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این روزها معاون اول رئیس جمهور تصمیم گرفته که در 
نقش یارکمکی رئیس جمهور وارد میدان شود و این گونه 
وانمود کند که دولت تدبیر وامید ناجی ایران بوده است 
و این درحالی اســت که مردم دیگر زیر بار این بهانه ها 

نمی روند. 
وی در سخنانی با اشــاره به اینکه »یک  لحظه به خاطر 
اینکه دیگران چــه میگویند اجازه نمی دهیم کار دولت 
کند شــود، افزود: خیلی ها به دنبال این هســتند که 
بگویند این دولت فــان کار را نکرد، خیلی ها به  ناحق 
اتهاماتی به دولت می زنند و می گویند ناکارآمد است، اگر 
هرکس دیگر و گروه دیگری بــود در مقابل این جنگ، 
جمهوری اسامی که هیچ، ایران را از دست می داد... این 
تیم کارکشته ای بود که توانست در مقابل این جور آدمی 
که حاال شــماها بخش هایی از رفتارش نسبت به ملت و 

کشور خودش را دارید می بینید، کار را جلو ببرد.«
این اولین بار نیست که چنین صحبتهای از سوی دولت و 
کابینه وی مطرح می شود،  قبًا هم نمونه این صحبت ها 
از زبان رئیس جمهور و دولت شنیده شده است. همین 
چند وقت پیش بود که رئیس جمهور در نشست خبری 
اعــام کرد : دولت نمی گذارد عده ای پایان تحریم را به 
تأخیر بیندازند و وقت پرداختن به حاشــیه سازی ها را 
نداریــم.  چندی پیش بود که ربیعی ســخنگوی دولت 
نیز اعام کرد که اگر این دولت نبود وضع کشــور صد 
برابر بدتر از این بود. از سوی دیگر ابتکار معاون رئیس 
جمهور نیــز در این باره گفته که اگرروحانی نبود فضای 
کشور امنیتی تر بود.  اما آیا اگر دولت تدبیر و امید نبود 
وضعیت کشــور وخیم تر از حال حاضــر بود؟ گویی که 
دولت مردان در دولــت یازدهم و دوازدهم طرحی نو را 

برای اداره کشور ارائه کرده اند. 
اما سوال این است که براستی دولت ناجی مردم و کشور 
بوده است؟ اگر دولت به این گونه رفتار کرده چرا شرایط 

کشور در حال حاضر اینقدر به هم ریخته است؟ 
 

مردم به خاطر دارند 
متاسفانه معلوم نیست چرا دولتمردان حافظه تاریخی مردم 
کشــور را نادیده می گیرند و تصور می کنند آنها فرامشــکار 
شده اند، ســال 96 بود که حامیان دولت روحانی با دالر 5 

هزار تومانی مردم را از رقیب ترساندند. 
آنها در زمان تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری سال 96 
گفتند اگر رئیســی یا قالیباف رأی بیاورند دالر می شــود 5 
هزار تومان  و خود رئیس جمهــور در گفتگویی تلویزیونی 
تاکید کرد که » مشــکلی از بابت قیمت دالر وجود ندارد و 

مردم خیالشان راحت باشد.«
اما دیدیم علی برکت اهلل عزت اقتصادی مردم کشور به آنجا 
رســید که قیمت آن از 30 هزار تومان هم گذشت و حاال با 

کلی تالش به 25 هزار تومان رسیده است. 
ســال 96 همین دولتمــردان با تاکتیک فریــب و ارعاب،  
مــردم را از پرایــد 50 میلیونی و ســکه 2 میلیون تومانی 
می ترســاندند اما حاال شاهد پراید 110 میلیونی و سکه 12 
میلیونی هســتیم. این درحالی است که ریچارد نفیو معمار 
تحریمهای ایران و مســئول ســابق ایران در شورای امنیت 
ملی کاخ سفید در سال 92 اعالم کرده بود که اقتصاد ایران 

با تحریم کنار آمده و به ثبات رسیده است. 
اکنون اکثر کارشناســان »وعده وعیــد« ادعا های اقتصادی 
دولــت و ناکارآمدی دولت را عامل شــرایط اقتصادی فعلی 
می دانند. شعار هایی که دولت با آنها مردم را به سوی خود 
کشــاند و با اجرا نشدن آن ها امروز وضعیت اقتصادی کشور 
و معیشــت مردم بیش از هر زمان دیگری دچار مشــکالت 
اساسی شده و به شکلی که اکنون بسیاری از کارشناسان بر 
این باورند که این مشکالت به این زودی ها مرتفع نمی شود.

