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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

محسن ياژهاي:

 29نفر به اتهام
اخالل در نظام اقتصادي
به زودي محاكمه ميشوند

سخنگوي وزارت خارجه:

امكان گفتوگو
بين ايران وآمريكا
وجود ندارد
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سه شنبه  9مرداد  17 1397ذي القعده  31 1439جوالي  2018سالسي و سوم شماره12 9276صفحه تك شماره 5000ريال

رئيس قوه قضائيه:

بهزودي اخبار برخورد با مفسدان مالي را ميدهم
اتهام برخي عوامل التهاب بازار ارز ،افساد ف ياالرض است

دشمن به دنبال بر هم زدن آرامش كشور است

سرمقاله

اي ران مقتدرتر از هر زمان پشت مرزهاي اس رائيل حضور دارد
صفحه10

فريب عشوه کبوترها را نخوريم!

فرشته نجاتي در آمريکا وجود ندارد

حنيف غفاري
طي هفته هاي اخير ،باراک اوباما رئيس
جمهور سابق اياالت متحده آمريکا
تحرکاتانتخاباتيوسياسيگستردهاي
را در تقابل با دونالد ترامپ آغاز کرده
است .دموکراتها قصد دارند پس از
پيروزياحتمالي درانتخاباتمياندورهاي
کنگره ( مجلس نمايندگان و سنا ) در ماه نوامبر،
براي فتح کاخ سفيد در انتخابات رياست جمهوري
سال  2020خيز بردارند .روزنامه "اکسپرس" ضمن
اشاره به تشديد فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي اوباما،
به ديدارهاي وي با نامزدهاي احتمالي دموکرات ها
در انتخابات رياست جمهوري آتي اشاره کرده است.
بر اين اساس ،رئيس جمهور سابق آمريکا با افرادي
از جمله برني سندرز ،اليزابت ورن ،جو بايدن و ديوال
پاتريک ديدارهايي داشته است.در اين ميان ،برخي
منابع آمريکايي احتمال حضور جو بايدن معاون اوباما
را در انتخابات رياست جمهوري آتي باالتر از ديگران
مي دانند.کبوترهاي آمريکايي در مصاف با بازهاي
جمهوريخواه ،با اسم رمز «بازگشت به دوران اوباما»
وارد ميدان شده اند .همان گونه که اشاره شد ،آنها
پروسه  28ماههاي را طرح ريزي کرده اند که انتخابات
مياندوره اي کنگره« نقطه عطف» و انتخابات رياست
جمهوري سال « ،2020نقطه پايان» آن خواهد بود.
فارغ از آنکه دموکراتها در اجراي اين پروسه موفق
خواهند شد يا خير،نوع مواجهه برخي مقامات سياسي
و اجرايي کشورمان با تحوالت داخلي آمريکا زنگ خطر
را براي امنيت ملي کشور به صدا در آورده است .در
اين خصوص نکاتي وجود دارد که الزم است مورد
بررسي قرار گيرد...
ادامه در صفحه2

