
وزارت نیرو و پروژه فرار به جلو!

آن روزها وقتی غرور و نخوت کســی را فرا می گرفت و با خود می اندیشــید که در آســمان باز 
شــده و تنها او را به زمین انداخته  و جامعــه در مقابل این تفکر غلط یک صدا می گفت علی آباد 
ده کوره ای بیش نیست و سنگ بزرگ همچنان عالمت نزدن است! که این هم از ضرب المثل های 
ناب ایرانی اســت تا در موقع لزوم از آن اســتفاده شــود و امروز همان زمان موعود می باشد که 
پرونده هفت ســاله وزارت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم با هزاران میلیارد تومان بدهی به 
پیمانکاران و شــرکت های ســرمایه گذار در تولید برق و آن همه افتتاح های علی برکت اللهی که 
قبل از ورود کرونا هرروز وزیران و معاونان و گاهی در معیت ریاست جمهوری گوشه ای از کشور 
را برای کلنگ زدن و قیچی کردن نوار افتتاح ســیر و ســیاحت می کردند و اسباب خوشحالی را 
به منظور برگزاری این مراســم های توأم با سفره های گسترده و حق مأموریت های آنچنانی برای 
از ما بهتران فراهم می کردند و حاال پس از گذشــت این سال ها سروکله بستانکاران سنواتی پیدا 
می شــود و هرکدام مطالبات خود را به روز و ترجیحاً بــه ارز خارجی می طلبند تا از مرز 5 هزار 

میلیارد تومان تنها در دامنه تولید برق بگذرد! 
اما معلوم نیســت وقتی صاحبخانه ای اینقدر مدیون اســت چرا بازهم از کیسه خلیفه می بخشد 
و نوید برق و حتماً در آینده آب رایگان را به گروه هایی از جامعه می دهد که البته مســاعدت و 
دادن صدقه جاریه به آن ها بســیار نیکوست به شــرطی که صاحب مال خود نیازمند و درمانده 
نباشــد و تصمیمی برای شریک گرفتن جامعه در دیون کالن خود نداشته و زمینه بهانه را برای 
فرار به جلو فراهم نکند! تا امروز و با وجود پشتوانه های وصول قبوض مصرفی و همچنین فروش 
نفت و میعانات و کم بودن فشــار تحریم ها این وزارتخانه نتوانسته است بدهی های سنواتی خود 
را پرداخت نماید و مســلم است اگر در همچنان بر همین پاشنه بچرخد بودجه سال ۱۴۰۰ هم 
مژده ای برای هزینه ها و دیون به روز شــده وزارت نیرو ندارد که می طلبد دســت و پای خود را 
جمع کنند و سال آتی را با انزوا و صرفه جویی مطلق در هزینه های مازاد و حذف کامل اسراف ها 

سپری نمایند.
 مدیریت بر یک وزارتخانه کالن صنعتی تنها با وســعت بخشیدن به زیرساخت ها دوام نمی یابد 
بلکه باید ایــن هزینه ها در کوتاه ترین مدت بتوانند درآمدهای قابل اعتنایی را هم ارائه دهند که 
ایــن طریق مدیریت را هر ننه قمری می داند و مهم آن اســت که با حداقل هزینه بتوان حداکثر 
بازدهی را به دست آورد. هیچ یک از زیرمجموعه های این وزارتخانه نه تنها صرفه اقتصادی ندارند 
بلکه نمی توانند هزینه و درآمد را تراز کنند تا ســودی ارائه نداده و خســارتی هم در بر نداشته 

باشند. 
واگذاری تولید نیرو به بخش خصوصی اقدام پســندیده ای بود اما به شــرطی که این کارخانه ها 
حیاط  خلوت دولت نباشــند تا خصولتی شده و بازنشستگان را در خود جا دهند و همچنان سر 