برجام و سرانجام 
رئیس جمهور در ســال 92 به مردم وعده داد اقتصاد کشور 
را ســر و سامان می دهد و  حتی از بهبود 100 روزه اوضاع 
صحبــت کرد و با اعالم اینکه می خواهد ســایه جنگ را از 
ســر کشور برداشــته و تحریمها را لغو کند مجوز مذاکره با 

امریکا را گرفت. 

علیرغم آنکه برجام از بســیاری از خطوط قرمز رد شــد و 
دولت منتقدان آن را کاسبان تحریم نامید، اما پذیرفته شد 
تا بهانه ای برای دولت باقی نماند که بگوید نگذاشــتند. اما 

بازهم سخن از نگذاشتن از سوی دولت  پایان نیافت. 
جالب اینجاســت که در آن زمان دولت از مذاکره برای رفع 
تحریم سخن می گفت و اکنون با آمدن بایدن از رفع تحریم 
برای مذاکره ســخن می گوید؟ آیا چیزی فرق کرده است؟  
در آن زمان دولتمردان می گفتند که برجام سایه جنگ را از 
سر مردم ایران برداشت؟ آیا واقعاً اینگونه بود؟ هدف برجام 
برچیدن تحریم های اقتصادی بود که محقق نشد.  تاکیدات 
دولتمردان مبنی بر رفع ســایه شوم جنگ از کشور بواسطه 
برجام در شــرایطی صــورت گرفت که »جاش ارنســت« 
ســخنگوی وقت کاخ ســفید، گفته بود؛ »نکته کلیدی این 
اســت که )پس از توافق برجــام ( گزینه نظامی تقویت هم 
می شــود، چراکه طی این ســال ها ما جزئیات بیشــتری از 

برنامه هسته ای ایران جمع آوری خواهیم کرد.«
اکنون نیز کارشناســان تاکید دارند که بازگشــت امریکا به 
برجام بدون رفع تحریمها اجرای بند ماشه را برای ایران به 

ارمغان می آورد.
احمد بخشــایش اردستانی کارشناس مســائلی سیاسی و 
بین الملل در گفتگو با روزنامه سیاســت روز گفت: این نوع 
صحبت ها از سوی دولتمردان فرار رو به جلو و پنهان سازی 

ناکارآمدی دولت است، این حرکت فرار رو به جلو است. 
وی افــزود: دولت پیر و ناتوان اســت و این ناتوانی به مردم 
ثابت شــده و دولت به دنبال بهانه است، رفتار دولت مانند 
دانشجویی است که نمره خوبی نیاورده و تالش می کنند تا 
بهانــه ای را برای این ناکامــی و ناتوانی بیاورد از این رو می 

گوید که استاد به من نمره نداده است! 
عضو کمیســیون سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه 
اینگونه بهانه جویی ها بدترین شــکل برای توجیه اقدامات 
دولت و خنده دار  اســت خاطرنشان کرد:  سخنگوی دولت 
اعــالم می کند که اگر دولت روحانی نبود کارها بدتر از این 
می شــد و سوال من این است که آیا بدتر از این شرایط هم 

قابل تصور است؟
بخشــایش با اشــاره به اظهارات مقام معظم رهبری درباره 

اینکه مساله ایران بازگشــت به برجام نیست بلکه ایران به 
دنبال برداشــته شدن تحریمها است، اظهار داشت: بنابراین 
اینکه دولت عنوان می کند با بازگشت امریکا به برجام و یک 
امضا شرایط بهتر می شــود اینگونه نیست و موضع رهبری 
نشان می دهد که در این باره بایستی اقدامات دیگری انجام 

گیرد. 
وی بــا تاکید بر اینکه رهبری در این زمینه بر موضع گیری 
متناظر و حــذف تحریمها تاکید دارند گفت: در ابتدا دولت 
به گونه ای برجام را معرفی کرد که مردم فکر کردند مزایایی 
دارد و وضــع  معیشــت آنها بهتر می شــود و رکود و تورم 
کاهش می یابد اما تجربه برجام نشان داد که موضوع دیگری 
در میان اســت. برجام نتیجه ای نداد و شرایط را برای مردم 

خرابتر کرد .

