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فرمانده كل قوا در مراسم دانشآموختگي دانشگاههاي ارتش:

ملت ايران،آمريكا را به عقبنشيني كشاند

تالش دشمن در فضاي مجازي
و ديگر عرصهها مأيوسانه است

ملت اي ران در مقابل استكبار
بدون هيچ پنهانكاري م يايستد

نيروهاي مسلح در تامين امنيت
درياهاي اط راف اي ران ،توانا هستند

جوانان مومن اجازه ندهند
دشمن در صفوف آنها نفوذ كند

سرمقاله

امير سياري به دريافت نشان درجه يك فتح
از فرمانده كل قوا مفتخر شد صفحه2

چند نکته پيرامون
سخنان اخير رئيس جمهور

سيد مسعود علوي
 -1رئيس جمهور در چهاردهمين
جشنواره شهيد رجائي که با حضور
کارگزاران اصلي دولت برگزار شد ،با
انتقاد شديد از شرکت هاي دولتي و
خصولتي اقدام آنان که باعث التهاب
در بازار ارز شده اند را جنايت ناميد و
گفت ،دستور داده است تا در صورت تکرار ،مقام مربوط
عزل و به دادگاه معرفي شود.
رئيس جمهور گفته است :مجموع صادرات غير نفتي کشورمان
چهل ميليارد دالر است .امروز پس از گذشت شش ماه از
سال بايد بيست ميليارد دالر آن به بانک مرکزي و سامانه
ارزي وارد شود ،اما نشد .چه کسي مسئول است؟ آيا اين را
هم مي خواهيم گردن آمريکا بيندازيم؟ راستي ،مخاطب
اين سؤال جز رئيس دولت و مسئولين قوه مجريه کيست؟
امروز رئيس دولت اختيارات وسيع و گسترده و ويژه دارد.
چرا از اين اختيارات استفاده نمي کند؟ برخورد با اخالل و
التهاب بازار ارز و طال بايد «ا ِعمالي» باشد نه «اعالمي» ،تا
مردم نتايج آن را به طور ملموس ببينند.
 -2رئيس جمهور همچنين گفته است؛ مردانگي ،مروت،
اخالق ،اصول انقالب و منافع ملي اقتضا مي کند که
در کنار هم باشيم و همديگر را ياري کنيم .دولت
نمي تواند از يک طرف با آمريکا مبارزه کند و از طرفي
ديگر حواسش به چپ و راست باشد.
وي با اشاره به طرح سؤال نمايندگان گفت« :اگر دشمن
به ميدان نيامده بود ،آمريکا نيز شمشيرش را از غالف
خارج نکرده بود ،من در مجلس طور ديگري سخن
مي گفتم .امروز ،روز جنگ با دشمن است».
ادامه در صفحه2

کار تروریست ها
در ادلب تمام است

محسني اژهاي:

شواهدي از تصميمسازي
سرويسهاي بيگانه
براي مديران داريم

دادستان تهران:

بيش از پنج هزار خودرو
در سلفچگان توقيف شد
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درسايترسالتبخوانيد

عباس خسرواني مطرح كرد:

فرار از مسئوليت
با نطقهاي اپوزيسيوني
انقالب اسالمي بنبست ندارد
همچون برادران يوسف نباشيم!

يادداشت

اخبار برگزيده

آگهي تجديد مناقصه عمومي

از رسانه ملي تا رسانه ميلي؟!

