
رفتار یکی از نمایندگان مجلس و سیلی زدن به  سرباز راهور بدلیل ممانعت  از ورود خودرو او به خط 
ویژه اتوبوس، بیش از شــگفتی، تاسف همگان را برانگیخت و این سوال را برای افکار عمومی به وجود 
آورد که نماینده ای که نســبت به رفتارخود و جایگاه اجتماعی اش بی تفاوت است، چگونه می تواند 
در پارلمان نسبت به حقوق مردم مسئول باشد؟ انتشار این خبر تاسف برانگیز نه تنها موجب واکنش 
گســترده مردم در شبکه های اجتماعی، رسانه ها و افکار عمومی شد بلکه خوراک خوبی هم به دست 

رسانه های معاند و برون مرزی داد تا به خوبی رسالت خود را برای مقابله با نظام ایفام کنند.
 این در حالی است که در ساختارهای پارلمانی نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان نمایندگان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار هســتند و از آنجا که وکالت مردم را بر عهده گرفته و ضامن قانونگذاری و 
نظارت بر اجرای آن برای خدمت به مردم شده اند، در اجتماع از احترام و منزلت خاصی برخوردارند، 
اما عالوه بر اینکه از قدیم گفته اند که احترام هر کس در دست خودش است و وقتی شخص به خود 

و جایگاهش احترام بگذارد، دیگران هم به او احترام می گذارند.
 از ســوی دیگر عالوه بر جایگاه اجتماعی، پارلمان کشــورمان به عنوان مجلس شورای اسالمی ایران 

خوانده می شود...
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یک اتفاقی در کشــور می افتد، برخی بجای 
آن که از شــعله ورتر شدن آتش آن اتفاق 
جلوگیری کنند، آتش بیار معرکه می شوند.

 قدرت فساد هم می آورد، بستگی دارد به این 
که آیا افراد و اشخاص ظرفیت آن قدرت را 
دارند یا نه! چپ و راســت هم نمی شناسد،  
کافی اســت که افراد و اشخاص قدرتی به 
دست بیاورند،  آنگاه است که ماهیت درونی 

خودرا نیز بروز می دهند. 
حضــرت علی )ع( آیینه تمام نمای درس و 
پند و اندرزها به کســانی است که قدرت به 
دستشان می افتد و بجای شیفتگی خدمت 
تشــنه قدرت می شــوند. ماجــرای کفش 
حضرت را که همگان می دانند و البته برخی 
مسئولین که غره مسئولیت و قدرت شده اند 

این ماجرا باید ملکه ذهنشان باشد.
امیر مؤمنان علی )ع( فرموده اند؛»سوگند به 
خــدا، این کفش در نزد مــن محبوب تر از 
زمامداری بر شماست، مگر اینکه حقی را بر 

پا دارم یا باطلی را از میان بردارم.«
با داشــتن چنین الگویی بی بدیلی که مایه 
افتخار شیعیان است، چرا برخی مسئولین 
از خــود بــی خود می شــوند و دســت به 
کارهایی می زنند که دشمن شاد کن است 
و مخرب نظام جمهوری اســالمی که قرار 
گذاشته اســت احکام اسالم و شریعت را بر 
اســاس رفتار و کردار مردی بی همتا چون 

علی )ع( برپا کند؟
ماجرای آن مســئولی که در شــهر بابل به 
گوش آن سرباز سیلی نواخت هنوز در ذهن 
افکار عمومــی باقی بود که یــک نماینده 
مجلس دست به اقدام مشــابه زد و دست 
بر روی ســرباز مأموری که در سوز سرما به 
دســتور مافوق خود عمل می کرد ادا کرد و 

سیلی بر صورت او نواخت.
کار اشــتباه و غلط ایــن نماینده را به هیچ 
وجه نمی توان توجیه کرد، همانگونه که کار 
آن مســئول در بابل را و همچنین نماینده 
ســابق مجلس در ماجــرای گمرک یا قتل 
همسر به دست یک مســئول دیگر، موارد 
مشابه نیز توجیه پذیر نیست چرا که افکار 
عمومی را نمی تــوان با توجیه قانع کرد که 

آنها اشتباهی کرده اند و مهم نیست.
اگر یــک شــهروند معمولی بــدون هیچ 
مســئولیتی چنین کاری انجام داده بود، با 
او چه برخوردی می شد؟ توهین واهانت به 
مأمور قانون جرم اســت چه رسد به آن که 
برخورد فیزیکی نیز صــورت گیرد. متقاباًل 
نیز چنین اســت، مأمور و مسئول نیز حق 
نــدارد اقداماتــی ناهنجار و خــالف قانون 
انجام دهــد. اما واکنش هایی کــه در این 
باره از ســوی برخی دیگر از مسئولین دیده 

می شود، نکته دیگری را به میان می آورد.
نماینده ای تخلفی کرده که همگان می دانند 
کار غلطی بوده اســت، وابستگی جناحی او 
به یک جریان سیاسی آیا باید محل تسویه 

حساب های شخصی و سیاسی شود؟
فردی به نام حســام الدین آشنا که در این 
گونه موارد خودی نشــان می دهد توئیتی 
زده کــه همه مجلس را متهم کرده اســت 
در حالی که یک جزء از کل مجلس مرتکب 

خطا شده است.
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محمد صفری

40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ساالنه در کشور وجود دارد

معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و تقریباً 
معادل همین رقم برآورد می کنیم که  معافیت مالیاتی داشته باشیم.

