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محمدابراهيم رضايي ،عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفتوگو با رسالت:

دشمن بزرگ نيست

سرمقاله

در صندوق بازنشستگي نفت
چه ميگذرد؟

غالمرضا انبارلويي
صندوق ،صندوق است فرق نميكند.
ميخواهدصندوقبازنشستگيكشورييا
لشكري باشد يا صندوق تامين اجتماعي
يا صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توسعه
ملي .اين صندوقها به صورت شركت
اداره ميشوند و در قالب تراز و صورت
سود و زيان بايستي حسابدهي شوند و داراي اركان مسئول
باشند و عملكرد مالي آنها بايد توسط حسابرس مستقل و
بازرس قانوني رسيدگي و نتيجه رسيدگي به رعايت ماده
 151قانون تجارت بايد به صورت هر گونه تخلف و تقصير
مديران به مجمع آن وهرگونه تصرف غيرقانوني در وجوه
آن به ماهو جرم به مرجع قضائي اعالم شود .سخن اين
است؛ آيا اين روال در رسيدگي به عملكرد مالي صندوقها
طي ميشود؟ اگر اين روند در هر بنگاه اقتصادي طي شود
ديگر شاهد سوء جريان مالي و سوءمديريتهاي منتهي
به تجمع ذينفعان در مقابل مجلس يا هر مكان عمومي
ديگر نخواهيم بود .با اين مقدمه ميپردازيم به صندوق
بازنشستگي نفت .مراتب اين پردازش به منظور هشدار به
مراجع نظارتي و آگاهسازي حسابرسان مستقل و همچنين
مديران صندوق به شرح زير است:
 -1هويت حقوقي صندوق بازنشستگي نفت چيست؟ اگر اين
صندوق به موجب قانون تاسيس شده كه در مانحنفيه به
موجب ماده  35قانون اساسنامه نفت مصوب  1337تاسيس
شده ويك صندوق يا شركت دولتي تابعه وزارت نفت است.
حال چرا نامش در عداد شركت هاي دولتي در پيوست شماره
 3قانون بودجههاي سنواتي نيست؟
 -2مگر از حقوق و مزاياي هر كارمند رسمي شركت ملي
نفت و دهها شركت تابعه آن  6درصد سهم كارمند و 19درصد
سهم دولت به ماهو شركت ملي نفت ايران جمعا 25درصد
يعني يك چهارم حقوق و مزاياي كاركنان رسمي شركت
ملي نفت همه ماهه كسر و به حساب صندوق بازنشستگي
نفت واريز نميشود؟ پس چرا نه در جدول شماره  7قانون
بودجه و نه در پيوست شماره  3بودجه عملكرد اين سهم
دولتي صندوق بازنشستگي نفت منعكس نيست؟
 -3اگر اين صندوق دولتي نيست و خصوصي است،
مديران دولتي شاغل و بازنشسته صاحب منصب در
مجمع و هيئت مديره صندوق چه ميكنند؟
ادامه در صفحه4

كارشناسان تاثير رفتار دشمنان را بر اقتصاد نهايتاً 30درصد م يدانند
برخي م يخواهند نقش آمريكا را در مشكالت بيش از حد واقع ببينند
افزايش قيمت به دليل تصميمات نادرست دولتمردان است

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
با انتقاد از صحبت هاي محمد جواد ظريف با اين مضمون که به
جاي آنکه از امکاناتي که برجام به ما داده استفاده کنيم به بازي هاي
سياسي پرداخته ايم در گفتوگو با روزنامه رسالت گفت :امروز که
مي بينند برجام اثر بخشي الزم را نداشته و پاسخي براي ملت ندارند
مسئله را اين گونه تعريف مي کنند که بازي هاي سياسي و تقابل ها
باعث شد از ظرفيت برجام استفاده نشود.
محمد ابراهيم رضايي ،عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
و عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس دهم با بيان اينکه سخنان
دکتر ظريف مبني بر اين که اگر برجام نبود دالر چهار سال قبل به
قيمت فعلي بود ،صحت ندارد،گفت :ايشان نظر خودش را گفته و
بعيد مي دانم که چنين مطلبي صحت داشته باشد ،افزايش قيمت

خوشچهره در گفتوگو با رسالت:

پیمانهای پولی ،اقدامی موثر
برای مقابله با آمریکاست

صفحه4

ذوالنور:

تعظيم قاره كهن به غولهاي ايران

سليمي و عليحسيني
مدالهاي طال و نقره را درو كردند

صفحه 11

يادداشت

متاسفانه
با ارز دولتي
خر واردكردهاند

صفحه4

صفحه10

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري

دادگستري كل استان آذربايجانغربي
وزارت كشور
استانداري البرز

شهرداري نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  97و مجوزهاي صادره از سوي شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار
نمايد.
رديف

صفحه10

چگونه در جنگ فرهنگي بادشمن پيروز شديم

دادگستري كل استان آذربايجانغربي در نظر دارد طبق موافقتنامه ملي به شماره  108100و در قالب قرارداد سرجمع (موضوع بخشنامه
شماره  96/1299188مورخه  )1396/5/4با واگذاري اوراق خزانه اسالمي جهت احداث پروژه دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نقده به
شماره طرح  1201012008نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد صالحيت (حداقل پايه  4ابنيه و  5تاسيسات) از طريق برگزاري مناقصه عمومي
يكمرحلهاي با شرايط و مشخصات ذيل اقدام نمايد.
 .1نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :دادگستري كل استان آذربايجانغربي به نشاني اروميه ميدان انقالب تلفن 044-32232761
 .2موضوع مناقصه :احداث دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نقده با زيربناي  2100به صورت اسكلت فلزي با سقف كامپوزيت در
 3طبقه
 .3منبع تامين مالي :اعتبار پروژه صرفا به صورت واگذاري اسناد خزانه اسالمي ميباشد.
 .4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ  2/920/000/000ريال
 .5برآورد اوليه 70/879/631/652 :ريال براساس فهرست بهاي پايه سال 1397
 .6نحوه دريافت و تحويل اسناد :متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت  7روز با ارائه معرفينامه و فيش واريزي به مبلغ
 5/000/000ريال به شماره حساب  2171290071008به نام عامل ذيحساب دادگستري استان آذربايجانغربي نسبت به خريد اسناد مناقصه و
استعالم ارزيابي كيفي اقدام و پس از تكميل به انضمام مدارك و مستندات خواسته شده حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  97/6/20با اخذ
رسيد به مديريت فني و مهندسي دادگستري استان آذربايجانغربي به نشاني فوق تحويل نمايند.
 .7جلسه گشايش پاكت قيمت پيشنهادها در روز سهشنبه ساعت  10صبح تاريخ  97/06/27در محل فوق برگزار خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

رئيس فتا:

يادداشت

نوبت اول

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/10 :
1943
خ ش97/6/6 :

رئيس استاندارد:

توليد
باند
خودروهاي ناايمن
 31هزار نفره
قماربازي منهدم شد متوقف ميشود

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

فريادهاي الياس حضرتي و چند نکته

محسن مهديان
آقاي الياس حضرتي در دفاع از استيضاح آقاي
کرباسيان در مجلس فرياد ميزد که «دستمان تنها
به وزير اقتصاد رسيده است وگرنه بايد رئيسجمهور
را استيضاح ميکرديم»...
اما اين صدا با همه بلندياش ،به گوشها نرسيد
و البته دلنشين هم نبود .ولي چرا؟ چرا اصالحطلبها نميتوانند
حسابشان را از امروز دولت جدا کنند؟
پاسخ خيلي روشن است.
يکم .اين دولت تنها و تنها با حمايت همه جانبه و بالشرط اصالحطلبها
به قدرت رسيده است .همين جناب حضرتي در ايام انتخابات اعالم
کرد که «تمامقد» در حمايت از روحاني هستيم؛ آنهم «بدون هرگونه
شرطي» .حافظه آقايان اگر کوتاه مدت است ،البته حافظه رسانهاي
کشور پاک شدني نيست.
بگذريم که همين آقاي حضرتي چند ماه بعد و در شروع بروز
چالشهاي اقتصادي ،چون فکر نميکرد يکروز کاردها به استخوان
برسد ،اينطور گفت« :اصالحطلبها در سختيها نيز در کنار دولتاند»
حاال چه اتفاقي افتاده است؟ بله امروز روز سختي است؛ بمانيد و
سفرهتان را جدا نکنيد.
دوم .ممکن است سوال شود که «حمايت کرديم؛ مثل خيليها.
انتخابات،انتخابات است .مگر اصولگراها از احمدينژاد برائت نکردند؟»
سوال دقيقي است .بله ،اصولگراها حق داشتند اعالم برائت کنند؛ چون
احمدينژاد صادق نبود .ظاهر آن روزش را چه کسي تصور ميکرد با
چنين باطني همراه باشد؟ طبيعي است که با گذشت زمان و روشن
شدن حقيقت عقب نشستند.
اما آقاي روحاني چي؟ الحمدهلل از ويژگيهاي ممتاز آقاي روحاني
اين است که همين بوده و همين است .با همين شعارها و همين
تيم و همين برنامه .همان روزها دلسوزان هشدار دادند اين تيم و
اين برنامه و اين راهبرد تهش چالشهاي تودرتوي سهمگين است،
اما اصالحطلبها با چشم باز حمايت کردند؛ پس بايد بايستند و
همراهي کنند.
سوم .ممکن است مثل بسياري از سلبريتيها پشيمان شوند و سوال
کنند که «خب قبول .آنروز اشتباه کرديم و امروز متوجه شديم .نميشود
اعالم برائت کرد؟» پرسش درستي است .اما حرف نهايي ايناست که
در همين حرف نيز بيصداقتي است.امروز اگر از دولت اعالم برائت
ميکنند و رگ گردنشان در مجلس بيرون مي زند ،باز هم از درد
مردم نيست؛ متوجه شدند که از اين دولت آبي گرم نميشود و ديگر
حاضر نيست براي آنها هزينه دهد .حاضر نيست مطالبات حداکثري
آنها را دنبال کند .نمونهاش سخنان آقاي خاتمي و توصيههايش به
دولت؛ از رفع حصر گرفته تا آزادي زندانيان و غيره.
همين امروز که آقاي حضرتي در مجلس از درد مردم ميگفت و
حسابش را از دولت جدا ميکرد ،آقاي محمدصادق جواديحصار،
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي در سرمقاله روزنامه اعتماد
مينويسد که بايد حسابمان را از دولت جدا کنيم چون آقاي روحاني
حرف ما را گوش نداده است.
حاال به چه حرفي :عمل به وعدههايي مثل رفع حصر و افزايش
آزاديهاي مدني و رعايت گسترش حقوق شهروندي و غيره .مشکالت
مردم چنين فهرستي دارد؟ با اين بهانهها ميخواهيد حسابتان را از
مردم جدا کنيد؟ امروز هم صداقت نداريد.
چهارم .ممکن است گفته شود« :گذشته را که باختيم .بايد براي
انتخابات آينده فکري کرد »...بله .اگر اين را بگويند صادقانه است.
همين را بگويند.

دالر به دليل ضعف مديريت ونوع تصميم گيري و تدبير دولتمردان
است ،کشوري که ظرفيت اقتصادي بسيار بااليي دارد روز به روز بايد
ارزش پول ملي اش تقويت شود .وي افزود :اين که ضعف ها را به
حساب برجام مي گذارند که اگر برجام نبود دالر چهار سال قبل به
قيمت فعلي بود ،درست نيست .اگر يک مدير ،شجاع ،تصميم گير و
با برنامه باشد و هوشمندانه عمل کند االن قيمت دالر بايد چيزي
حدود دو هزار تومان باشد.
نماينده مردم خمين با بيان اين که چون برجام اثر بخشي الزم را
نداشته حال مي خواهند بگويند بازي هاي سياسي باعث شده از
ظرفيت برجام استفاده نشود ،خاطر نشان کرد :ايشان نظرشان اين
است که چون عده اي به برجام انتقاد داشتند ديگر نتوانستند از
مزاياي آن استفاده کنند.
ادامه در صفحه2

شرح عمليات

برآورد اوليه به ريال

مبلغ سپرده به ريال

1

خريد و حمل و پخش آسفالت و قيربا فينيشر در فاز  4فرهنگيان  -آزادگان و رمپ ميدان شورا از سمت آبيك

7/452/200/000

372/610/000

2

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله رسالت (بهارستان  )54-38فرعيهاي خيابان شيرودي و اركيده

4/500/000/000

225/000/000

3

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله سيدجمالالدين (سروستان  - 2شكوفه  - 6آيتاله غفاري  -شريعتي  -مفتح و بهار )36

4/125/480/000

206/274/000

4

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله سيدجمالالدين (خيابان وليعصر(عج) و خيابان خاكي مزار)

