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سرمقاله

آي تاهلل مكارم شيرازي:

كارگروهي براي حل
مشكالت خانواده شهدا
و ايثارگران تشكيل شود

توگو
نمادي از ادب گف 

محمد كاظم انبارلويي
ترامپ وقتي برجام را پاره کرد ،اميدوار
بود در داخل بگومگوي سياسي آن
طور باال بگيرد که يک دو قطبي
پديد آيد.
دشمنان به ويژه منافقين در انتظار
فضايي در کشور هستند که آيين
گفتوگو در درون نظام به مسيري منحرف شود تا
سرويسهاي جاسوسي دشمن بتوانند در درون شکاف
موجود اوضاع را به هم بريزند .آنها در دي ماه گذشته
گمانه خود را در مورد شکاف در درون تست کردند و
در چند شهر به خيابان ها آمدند .همين تست را در
اواسط مرداد امسال انجام دادند و نتيج ه اي نگرفتند.
دشمن از اينکه بتواند در درون ،رخنهاي براي آشوب
داشته باشد ،نااميد است.
س جمهور در مجلس
آنچه ديروز در جريان سوال از رئي 
اتفاق افتاد پديده ميمون و مبارکي بود که ميتواند نمادي
از ادب گفتوگو در درون نظام باشد .نمايندگان سؤال
کننده صريح ،شفاف ،روشن و بيپرده سخن گفتند و
سؤاالت خود را بدون سانسور اما در کمال ادب و نزاکت
س جمهور اعتراف
سياسي طرح کردند .به طوريکه رئي 
کرد اين سؤاالت ،سؤاالت مردم نيز هست.
هر ناظر خارجي و داخلي که گفتوگوهاي مجلس را
ي کرد اين احساس را داشت که يک نظم و
پي گيري م 
ادب دموکراتيک بر گفتوگوها حاکم است .دنيا بداند در
 40سالگي انقالب با يک نظام مستقر ،آزاد و مستقل با
قواي هوشمند رو بهروست .سؤاالت نمايندگان ،طبيبانه
و در جستجوي را ه حلي براي برون رفت از مشکالت
خ هاي رئيس جمهور نيز نمادي از تالش
بود .پاس 
خ ها
دولت براي حل مشکالت کشور بود .اينکه اين پاس 
چقدر ناظر به سؤاالت نمايندگان بود را بايد به داوري
مردم واگذار کرد.
ي گيري از  5سؤال فقط پاسخ به يک
خود نمايندگان در رأ 
سؤال را قانعکننده دانستند و چهار سؤال ديگر را نپذيرفتند
که قان ع کننده بوده است .رئيسجمهور نيز در اظهارات خود
گفته بود؛ «حتماً ما اشتباه داشتيم و بايد جبران کنيم ».او
همچنين گفت قبول دارد که آمريکا از برجام تخلف کرده است اما
ي گذارد
اميدوار است از مشکالت عبور کند .او تأکيد کرد که نم 
توطئ ه هاي آمريکا موفق شود ،حتماً با کمک مجلس و
ملت در برابر توطئ ه ها خواهد ايستاد.
ادامه در صفحه2

عادل پيغامي در گفتوگو با رسالت:

دولت روحاني
فاقد الگوي اقتصادي
است

قاضي زرگر:

قانع
نشديم

نمایندگان ملت در واكنش به پاسخ هاي روحاني مطرح کردند:

صفحه2

رئي سجمهور :سواالت نمايندگان مجلس
سواالت همه مردم است

يادداشت

لزوم محاسبه وزن واقعي دادگاه الهه

حنيف غفاري
شکايت جمهوري اسالمي ايران از اياالت
متحده آمريکا به دادگاه الهه ،از ابعاد مختلفي
قابل تحليل و بررسي است.بدون شک ،اين
اقدام گامي موثر به لحاظ "حيثيتي" محسوب
مي شود و کليت شکايت ايران از واشنگتن،
پرده از حقوق غير قابل انکاري است که
نظام و ملت ايران براي خود قائل شده است.
اگرچه دادگاه الهه در بسياري از موارد  ،نگاه سياسي خود نسبت
به پديده هاي حقوقي را به اثباث رسانده و شاهد البي آشکار و
نهان بازيگران قلدرمآب نظام بين الملل دراين نهاد حقوقي به
اصطالح بين المللي هستيم ،اما جسارت جمهوري اسالمي ايران در
ارسال شکايت خود از آمريکا به الهه ،اقدامي قابل تحسين محسوب
مي شود .با اين حال سوال اصلي اينجاست که روي راي دادگاه الهه
و تاثيرگذاري آن روي رفتار اياالت متحده آمريکا تا چه اندازه اي
مي توان حساب کرد؟ همان گونه که منابع خبري اعالم کرده اند،
صدور راي موقت دادگاه الهه حدود دو ماه و صدور راي نهايي آن
نيز حدود دو سال به طول خواهد انجاميد .فراتر از آن ،در خصوص
"ضمانت اجرا" و مکانيسم "اعتراض به راي دادگاه الهه" نکاتي وجود
دارد که نمي توان به سادگي ازکنار آنها گذشت.
اخيرا ً رئيس ديوان دادگستري الهه ،درباره بازگشت تحريمهاي
يکجانبه عليه ايران به مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا نامه داد تا
از هرگونه "اقدام جديد" ،اجتناب کرده و طوري رفتار کند که آثار
تصميمات آتي ديوان در مورد درخواستهاي ايران را خدشه دار
نکند ،موضوع دادخواست ايران نيز به دادگاه الهه مشخص است:
اينکه آمريکا در برگرداندن تحريمهاي يکجانبه برخالف تعهدات
بين المللي آمريکا در عهدنامه سال  ۱۳۳۴است.
به موجب اين عهدنامه آمريکا متعهد شده بود با اتباع ايراني
رفتار منصفانه داشته باشد ،و مانع از مراودات پولي و بانکي نشود.
همان گونه که مشاهده مي شود ،اين شکايت عطف به "برجام" و
سند توافق هسته اي و قطعنامه  2231شوراي امنيت سازمان ملل
متحد نيست .بلکه معطوف به تعهدي سابق از سوي دولت اياالت
متحده آمريکا بوده است .بر اين اساس دادگاه الهه مي تواند از دولت
آمريکا بخواهد تا به عنوان يک "امر فوري" ،وضع مجدد تحريمها
عليه ايران را متوقف سازد .اما سوال اصلي اينجاست که آيا دولت
اياالت متحده آمريکا نسبت به راي دادگاه الهه متعهد خواهد بود؟
فارغ از بي تعهدي ذاتي اياالت متحده آمريکا نسبت به احکام
بين المللي ،بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که واشنگتن در قبال
صدور راي موقت الهه ،خود را متعهد نمي داند و حتي در صورت
صدور راي نهايي دادگاه نيز از مکانيسم "اعتراض به شوراي امنيت"
استفاده مي کند.
در اين خصوص ،اياالت متحده آمريکا به عنوان طرفي که عليه آن
حكم احتمالي صادر مي شود ،به شوراي امنيت سازمان ملل متحد
نسبت به راي دادگاه اعتراض مي کند.در شوراي امنيت نيز اياالت
متحده ( که خود طرف شاکي است ) با استفاده از حق وتوي خود
و همپيمانانش ( انگليس و فرانسه) مانع از قطعي و اجرايي شدن
حکم مي شود و آن را نقض مي کند!
اين مسئله از يک سو نشان دهنده ظالمانه بودن ساختارهاي حقوقي
موجود در نظام بين الملل و از سوي ديگر ،بيانگر ماهيت و هويت
واقعي دادگاه الهه است.
به هر حال،در اين معادله صرفا جنبه "حيثيتي" دادگاه الهه اصالت
دارد و جنبه "حقوقي" و " ضمانت اجرايي حکم آن" موضوعيتي
براي ما ندارد .از اين رو الزم است در محاسبه وزن دادگاه الهه و
شکايتي که در اين دادگاه از اياالت متحده و دولت ترامپ صورت
گرفته است ،دچار افراط نشويم...