فداکاری 
جالب اینجاســت که آقای جهانگیری در مراســم روز ملی 
صادرات نیز از فداکاری های دولت ســخن به میان می آورد. 
او در این جلســه گفت: همه در روزهای سخت از مسئولیت 
شــانه خالی می کنند و هر کاری هم می کنند به دنبال یک 
قربانی هســتند و می خواهند یک نفر این مســئولیت را بر 

عهده بگیرد. 
 وی افــزود: ما فکر می کنیم که باید شــرایط کشــور را در 
نظر گرفته و متناسب با مردم تصمیم بگیریم. ما باید فدای 
مردم شــویم. نباید شرایط مردم سخت شود که معلوم شود 
ما قهرمانیم. ما زمانی قهرمان هستیم که زندگی مردم ایران 

از هم نپاشد و خوش باشد.
این درحالی اســت که نیاز به این همه فداکاری و گذشــت 
نیست. این تصمیمات غلط دولت است که زندگی مردم را از 
هم پاشیده است.  کافی است که تصمیمات دولت در زمینه 
کنترل بیماری کرونا و تولید واکســن را در نظر بگیریم، در 
این مورد نیز نگاه دولت به بیرون از کشــور است و موجب 
شده تا واکسن بهانه ای باشد تا بیگانگان از این راه برای  باج 

خواهی از مردم ایران وارد شوند. 
احمد بخشــایش اردســتانی کارشناس مســائل سیاسی با 
اشاره به اینکه اظهارات مقام معظم رهبری در مورد واکسن 

کرونا نشان داد که ایشــان بسیاری از رویکردهای دولت را 
نمی پسندند، به سیاســت روز گفت: اینکه ایشان مستقیماً 
بــه دولت اعالم کردند که با خرید واکســن کرونا از امریکا 
و انگلیــس و برندهایی چون فایزر مخالف هســتند نشــان 
می دهد که مدتی طوالنی اســت که دولــت مردان در این 
زمینه گفتگوهایی داشــتند و اصرار به واردات واکسن های 
خارجی داشــتند که در این زمینه رهبــری با اعالم دالیل 

واضح مخالفت خود را اعالم کردند. 
وی با اشــاره به اینکه دولت دوســت دارد که بگوید ترامپ 
و منتقدین مســئول گرفتاری مردم و مانع موفقیت دولت 
هســتند، افزود: آنها می خواهند اینگونه به مردم القاء کنند 
که حاال که ترامپ رفته آمدن بایدن موجب بهبود شــرایط 
می شــود و از این رو به حامیان ما در انتخابات 1400 رأی 
دهید تا بتوانیم این اقدام را به سرانجام برسانیم که این نوع 
دیدگاه نوعی عدم شناخت نســبت به تفکر مردم و نادیده 

گرفتن شعور سیاسی مردم است. 

روی برگرداندن حامیان 
ایــن درحالی اســت که در این میانه حتــی حامیان دولت 
هم بر عملکرد دولت انتقاد دارند و معلوم نیســت این کاپ 

قهرمانی از سوی چه کسی به دولتمردان اعطا شده است.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری با بیان اینکه 
مــا هر چه می کشــیم از دولت روحانی می کشــیم، گفت: 
اصالح طلبــان هر ضربه ای که در افــکار عمومی خوردند از 

دولت روحانی خوردند.
وی با اشــاره به اینکه رئیس جمهور نباید ناکارآمدی دولت 
را صرفاً پای تحریم ها بگذارد و آدرس واشــنگتن دی ســی 
را بدهد، اظهار داشــت: دولت می توانســت بهتر عمل کند 
تا اعتماد عمومی جامعه افزایــش یابد و مردم برای حضور 
در انتخابات رغبت بیشتری داشــته باشند، نمی توان گفت 
صرفاً و صرفاً تحریم ها بر مشــکالت تأثیرگذار بوده است و 