سفره بیت المال باشند در حالی  که هزاران جوان تحصیلکرده در این زمینه بیکارند. 
اما پروژه خصوصی جلوه دادن سازمان های آب و فاضالب طی این سال ها بزرگترین اشتباهی بود 
تا این مجموعه ها در سطح ۳۱ استان کشور بتوانند همچنان که برای سرمایه گذاری زیرساخت ها 
پای ســفره دولت می نشیند از سویی درآمدهای به دست آمده از محل فروش سرمایه ها یعنی آب 
شرب و هزینه انتقال فاضالب که رقم های هنگفتی را در بردارد و خارج از شمول دیوان محاسبات 
و بر اســاس فرمول و مصوبه هیئت  مدیره ها صرف امور جاری از جمله پرداخت حقوق و مزایای 
خارج از چارت ســازمان امور استخدامی کشور، تبلیغات پرهزینه، تشریفات زائد، خرید ملزومات 
اداری و برگزاری مراســم های متنوع و جشن های آنچنانی نموده و بعضی از آن ها ساختمان های 
خود را در شهرستان ها همانند وزارتخانه ها در پایتخت دیزاین کنند! زهی تأسف زیرا مجموعه ای 
تحت عنوان نیرو یا همان آب و برق ســابق که پوســت و گوشت و استخوان آن از محل بودجه 
دولت ارتزاق می کنند از در بکارگیری نیرو و هزینه کردن ها همچنان خود را مستقل و خصوصی 
می پندارد تا مشــمول مقررات دیوان محاســبات و ســازمان امور اداری و استخدامی نباشند و 
به جای اینکه درآمدهای کالن خود را به حســاب خزانه واریــز و هزینه های خود را نیز از همان 
محل و بر اساس ضوابط دستگاه های دولتی دریافت کنند تا امروز شترمرغ های کامل بوده اند که 
زیرســاخت های تولید و انتقال آب سرچشمه ها را از اعتبارات وزارت نیرو دریافت اما پاسخگوی 
هیچ ذره بینی پیرامون درآمدهای خود نیستند که این روزها مدیران کالن این وزارتخانه نتوانند 

پاسخگوی کمبود تولید برق و تأمین آب موردنیاز آحاد جامعه باشند.

واکنش قالیباف به درگیری یک نماینده مجلس با سرباز وظیفه 

دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شده است

رییس مجلس شــورای اســالمی در واکنش به اخبار منتشر شده درباره 
درگیری یک نماینده با یک سرباز راهنمایی و رانندگی در فضای مجازی 
نوشت: در حادثۀ اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش ها، دستور بررسی 
دقیق ماوقع صادر شــد. محمدباقر قالیباف در واکنش به اخبار منتشــر 

شــده درباره درگیری یک نماینده مجلس و ســرباز وظیفه راهنمایی و 
رانندگی با انتشــار پیامی در صفحه توییتر خود نوشــت: در برابر قانون 
همه مساوی هستند. مجلس به کســانی که به وظیفه قانونی خود عمل 
می کنند افتخار می کند و اولین مدافع حقوق آنهاســت. در حادثۀ اخیر، 
به محض شنیدن اولین گزارش ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ 
درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی 

و برخورد قانونی خواهد کرد.

عنابستانی: 

من به سرباز سیلی نزدم

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی در واکنش به انتشار خبر 
برخوردش با پلیس راهور گفت: سرباز مذکور به راننده خودروی ما توهین 
کرد، اما من به صورت سرباز سیلی نزدم. علی اصغر عنابستانی در خصوص 
حواشی پیش آمده پیرامون برخوردش با ماموران راهور ناجا در محدوده 

خط ویژه اتوبوســرانی، تصریح کرد: ســرباز مذکور به راننده خودروی ما 
توهیــن کرد، بعد از این توهین؛ آن ها از پشــت و جلــو راه را به روی ما 
بســتند و این باعث شد تا شلوغ شــده و با حضور جمعیت، التهاب ایجاد 
شود. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: ما 
حتی از ماشــین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته می شود؛ عنابستانی بر 

صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده است، اصاًل صحت ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: در حال پیگیری موضوع از طریق ســردار اشتری، 

فرمانده نیروی انتظامی هستیم. | خبرگزاری صدا و سیما

ظرف ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس قوه قضاییه

عملیات تبدیل زندان سمنان به مرکز فرهنگی 
آغاز شد

عملیات تبدیل زندان ســمنان به مرکز فرهنگی ظرف ۴۸ ساعت پس از 
دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شد.

