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سالروز آغاز امامت
موعودعاشقان
امام زمان(عج) مبارك باد

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

حجت االسالم رئيسي:

جبهه بينالمللي مقاومت
شكل گرفته است

»

صفحه2
سه شنبه  7آذر  9 1396ربيع االول  28 1439نوامبر  2017سالسي و دوم شماره12 9092صفحه تك شماره 5000ريال

ارزيابي آي تاهلل مكارم شيرازي از وضعيت حوزه علميه قم:

 400مركز پژوهشي در حوزه قم فعاليت ميكنند
امروز در حوزه هر هفته  50كتاب چاپ و منتشر
م يشود در گذشته فقط سالي  5كتاب چاپ م يشد

طلبههايي از  100كشور جهان
در حوزه مشغول تحصيل هستند

بيش از  30مدرسه فقهي در قم وجود
دارد كه كار آنها مجتهدپروري است

آي تاهلل اراكي:

سبك شهرسازي امروزي
معنويتزدا و غفلتآور است

وزير صنعت:فهرست  690قلم
كاالي ممنوعه وارداتي به دولت رفت

حوزه كاست يهايي دارد اما نبايد
در فرهنگ دانشگاهي استحاله شود

صفحه 2

آمريکا چگونه در سوريه تحقير شد؟

دادستان كل كشور:

دادستان تهران :هواي پاك
جزء حقوق عامه است

در سايت رسالت بخوانيد

شيخ اکرم الکعبي:اعضاي داعش به اخذ اطالعات
از آمريکاي يها در نبرد بوکمال اعت راف کرده اند
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بخش سياسي خارجي :اياالت متحده آمريکا همچنان در شوک
ناشي از شکست در سوريه به سر مي برد .شواهد و مستندات
موجود و اطالعات موثقي که از سوريه و عراق مخابره شده است،
نشان مي دهد که واشنگتن تا آخرين لحظات در برابر شکست
داعش مقاومت کرده و حتي در نبرد البوکمال نيز تمامي تالش
خود را براي جلوگيري از سقوط آخرين پايگاه داعش صورت داده
است .با اين حال ،با جانفشاني رزمندگان جبهه مقاومت ،کاخ
سفيد و عمال و مزدوران آن در منطقه شکست بسيار سنگيني
را متحمل شده اند .شکستي که آثار و تبعات آن تا ساليان دراز
گريبانگير اياالت متحده و متحدان آن خواهد بود.
بر اساس اطالعاتي که از سوي جنبش النجباي عراق منتشر
شده است ،آمريکاييها قبل از معرکه البوکمال نيروهاي مقاومت
را هدف قرار دادند تا مانع از پيشروي آنها شوند ،ولي اصرار
جبهه مقاومت بر پيشروي نقشه آنها را نقش بر آب کرد.
آنها اطالعات مربوط به مقاومت را به داعش ميدادند؛ اسراي
داعشي ،نسبت به اين موضوع اعتراف کرده اند .آنچه مسلم
است اينکه در آينده اي نزديک ،اسناد بيشتري در خصوص
حمايت اياالت متحده آمريکا از داعش در سوريه و عراق منتشر
خواهد شد .اسنادي که انتشار آنها کوس رسوايي واشنگتن را
در نظام بين الملل به صدا در خواهد آورد .مروري بر سخنان
اخير دبير کل جنبش مقاومت النجباي عراق بيانگر همين
حقيقت( حمايت واشنگتن از داعش تا لحظات پاياني حيات
شوم آنها در سوريه) بوده است.
ادامه در صفحه 9

جريان راست افراطي سوئد به چه مي انديشد؟

انتخاباتي تعيينکننده
در اروپا

محبت به اهلبيت(ع) رمز اتحاد عليه تکفيرگرايي
سياست چماق و هويج آمريکا در برخورد با ب رنامه موشکي اي ران

بسيجي؛ پيرو واليت ،پويا و پيشرو

سردار س رلشكر جعفري:

تشكيل بسيج جهاني اسالم تحقق يافته است

» سرمقاله

آگهي مناقصه عمومي  96/75/ 61و 96/75/62
و تجديد 96-75-74

درباره بودجه  97كل كشور

»

