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بنزین داخلی مشتری زیادی در دنیادارد

معــاون اول رئیس جمهور گفت :بنزیــن و گازوییل مصرفی
کشور برخوردار از باالترین استانداردهای دنیاست و مشتریان
پروپاقرص جهانی دارد.
به گزارش مهر ،اســحاق جهانگیری در مراسم آغاز عملیات
اجرایی شــارباغ حضرت زهرا (س) و بهره برداری از فاز دوم
بزرگراه شهید نجفی رستگار این طرحها را مهم و کاربردی در
منطقه جنوب تهران که نیازمند خدمات بیشتری است ،توصیف
کرد و گفت :قطعــ ًا اجرای طرحهای مهم این چنینی موجب
افزایش تسهیالت رفاهی و ایجاد امکانات ورزشی و آموزشی
در شهر تهران میشود و میتواند در زندگی مردم تحول ایجاد
کند.معاون اول رئیس جمهور ضمن تشکر از مجموعه مدیریت
شــهری و شهردار و شورای شهر تهران اظهار امیدواری کرد،
اجرای چنین طرحهای زیبایی باعث شود تا هر کس به تهران
بیایــد بتواند از این مجموعههای زیبا بازدید و از آن بهره مند
شــود.وی با اشاره به ایجاد تأسیســات خطوط مترو در تونل
زیرزمینی قطار تهران تبریز از مدیریت راه آهن کشور خواست
تا با هماهنگی بیشتر با مسئوالن شهرداری این امکانات را در
اختیار مردم تهــران قرار دهد.جهانگیری افزود :امکانات همه
دســتگاهها اعم از راه آهن و شهرداری متعلق به ملت ایران
است و باید ظرف یک تا دو هفته آینده با هماهنگی زمینه الزم
برای استفاده از خطوط مترو فراهم شود تا مردم از این سرمایه
گذاری بهره مند شوند.معاون اول رئیس جمهور با گرامی داشت
یاد و خاطره شــهدا که جان خود را برای ماندگاری کشــور و
نظام جمهوری اسالمی فدا کردند ،گفت :باید از تمام ظرفیتها

برای حفظ آرمان ،نام و یاد شــهدا استفاده کنیم و نامگذاری
بزرگراههای شهری به نام شهدا اقدام ارزشمندی است.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اجرای کارهای بزرگ
در پایتخت همچنان مشکالت بزرگی نظیر ترافیک ،آلودگی
هوا و توزیع نامناســب امکانات وجود دارد ،گفت :اگر طرحها
با رویکرد مناســب و برنامه ریزی دقیق انجام میشد باید هر
سال بخشی از مشکالت کاســته میشد اما به نظر میرسد
مــوازی با این طرحها اقداماتی انجــام دادهایم که آثار مثبت
طرحهای انجام شــده را از بین برده است.جهانگیری با اشاره
به اینکه آلودگی هوا موضوعی جدی است که در رابطه با آن
کارهای پراکندهای انجام شده است ،اظهارداشت :امروز بنزین
و گازوئیل مصرفی در کشور از اســتانداردهای دنیا برخوردار
اســت بطوریکه در دوران تحریم فرآوردههای نفتی ایران به
ویژه بنزین مشــتریان پروپاقرص خــود را دارند که دلیل آن
استاندارد و کیفیت خوب این محصول تولیدی ایران است.وی
ادامه داد :در تولید خودرو هم مشکالتی وجود دارد که البته از
حجم آن کاســته شده است ،در زمان تصدی وزارت صنایع از
افتخارات ما متوقف کردن تولید پیکان به دلیل نداشتن ایمنی
و استانداردهای الزم بود و برخی خودروهای جدید وارد خطوط
تولید شدند ،البته قرار بود تولید برخی خودروهای آالینده هوا
متوقف شود و باید مسئوالن در این خصوص توضیح دهند.
معــاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :همه دســتگاهها در
موضوع آلودگی هــوای پایتخت و کالنشــهرها با یکدیگر
همکاری کنند و هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد .در خصوص