امید کهربایی مدیرکل زندان های اســتان سمنان از آغاز عملیات تبدیل 
زندان ســمنان به مرکز فرهنگی خبر داد و گفت: در پی دســتور رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر تبدیل شــدن زندان سمنان به یک مرکز فرهنگی و 
پیرو تاکیدات رئیس ســازمان زندان ها در این زمینــه، از امروز ماموران 
شهرداری در داخل فضای زندان مستقر شدند و عملیات مرمت این مکان 
تاریخی آغاز گردید. بنابراین گزارش، آیت اهلل رئیســی در جریان سفر به 

اســتان سمنان، در محل کاروانسرای عباســی شهر سمنان حاضر شد و 
ضمن بازدید از این محل تاریخی که تا چند ماه گذشــته به عنوان زندان 
سمنان از آن استفاده می شد به رئیس سازمان زندان ها دستور داد تا این 
مکان تاریخی را برای تبدیل شدن به مرکز فرهنگی به شهرداری سمنان 

تحویل دهد تا مورد استفاده مردم این شهر قرار گیرد.
همچنین رئیس سازمان زندان ها در سفر به استان سمنان از تفاهم نامه با 

شهرداری در خصوص واگذاری زندان قدیم این شهر خبر داد.
محمدمهدی حــاج محمدی با اعالم این خبر افزود: در راســتای تامین 
آرامش بصری شــهروندان سمنانی، زندان قدیم سمنان به مکان تفریحی 

و گردشگری تبدیل می شود.
وی اظهار داشــت: پس از انتقال زندان سمنان به خارج از شهر این مکان 
که از قدمت تاریخی نیز برخوردار اســت به مکانی تفریحی و گردشگری 

تبدیل خواهد شد. | مرکز رسانه قوه قضاییه
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وقتی فقط مدل رویکرد بایدن در قبال 
ایران وغرب آسیا تفاوت می کند:
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قالیباف:

صفحه 2

روحانی:

 ۳ واکسن ایرانی سال آینده در دسترس 
مردم قرار خواهد گرفت

۲

ســرانجام چهار سال ریاســت جمهوری ترامپ بر 
آمریکا پایان یافت در حالی که در عرصه سیاســت 
داخلی آمریکا نتیجه سیاســتهای وی و ســاختار 
حاکم بر آمریکا، تشدید شکاف اجتماعی و سیاسی 
بوده که پیامــد آن را در تحوالت آمریکای پســا 

انتخابات می توان مشاهده کرد.
در عرصه خارجی نیز به اذعان جهانیان سیاستهای 
ترامپ نتیجه ای برای آمریکا نداشته که نمود عینی 
آن را در اجرای سیاســت فشــار حداکثری علیه 
جمهوری اســالمی و ملت ایران می توان مشاهده 
کرد. ترامپ در حالی به پایان راه رسید که ارزیابی 
ریشه ای سیاستهای وی در قبال جمهوری اسالمی 
یک ســوال را مطرح می ســازد و آن اینکه چگونه 
سیاســت فشــار حداکثری با شکست همراه شد؟ 
پاسخ به این پرسش را در چند محور می توان مورد 
ارزیابی قرار داد. نخســت آنکه در طول چهار سال 
گذشــته به دلیل سیاست فشار حداکثری و بسته 
بودن تمام راه های خارج، توجهات به داشــته های 
داخلی کشــور قوت گرفت که نمود عینی آن را در 