10

آقاييكهكلكسيونقانونگريزي
يزند
دارد ،دم از حقوق مردم م 

افشاگري جديد
عليه شيطان بزرگ

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
جلسات فوقالعاده هيئت دولت در مورد بررسي اليحه بودجه سال  97از
يكشنبه گذشته آغاز و شماري از تبصرههاي بودجه به تصويب رسيده
است .به گفته نوبخت ،قرار است بودجه سال  97براساس عملكرد ،تهيه
و تنظيم و به تصويب برسد.
خبري كه از اولين نشست هيئت دولت در مورد بررسي بودجه بيرون
آمده ،نشان ميدهد كه هيئت وزيران از بندهاي الف  -ب  -ج  -د  -هـ
تبصره يك بودجه كل كشور در سال  97عبور كردهاست .بندهاي اين
تبصره ناظر به مناسبات مالي شركت ملي نفت با دولت و جايگاه نفت
در امر بودجهريزي و بودجهبندي است .از اولين خبر منتشره از سوي
دولت در مورد بودجه  97برميآيد كه شركت ملي نفت و شركتهاي
تابعه آن مشمول رويكرد اخير دولت در مورد بودجهريزي و بودجهبندي
بر مبناي عملكرد نيست .بودجهريزي براساس عملكرد ،يك گام بزرگ
براي شفافسازي است .بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور كه زير نظر دولت
اداره ميشود و بودجه آن بيشتر از بودجه عمومي دولت است ،نميخواهد
مسير شفافسازي را از طريق خطوط روشن عملكرد طي كند.
بارها مسئولين اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس در مورد برآورد
صحيح درآمدهاي ناشي از قانون هدفمندي سخن گفت ه و عددهاي
متفاوت در مورد آن بيان داشتهاند ،اما هيچ تالشي نه از سوي دولت و
نه از سوي مجلس براي شفافسازي اين درآمد صورت نگرفته است .به
نظر ميرسد بودجهريزي براساس عملكرد ،يك راه روشن براي تقويم
درست اعداد و ارقام درآمدها و هزينههاست ،اما هيچ ارادهاي براي حركت
به اين سمت بويژه در حوزه نفت و انرژي ديده نميشود.
ت
وزير اقتصاد دولت يازدهم ميگويد؛ "شب پرداخت يارانه ،شب مصيب 
عظماي دولت است".
وزير نفت آقاي زنگنه ميگويد" :پرداخت يارانه منجر به متالشي شدن
شركت ملي گاز و پااليش و پخش شده است .فشار پرداخت يارانه،
لهكننده است .شركت نفت به همه عالم بدهكار است".
نوبخت ميگويد" :واقعا دولت براي پرداخت يارانه مشكل دارد".
جهانگيري ميگويد" :مردم بايد بين پرداخت يارانه و حل مشكالت
يكي را انتخاب كنند".
و باالخره رئيسجمهور هم ميگويد" :مردم بايد بدانند كه همه بخشهاي
انرژي تاكنون دچار مشكل شده ،زيرا درآمد آنها به يارانه اختصاص
يافته است".
براي خروج از اين بنبست و پاسخ به مصيبت يادشده فقط يك راه
وجود دارد و آن بودجهريزي و بودجهبندي در شركت ملي نفت براساس
عملكرد است .چرا دولت ،حاال كه اين رويكرد را انتخاب كرده است ،اول
بسماهلل از بودجه شركت ملي نفت آغاز نميكند؟
درآمد فروش نفت و نيز درآمدهاي حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي
در داخل و نيز صادرات آن به خارج هيچگاه تا زمان تصويب قانون
هدفمندي يارانهها برخالف تبصره  38قانون دائمي بودجه كل كشور
به خزانه واريز نميشد .پس از تصويب اين قانون كه با افزايش نجومي
قيمت حاملهاي انرژي همراه بود و قرار بود يارانهها از اين محل پرداخت
شود ،تبديل به يك مصيبت شد .اين در حالي است كه اين پرداختها
از جيب شركت ملي نفت صورت نميگيرد ،بلكه از جيب خود مردم
پرداخت ميشود .چرا بايد پولي كه مردم خودشان به خودشان پرداخت
ميكنند ،براي دولت مصيبت باشد .دولت در توجيه و تفسير اين مصيبت
بايد عدد و رقم بدهد.
وقتي تبصره  38قانون بودجه در همه سالهاي پس از انقالب تا سال
 84دائمي بود و شركت نفت هيچگاه آن را رعايت نكرد و درآمد فروش
نفت در داخل و عوايد حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي را جزء درآمد
داخلي خود محسوب ميكرد ،چرا هيچ مصيبتي بر ماليه عمومي كشور
تحميل نميشد؟
ادامه در صفحه آخر
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نوبت اول

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار
نمايد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد براساس فهرست بها
راهداري سال (96ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع کار(ريال) براساس آيين نامه تضمين
معامالت دولتي به شماره /123402ت50659هـ مورخ 94/9/22

96/75/61

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محورروستايي منصورآباد
– بابانظر در شهرستان رزن

2/591/589/872

130/000/000

96/75/62

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور قهاوند – کوريجان
در شهرستان همدان