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام با بیان اینکه
تحریف حقایق ،آگاهانه باشــد یا ناآگاهانه مبتنی بر
اقدام ستون پنجمی دشــمن است ،گفت :خیانتی که
تحریف انجام میدهد خیلی بیشــتر از حمله مستقیم
دشمن است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما،
محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصــوص نحوه اجــرای راهبــرد «خنثی کردن
تحریمها» گفت :سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی با
آسیب شناســی کل اقتصاد ایران و با در نظر گرفتن
این واقعیت که اگر آســیبها برطرف نشود با تحریم
دوباره آسیب بیشتری میبینیم ،تدوین شد.
وی سیاســتهای اقتصادی مقاومتی را مرتبط با کل
عرصههــای اقتصادی مانند تولیــد ،تجارت و انرژی
و نیــز عرصههای دیگری ماننــد فرهنگ و مدیریت
برشــمرد و افزود :تمام سیاســتهایی کــه میتواند
اقتصاد را تقویت کند در اقتصاد مقاومتی تدوین شده
بنابراین ،راه حــل خنثی کردن تحریمها ،اجرای این
سیاست هاست.
رضایــی تاکید کرد :اگر همین امروز دولت ،مجلس و
کارآفرینان ،نگاهشــان را به خارج رها کنند و امیدی
به دیگران نداشته باشند و اقدام به تقویت تولید ملی
طبــق اقتصاد مقاومتی کننــد تحریمهای اقتصادی،
خنثی میشود.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام همچنین با
اشــاره به اقدام برخی رســانهها در تحریف سخنان
اخیــر رهبر معظم انقــاب در خصوص خنثی کردن
تحریمهــا تصریح کرد :متأســفانه نوعی بریدگی در
نخبگان کشــور ایجاد شــده اســت؛ نخبگان ایران
انســانهای باهوش ،باســواد و آگاه از تاریخ ایران و
جهاناند ،اما عده قلیلی از فعاالن رســانهها و فضای
مجازی هم هســتند که بریدند و روحیه شــان را از
دست دادند.
وی افزود :این افراد ســعی میکنند عقایدشان را به
جای عقایــد دیگران حتی ائمه جمعــه القا و بزرگ
نمایی کنند و به خورد مردم دهند.
رضایــی این تحریف را دارای دو اشــکال اساســی
دانســت و تاکید کرد :نخســت آنکه اصــل این کار
اشــتباه اســت و دیگر آنکه نباید به خودشان اجازه
دهنــد که بیانات باالترین مقام کشــور را که علمدار

موضوع سوزاندن مازوت برای نیروگاهها نیز باید گفته شود که
هیچکدام از نیروگاههای تهران ،کرج و شــهرهای اطراف از
سوخت مازوت استفاده نمیکنند .در سال  ۹۲حدود  ۴۸درصد
سوخت نیروگاهها به کشور از گاز بود ،امسال با وجود افزایش
مصرف خانگی سوخت بیش از  ۷۰درصد نیروگاههای کشور
گازی است.جهانگیری خاطر نشان ساخت :اولویت نخست ما
در این شرایط قطع نشدن آب ،برق و گاز مشترکان خانگی بود.
وی با اشــاره به ضرورت توجه به مسئله حمل و نقل عمومی
بــرای مقابله با آلودگی هوا گفت :در این مقطع باید از مرحوم
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یاد کنیم که حق بزرگی بر گردن
کشــور به خاطر اجرای بسیاری از طرحهای بزرگ نظیر مترو
تهران دارد در شــرایطی که بســیاری اجرای مترو را طرحی
فانتزی میدانستند و میگفتند در شرایط محدودیت منابع مالی
در دوران جنگ ،ســاخت مترو به صالح نیست ،ایشان یک
تنه مقابل خیلی از انتقادها ایستاد تا مترو تهران ساخته شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه هر گاه طرح بزرگی در گوشه و کنار
کشــور انجام میشد اشک شوق بر چشمان آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی مینشست ،گفت :یکی از ویژگیهای آن مرحوم
حمایت از مدیرانی بود که کارهای بزرگ را در کشــور پیش
میبردند ،متأسفانه تالش برای تخریب کسانی که با شجاعت،
توان و قدرت انجام کارهای بزرگ را دارند و حذف آنها و بدنام
کردن شــأن ،قطع ًا آینده کشور را به مخاطره خواهد انداخت،
روش و سیره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حمایت از مدیران
برجسته باید تقویت شود.