غالمرضا انبارلويي
حقوق عامه چيست؟ و متولي و مسئول حفظ آن
كيست؟ مفاد اصل  165قانون اساسي به اين پرسش
پاسخ ميدهد  .يك كالم پاسخ اين است؛ وظيفه حفظ
حقوق عامه بر عهده قوه قضائيه به ماهو مسئولين
قضائي از بازپرس و قاضي و داديار و دادستان گرفته
تا مستشاران ديوان عالي كشور .سخن اين است آيا
به اين وظيفه عمل ميشود؟ پاسخ به اين پرسش با
حرف و حديث و سخنراني و همايش داده نميشود بلكه بايد عمال با اجراي
مر قانون داده شود .يكي از پرسشهاي مردم كه اينك به مطالبه عمومي مردم
ّ
عدالتخواه منجر شده و اعتراضات متعددي را از طريق اجتماع و اعتراض مردم
به صور مختلف موجب گرديده اعتراض مردم به انفعال دستگاههاي نظارتي در
برخورد با مجرمين و مفسدين اقتصادي و مالي است .اين انفعال از دستگاههاي
نظارتي از سطح ذيحساب و حسابرس مستقل و بازرسان قانوني به محاكم و
مراجع قضائي اينك تسري يافته به طوري كه مفسدين مالي و اقتصادي از
چنان مصونيت و امنيتي برخوردار شدهاند كه به مناصب و مصادر امور رسيده
و حتي مسئولين اداري و اقتصادي كشور را به طور مستقيم و غيرمستقيم
عزل و نصب ميكنند.
چرا به اين نقطه رسيدهايم؟ چرا بايد در آستانه  40سالگي نظام جمهوري
اسالمي يك عده قليل ،حقوق عامه  80ميليون نفر را نقض كنند و مصونيت
اجتماعي داشته باشند؟ چگونه با مقوله اقتصاد و امور مالي كشور دچار تساهل و
تسامح شديم كه سالطين سكه و دالر براي دولت و ملت اكنون به نسخهپيچي
مشغول هستند؟ چرا كاري را كه از عهده يك حسابرس مستقل و بازرس قانوني
باشرف و يك قاضي شجاع و بيمسئله برميآيد به چنان گره كوري درآوردهايم
كه با سرانگشت شست سران سه قوه هم باز نميشود؟ پاسخ روشن است؛
عدم اجراي قانون و سكوت مسئول در باالترين سطوح  .كدام قانون؟ قانون
مجازاتهاي اسالمي .مصوب كدام سال؟ مصوب سال  .92كدام ماده و تبصره آن؟
تبصره ذيل ماده  .36اين تبصره كليد بازكردن قفل مفاسد زنجيرهاي ،اختالسها
و رانتخواريها و باطل السحر مفسدين يقه سفيد و خردكننده گردن كلفت
دانه درشتهاي رخنه كرده در هزار توي اداري ،مالي  ،اقتصادي و اجتماعي
كشور است .توجه و تدقيق در مراتب ذيل مويد اين پرسش است كه آيا حقوق
عامه نقض ميشود يا اداء ؟
 -1موضوع اين تبصره احكام قطعي مجرمين و حكم آن لزوم آگاهي مردم از
طريق رسانه ملي يا يكي از جرايد كثيراالنتشار است.
 -2آگاهي و اطالع مردم از كدام مجرمين و كدام جرائم ؟ متن تبصره مذكور
چنين پاسخ ميدهد  .مجرميني كه بيش از يك ميليارد ريال در جرائم ريز
محكوميت قطعي يافتهاند.
الف -رشاء و ارتشاء
ب -اختالس
ج  -اخالل در نظام اقتصادي كشور
د -قاچاق كاال و ارز
هـ -تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
و -تباني در معامالت دولتي
ز-تعديات ماموران دولتي نسبت به دولت
ح -جرائم گمركي و جرائم مالياتي
ط  -اخذ پورسانت
ي -مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي
 -3بدين ترتيب مقنن در تبصره ذيل ماده  36قانون مجازاتهاي اسالمي
مصوب سال  -92با الزام دستگاه قضا به انتشار حكم قطعي (نه اعالم
گزارشگونه از اينكه آقاي ف يا خانم ق به حبس يا جريمه محكوم شد)
حق عامه مردم را در اطالع و آگاهي از مجازات و محكوميت مجرمين
باالي يك ميليارد ريال به عنوان حقوق عامه مردم به رسميت شناخته
اما آيا فالن قاضي يا بهمان مسئول قضائي هم ،چنين حقي را به رسميت
ميشناسد؟
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يحيي آل اسحاق:

فضاي جديد
مجريان جديد
ميخواهد

دادستان تهران:

 10500گوشي تلفن همراه
به نام فردي وارد شد ه
كه مرده است

10

مولوي افضل حيدري:

آمريكا جرأت حمله
به ايران را ندارد

9

درسايترسالتبخوانيد

رئيس سازمان سينمايي:

نميگذاريم ژانركمدي را
نابودكنند

رئيس اتحاديه مشاوران امالک تهران در گفتوگو با رسالت:

کنترلي روي نرخ اجاره بها وجود ندارد

يادداشت

نقض حقوق عامه چرا و چگونه؟

4

يادداشت

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

اعتماد مردم را صيانت كنيم

( 1397 ،1999نوبت اول)

