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گزارش خبري  -تحليلي رسالت از تحركات رسانهاي ضدانقالب

» سرمقاله

نظام ،پيروز واقعي چالش سپنتا نيکنام

پيمان فراهاني
پس از اعالم تصميم مجمع تشخيص
مصلحت نظام مبني بر ادامه حضور سپنتا
نيکنام در شوراي شهر يزد ،اينطور عنوان شد
که مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي خود را
مخالف نظر شوراي نگهبان صادر کرده است.
اگر جعلي يا حقيقي بودن اين گزاره را کنار
بگذاريم بهضرورت اين پرسش بازميگرديم
که معناي تصميم مجمع چيست ،آيا آنطور
که عنوان ميشود رأي موافق مجمع به حضور يک عضو زرتشتي در
شوراي اسالمي شهر يزد به معناي اشکال در ساختار تصميمگيري
شوراي نگهبان است و حتي فراتر از آن به معناي اعمال محدوديت ورود
شوراي نگهبان به برخي مسائل يا همان لغو نظارت استصوابي است و
يا آنکه در قرائتي ديگر رأي مجمع ناشي از بررسي شرايط و بسترهاي
تصميمگيري شوراي نگهبان در اين مورد خاص و مصلحتسنجي از
وضعيت موجود است که الزاماً آن شورا ،ساختارها و تصميمات آن را
به چالش نميکشد؟ دراينباره بايد به نکاتي اشاره کرد.
 -۱اجراي لغو عضويت «سپنتا نيکنام» در پنجمين دوره شوراي شهر يزد
از آنجا شروع شد که پس از انتخاب وي در شوراي شهر يزد ،گزارشها و
شکايتي از سوي آيتاهلل وافي نماينده استان يزد در مجلس خبرگان مبني
بر ممنوعيت حضور نيکنام در شوراي شهر يزد به شوراي نگهبان واصل
شد .بر همين اساس فقهاي شوراي نگهبان در راستاي وظايف نظارتي
خود بر قوانين و موضوعات مطروحه ،گزارشها و شکايات را بررسي کردند
و در نهايت رأي به لغو عضويت «سپنتا نيکنام» در شوراي شهر يزد دادند،
بدين معني که اگر شکايتي تنظيم و طرح نميشد اساساً شوراي نگهبان
به اين مسئله ورود نميکرد .عنوان شد که شوراي نگهبان چرا در مسائل
مشابه ورود نکرده که پاسخ آن بسيار روشن است و قانون اجازه ورود
را بدون ارجاع به اين شورا نميدهد .در اينکه اصل شکايت درست و يا
غلط است حتماً ميتوان ترديد کرد که به نظر ميرسد تصميم مجمع
معطوف به اين نقطه از اشکال در روند قانوني است و به روال تصميمگيري
در شوراي نگهبان باز نميگردد.
 -۲نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني  ۲۴دي ماه
سال گذشته و در جريان بررسي بخشي از طرح دوفوريتي اصالح
قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب
شهرداران که از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود ،بر مصوبه قبلي
خود مبني بر حضور اقليتهاي ديني در انتخابات شوراي اسالمي
شهر و روستا اصرار کردند .طبق آييننامه داخلي مجلس شوراي
اسالمي وقتي نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند ،موضوع
جهت تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع
ميشود ،بر همين اساس ،طرح اصالح تشکيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران نيز به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارجاع شد .در بخشي از اصالحيه طرح قانون تشکيالت
و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور آمده است که اقليتهاي ديني
شناختهشده در قانون اساسي بهجاي اسالم بايد به اصول دين خود
«اعتقاد و التزام عملي» داشته باشند.
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كارگران ملكه مشغول كارند!
مردم حق دارند خبرهاي درست را
از رسان ههاي ملي بشنوند

دكتر اكبر نص راللهي :كوچ از ب يب يسي
حكايت از يك ماموريت پنهاني دارد

»
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راي مردم
در جمهوري اسالمي حرف اول
در عالم سياست است
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جمشيد پژويان:

