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بدون شفافیت مالی

روزنامهصبحايران

اردشیر مطهری

رئیس فراکسیون عدالت مجلس

الیحه بودجه س��ال  1400دارای نقاط
ضعف بس��یاری اس��ت که ه��ر کدام
باعث ضربه به زدن به اقتصاد کش��ور
خواهد ش��د ،الیحه بودجه سال 1400
وابستگی زیادی به نفت دارد و کسری
آن  320هزار میلیارد تومان است .نفت
یک سرمایه ملی است و منبع درآمدی
دولت نیست و دولت تنها باید سهم خود
را از درآمدهای نفتی بردارد .مش��کل
بعدی الیحه بودجه در حوزه مس��ائل
مالیاتی اس��ت که بخشهای پردرآمد
کش��ور در مس��ائل مالیاتی ش��فافیتی
ندارند و تنها قش��ر در دسترس دولت
برای اصل مالیات کارگران و کارمندان
هستند که این مسئله باید اصالح شود.
بیش از  300ش��رکت دولتی از بودجه
و امکانات دولت اس��تفاده میکنند اما
در مس��ائل مالی آنها ش��فافیتی وجود
ندارد و در این زمینه پاسخگو نیستند.
مجلس نس��بت به الیحه بودجه سال
 1400با حساس��یت رفتار میکند چرا
که در ص��ورت وجود اش��کال و ایراد
دول��ت بعد نیز دچار مش��کالت جدی
خواهد شد .چه دولت فعلی و چه دولت
بع��دی باید به حمایت ج��دی از تولید
بپردازن��د چرا که ب��ه راه افتادن چرخه
تولید درآمده��ای مالیات��ی دولت نیز
افزایش پیدا میکند و این یک کمک
ب��ه خود دول��ت نیز به ش��مار میرود.
فاصل��ه گرفت��ن از ارز  4200تومان��ی
موجب کاهش رانت در کشور میشود
و عالوه بر ای��ن حذف این ارز موجب
کاهش هزینههای دولت نیز میش��ود
چرا که مابهالتف��اوت قیمت این ارز با
ارز آزاد را بای��د دول��ت پرداخ��ت کند.
دولت در س��ال پایانی عمر خود با این
م��دل بودجهریزی ،در حقیقت اعتبار و
وجهه خود را زیر س��ؤال برده اس��ت،
زیرا افزایش  23درصدی وابستگی به
نفت ،نزول  200درصدی تراز عملیاتی
و کس��ری حداقل  300ه��زار میلیارد
تومانی ،اقتصاد کشور را حتما زمینگیر
خواهد کرد.

www.asre-iranian.ir
صفحه2

ساخت آزمایشگاههای پیشرفته
سطح  3در اوج تحریمها؛

چرا باید روی واکسنهای
وارداتیحساسباشیم؟
اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی معتقدند ,واردات هرگونه واکسن کرونا نیازمند
بررسیهای دقیق آزمایشگاهی است...
صفحه5

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

استرداد الیحه
بودجه کامال
منتفی است
صفحه2

از حذف ارز جهانگیری تا بهبود درآمدهای مالیاتی؛

مجلسانقالبی
بودجه مردمی

ایجاد پایگاه در عربستان
به بهانه تأمین امنیت سعودیها

بایدننیامده«دوشیدن»
ریاض را شروع کرد

یک رس��انه غرب��ی از تصمی��م آمریکا ب��رای ایجاد
پایگاههای جدید نظامی در عربستان سعودی به بهانه
تأمین امنیت این کشور خبر داد...
صفحه2

روزنامه صهیونیستی هاآرتص:

اسرائیل از درون
در حال فروپاشی است
صفحه2

صفحه3

رمزگشایی از تحریمهای ضد ایرانی؛

رویکرد بایدن در برجام چگونه خواهد بود؟

این گزارش ضمن رمزگش��ایی از تحریمهای ضدایرانی ،رویکردهای احتمالی دموکراتها
در برخورد با برجام و ایران را بررسی کرده است .تحریم واژهای نامآشناست که مردم ایران
به خوبی آن را میشناسند بخصوص پس از پیروزی انقالب اسالمی که آمریکا تاب دیدن
کشوری مستقل ،آزادیخواه ،ضد استعمار و ضد استبداد را نداشت .خواستهاش واضح و روشن
بود ادامه تاراج نفت ایران و از بین بردن منافع مردم صرف ًا در قبال تأمین منافع پادشاه وقت،
برای تضمین حکومت ظلم و استبداد شاهنشاهی ،اما مردم با قیام تاریخی خود به رهبری امام
خمینی (ره) نشان داد نظامی را میخواهد که شعارش استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی
باشد .آمریکا که عرصه را پس از تسخیر النه جاسوسی ،توسط دانشجویان پیرو خط امام
تنگ میدید ،تنها راه انتقام از ملت ایران انقالب اسالمی را اعمال تحریمهای بی رحمانه و
ظالمانه میدید برای همین دست به رفتارهای جنونآمیز و ضد حقوق بشری زد .در سال
 1394پس از سالها مذاکرات فشرده توافق هستهای ایران و  5+1صورت گرفت که با تغییر
دولت آمریکا دوام زیادی نداشت .شکست هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری
قبلی آمریکا و روی کارآمدن دیوانهای به نام ترامپ معادالت برای حفظ برجام را بهم زد .اگر
بخواهیم به مقوله تحریمهای اعمال شده علیه ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما
و دونالد ترامپ نگاه کنیم به وضوح این موضوع قابل مشاهده است که هر دو برای کشورمان
س��نگ تمام گذاش��تند ،بخصوص ترامپ صداقت را در کارش پیشه کرده بود و برخالف
دموکراتها یکی نعل و یکی به میخ نمیزد .ترامپ که تضمین دور دوم ریاست جمهوریاش
را در قمار بر س��ر تحریمهای ایران میدید در این چهار س��ال جنون وار و آشکارا سونامی
تحریمها را علیه تهران راه اندازی کرد نتیجه پایانی آن این بود که مردم آمریکا به تحریمها
و تنش زایی با کشورهایی همچون ایران نه گفتند .سوالی که در اینجا مطرح میشود این
است که رویکرد بایدن در قبال ایران و برجام چه تفاوتهایی با توافق هستهای انعقاد شده در
دوران اوباما دارد که خودش یکی از بازیگران اصلی آن بوده است آیا دموکراتها رویکردهای
اشتباه ترامپ در وضع تحریمهای بی هدف و مغرضانه ادامه میدهند یا خیر؟
رویکردهای برجامی آمریکا در دوران دموکراتها تغییر نمیکند


جلیل رحیمی جهان آبادی درباره سیاستهای یک بام دو هوا آمریکا در قبال توافق بین المللی
هستهای ایران گفت :استفاده ابزاری از تحریمها یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی ایاالت
متحده در دوران ریاست جمهوری دموکراتها بوده است .با توجه به وضع تحریمهای ایران
در دوران بیل کلینتون بعید نیست که بار دیگر دموکراتها از حربه تحریم برای فشار بیشتر
به کشورمان استفاده کنند .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به
تصویب قانون جامع اقدام برای رفع تحریمها درباره نقش این قانون در تغییر معادالت برجام
گفت :در قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرده با آمریکا به زبان خودش صحبت کردیم و به
جای گفتگو رو به اقدامات عملی آوردیم تا آنها بدانند باید به جای زورگویی و زیاده خواهی
به تعهدات برجامی ش��ان عمل کنند .وی افزود :اثر گذار بودن طرح اقدام جامع برای رفع
تحریمها به هیئت حاکمه آمریکا و سران اتحادیه اروپا بر میگردد که آیا درک عاقالنهای
از ایران داشته باشند یا همچنان میخواهند در عرصه سیاست خارجی به مشورت گرفتن از
معاندین و سازمانهای مخالف جمهوری اسالمی ادامه دهند یا بر پایه واقعیتهای موجود
در خاورمیانه تصمیم بگیرند .رحیمی جهان آبادی بیان کرد :مشاورین کاخ سفید و مخالفین
مردم ایران کسانی هستند که سالها دور از ایران بوده و شانش خود را در همراهی با صدام
حسین و دشمنان کشورمان آزمایش کردهاند اما این ترکیب به دلیل عدم تطابق مشورتها
با واقعیتهای موجود ،برای آمریکا غیرکاربردی بوده و دستاوردهای ارزشمندی برای این
کش��ور نداشته است .وی ادامه داد :آنچه در دوران ترامپ قابل مشاهده است افرادی مانند
رودی جولیانی برای تعیین خط مشیهای سیاسی آمریکا از سازمانهای مخالف جمهوری
اسالمی و گروههای تروریستی فعال علیه ایران ،مشورت میگرفتند .جولیانی در سایه تحلیل
آنها ،ایران را هر لحظه در آستانه فروپاشی ،سقوط ،ضعف میدید در حالی که واقعیتها
بیانگر گسترش دایره نفوذ کشورمان در خاورمیانه بود و ضمن پشت سر گذاشتن دوران فشار
در آستانه وارد شدن به مرحله جدیدی از قدرت قرار داشت .رحیمی جهان آبادی یاد آور شد:
شرایط آینده برجام و رفع تحریمهای هستهای به درک هیئت حاکمه آمریکا و غربیها از

موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه برمی گردد .اگر درک آمریکاییها و اروپاییها درس��ت
باشد به تعهداتشان در برجام برمیگردند در غیر این صورت با مشورت گرفتن از سلطنت
طلبان ،فراریها ،منافقین و متصلین به س��رویس هاس جاسوسی غربی ،اسرائیل ،برخی
کشورهای منطقه مسیر نادرست قبلیشان را ادامه خواهند داد و راه به جایی نخواهند برد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد :آمریکا تاکنون شیوههای
مختلفی برای اعمال تحریمها ،تهدیدها و رفتارهای نادرست آزمایش کرده است اما بعید می
دانم آنها بتوانند روش جدیدی برای ظلم به مردم ایران ابداع کنند .وی ابراز کرد :آنها امروز
به وضوح میبینند نه تنها از دایره نفوذ ایران در خاورمیانه ،قدرت نظامیاش و روابطش با
کشورهای جهان کاسته نشده بلکه این پیام را به آمریکا مخابره میکند که جمهوری اسالمی
با قدرت در حال طی کردن مسیر پیشرفت است .با وجود تحریمها آمریکا شاهد کاهش فشار
اقتصادی ،بهبود فروش نفت و تسهیل انتقاالت مالی هستیم و این اتفاقات بیانگر رسیدن به
نوری است که نوید رسیدن به انتهای تونل تاریک تحریمها میدهد و در حال عبور از دوران
سخت تحریمهای ظالمانه قرار داریم .سیاستهای کالن آمریکا تحت تأثیر مسائل جناحی و
حزبی نیست بر این اساس ضمن ادامه دادن به پیگیری مطالباتشان ،همان زیادهخواهیهای
گذشته را درباره برنامههای هستهای و دفاعی ایران مطرح خواهند کرد.
درسی که «جو بایدن» و دولتمردانش باید از اشتباهات ترامپ بیاموزند


حسین نوش آبادی در تشریح آینده برجام در دوران جدید دولت دموکراتها ،گفت :دولت
جو بایدن باید از رفتارهای ترامپ درس عبرت بگیرد و با تعریف راهبردی تعاملی مبتنی
بر منافع مشترک ،از زیاده خواهی بیحد و اندازه خودداری کند؛ چون رئیس جمهور کنونی
آمریکا نشان داد فشار بر ملتها با هدف سلطه جویی محکوم به شکست است .وی ادامه
داد :شکس��ت ناباورانهای که برای ترامپ رقم خورد حاصل رفتارهای بی منطق ،دیووانه
وار و وقیحانهای اس��ت که با رنگین پوس��تان و سیاه پوستان آمریکا داشت .همچنین از
مهمترین عوامل دیگر میتوان به عدم تعامل منطقی با جهان به ویژه منطقه غرب آسیا
و جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد .مردم بر اساس وعده انتخاباتی بایدن برای بازگشت
به برجام به او رأی دادند تا آمریکا از هرگونه تنش و درگیری جدید کشورشان جلوگیری
کنند .نوش آبادی بیان کرد :الزمه تحقق تنش زدایی ،بازگشت آمریکا به برجام است و
ضمن مصمم بودن در اجرای تعهدات برجامیاش باید از ماجرا جوییهایش دست بردارد
و اجازه تسلط ملتها بر سرنوشتشان بدهد .آمریکا باید از لشکر کشی ،رفتارهای نظامی
افراطی گونه و ترورهای وحش��یانهای مانند ترور حاج قاسم سلیمانی دست بردارد ،چون
دیر یا زود در افکار جهانی مورد توجه قرار میگیرد .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تصریح کرد :امیدواریم که آمریکا بر اساس عقل و منطق عمل کند چرا
که ترامپ پاسخ رفتارهای وحشیانهاش را در انتخابات ریاست جمهوری دید .اروپاییها و
خود آمریکاییها هم از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خوشحال
شدند که این اتفاق میتواند تجربه خوبی برای دولتمردان جدید آمریکا باشد .نوش آبادی
ادامه داد :برجام یک معاهده بین المللی اس��ت که جمهوری اس�لامی علیرغم فرصت
سوزیهای اروپا ،از آن خارج نشده در حالی که آمریکا تنها کشوری است که از این توافق
بین المللی هستهای به صورت یک طرفه کنار کشید .آمریکا باید بخاطر خروج غیر قانونی
از برجام مجدداً متعهد به اجرای تعهداتش شود و اگر قرار است مذاکرهای صورت بگیرد
باید در حوزه اجرای برجام باش��د .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
تصریح کرد :طرح مس��ائل دفاعی و موشکی ربطی به برجام نداشته و مردود بوده همان
طور که موضع جمهوری اس�لامی در این رابطه کام ً
ال روش��ن اس��ت .بر اساس مصوبه
مجلس غنی سازی  20درصد در چارچوبان پی تی آغاز شده و هر زمانی که کشورهای
طرف به صورت کامل برجام اجرا کنند ایران مجدداً به تعهداتش باز میگردد .کمپین فشار
حداکثری ترامپ بعد از چهارسال با شکست مفتضحانهای روبرو شد تا به دولتمردان جدید
آمریکا ثابت کند زبان صبحت با مردم ایران تکریم است نه تهدید و تحریم ،برای همین
انتظار میرود «جو بایدن» با درس عبرت گرفتن از رفتارهای ترامپ راه درست تعامل را
با ایرانیان در پیش گیرد.