شعبه  2اروميه
(استان آذربايجانغربي)

دهقان :چرا دولت ليست
فرهنگي :تورم نقطه به نقطه ماهانه
خبر از تورم  60درصدي م يدهد دريافت كنندگان ارز را منتشر نم يكند

ذوالنور :مشكل كشور سوء مديريت
مشورت نكردن و خودشيفتگي است

آگهي مزايده  -نوبت اول

رديف
1

برآورد ليست كارشناسي به ريال

مجموعه چهار واحد نيروگاه ديزلي نصب شده در مجتمع گردشگري باري اروميه با تجهيزات كامل كه بعد از نصب بهرهبرداري نشده است و تجهيزات كامل برقي و مكانيكي
كنترلي با چهار دستگاه ترانسفورموتور و تابلوهاي كنترل نصب و بعد از انجام سرويس و بررسيهاي فني الزم از طرف شركتهاي ذيصالح قابل استارت خواهد شد .مشخصات هر
واحد به صورت كوپله كامل پكيج با سيستم خنككن آبي ،اگزوز و ساير متعلقات كامل با سيستم استارت كمپرسور باد تحت فشار و ...شامل:
 -1موتورخانه ديزلي :تيپ موتور ESL8 :شماره موتور  78ESL8F535دور موتور دقيقه750/
SITE RATING FOR COUNTINUOUS RUNNING
BHP 856-KW598-KVA 747.5
HUMIDITY 70% ALTITUDE 1000M-AMBIENT TEMP: 60C
 -2ژنراتور مارك A.C.GENERATOR-BRUSH
OUTPUT: 747.5 KVA R.P.M 750P.F 0.8 DATE: 1978
PHASE CONN:STAR PHASE/HZ 3/50 VOITS: 6300 AMPS: 68.5
MOTOR AMD STATOR INSULATION:F
 -3مجموعه كامل تابلوهاي كنترلي و كليدها و ...داخل سالن متشكل نرده سلول كامل با تجهيزات كامل و كابلكشي در سالن مستقل و مجموعه تابلوهاي كنترل داخل سالن
توليد با مارك SERUICE -
OTLER MILL:
TYPE: OMA AIR CITCUIT BREAKER ATED VOLTAGE 500V
ATED CURENT: 800A
 -4چهار دستگاه ترانسفورموتور منصوبه با مشخصات پالك :سال ساخت1978 :
SOUTH WALES SWITCHGEAR LTD-TRANSFORMER KVA 800
TYPE OF COOLING: O.N.A.N VOLTS HV20000 TOTAL MASS:
OIL LITRES: 11003310KG LV6300

 -2شركتكنندگان در مزايده ميتوانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  1397/7/7به واحد اجرائيات تامين اجتماعي به نشاني اروميه،
بلوار شهيد رجايي ،سازمان تامين اجتماعي شعبه  2تحويل نمايند.
 -3پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4پيشنهادات رسيده راس ساعت  12روز دوشنبه مورخه  1397/7/9در محل اجرائيات تامين اجتماعي شعبه  2باز و قرائت خواهد شد .حضور پيشنهاددهندگان
در جلسه بازگشايي پاكتها آزاد ميباشد.
 -5برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را در بين قيمتهاي پيشنهادي كه باالتر از قيمت پايه كارشناسيباشد ارائه دهد.
 -6برنده مزايده ميبايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقدا و يا توسط چك بانكي (رمزدار ،تضميني و يا بينبانكي) در وجه سازمان تامين اجتماعي
پرداخت نمايد .در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد مزايده ،به نفرات بعدي واجد شرايط فروخته ميشود.
 -7بدهكار ميتواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.
 -8مباشرين فروش و كارمندان سازمان ،ارزياب دادگستري ،نمايندگان دادسرا و نيروي انتظامي حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم و غيرمستقيم
ندارند.
تاريخ انتشار97/6/7 :
خ ش97/6/7 :
1954

واحد اجرائيات شعبه  2اروميه

شعبه  2اروميه
(استان آذربايجانغربي)