وزراي اقتصادي دولت
هيچكدام اقتصاددان
نيستند
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ترديد دركارآمدي
كمپهاي ترك اعتياد
لزوم بازنگري در روشهاي ترك اعتياد
حمايت از ترك اعتياد زنان

دكتر فؤاد ايزديدرگفتوگو با رسالت مطرح كرد؛

لزوم برگزاري رزمايش نظامي در تنگه هرمز
غ ربگرايان در داخل مانع برقراري روابط دوستانه ميان ايران و روسيه هستند

مقاومت شرکتهای آمریکایی در مقابل تحریم روسیه
اوضاع انسانی فاجعه آمیز در یمن
صفحه 2

آگهي مناقصه مرحله اول نوبت اول

» يادداشت

محمد کاظم انبارلويي
مشکالت پيش آمده در حوزه سياست خارجي و
اقتصاد در دولت يازدهم و دوازدهم ناشي از چيست؟
تئوريپردازان اين دو مقوله در دولت چه کساني بودند؟
رهيافتهاي آنها در ابتداي کار دولت کنوني چ ه بود؟
االن چيست؟ از چه آبشخور فکري سيراب مي شوند و
اکنون چه ميگويند؟ پاسخ به اين سواالت ،کليد معماي
خروج از وضعيت فعلي است.
آقاي دکتر مسعود نيلي در اتاق فکر اقتصادي دولت تئوريهايي داشت که بر اساس
آن به نسخهپيچي در مورد اقتصاد خرد و کالن ميپرداخت .امروز با استعفاي او و
صدور بيانيه رسمي که روي من حساب باز نکنيد و ظهور چندصدايي در راه حلهاي
اقتصادي ،ناکارآمدي پيشفرضهاي نظري در ديدگاه هاي اقتصادي خود را
نشان داده است .اوضاع ارز ،طال و خودرو نشان ميدهد آن تئوريها چه قدر
ارزش پردازش داشته است.
در حوزه سياست داخلي و خارجي ،آقاي دکتر محمد سريع القلم هم در
اتاق فکر دولت شتر نظريه پردازي خود را در بيابان ديپلماسي جهان به
سمتي حرکت داد که اکنون با عنايت به بدعهدي آمريکا ميگويد« :به نقطه
صفر در مشکالت ايران و آمريکا بازگشته ايم ».او بدون اينکه تنبهي در اين
کج راهه روي ببيند ،دوباره کاروان حرکت دولت را در همان بيراهه هدايت
ميکند و ميگويد:
ي خواهيم هم مبارزه کنيم و هم زندگي اين نميشود.
 ما م  ما مي خواهيم هم چه گوارا باشيم ،هم مرکل .اين سخت است. اگر اسالم را مبنايي براي اخالق و معنويت و انساني اخالقي بگيريمبا ليبراليسم تضاد در اجرا ندارد ولي اگر اسالم سياسي و اسالمي که
حکمراني ميکند را مبنا قرار دهيم ،با ليبراليسم در تضاد است.
 مسئله اول من توسعه است ،براي توسعه بايد از تاريخ ،هويت و حتيامنيت عبور کرد .بايد ما نظم جهاني را بپذيريم.