شركت گاز استان گلستان

موضوع :واگذاري خدمات بهرهبرداري شهرستانهاي آزادشهر و مينودشت
زمان دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به صورت همزمان :حداكثر ظرف مدت  3روز از تاريخ دعوتنامه شركت در مناقصه
مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به دبيرخانه مركزي :ظرف مدت دو هفته از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه
زمان و مكان كميسيون مناقصات :ساعت  14الي  16روز سهشنبه  97/6/20شركت گاز استان گلستان
نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه :مناقصهگران ميبايست پس از واريز هزينه اوراق (به مبلغ  400/000ريال به شماره حساب (سيبا)
 2174634602001بانك ملي) به صورت حضوري مراجعه و پس از تحويل رسيد نسبت به دريافت اسناد از امور قراردادها اقدام نمايند.
تضمينهاي معتبر شركت در مناقصه :به صورت يكي از تضمينهاي الف -ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامههاي صادره از موسسات اعتباري غيربانكي با مجوز
بانك مركزي ب -ضمانتنامه صادره از موسسات بيمهگر داراي مجوز ج -اوراق مشاركت د :وجه نقد ه -ضمانتنامههاي صادره از صندوقهاي ضمانت دولتي
و -وثيقه ملكي
مبلغ تقريبي برآورد 87/068/000/000 :ريال
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 3/241/000/000 :ريال
شركتكنندگان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي  www.shana.irو يا پايگاه اطالعرساني الكترونيكي شركت گاز استان گلستان به آدرس
( www.nigc-golestan.irبخش آگهيها  -مناقصههاي پيمان) مراجعه و يا با شمار ه تلفن  017-32480365واحد امور قراردادها تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/11 :
خ ش97/5/9 :

روابط عمومي شركت گاز استان گلستان

آگهي مزايده عمومي واگذاري
به صورت اجاره ميدان دواب شهرداري مراغه
مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد مجوز شماره 418ش/ش مورخ  97/3/27شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد ميدان دواب خود واقع در
جاده ورجوي  -جنب كشتارگاه مراغه را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد .لذا از كليه
متقاضيان محترم اعم از (اشخاص حقيقي و حقوقي) دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل
اسناد مزايده ،تا تاريخ  97/5/20روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف
 اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرسانيمناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR :قابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها
آماده پاسخگويي به متقاضيان محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده ذيل ميباشد.
نام مورد اجاره

قيمت پايه اجاره سال اول

اجاره سال بعد

مدت اجاره به سال

 %5سپرده شركت در مزايده:

اجاره ميدان دواب شهرداري مراغه
واقع در جاده ورجوي

 82/800/000ريال

 %15افزايش قيمت نسبت به اجاره
سال اول

 2سال

 5/000/000ريال

 -1شهرداري مراغه به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر
يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به
ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.

اصالحيه

شهردار مراغه  -احمدي

در آگهي مزايده واگذاري به صورت اجاره ميدان دواب شهرداري مراغه مندرج در صفحه اول روزنامه رسالت مورخه  2مرداد 97؛ در ستون سوم
مربوط به اجاره سال بعد « 15درصد افزايش نسبت به اجاره سال اول» صحيح ميباشد كه بدينوسيله ضمن پوزش اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/5/9 :
خ ش97/5/9 :