مبارزه ملی با کرونا می توان مشاهده کرد.
دستاوردهای عظیم کادر بهداشت و درمان در کنار 
صنعت کشور به رغم شرایط تحریم در تهیه وسایل 
بهداشتی و درمانی سنگ تمام گذاشتند و نام ایران 
را در جمع موفق ترین کشورهای مبارزه کننده با 
کرونا ثبت کردند. افتخاری بزرگ که حلقه تکمیلی 
آن را ساخت واکســن کرونا به دست متخصصان 
ایرانی و رسیدن آن به مرحله تست انسانی تشکیل 
می دهد. دوم رویکرد به اقتصاد مقاومت بدون تکیه 
بر درآمدهای نفتی بوده اســت که اگر با مدیریت 
صحیح همراه می شــد بسیاری از مشکالت کنونی 
اقتصاد کشور حل شده بود. مروری بر روند تحوالت 
نشــان می دهد که بخش عمده مشکالت کشور نه 
تحریم که مدیریت نادرست است که مانع به نتیجه 
رسیدن سیاستهای اقتصادی و یا اجرای طرح های 
اشتباه ا قتصادی شده اســت. سوم آنکه در حوزه 
سیاســت خارجی نیز تفاوت دیدگاهی محسوس 
ایجاد شــد که محور آن را رویکــرد به مولفه های 
جایگزین به جای اروپا و آمریکا تشــکیل می داد. 
هرچند که جمهوری اســالمی بر اصل پایبندی بر 
برجام تاکید و آن را اجرا کرده و حتی به مذاکرات 
دوره ای با اعضای ۱+5 ادامه داده اما رویکرد قابل 
توجهی بــه مولفه های جدید اقتصــادی فرامرزی 
داشــته اســت که  نمود عینی آن صادرات موفق 
بنزیــن به ونزوئال و دریافت بهای آن بوده اســت. 
جالب توجــه آنکه فروش نفت که در این ســالها 
به کشــورهایی همچون کره جنوبی با دل خوشی 
بــه برجام صورت گرفت در نهایت طلب 7 میلیارد 
دالری بــرای ایران به جای گذاشــت و ســئول 
همچنــان از پرداخت بدهــی اش خودداری کرده 
اســت. پرونده موفق ونزوئال نشان داد که می تواند 
تحریم ها را دور زده و بر اســاس حقوق فقه ایران 
با جهان تعامل داشــت، به شرط آن چشم از اروپا 
و آمریکا فرو بسته و به دنبال مولفه های جایگزین 
به جــای آنها بود. نکته مهم دیگــر آنکه در طول 
این سالها اروپایی ها با ادعای کانال مشترک مالی با 
ایران )اینستکس( خود را پایبند برجام نشان دادند 
امــا هرگز به آن هم پایبند نبــوده و در نهایت نیز 
ایران را مقصر اجرا نشدن آن معرفی کردند. گفتاری 
که از یک جنبه درســت است و آن اینکه اگر ایران 
همان ابتدای بی تعهدی اروپا و اینستکس گام های 
لغــو تعهدات برجامی را اجرا و به غنی ســازی 2۰ 
درصد باز می گشــت، غرب توهــم ناتوانی ایران در 
برابر بی تعهدی آنها را نمی کرد و مجبور به اجرای 

تعهداتشان می شدند.
چهارم آنکه توان دفاعی و موشکی و موفقیت منطقه 
ای ایران که گزینه جنگ و مذاکره را ابطال ساخت 
و از مولفه های شکست فشار حداکثری شد. آمریکا 
حتی ترور ســردار سلیمانی را مولفه ای برای اعمال 
فشــار بر ایران می دانست اما حماسه میلیونی ملت 
ایران در تشییع پیکر ســردار و نیز حمایت جهانی 
از انتقام گیری خون ســردار دلها، این گزینه آمریکا 
را ســوزاند. مجموع این درسها از ترامپ در حالی به 
دست آمده اســت که این روزها با آمدن بایدن در 
آمریکا صحبت از سیاست »کم در برابر کم« یا همان 
قطره چکانی شــده است که محور آن را بازگشت 
ایران و آمریکا به برجام و لغو قطره قطره تحریم ها 
در ازای بازگشــت کامل ایران به تعهدات برجامی 
است.  این ســناریو در قالب فشــار هوشمندانه 
و اجمــاع ســازی در حالی مطرح شــده اســت

درسهای دوران ترامپ 
برای زمان بایدن

ادامه صفحه 2

یادداشت

واعظی: 

روحانی »قوانین مشکل دار« را 
ابالغ نمی کند

۲

ــر ــبـ خـ

سرمقاله

بدعت گذاری جدید در ادبیات و پیشتازی در مظلوم نمایی 

صفحه ۶

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید
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صفحه ۸

فراخوان تجدید مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته 
1399040

روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز

ت دوم
نوب

شرکت انتقال گاز ایران منطقه یک

موضوع: تهیه ، طبخ ، بسته بندی و توزیع غذای اداره و رستوران میانکوه به شماره 2099092036000037
مدت قرارداد: 365 روز شمسی

زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 4 روز کاری 
خواهد بود.

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: 
1- ارائه گواهینامه معتبر تعیین صالحیت در زمینه امور آشپزخانه و رستوران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 3/029/193/699 ریال ضمانت نامه بانکی مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ تاریخ 
1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گاز ایران – منطقه یک انجام گیرد.( 

مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه 
گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
آدرس: خوزستان – امیدیه – میانکوه- شرکت انتقال گاز ایران منطقه یک – امور پیمانها

صندوق پستی 315- کدپستی 63781-11484 
تلفن امور پیمانها: 52654511 -061

نوبت اول: 1399/11/01   -    نوبت  دوم: 1399/11/05
شماره مجوز: 1399/6160

واشنگتن تا 2 ماه دیگر درتسخیرگارد ملی
در چارچوب سرکوب مخالفان بایدن صورت می گیرد