 بايد تاريخ توسعه در غرب را بخوانيم تا صبورتر شويم. بزرگ ترين چالش ما در ايران رسيدن به قرارداد اجتماعي براي توليدثروت است اما جهانبيني هايي در کشور وجود دارد که مانع اجماع در
اين قرارداد اجتماعي است.
 تضاد فعلي ما با جهان تصادفي نيست ،ريشه در مباني ما دارد. قانون اساسي ما بر اساس جهانبيني خاصي نوشته شده است.آنچه که در باال خوانديد خالصه حرف هاي آقاي سريعالقلم در گفت وگوي
مفصل با ماهنامه انديشه پوياست .يکي نيست از اين باباي انديشه ورزي بپرسد؛
اين محکمات را در تئوريپردازي خود از قوطي کدام عطاري بيرون ميآوري؟
اگر مبارزه با زندگي جمع نميشود ،چه طور است بزرگترين کشور توسعه يافته
اقتصادي در جهان که هر روز يک جنگ و درگيري در جهان و به ويژه در غرب
آسيا راه مياندازد ،هم مبارزه ميکند و هم زندگي!
رژيم صهيونيستي که اساس حکومت نامشروع خود را از نيم قرن پيش بر
اساس هم زندگي و هم مبارزه قرار داده است و ميليونها نفر را آواره و صدها
هزار نفر را کشته و مدام در حال جنگ با فلسطينيهاست ،هم مبارزه ميکند
و هم زندگي! اما اگر مسلمانان خواستند از کيان اسالم و امنيت خود دفاع
کنند نميتوانند هم زندگي کنند و هم مبارزه؟!
اين چه اسالمي است كه آقاي سريعالقلم تبليغ و ترويج ميکند که هيچ
فيلسوف و عارف و حکيم اسالمي نه در خواب ديده و نه در بيداري؟! اين چه
ي است که نامش را «توسعه» گذاشته و ميپرستد که براي پرستش آن
خداي 
بايد از تاريخ ،هويت و حتي امنيت خودمان عبور کنيم؟ اين قرارداد اجتماعي
که او از آن ياد ميکند تا کشور در مسير توسعه قرار گيرد چه مختصاتي
دارد؟ اين مختصات در دولت سازندگي ،اصالحات و نيز همين دولت ترسيم
شد .آخرش به کجا کشيد؟! در دولتهاي گذشته در برابر کوتاه آمدن مقابل
آمريکا ،به ايران مدال محور شرارت دادند و در دولت کنوني با آنکه امضاي
 6قدرت جهاني پاي عهدنامه برجام بود ،آن را پاره کردند و به آن آب دهان
انداختند .اين چه نظم جهاني است که اکنون با جنگ تعرفهها به هم خورده
است و سرمايهداران غربي در نشستهاي جهاني جيب همديگر را ميزنند
که آقاي سريعالقلم انتظار دارد ملت ايران آن را محترم بشمارد؟
ع القلم در آسيبشناسي توسعه نايافتگي ميگويد؛ «ما مسير
آقاي سري 
توسعه را آنچنان که فوکوياما ميگويد از تشکيل دولت مدرن ،حاکميت
قانون و دموکراتيک شدن طي نکرديم ،در ايران سه جهان بيني وجود
دارد که با هم قابل جمع نيستند؛  -1اسالمي  -2چپ سوسياليستي دهه
شصتي  -3ليبراليسم».