ناکارآمدی را نادیده گرفت. 
صادق زیبا کالم نیز با اشاره به اینکه اگر مسئولیت اقتصادی 
دولت را حتی »جان مینارد کینز«، »آدام اسمیت« نیز می 
پذیرفتند، اوضاع اقتصادی دولت درســت نمیشــد، به بی 
اعتمادی مردم به دولت اشاره کرد و افزود: »زمانی که ظرف 
2 سال گذشته چیزی حدود 30 تا 40 میلیارد سرمایه های 
کشور توســط بخش خصوصی به گرجستان، امارات، ترکیه 
و به کشــورهای دیگر انتقال یافته و بــا خرید ملک تالش 
کرده اند بتواننــد اجازه اقامت را در این کشــورها دریافت 
کنند، یا بــه عبارت دیگر وقتی که بی اعتمادی نســبت به 
آینده وجود داشــته باشــد، هیــچ دولتی بــا کمک هیچ 
اقتصاددانــی و به کمک هیچ گونه برنامه ای نمی تواند جلوی 

تورم و گرانی را بگیرد.«
سوال این است که آیا این تفکر اشرافی دولت نبود که مردم 

را به دولت بی اعتماد کرد؟
وقتی وزیر دولت روحانی که از اول انقالب پســت و سمت 
داشته در مورد حقوق های نجومی می گوید که چند میلیارد 
تومان مگر رقمی اســت که این قدر برای آن سر و صدا راه 
می اندازید! آخر 57 میلیون تومان حقوق ماهانه هم آن قدر 
ارزش دارد که بر ســر آن دعوا راه انداخت!  آیا دولت انتظار 

اعتماد مردم را دارد ؟
باید گفت؛ مردم این روزها از دولت می خواهند دیگر بیش 
از این مردم را شــرمنده نکند و فــداکاری را کنار بگذارد و 

اجازه دهد این چند ماه باقی مانده نیز بگذرد. 
آنها بر ایــن باورند که دولت  برای حل مشــکالت مردم و 
بهبود شــرایط آنها در طی این سالها هیچ تدبیری نداشت و 

جای هیچ امیدی هم باقی نگذاشته است. 
مردم می دانند که  دولتمــردان برای دفاع از کارنامه خالی 
خود روش اســتدالل اگر ما نبودیم را بــکار می گیرند اما 
مردم دیگر توان اینکه دولتمردان بجای پاسخگویی در نقش 
منتقد ظاهر شوند را ندارند و یا اینکه با حرف درمانی مردم 

را امیدوار کند.
مردم پس از 8 سال اکنون متوجه شده اند و برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1400 فریب وعده های پر طمطراق 

را نخواهند خورد.

رسول اکرم )ص(: حق را بگو و در راه خدا از مالمت 
هیچ مالمت گری نهراس.

با بیش از 4 هزار شغل؛
کشتی اشتغال زایی »برکت« در 

ساحل هرمزگان پهلو گرفت

بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام تا پایان 
امسال بیش از 4 هزار شغل را در استان هرمزگان 

به بهره برداری می رساند.
بنیاد  اجتماع محور  کارآفرینــی  توســعه  معاون 
برکت با اعالم این خبر افزود: تا پایان سال جاری 
1354 طرح اشتغالزایی اجتماع محور در مناطق 
محروم و روســتایی اســتان هرمــزگان به بهره 
برداری می رســد که ایجاد 4 هزار و 62 شــغل 
خــرد و خانگی را به دنبــال دارد. مرتضی نیازی 
خاطرنشان کرد: تا به امروز 968 طرح با 2 هزار و 
904 استغال به بهره برداری کامل رسیده و 386 

طرح دیگر نیز در شرف افتتاح است.
به گفته معاون توســعه کارآفرینی اجتماع محور 
بنیاد برکت، شهرهای بشــاگرد، میناب، قشم و 
ســیریک و 64 روستای اســتان هرمزگان تخت 
اجتماع محور  اشــتغال زایی  فعالیت های  پوشش 

این بنیاد قرار دارند.
وی از فعالیت 8 مجری و تسهیل گر بنیاد برکت 
در اســتان هرمــزگان خبر داد و گفــت: میزان 
راه  انــدازی طرح های  برای  ســرمایه گذاری کل 
اشــتغال زایی در مناطــق محروم اســتان 910 
میلیارد ریال اســت. نیازی در تشــریح رســته 
های شــغلی ایجاد شده در مناطق محروم استان 
هرمــزگان بیان کرد: بیش از نیمی از کســب و 
کارهــای ایجاد شــده در زمینه مشــاغل فنی و 
خدماتــی اســت و پرورش دام ســبک، تولیدی 
پوشاک، صنایع دستی، کشــت گیاهان دارویی، 
صنایع دســتی و پرورش شتر و آبزیان به ترتیب 
بیشترین سهم را از شغل های برکت در هرمزگان 