جریان تحریف ،ستون پنجم دشمن است

حرکتی ملی و ســنگر اصلی مقاومت در برابر دشمن
اســت به صورت جمالت تقطیع شده به نحوی بیان
کنند که موید عقاید غلط خودشان است.
وی افزود :این کار اشــتباهی بود و نباید تکرار شود؛
ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بر اساس آنچه
رهبر انقالب میگویند باید وحدت و اراده ملی داشته
باشیم و صف واحد تشکیل دهیم.
رضایــی گفــت :اگر عــدهای از نخبگان رســانهها
بخواهند در این خصوص تقطیــع کنند اراده ملی را
میشــکنند و این درست نیســت و آسیب جدی به
کشور وارد میکند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره
راهکار شکست جریان تحریف اظهار داشت :تحریف
حقایــق ،آگاهانه باشــد یا ناآگاهانــه مبتنی بر اقدام
ســتون پنجمی دشمن است .ستون پنجم کارش این
است که وقتی دشــمن از مقابل حمله میکند ،پشت
جبهه خودی را تضعیــف و تخلیه میکنند و خیانتی
کــه تحریف انجام میدهــد خیلی بیشــتر از حمله
مستقیم و رویاروی دشمن است.
وی تحریــف را ســبب مخــدوش شــدن عقاید و
باورهای مردم ،تضعیف مقاومت و حتی شکســت هر
ملت برشــمرد و افزود :تحریف حقایق؛ آگاهانه یا از
روی ناآگاهی به شکست ملت ایران در مقابل بدترین
دشمنان تاریخ کمک میکنند.

صفحه3

 ۵۴نقطه پرحادثه
در جادههای ایالم
ایمنسازی شد

صفحه4

صفحه 2

ماجرای بیمه های
چند روزه معلمان
مدارس غیردولتی

صفحه3

جوزدگی دولت باعث اجرای یک طرفه برجام شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دولت
مجلس گفت :شتابزدگی و جوزدگی ِ
روحانی در اینکه پیروزی مذاکره با آمریکا را
به اسم خودشــان ثبت کنند ،باعث شد که
تعهدات در «برجام» یک طرفه انجام شود.
وحید جالل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ،با
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی
بر اینکه بنده از ابتدای برجام گفتم اقدامات
باید به صورت متناظــر و «کار و تعهد آنها
در مقابل کار و تعهد ما» باشد ،گفت :شرط
عقل این است ،زمانی که پای میز مذاکرهای
حاضر میشوید و توافقی بین طرفین انجام
میشود ،هر دو طرف مذاکره تعهداتشان را
عملیاتیکنند.
وی بیــان کرد :متأســفانه شــتابزدگی و

جوزدگی دولت روحانــی در اینکه پیروزی
مذاکره با آمریکا را به اســم خودشان ثبت
کنند ،باعث شــد که تعهدات در برجام یک
طرفه امضا و برجــام به خیابانی یک طرفه
و به نفع آمریکا تبدیل شود.عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره
به اینکه همه مردم ایران به خاطر دارند که
روحانــی در مصاحبهای کــه بعد از امضای
برجــام انجام داد گفت کــه همه تحریمها
بالمره برداشته و لغو خواهد شد ،تاکید کرد:
بعد از گذشــت چند سال ،نه تنها تحریمها
بالمره برداشته نشد بلکه به اعتراف عراقچی
که پای ثابت مذاکــرات برجام بود ،ما هیچ
عایدی اقتصادی از برجام نداشتیم و برجام
فقط نیم بند عایدی سیاسی برای ما داشته

