفانه دولت نگاه سیاسی به طرح های 
مصوب مجلس دارد. با این حال وقتی قوه مجریه 
دچار کسری بودجه است در سال آخر فعالیتش 
، به دنبال آن اس��ت که با کس��ب مجوز الزم از 
ش��ورای هماهنگی س��ران قوا و یا فروش اموال 
و دارایی ه��ای دول��ت حقوق برخی از اقش��ار را 

افزایش دهد.

امام باقر )ع(: مبادا فرصت های به دست آمده را از دست بدهی که در این 
میدان آن که وقت را ضایع کند، زیان می بیند .

افتتاح خط تولید " کیت تشخیص 
فوری کرونا" در ایران توسط ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره(
با تالش محققان دارویی س��تاد اجرایی فرمان امام ، 
ای��ران از امروز در زمره ۳ کش��ور جهان که فناوری 
تولید "کیت تشخیص س��ریع ویروس کوید 19" را 

دارند ، قرار گرفت.
صبح دیروز در مراس��می با حضور جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام، س��تاری معاون علمی رئیس جمهور، رئیس��ی 
معاون وزیر بهداش��ت و معاون��ان و مدیران مجموعه 
ستاد اجرایی ، خط تولید کیت های تشخیص فوری 
کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید. 
در این مراس��م که در محل نمایشگاه دستاوردهای 
س��تاد اجرای��ی فرم��ان امام برگزار ش��د، اس��حاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمه��ور پس از افتتاح 
خط تولید این کیت ها گفت: کش��ور به این محصول 
ب��زرگ دانش بنیان نیاز داش��ت و دسترس��ی به آن، 
دغدغه مشترک مسئوالن نظام طی این ماهها بود و 
لذا این دستاورد بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام را باید 
به رهبرمعظم انقالب و همه مردم و جامعه س��المت  
تبریک بگویم. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام نیز دراین مراس��م با اش��اره به مشخصات کیت 
تشخیصی جدید گفت: دستیابی به دانش ساخت این 
کیت قدم بزرگی برای مهار کرونا در کش��ور است و 
ارزش دستیابی به آن کمتر از واکسن کرونا نیست چرا 
ک��ه ازاین طریق میتوان به غربالگری و قطع زنجیره 
انتقال تسریع بسیار باالیی بخشید. وی افزود: استفاده 
از این کیت جدید، دیگر نیاز به محیط آزمایشگاهی 
و حضور پزشک ندارد وبرخالف کیت های پی سی آر 
فعلی که 48 ساعت برای نش��ان دادن نتیجه زمان 
الزم دارد، در هر محیط و منطقه ای میتوان در کمتر 
از 2۰ دقیقه ابتالی فرد به کوید19 را متوجه ش��د. 
مخبر با اش��اره به گران بودن کیت های فعلی مورد 
اس��تفاده در سیستم درمانی و پزشکی افزود: قیمت 
کیتهای  س��اخته شده توسط س��تاد اجرایی فرمان 
امام، 4۰ درصد ارزان ت��ر از کیت های فعلی و نهایتا 
2۰۰هزارتومان است. رئیس س��تاد اجرایی با اشاره 
ب��ه اقدام جه��ادی نیروهای دانش بنیان س��تاد در 
دس��تیابی به این کیت ها گفت: در کمتر از 22 روز 
جوانان دانشمند ما توانستند خط تولید این کیت ها 
را راه ان��دازی کنند و از ام��روز میتوانیم روزانه 2۰۰ 

هزار کیت تولید و تحویل جامعه سالمت بدهیم.
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«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي»  
     شماره مناقصه 2099091616000003                    

شهـــرداري قشـــم

ول
ت ا
نوب

شهرداري قشم

سایر شرایط مناقصه :

** ارسال کلیه اسناد توسط متقاضیان توام از طریق سامانه تدارکات و شهردارى قشم**

  «آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي»       
    شماره مناقصه 209909161000004                

شهـــرداري قشـــم

ول
ت ا
نوب

شهرداري قشم  خدمات پشتیبانى در امور اجتماعى، فرهنگى و ادارى

سایر شرایط مناقصه :

** ارسال کلیه اسناد توسط متقاضیان توام از طریق سامانه تدارکات و شهردارى قشم**

آگهى مزایده عمومى 

روابط عمومى شهردارى محمدیه

دوم
ت 
نوب

شهردارى محمدیه به استناد مجوز شماره 99/662/ م/ش مورخ 99/07/28 شوراى اسالمى شهر محمدیه در نظر دارد سوله تجارى به همراه دو واحد تجارى داخل سوله (یک واحد دفتر 
ویک واحد موتور خانه ) به آدرس شهر محمدیه: منطقه 2 کوچه 20 سوله بهاران با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.لذا متقاضیان 
میتوانند از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم مورخ 99/8/28 لغایت 99/9/9 جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها وتکمیل ، تحویل اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شهردارى محمدیه 

مراجعه نمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

2- هزینه نشر آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
3- در صورتى که برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
5- شرکت کنندگان میبایست مبلغ قید شده در جدول را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدى یا ضمانت نامه بانکى به شماره 3100002331001 نزد بانک ملى شعبه محمدیه ارائه نمایند.

6- زمان بازگشائى پاکات ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/9/11 در محل دفتر شهردار محمدیه مى باشد.

نوع مساحت متر مربعآدرس ملکردیف
کاربرى

قیمت پایه 
کارشناسى(ماهیانه)

قیمت پایه 
کارشناسى(سالیانه)

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

 شهر محمدیه منطقه 2 1
کوچه 20 سوله بهاران

897/25 متر مربع سوله تجارى به همراه دو واحد تجارى 
داخل سوله  ( یک واحد دفتر ویک واحد موتور خانه)

390/000/000 تجارى
ریال 

  4/680/000/000
ریال

 234/000/000
ریال

نوبت اول: 1399/08/21
نوبت دوم: 1399/08/28

تجدید آگهى مناقصه عمومى 
یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى 

به شماره 99/22 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

دوم
ت 
نوب

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران 
(سهامى خاص) 

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران درنظر دارد مناقصه  انجام خدمات 
کارکنان پیمانکارى نیروى حجمى به تعداد 96 نفر به شماره فراخوان 2099050139000095  
را 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 دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکى  امضاى  گواهى  دریافت  و  مذکور  سایت 

سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99,08,28 باشد.

الى    99,08,28 مورخ    12:00 ساعت   : سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانى  مهلت 
99,09,02 ساعت 19:00

مبلغ برآورد : 124,795,039,876 ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 2,237,950,399 ریال 

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14 ظهر تاریخ 99,09,16.
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99,09,17 (درمحل دفتر بازرگانى 

و قراردادها ) مى باشد. 
مدت پیمان : 12ماه شمسى مى باشد . 
محل تامین اعتبار : اعتبارات داخلى 

اسناد  بیشتر در خصوص  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مناقصه  تماس دستگاه  اطالعات 
بلوار   ، واوان  ، شهرك  ، کیلومتر 22 جاده ساوه  : آدرس- تهران  پاکات  ارائه  و  مناقصه 
امام خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران - 

دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
تماس  :مرکز  سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

02141934  دفتر ثبت نام : 88969737  
ارائه اصل گواهى نامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعى براى 

کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد. 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران
www.nww.ir : سایت مهندسى کشور
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