به خود اختصاص می دهند.
بنیاد  اجتماع محور  کارآفرینــی  توســعه  معاون 
برکت خاطرنشــان کرد: 48 درصد از کارآفرینان 
بنیاد برکت در اســتان هرمزگان را زنان تشکیل 

می دهند.
وی تاکیــد کرد: بنیاد برکت تا به امروز 90 هزار 
طرح اجتماع محور را در مناطق محروم و روستایی 
کشــور راه اندازی کرده که باعث ایجاد 270 هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم در این مناطق شده 
است. نیازی یادآور شد: برای راه اندازی این تعداد 
طرح اشــتغال زایی 81 هزار میلیارد ریال هزینه 
شده است. وی تصریح کرد: بنیاد برکت در 275 
شهرســتان و 7 هزار و 480 روستا در 31 استان 
کشــور در زمینه ایجاد مشــاغل خرد و خانگی 

فعالیت می کند.
بنیاد  اجتماع محور  کارآفرینــی  توســعه  معاون 
برکت اظهار داشت: ســتاد اجرایی فرمان امام از 
طریق بنیاد برکت و بــا هدف ایجاد فرصت های 
کســب وکار، محرومیت زدایــی، توانمندســازی 
اقتصــادی و اجتماعی، ارتقای ســطح زندگی و 
توزیــع عادالنه  امکانات و فرصت ها، نهضت ایجاد 
اشــتغال را در مناطق محروم و روستایی کشور 
راه اندازی کرده اســت. گفتنی است، بنیاد برکت 
ســتاد اجرایی فرمان امام یک هزار و 687 طرح 
را در حوزه هــای توانمندســازی اقتصادی، امور 
زیربنایی، فرهنگی، ســالمت و ســایر خدمات با 
اعتبــار 2  هزار و 549 میلیــارد ریال در مناطق 
محروم استان هرمزگان به بهره برداری رسانده یا 

در دست اقدام دارد.

گزارشخبر
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آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی مرحله ای

حسین طال - شهردار اسالمشهر

ت اول
نوب

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز های شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به واگذاری موارد ذیل به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده و تجدید مزایده عمومی 
اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده وتجدید مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره 
قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ 

بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده وتجدید مزایده عمومی می باشد.
1- مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی :

صالحیتمجوزموضوع مزایده وتجدید مزایده عمومیردیف
مبلغ پایه کارشناسی 

اجاره ماهانه)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده و تجدید مزایده 

عمومی)ریال(

1

اجاره یک قطعه زمین جهت احداث 
شهربازی واقع در اسالمشهر – پارک شهید 

سلیمانی- جنب کارخانه شهر لبنیات 
میهن)مزایده عمومی(

5/4/863

کارت عضویت از انجمن شهربازی داران و مجوزهای 
مربوطه – حداقل 2سال سابقه کاری مرتبط با موضوع 

مزایده- گواهی های دوره های آموزشی از اداره 
استاندارد – ارائه گواهی تایید صالحیت از انجمن 

شهربازی داران کشور

92/000/000210/000/000

2
واگذاری اجاره)حق بهره برداری( از بیلبورد 

، استند، پرتابل و استرابوردهای شهری 
جهت انجام امور تبلیغاتی
 )تجدید مزایده عمومی(

5/4/412
اشخاص حقوقی : اساسنامه- رزومه کاری مرتبط

اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی – 
رزومه کاری مرتبط

..........900/000/000

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

4- برندگان اول و دوم وسوم مزایده وتجدید مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداده نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
5- سایر شرایط در اسناد مزایده وتجدید مزایده عمومی درج گردیده است .

6- چاپ اول : 99/10/23
7- چاپ دوم:99/10/30

8- مهلت دریافت اسناد مزایده و تجدید مزایده عمومی : از مورخ 99/10/30 الی 99/11/12
9- مهلت تحویل اسناد مزایده وتجدید مزایده عمومی :99/11/13

10- جلسه کمیسیون عالی معامالت : ساعت : 15:00 مورخ 99/11/14