است.
جالل زاده اظهار داشت :سوال ما این است
که آیا برای نیم بند عایدی سیاسی ما باید به
همه تعهدات خود در برجام عمل میکردیم؟
این در حالی است که آمریکا و اروپاییها به
برجام عمل نکردند اما دولت به همه تعهدات
خود عمل کرد تا صداقت و حسن نیت خود
را به دولتهایی نشان دهد که در طول تاریخ
بر ضــد منافع ملت ایران حرکت کردند.وی
افزود :از ســوی دیگر ،مــردم و برخی افراد
خیال میکنند که فقط آمریکا از برجام خارج
شده و تعهداتش را روی زمین گذاشته است
در حالی که اروپاییها هم که از برجام خارج
نشدهاند ،به تعهداتشان عمل نکردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت :زمانی

که ترامپ از برجام خارج شد ،اروپاییها از ما
فرصت خواستند و گفتند که ما سعی میکنیم
جای خالی آمریکا در برجام را پر کنیم اما ما
از اروپاییهــا نمیخواهیم جای آمریکا را در
برجام پر کند بلکه بهتر است که به تعهدات
خودشان عمل کنند که متأسفانه این کار را
انجام ندادند.
جالل زاده تصریح کرد :مقام معظم رهبری
به درستی از روز اول ،مذاکره کنندگان را به
عقالنیت و حفظ منافع ملی دعوت میکردند
و درست اســت که ایشــان برای مذاکره
بــا آمریکا ،به دولت مجــوز دادند اما اینکه
آقایان بروند و تعهداتی را انجام دهند بدون
آنکه طرف مقابــل به تعهداتش عمل کند،
درخواست رهبر معظم انقالب نبود.
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-3برآورد اوليه( 31.588.600.000 :سي ويك ميليارد و پانصد وهشتاد وهشت ميليون و ششصد هزار)ريال
 -4مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( 1.579.430.000 :يك ميليارد وپانصد وهفتاد و نه ميليون و چهارصد وسي هزار) ريال ضمانتنامه بانکي در وجه
اداره كل راه آهن يزد صادره يکي از بانکهاي مجاز که حداقل سه ماه ازآخرين تاريخ تحويل پيشنهادها اعتبار داشته و براي  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
-5شركت كنندگان در فراخوان مي بايست -1:پروانه فعاليت در زمينه حمل مواد نفتي از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تائيديه از شركت ملي پخش
فرآورده هاي نفتي منطقه يزد  -2گواهي صالحيت ايمني از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي ارائه نمايند.
-6مهلت دريافت اسناد مناقصه :حداکثر تا ساعت 13:00روز پنج شنبه مورخ1399/10/25
-7مهلت بارگذاري و ارسال اسناد تکميل شده مناقصه :حداکثر تا ساعت 12:00روز سه شنبه مورخ1399/11/07
-8پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخوان
را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد021-41934 :
اداره كل راه آهن يزد
اداره تداركات و پشتيباني

مناقصه عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی به شماره 38/99

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضالب جنوبغربی اســتان تهران در نظر دارد مناقصه تهیه و اجرای بخشــی از شــبکه فاضالب اسالمشهر زون  F2را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره
فراخوان  2099050139000110برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99.10.21می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 10:00مورخ  99.10.21الی  99.10.25ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  :ساعت 14تاریخ 99.11.11
زمان بازگشایی کلیه پاکات  :از ساعت 9صبح تاریخ  99.11.12در ذیحسابی آبفای استان تهران می باشد.
مبلغ برآورد اولیه  ( 46/792/422/853 :چهل و شش میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد و پنجاه و سه ) ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( 2/339/622/000 :دو میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون و ششصد و بیست و دو هزار ) ریال
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات  :آدرس -تهران  ،کیلومتر  22جاده ساوه  ،شهرک واوان  ،بلوار امام خمینی (ره) روبروی
نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی 3317869371 :تلفن 02156172595:داخلی 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
دارا بودن رتبه  5رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی
می باشد .
سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir :
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران swest.tpww.ir :
سایت مهندسی کشور www.nww.ir :
تاریخ چاپ نوبت اول  99/10/20 :تاریخ چاپ نوبت دوم 99/10/21 :

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