5/000/000/000

250/000/000

5

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله رسالت (ميدان شيرودي به سمت پمپ بنزين  -واليت  - 6بهارستان  10 -37و )39

5/033/100/000

251/655/000

6

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله مصطفيآباد (خيابان  12و  15متري بهزيستي)  -خيابان طالقاني  -خيابان فلسطين

5/715/520/000

285/776/000

7

خريد و حمل و پخش و تراش آسفالت و قير با فينيشر در محله سيدجمالالدين (بلوار قلمچي  -خيابان آيتاله مشكيني  16 -متري شبنم  -عارف
 6 - 7و  24متري ستايش)

7/272/800/000

363/640/000

8

جدولگذاري بلوار ورودي محله سيدجمالالدين و اراضي پايانه و  18متري احداثي محله رسالت

2/000/000/000

100/000/000

9

جدولگذاري خيابان امام خميني(ره) نگارستان  - 8كوچه مسجدجامع  -خيابان فلسطين و سطح شهر

3/000/000/000

150/000/000

10

جدولگذاري امالك خيابان قزوين روبروي سهراه هيو و سطح شهر

2/500/000/000

125/000/000

11

پيادهروسازي خيابان معلم  -خيابان بهشت رضا و خيابان شهدا

4/000/000/000

200/000/000

 )1شركتكنندگان در مناقصه ميبايست سپرده شركت در مناقصه را به حساب سيبا به شماره  0104746757008نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا
اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.
 )2سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 )3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )4متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور مالي شهرداري نظرآباد مراجعه نمايند .ضمنا هزينه خريد اسناد مناقصه به مبلغ  500/000ريال ميباشد كه بايد به حساب  0104534021000درآمد
شهرداري نظرآباد واريز گردد.
 )5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
 )6بديهي است پيشنهادات ميبايست در پاكت الك و ممهور به مهر شركت شده تا پايان وقت اداري روز  97/6/31به آدرس نظرآباد  -خ مدرس غربي  -شهرداري نظرآباد تحويل داده شود.
 )7هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/13 :
خ ش97/6/6 :