آگهي مزايده  -نوبت اول

سازمان تامين اجتماعي شعبه  2اروميه (استان آذربايجانغربي) به استناد فصل هشتم آييننامه اجرايي ماده  50قانون تامين اجتماعي مصوب  1355در نظر دارد قطعه زمين
شماره  11فرعي از  45اصلي بخش  6اروميه واقع در كيلومتر  18جاده سلماس را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند:
 -1ششدانگ قطعه زمين به مساحت  8730مترمربع با كاربري صنعتي كه زمين توسط ديوار محصور و در آن سولهاي به مساحت  1100مترمربع احداث گرديده با قيمت پايه طبق
نظريه كارشناسي به مبلغ  7/500/000/000ريال (هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال) متعلق به شركت شيشه عايق بلورين به آدرس جاده سلماس روبروي روستاي اوزرلو،
 -2ملك در اجاره/رهن نميباشد و به همين صورت واگذار ميگردد.
 -3شركتكنندگان در مزايده ميتوانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  1397/7/7به واحد اجرائيات به نشاني اروميه ،بلوار شهيد رجايي ،تحويل نمايند.
به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4پيشنهادات رسيده راس ساعت  12روز دوشنبه مورخه  1397/7/9در محل واحد اجرائيات تامين اجتماعي شعبه  2اروميه باز و قرائت خواهد شد .حضور پيشنهاددهندگان
در جلسه بازگشايي پاكت آزاد ميباشد.
 -5پرداخت بدهيهاي مربوط به قبوض آب ،برق ،تلفن ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك مصرف و مكالمه بدهيهاي مالياتي و عوارض شهرداري به عهده برنده مزايده
است.
 -6برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را در بين قيمتهاي پيشنهادي كه باالتر از قيمت پايه كارشناسي باشد ارائه دهد.
 -7برنده مزايده ميبايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقدا و يا توسط چك بانكي (رمزدار ،تضميني و يا بينبانكي) در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد .در
صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد مزايده ،به نفرات بعدي واجد شرايط فروخته ميشود.
 -8بدهكار ميتواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.
 -9مباشرين فروش و كارمندان سازمان ،ارزياب دادگستري ،نمايندگان دادسرا و يا نيروي انتظامي حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم و غيرمستقيم ندارند.

تاريخ انتشار97/6/7 :
		
خ ش97/6/7 :

1955

4

10

درسايترسالتبخوانيد

قرآن و رويداد غدير
احتجاج امام علي (ع) به غدير
نسيم رحمت وزيد ،دهر كهن شد جوان

يادداشت

سازمان تامين اجتماعي شعبه  2اروميه (استان آذربايجانغربي) به استناد فصل هشتم آييننامه اجرايي ماده  50قانون تامين اجتماعي مصوب  1355در نظر
دارد چهار واحد نيروگاه برق ديزلي منصوبه شركت هوم در مجتمع گردشگري باري به آدرس اروميه جاده سلماس باالتر از قوشچي با قيمت پايه كارشناسي
 14/500/000/000ريال را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
 -1مشخصات كامل چهار واحد نيروگاه ديزلي به شرح ذيل ميباشد.
شرح :نيروگاه ديزلي ساخت شركت  BLACK STONEانگلستان سال  1978چهار واحد  598كيلوواتي نصب شده و بهرهبرداري نشده است