رئيس قوه قضائيه:

در سايت رسالت بخوانيد
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بازگشت به نقطه صفر

آرايش جديد رسان ههاي غرب با انتخابات 1400
و برنام ههاي ت رامپ و عربستان مرتبط است
صفحه3
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يادداشت »

شهرداري بناب به استنادبند  17صورتجلسه مورخه  97/4/13شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  97اجراي پروژه
جدول گذاري ضلع جنوبي را از طريق آگهي مناقصه عمومي بر اساس فهرست بهاي سال  96رشته راه و باند به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط  ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 97/5/20
بصورت سربسته در سه پاكت (شامل :الف -فيش واريزي  ،ب -اسناد مناقصه  ،ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.
پيشنهادات رسيده روز شنبه مورخه  97/5/20راس ساعت  14/30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ريال)

رتبه بندي الزم شركتها براي شركت در مناقصه

 %5سپرده شركت در مناقصه (ريال)

مدت انجام پروژه

1

جدول گذاري

ضلع جنوبي ميدان دوچرخه

1/500/000/000

راه و باند پايه 5

75/000/000

سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد

 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره به عهده پيمانكار مي باشد.
-2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز و يا ضمانت
نامه بانكي ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -5سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انقعاد قرارداد نشوند سپرده آنها به
ترتيب ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهدشد.
 -7به پيشنهادات قلم خورده و مبهم  ،مدارك ناقص و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركان دولت در معامالت الزامي مي باشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني  ،مناقصه باطل اعالم مي گردد.
 -10مقدار  %10پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت 7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده واريزي به
نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفردوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
خ ش 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/9

نادرداوودي -شهردار بناب

آگهي تجديد مزايده نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند  6مصوبه شماره  1804و بند  11مصوبه  1812شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  15دستگاه انواع ماشينآالت سبك و سنگين با قيمت پايه كارشناسي از طريق
مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت بعمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري سيرجان مراجعه
نمايند.
شرايط تجديد مزايده :
 -1قيمت پايه هر خودرو و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر باشد به شرح
جدول ذيل آورده شده است.
رديف

نوع خودرو

تعداد

مدل

2

ليفان 620

1

1391

1

ليفان X60

3

پژو 405

5

پژو 405

4
6

7
8

پژو 405

پژو 405
پژو 405

1

1

1

1

1
1

قيمت پايه (ريال)

سپرده شركت در مزايده (ريال)

275/000/000

13/750/000

1384

90/000/000

4/500/000

1391

235/000/000

11/750/000

250/000/000

12/500/000.

145/000/000

7/250/000
5/000/000

5/750/000

1393
1390

1376

430/000/000
215/000/000
100/000/000

1390

200/000/000

1383

130/000/000

پژو SLX

1

10

پژو 405

1

1384

12

پژو 405

1

1383

100/000/000

1370

115/000/000

9

11

پژو 405

پژو 405

13

پژو 405

15

سواري پيكان

14

وانت مزدا 1600

1
1

1

1
1

-2در صورتيكه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3به پيشنهادات مخدوش  ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود مي باشد.
 -5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاريخ تحويل پاكات  97/5/18مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات  97/5/21ساعت  18مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/8
خ ش 97/5/1

1390

1377
1376
1361

95/000/000

85/000/000
30/000/000

خیانتهای ولد الشیخ در یمن

21/500/000

10/750/000
5/000/000

10/000/000
6/500/000

4/750/000
4/250/000
1/500/000

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان

»