4/999/726/451

250/000/000

تجديد96/75/74

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور کبودرآهنگ -
سوباشي

3/184/075/562

159/500/000

محل دريافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشاني www.setadiran.ir
جهت اطالع بيشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نماييد
آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ 96/9/13
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  13مورخ 96/9/23 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيکي :دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونيکي :سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشاني www.setadiran.ir
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 96/9/25
محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت  3 :ماه
صالحيت الزم  :دارا بودن گواهي صالحيت پيمانکاري (حداقل رتبه  5راه و ترابري ) از سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز
(داشتن گواهي نامه فني مرکز تحقيقات راه و مسکن و شهرسازي الزاميست)
پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري
نوبت اول  96/9/7نوبت دوم  96/9/ 8خ ش96/9/7 :

و حمل و نقل جاده اي استان همدان

آگهي مزايده فرماندهي آماد
و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا

نوبت اول

الف) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا در نظر دارد اقالم و وسايل مازاد و فرسوده زير را از طريق
مزايده شماره  5به فروش برساند.
 -1خودروهاي فرسوده شامل اتوبوس  ،ميني بوس  ،انواع بنز  ، 911بنز كمپرسي  ،جيپ كاام  ،تويوتا  ،پيكان  ،نيسان،
پژو
 -2ماشين آالت راه سازي شامل بلدوزر  ،لودر  ،بيل مكانيكي
 -3انواع جرثقيل (ريو  ،نيسان ديزل  ،پتي بن)
 -4انواع ژنراتور و موتور برق
 -5اقالم مخابراتي  ،سررشته داري و مهندسي فرسوده
 -6قطعات خارج از رده خودرويي نو  ،قطعات داغي خودرويي و انواع الستيك هاي رويي فرسوده
ب) متقاضيان شركت در مزايده مي توانند به منظور دريافت برگ شرايط معامله و آدرس محل رويت اقالم در ساعات
اداري از مورخه  96/9/11الي  96/9/21به نشاني ابتداي جاده دزفول به انديمشك (جنب پل هوايي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد دزفول) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا مراجعه نمايند.
ج) تاريخ بازديد اقالم از روز شنبه مورخه  96/9/11الي روز سه شنبه مورخه  96/9/21و زمان فروش روز چهارشنبه
ساعت  9صبح مورخه  96/9/22مي باشد
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل فرماييد.
06142421853-06142420734
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/8 :
خ ش96/9/7 :

فرماندهي آماد و پش منطقه جنوب غرب نزاجا

بسيج؛ پيوند با واليت و وااليي
صفحه2

بسيجي كيست؟

دعوت مجمع عمومي عادي انجمن
صنفي شركتهاي امدادخودرويي
برونشهري كشور

به اطالع كليه اعضاي انجمن ميرساند مجمع عمومي عادي انجمن صنفي
شركتهاي امدادخودرويي برونشهري كشور با دستورات ذيل در ساعت 9
صبح روز  96/10/20واقع در آدرس مشهد شانديز امام رضا يكم موسسه
امام جواد(ع) برگزار ميشود.
دستور مجمع عمومي عادي:
 -1ارائه گزارش عملكرد هيات مديره و گزارشات مالي خزانهدار و تصميمگيري
درخصوص آن
 -2انتخاب بازرسين
 -3عزل دستهجمعي يا انفرادي هيات مديره
 -4انتخاب هيات مديره در صورت عزل هيات مديره
 -5انتخاب روزنامه
 -6تصميمگيري درخصوص ادامه عضويت اعضاي معلق و رسيدگي به
اعتراضات آنها
تاريخ انتشار96/9/7 :
رئيس انجمن صنفي
خ ت96/9/7 :

از طرف هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
و مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده شركت صندوق
حمايت از توسعه صنعت بذر گندم وجو كشور
(سهامي خاص) ثبت شده
به شماره 497388
شناسه ملي 14006116775
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه صنعت
بذر گندم و جو كشور (سهامي خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عمومي
فوق العاده و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت مذكور بترتيب
راس ساعات  10-9صبح روز يكشنبه مورخ  96/9/19در محل سالن
شهيد نعمتي جم واقع در تهران بلوار طالقاني ساختمان وزارت جهاد
كشاورزي برگزار مي گردد.
بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت
بعمل مي آيد تا با در دست داشتن معرفينامه از تشكل خود و افراد حقيقي
با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر در روز و ساعت مقرر در محل
مذكور حضور بهم رسانند.
الف  :دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده
 )1اصالح ماده  17اساسنامه(در خصوص تغيير سال مالي شركت)
ب  :دستورات جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
 -1تصميم گيري در خصوص انتخاب بازرسين قانوني
 -2تصميم گيري در خصوص انتخاب موسسه حسابرسي
تاريخ انتشار 96/9/7
خ ت 96/9/7
رئيس هيئت مديره