 19متهم 2500ميليارد تومان
به نظام ارزي كشور
لطمه زدند

2

واحد اجرائيات شعبه  2اروميه

کابينه جنگي دولت ايران کجاست؟

کميل خجسته
 .۱ابداع اصطالح کابينه جنگي( )war cabinetدر
ادبيات حکمراني به دوران جنگ سخت برميگردد .در
اين حالت رئيس دولت ،اعضا را از ميان اعضاي کابينه
خود که به جنگ مرتبط هستند ،فرماندهان ارشد نظامي و
همچنين از منتقدين صاحب منصب خود -مثال نمايندگان
مجلس -انتخاب ميکرد تا هم بتواند با ايجاد هماهنگي
ميان دستگاهي در کوتاهترين زمان ممکن فاصله زماني
تصميم تا اقدام را به حداقل برساند و هم بتواند مهمترين مسئله ملي را با
همبستگي ملي حل کند.
چرچيل در انگلستان در دوران جنگ جهاني اين کابينه را شکل داد .بعد از
 11سپتامبر هم بوش کابينه جنگي تشکيل داد.
 .۲در عصر جديد تشکيل کابينه جنگي ديگر مخصوص جنگ سخت نيست.
انگلستان براي پروژه برگزيت و خروج از اتحاديه اروپا کابينه جنگي برگزيت(war
 )cabinet berexitرا تشکيل داد.
آمريکايي ها که در سند راهبرد امنيت ملي  2015تحريم را ابزار اصلي اعمال
قدرت خود اعالم کرده اند و به ايران اعالم جنگ اقتصادي کرده اند هم حدود
 10روز است که با هدف رسيدن به اهدافشان در اين کارزار اقتصادي يک
گروه اقدام عليه ايران درست کرده اند.
 .۳امريکاييها که براي کارشناسان حوزه تحريم ايران بنا به گفته کتاب "جنگ
خزانه داري" از اصطالح چريکهاي کت و شلواري استفاده ميکنند براي رسيدن
به اهدافشان اين روزها همه گونه تهاجم اقتصادي عليه ايران را طراحي ميکنند
و حتي يک نوع کابينه داخلي جنگ اقتصادي درست کرده اند.
به اين شرايط مشکالت اقتصادي که ايران از درون با آن درگير است را هم
بايد اضافه کرد.
حاال در چنين شرايطي چيزي که مردم ميبينند ايناست که سر شفافيت
ارزي وزيري يک حرف ميزند ،وزيري ديگر عليه اش توئيت ميکند و
رئيس توئيت را اليک ميکند .بليط هواپيما آن هم در ماه پر حجم سفرهاي
مردم گران ميشود ،وزير راه در دفاع از گراني آن مصاحبه کند و دو روز بعد
رئيس شبانه دستور کاهش قيمتش را ميدهد آن هم بعد از آنکه روزنامه ها
يعني کندترين رسانه عصر شبکه -اطالعات به آن ميپردازند و بماند ماجراهاي
ارز و سکه و ...اين ناهماهنگيهايي که به چشم مي آيد آن هم در اين سطح
وزارتي در شأن کابينه اي نيست که در يک جنگ اقتصادي قرار دارد .اين
کارزار تقابل اقتصادي حداقل چهار جبهه دارد :چريکهاي کت و شلواري،
معضل بيکاري ،مشکل معيشتي ،مسئله رکود ،الزم است ارکان ايراني مرتبط
با اين جنگ اقتصادي ،منسجم و مدبر در سريعترين زمان دست به اقدامات
الزم بزنند .اينجا اين سه سوال از شوراي هماهنگي اقتصادي قابل پرسش است:
کابينه جنگي دولت ايران کجاست؟ چه ميکند؟ نقشه عملياتي اقتصادي که
بر ديوار اين کابينه خورده چيست؟

برنامه مراسم نماز جمعه  9شهريورماه 97
(ره)
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نماز عبادي  -سياسي جمعه  9شهريورماه به امامت آيتا ...خاتمي و سخنراني امير سرتيپ
عليرضاصباحيفرد،فرماندهمحترمقرارگاهپدافندهواييحضرتخاتماالنبيا(ص)وحجتاالسالم
اميد فشندي ،نماينده محترم خانه طالب تهران در مصلي تهران برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  11:35با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت آياتي از كالما...
مجيد توسط آقاي اسماعيل شادالويي ادامه مييابد و در ادامه حجتاالسالم فشندي با
موضوع «مواضع طالب جوان نسبت به شرايط اخير كشور» و امير صباحيفرد ،به مناسبت
«سالروز تاسيس آن قرارگاه» سخنراني مينمايند.
همچنين آقاي امير عباسي مداح محترم اهل بيت عليهمالسالم به مناسبت عيد امامت و
واليت به مديحهسرايي ميپردازند.
تاريخ انتشار97/6/7 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/6/7 :