نوبت دوم

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای

شهرداری اسالمشهر درنظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال  1399پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید .بدینوسیله از پیمانکاران واجد
شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند.ضمنا مهلت
دریافت و ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود .هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه و تجدید مناقصه عمومی می باشد.
1ـ مشخصات موضوع مورد مناقصه و تجدید مناقصه :
موضوع مناقصه و تجدید مناقصه عمومی

ردیف

پروژه خرید مخازن زباله شهری
(تجدید مناقصه عمومی)
پروژه خط کشی محل تردد عابرین پیاده و
سرعت گیرهای مناطق  1و 4
(مناقصه عمومی)

1
2

ردیف بودجه

مدت اجراء

35022

 4ماه

33109/2

 12ماه

صالحیت /رتبه
اساسنامه مرتبط ،رزومه فعالیت مرتبط با موضوع
مناقصه
اساسنامه مرتبط ،گواهی صالحیت حداقل رتبه  5راه و
باند با رتبه حداقل  dاز سازمان راهداری وزارت راه
و شهرسازی ،رزومه فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار(ریال)

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه و تجدید
مناقصه عمومی
(ریال)

10/000/000/000

500/000/000

4/000/000/000

200/000/000

2ـ به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3ـ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
4ـ برندگان اول و دوم و سوم مناقصه و تجدید مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5ـ سایر شرایط در اسناد مناقصه و تجدید مناقصه درج گردیده است.
6ـ چاپ اول99/11/2 :
7ـ چاپ دوم99/11/9 :
8ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه و تجدید مناقصه :از مورخ  99/11/9الی 99/11/18
9ـ مهلت تحویل اسناد مناقصه و تجدید مناقصه99/11/19 :
10ـ جلسه کمیسیون عالی معامالت :ساعت 15:مورخ 99/11/20

حسین طال -شهردار اسالمشهر

آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی

نوبت اول

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.estadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف
1

پروژه
تکمیل پل فرح آباد – گهرباران (تکمیل عرشه و اجرای رمپ های طرفین)

مبلغ برآورد (به ریال)
92/177/619/865

دارا بودن رتبه  5از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری (حمل و نقل) الزامی است.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/08
ساعت  14/00مورخه 99/11/21
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
مورخه 99/12/02
ساعت 14:00
			
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:
مورخه 99/12/03
ساعت 08:00
			
زمان بازگشایی پاکت ها:
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس ساری خیابان جام جم – اداره پیمان و رسیدگی تلفن 011-33363904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 021-85193768
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.

مبلغ ضمانت نامه (به ریال)
4/544/000/000

شماره فراخوان ستاد ایران
2099003377000054

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