صفحه4

دارابي :مرز شوخي با ارزشهاي جامعه كجاست؟
ما خجالت م يكشيم ،شما چطور؟

مصطفي حسيني
«تحريم هاي جديد عليه ايران اعمال مي شود ».اين جمله
شايد يکي از پر کاربردترين جمالت خبري در طول  40سال
عمر انقالب اسالمي است که رسانه هاي گوناگون جهان آن را
گزارش داده اند ،جمله اي تکراري که حاال جزئي از زندگي
مردم ايران شده و تحريم هاي آمريکا و همدستانش موضوعي
جديد براي ايرانيان نيست.
سياست هاي اياالت متحده عليه کشورمان در دوران پس از
انقالب اسالمي ضربه زدن تا جايي که ممکن است بوده و هر دولتي که کليد کاخ
سفيد را در دست گرفته ،همان راه و روش قبلي را در مقابل ما به کار بسته است.
اما نکته مهم در برخورد با تحريم هاي آمريکايي هاست که توسط طيف هاي
گوناگون سياسي در ايران روش هاي مختلفي به کار گرفته و نتايج گوناگوني رقم
خورده است.
جناح ليبرال اصالح طلب در تمام اين ساليان اعتقاد داشته بايد با غربي ها به ويژه
آمريکا مذاکره و تعامل داشت تا مشکالت ميان دو کشور حل شود و در مقابل
جناح انقالبي و پايبند به اصول انقالب اسالمي معتقد بوده تنها راه مقابله با آمريکا
ايستادگي و تکيه بر ظرفيت داخلي است زيرا هر گاه ايران ذره اي از مواضع خود
کوتاه آمده ،آمريکايي ها چند قدم جلو آمده اند و به فشارها افزوده اند.
اگر چه نتايج خوشبيني به مذاکره با آمريکايي ها در عهدنامه برجام کامال مشهود
است و حتي جهان به خوبي اين پيام را دريافت کرد که آمريکايي ها زير قول و
قرار خود زده و به تعهدات خود پايبند نيستند اما همچنان عده اي در داخل کشوربا
وجود دستاورد « تقريباً هيچ» هنوز طرفدار مذاکره هستند.
سياست آمريکا عليه ايران اگر چه تغييري نکرده اما اسلوب و روش آنها در برنامه ريزي
و اجراي نقشه هاي مختلف همواره تغيير كرده است ،روزگاري با لبخند جان کري
و اوباما و روزي ديگر با تهديد هاي توخالي ترامپ ايران را تهديد مي کنند.
يکي از سياست هاي شيطان بزرگ ايجاد فاصله ميان مردم و مسئوالن و از بين
بردن حس اعتماد مردم به آنان است .چند نكته زير قابل تامل است:
 -1اعتماد و اعتقاد مردم و نظام به مسئوالن ،بزرگترين سرمايه کشور است که بايد
به بهترين شکل حفظ شود ،دولتمردان با عملکرد خود نگذارند اين اعتماد ضعيف
شود و با اصالح امور و تکيه بر اصول و آرمانهاي انقالب اين مهم را حفظ کنند.
 -2مهمترين مشکل امروز مردم وضعيت معيشتي آنهاست ،دولت بايد به شکل
جهادي و با غيرت مشکالت معيشتي مردم را رفع کند ،دولت بايد با مردم صادق
باشد و اقدامات مثبتي که انجام داده را تشريح کند تا باور پذيري مردم براي حل
مشکالت بيشتر از گذشته شود.
 -3مردم انتظار برخورد قاطع با مفسدان در همه سطوح مسئوالن را دارند ،اينکه
آقازاده اي زندگي الکچري خود را در شبکه هاي اجتماعي به نمايش مي گذارد يا
ديگري از حقوق نجومي پدرش به عنوان سهمش از سفره انقالب مي گويد اصال
قابل پذيرش و درک نيست ،افكار عمومي اين مباحث را هضم نمي كند.
 -4دولت بايد سريعا آشفته بازار ارز و سکه را کنترل کند ،چگونه امکان پذير است
که هر ساعت و ثانيه قيمت دالر و سکه افزايش پيدا مي کند ،دولت بايد با عوامل
اختالل اين بازار به جديت و قاطعانه برخورد کند .
 -5قوه قضائيه بايد با اقتدار به برخورد با مفسدان همانگونه که در پرونده هاي
مختلف ورود کرده ،اين راه را ادامه دهد و مردم را از نتايج اقدامات خود آگاه سازد
و بدون مماشات با هر مسئولي که به سوء مديريت به منابع و منافع کشور آسيب
وارد کرده قاطعانه برخورد کند.
 -6انتظار مردم تغيير مديران ناکارآمد ،خسته و بي انگيزه دولتي است .شخص
رئيس جمهور بايد با تغييرات در کابينه و ترميم تيم اقتصادي اين انتظار بحق
مردم را برآورده سازد.
نکته آخر اينکه رهبري معظم انقالب اسالمي با رهنمود هاي خود همواره بر اقتصاد
مقاومتي تاکيد کرده اند ،دولت بايد با درس گرفتن از مذاکرات برجام که سودي
را عايد کشور نکرد ،هرچه سريعتر سياست اصلي و مهم اقتصاد مقاومتي در حل
مشکالت اقتصادي را عملياتي و اجرايي کند  ،در روزهاي آينده كه با تحريم هاي
شديد تري از سوي دشمنان قسم خورده کشور مواجه خواهيم شد ،تنها راه حل
تکيه بر ظرفيت داخلي است تا بتوانيم در مقابل آمريکا بايستيم.بايد مراقب صيانت
اعتماد مردم به نظام و کشور و مسئوالن باشيم.