محمد مســیحی در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان بابیان اینکه مالیات داروی 
تلخی است که باید به اقتصاد خورانده شود، اظهار کرد: همه کشورها این اعتقاد رادارند اگر یک 
باور مشترک داشته باشند مالیات بهترین ابزارت امین مالی و بهترین ابزار اداره دولت ها است.

معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور بابیان اینکه، در کشور ماسال های سال درآمد نفتی بود و 
فرصت تحریم ها کمک کرده تا نظام مالیاتی در هر ســه قوه به طورجدی تر نگاه کنیم، افزود: پر 

چالشی ترین بحث ها در انتخابات ۱۴۰۰ بین کاندیدها بحث های مالیاتی خواهد بود.
وی بابیــان اینکه، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه هزینه حقوق و دســتمزد هزینه های 
جاری اســت، افزود: در حال حاضر که ســازمان مالیاتی خوب عمل می کند متوسط  ماهی ۱۵ 
هزار میلیارد تومان را وصول می کنیم که آمار ۱۰ ماهه ما نشان از تحقق صددرصدی درامدهای 

مالیاتی را دارد.
مســیحی با اشاره به اینکه، در شرایطی که تحریم ها و ویروس کرونا راداریم تالشمان این است 
که معادله کمی و کیفی در این شرایط سخت مالیاتی و اقتصادی برقرار کنیم، خاطرنشان کرد: 
یکی از اقداماتی که در افکار عمومی ســایر قوا پیگیر بودند این بود که به سمت هوشمندسازی 

نظام  مالیاتی حرکت کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی کشورگفت: امسال قول را می دهم برای اولین سال اجرای ماده ۹۷ 
قانون مالیاتی قرار اســت در ســازمان امور مالیاتی اجرایی و عملیاتی بشود و پیش بینی ما این 

است بالغ بر ۷۰ درصد اظهارات مردم فعاالن اقتصادی مورد پذیرش قرار بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان فــرار مالیاتی داریم، تصریح کرد: تقریباً 
معادل همین رقم برآورد می کنیم که  معافیت مالیاتی داشــته باشــیم که مقابله با فرار مالیاتی 

صرفاً در چهارچوب قانون و مقررات باید باشد.فارس
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پایان 
خط ویژه

آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 33- 99/1 

بشماره نیاز 2099001224000031

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران

ت اول
نوب

شرکت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات افزایش ظرفیت پست 230/63 کیلوولت 
هزار سنگر آمل را برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 
واگذار نماید که مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند.
شرایط مناقصه: 

1- ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 4 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه.
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی . 

3- مدت انجام کار معادل 6  )شش( ماه می باشد 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بعدد 988/250/716 ریال نهصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و 
پنجاه هزار و هفتصد و شانزده ریال تمام می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی وجه نقد و یا یکی 
از موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 هیات وزیران )برابر شرح 

مندرج در اسناد مناقصه( ارائه گردد
مورخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  شرایط  واجد  شرکتهای  از 
1399/11/08 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به 
آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و پس از اخذ کپی از کلیه مدارک و شرایط اسناد مناقصه آنها را 

ممهور به مهر و امضا نموده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
تا  و حداکثر  تنظیم  مناقصه  اسناد  در  مندرج  براساس شرایط  را  پیشنهاد خود  بایستی  می  متقاضیان 
پایان وقت اداری ساعت 15/35 روز یکشنبه مورخ 1399/11/26 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( بارگذاری و عالوه بر ان فیزیک پاکات بارگذاری شده را عینا بهمراه ضمائم مربوطه حداکثر یک 
ساعت قبل از زمان بازگشایی مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه ای مازندران واقع 
در ساری، میدان امام خمینی )ره( در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.  الزم بذکر است فقط پیشنهاد 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق   از  را  مناقصه  اسناد  و  مدارک  که  شرکتهایی 
دریافت و پس از تکمیل ، مهر و امضاء بر روی سایت مذکور بارگذاری نموده و مشخصات خود را بطور 

کامل ثبت و درج کرده باشند مورد قبول و بازگشایی خواهد شد .
کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در محل سالن وحدت 

شرکت برق منطقه ای مازندران )طبقه دوم( بازگشایی خواهد شد 
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

مراتب در سایت معامالت توانیز به ادرس www.tavanir.org.ir  نیز درج گردیده است .
نوبت اول 1399/11/6
نوبت دوم 1399/11/8

شرکت برق منطقه ای مازندران

موضــوع مناقصه: عملیات راهســازی در ســطح منطقه چهار مطابق شــرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم. 

مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصــه : 550/000/000 )پانصــد و پنجاه 
میلیــون ریال( بــه صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا 

سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان
مهلــت دریافت اســناد حداکثر تــا تاریــخ 99/11/28 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 99/11/30 و 
بازگشــایی پاکتها در مورخ 99/12/3 در محل شــهرداری کاشان خواهد 

بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 99/107
)مرحله دوم(  

شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

شهرداری کاشان
ت اول

نوب
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