نگاه صنفي به يك امر حاكميتي

غالمرضا انبارلويي
طبق آمارهاي موثق معاونت راهور نيروي انتظامي به طور
متوسط روزانه  44نفر در حوادث راهنمايي و رانندگي فوتميكنند.
اين يعني ساالنه ديه  16060نفر بر بودجه شركتهاي بيمه
تحميل و صدها خانواده دچار خسارات معنوي ناشي از فقدان
پدر يا مادر يا فرزند ميشوند.
گردش مالي همين تعداد به ميزان ديه هر نفر  250ميليون تومان
با يك حساب سرانگشتي ميشود بيش از  4هزار ميليارد تومان .بر
اين مبلغ بايد هزينههاي درماني و دارويي روزانه  970نفر از مجروحان حوادث رانندگي
را افزود .مجموع اين هزينهها در حوزه حوادث رانندگي به عبارتي بالغ بر  7درصد توليد
ناخالص ملي را به گواهي اهل فن تشكيل ميدهد .سهم دولت در كاهش يا افزايش اين
هزينهها و خسارت چيست؟ نقش سازمان تخصصي مثل معاونت راهور نيروي انتظامي در
اين ميانه كدام است؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش.
 -1بيشك و ترديد آموزش آنهم به روش صحيح و توسط مرجع صالحيتداري كه متولي
امر آموزش بهماهو يك مقوله حاكميتي باشد ،در كاهش اين خسارات مادي و معنوي بسيار
است و اين جا است كه اهميت ساماندهي آموزشگاههاي رانندگي نمايان ميگردد.
 -2اخيرا آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي در  19ماده 16 ،تبصره 44 ،بند و
 30جزء توسط هيئت وزيران به تصويب رسيده است( )1بر اين مصوبه ايرادات زير
وارد است.
 -3مصوبه به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل  138قانون اساسي از تصويب دولت
گذشته ،در حالي كه اوال بهتر بود به پيشنهاد نيروي انتظامي (معاونت راهور) و متكي به
قانون موضوعه عادي قانون كارآموزي مصوب  49و قانون خاص مصوب شوراي انقالب
مفادش تنظيم ميشد كه در مانحنفيه نشده است و حتي به آراء صادره توسط هيئت
عمومي ديوان عدالت در تنظيم مفاد اين مصوبه توجهي نشده است)2(.
 -4در اين آييننامه به آموزشگاههاي رانندگي با هويت صنفي از صنوف نگريسته شده
است .بدين ترتيب آموزشگاهدار براي فعاليت خود بايد به اتحاديه صنف مراجعه كند .در
اين صورت ،اتحاديه صنف به جاي معاونت راهور بهماهو نيروي انتظامي نشسته است .آيا
چنين امر حاكميتي باآن نصاب  7درصد توليد ناخالص ملي در زمينه خسارات و هزينه
را ميتوان به صنف و اتحاديه سپرد؟
 -5در اين آييننامه آزمون متناسب با نوع گواهينامه بر عهده افسران شاغل در پليس
تعريف شده است .معنا و مفهوم آن اين است كه امكان استفاده از افسران بازنشسته
معاونت راهور در آزمون نبوده و منبعد هم نيست .تحقق اين بند مستلزم جذب حدود
 800نفر نيروي كادر با حداقل مدرك كارشناسي در حداقل  800شهر است كه طبعا
بار مالي و اداري مخصوص خود را دارد .فلذا از اين باب مصوبه را مغاير ماده  7قانون
محاسبات قرار داده است.
 -6در تبصره  11آييننامه ،عدم شركت در دوره آموزش نظري آموزشگاه مانع از شركت
مهارتآموزان در آزمون اخذ گواهينامه تلقي نشده است .در حالي كه آموزش نظري و
آموزش عملي دو ركن پيشمقدمه آزمون هستند و حذف يكي از اين دو ركن به هر
دليل با هدف تشكيل آموزشگاه منطبق نيست.
 -7در تبصره  2همين ماده پليس موظف شده محتواي آموزش و مهارتآموزي از طريق
سامانه الكترونيكي را در اختيار مهارتآموزان قرار دهد .تحقق اين بند مستلزم تامين بار
مالي براي زيرساخت ،طراحي نرمافزاري و سختافزاري و راهاندازي و حمايت و پشتيباني
چندين ميلياردي است كه بار مالي آن پيشبيني نشده و اين بند از مصوبه را در مغايرت
با ماده  7قانون محاسبات قرار داده است.
 -8ختم كالم .مجري و متولي امر راهنمايي و رانندگي به عنوان امري از امور حاكميتي،
نيروي انتظامي بهماهو معاونت راهور آن ميباشد .تهيه و تدوين وتنظيم آييننامه سواي
آن كه بايد در مغايرت با قوانين عادي و خاص موضوعه نباشد ،بايد حاوي نظرات و
پيشنهادات اين واحد تخصصي از زيرمجموعه نيروي انتظامي باشد و نگرش و نگاه صنفي
بهماهو صنفي از صنوف كه زير نظر اتحاديه فالن صنف پروانه تاسيس و ادامه فعاليت
بگيرد ،موجب لوث مسئوليت نيروي انتظامي در حوزهاي خواهد شد كه هزينههاي مادي
و معنوي ناشي از ساالنه بيش از  16هزار كشته و بيش از  354هزار نفر مصدوم را بر
توليد ناخالص ملي كشور تشديد خواهد نمود.
پينوشتها:
 -1مصوبه شماره  29797مورخ 97/3/9
 -2دادنامههاي شماره  80مورخ  69/5/13و شماره  69مورخ 63/5/1