داريوش يگانه مظهر  -شهردار نظرآباد

بخش دوم و پاياني

حميدرضا ترقي
ب)-قتل عام فرهنگي جوانان
دشمن از راه اشاعه ي فرهنگ غلط  ،فساد و فحشا سعي
مي کند جوانهاي مارا از دست ما بگيرد  ،کاري کند که از لحاظ
فرهنگي دشمن مي کند نه تنها يک تهاجم فرهنگي بلکه بايد گفت
يک شبيخون فرهنگي  ،يک قتل عام فرهنگي است71/4/22.
يکي از راههاي تهاجم فرهنگي ايناست که سعي کنند جوان هاي
مومن را از پايبنديهاي متعصبانه به ايمان که حافظ تمدن است
منصرف کنند،جوان هاي جبهه رفته مارا محاصره کردند و اول يک ويدئو به او دادند بعد وسيله
تماشاي فيلم هاي جنسي وقيح را 71/5/21.
ج)-تضعيف روحانيت
ملت عزيز ما آگاهند که انگيزه دشمن از اين حمالت همه جانبه به علماي دين جز اين نيست
که به وضوح مي دانند روحانيت نقش تعيين کننده و بي بديلي داشته و دارد و آنان حمله به
روحانيت را باهدف تضعيف و محو انقالب انجام ميدهند69/3/10.
د)-منزوي کردن نيروهاي مومن وانقالبي درجامعه
بعداز جنگ محيط براي تهاجم فرهنگي مناسب بود ،يکي از کارهاي آنها تحقير
و منزوي کردن جريان ادب و هنر و فرهنگ انقالبي درکشور بود.انقالب نيروهاي
سينماگر خوب  ،هنرپيشگان خوب  ،کارگردانهاي خوب  ،شعراو قصه نويس هاي خوب
تربيت کرد.لذايکي از کارهايي که عليه اين نيروها شد اين است که اين مجموعه هاي
مومن را منزوي کنند71/5/21.
نشانه هاي پيروزي در جنگ فرهنگي
اهداف فوق به برکت انقالب و هوشياري مردم بطور کامل تحقق نيافت و افتخارات دوران جنگ
تحميلي  ،همچنان پايدارو تداوم يافته و تالشهاي نظامي و فرهنگي و سياسي دشمن نتوانست
علل اصلي تهاجم را کم رنگ کرده يا از آن بکاهد
امروز ايران ام القراي جهان اسالم در دفاع از آرمان وملت فلسطين و مسلمانان مظلوم در عراق
و سوريه و بحرين و يمن و ميانمار و کشمير و افغانستان و پاکستان و نيجريه و ...است .
امروزايران پرچمدار مبارزه با استکبار جهاني آمريکا بهعنوان شيطان بزرگ تجاوز و ناقض حقوق
بشر وبدعهد وحامي تروريسم است .وشعار مرگ بر آمريکا سراسر جهان اسالم را دربرگرفته.
امروز ايران با احياي اسالم انقالبي در جهان اسالم بيداري اسالمي را کليد زده وملتها راه خود
را بسوي آزادي و استقالل پيدا کرده اند.
امروز ايران اسالمي با گسترش و حمايت و پشتيباني از مراسم راهپيمايي اربعين قدرت نرم شيعه را
به نمايش گذاشته و جمعيتي  10برابر حج را درراه اهداف امام حسين (ع)بسيج و ميليون ها زائر را
بهسوي زيارت ائمه بويژه امام هشتم (ع) جذب کرده و معنويت را گسترش داده است.
جوانان ايراني دهه  70در فناوري هسته اي درخشيدند  ،در رشد علمي وتکنولوژي درخشيدند
و امروز در ورزش هم مي درخشند.درصنايع دفاعي و موشکي معجزه ها کردند .
امروز اعتکافها  ،مراسمات احيا  ،اماکن مذهبي و مقدس  ،مجلس وعظ و عزاداري مملو از
جوانان پاک و با ايمان دهه  70است .
به تعبير مقام معظم رهبري :حاال شما نگاه کنيد؛ متولّدين دهه  ،۷۰امروز دارند ميروند بهعنوان
مدافع حرم جان ميدهند ،سر مي دهند و نيرو مي دهند؛ نعششان برمي گردد! چه کسي
اين را حدس ميزد؟ در همان دوراني که آن تهاجم وسيع فرهنگي بود ،اين گلها در بوستان
جمهوري اسالمي شکفته شدند ،اين نهالها روييدند ،حججيها درست شدند؛ پس ما در جنگ
فرهنگي پيروز شديم و دشمن در جنگ فرهنگي شکست خورد97/5/22 .
از پيروزي انقالب چهل سال گذشته و شماها بيشتر از  ۱۸سال و  ۲۰سال و  ۲۵سال و مانند
اينها سن نداريد؛ آنها تو ّقع داشتند و ميخواستند که وقتي اين نسل يعني نسل شماها روي
کار ميآيد و نوبت به شماها مي رسد ،از اسالم و از انقالب هيچ خبري نباشد در اين کشور،
و بر سياست اين کشور ،بر هويّت اين ملّت ،بر همهچي ِز اين کشور ،آمريکاييها ،قدرتمندان
عالم و سرمايهداران صهيونيست تسلّط داشته باشند؛ تو ّق ِع آنها اين بود؛ با اين ّنيت مبارزه را
شروع کردند ،با اين ّنيت جنگ را راه انداختند ،با اين ّنيت حمالتِ نرم و سخت خودشان
را بعد از جنگ ادامه دادند تا امروز .امروز نتيجه چه شده؟ نتيجه اين شده که در ميان اين
نسل ،کساني هستند که استعداد رشد و شکوفاييشان از نسل ا ّول بيشتر است و اقتدارشان در
متعرض و متجاوز بيشتر است و بالشک اگر آن روز جوانان ما
مقابل
ِ
دشمن خبيث و دشمن ّ
توانستند دشمن را به عقب برانند ،امروزجوانان ما بهمراتب براي عقب راندن دشمن آمادهترند.
آنها مکر کردند ،آنها نقشه کشيدند و اسالم و جمهوري اسالمي و اراده الهي نقشههاي آنها
را باطل کرد96/12/19،
بله ،جمهوري اسالمي اين است؛ مدافع حرم تربيت مي کند؛ راهيان نور راه مياندازد؛ معتکفين
تضرع و قداست -به وجود
در مساجد را -که تقريباً همه هم جوانند ،بهعنوان يک نماد عالي ّ
ميآورد؛ اينها که [قب ً
ال] نبود؛ پس ما در جنگ فرهنگي بر دشمن پيروز شديم97/5/22.