غالمرضا انبارلويي
صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران يك
دستگاه اجرايي به رديف بودجهاي 283500
در بودجه كل كشور است كه در پيوست بودجه
در عداد شركتهاي زيانده بودجهبندي شده
است .موضوع در اين مقال پرداختن به زيان
اين دستگاه به ماهو رسانه ملي نيست .سخن
روي مديريت و نواقص اعمال آن هم نيست بلكه سخن در اين
است كه رئيس محترم جمهور كه در آستانه انتخابات  92براي
جذب آرا ،رسانه ملي را رسانه ميلي ناميده بود كه فايل صوتي
و تصويري آن در فضاي مجازي به آدرس اميد پايگاه گفتمان
تحليلي پيشرفت و عدالت ايران اسالمي تاريخ  94/3/12قابل
مشاهده است ،چه سهمي در اداره ميلي صداو سيما دارد و اين
اتهام متوجه كيست؟ اگر اين طور است كه رئيس محترم جمهور
ميفرمايند ،اين افراد و اشخاص چه كساني هستند؟ اكنون به
لحاظ سازماني چه ارتباطي با رئيس جمهور دارند؟ تحت امر
رئيس جمهورند يا رقيب سياسي وي محسوب ميشوند؟ توجه
و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسشها تا معلوم
شود صدا و سيمايي كه به عنوان يك رسانه ملي انحصاري بايد
اگر سودده نيست حداقل زيانده هم نباشد ،به ميل چه كسي
شير آب منابع تامين اعتبا ر آن باز و بسته ميشود؟
 -1تفريغ بودجه در يك كالم ساده يعني چه اعتباري در بودجه
تصويب شد .چه مبلغي از اين اعتبار تخصيص داده شد و چه مبلغ
از تخصيص به مرحله پرداخت رسيد؟ و گزارش اين دريافت و
پرداخت آيا به سمع و نظر عموم وفق ماده  104قانون محاسبات
عمومي و اصل  55قانون اساسي رسيد يا نه؟
 -2در جدول شماره  7قانون بودجه هر سال بودجه مصوب
هر دستگاه اجرايي از جمله صدا و سيما در رديف 283500
منعكس و به تصويب مجلس ميرسد عالوه بر آن در رديفهاي
عمومي هم به شرح جدول شماره  9قانون بودجه سهمي از
درآمد عمومي به برخي از دستگاهها اختصاص و توسط مجلس
در بودجه آنها منظور مي شود.
 -3در رديف عمومي  550000جدول شماره  9قانون بودجه
 96رديفي به شماره  47وجود دارد كه عنوانش امتيازات موضوع
قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع
تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته وتحقق پيشرفت
و عدالت است.
 -4از رئيس محترم جمهور به ماهو توصيف گر رسانه ملي به
رسانه ميلي اين پرسش مطرح است؛ آيا سهم  6ميليارد و 900
ميليون توماني صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در اجراي
قانون توزيع عادالنه توسعه و پيشرفت عدالت از سوي معاون
رئيس جمهور به صدا و سيما ابالغ شده؟
باتوجه به اتمام سال مالي و اتمام مهلت مقرر در مواد 63
و  64قانون محاسبات عمومي به ذينفعان چهارگانه پرداخت
شده يا در همان مرحله ابالغ به شرح زير روي كاغذ باقي
مانده است؟ اگر پرداخت شده مدارك مثبته آن چيست؟ اگر
نشده اين اعتبار به كدام مورد معين نشده تخصيص يافته و
پرداخت شده است؟
ادامه در صفحه 4

حسین شیخ االسالم
در گفتوگو با رسالت:
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بدحجابي در شهرهاي مذهبي

نوبت اول

شهرداري چهارباغ در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397و مجوز شماره  97/89مورخ  1397/3/6شوراي اسالمي شهر چهارباغ
نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي برونسپاري حفظ و نگهداري فضاي سبز به شرح ذيل اقدام نمايد.
 -1معادل  %5مبلغ اوليه پيمان به عنوان سپرده شركت در مناقصه به يكي از صور ذيل به شهرداري تسليم گردد:
الف) واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري
ب) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه
 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پييشنهادها مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه و گواهينامه صالحيت ،معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل روزنامه ،آخرين
آگهي تغييرات اعضاء شركت ،مهر شركت و اصل و تصوير كارت ملي نماينده شركت الزامي ميباشد.
رديف

عنوان مناقصه

سپرده  %5شركت در مناقصه (ريال)

مبلغ (ريال)

شرايط شركتكنندگان

1

برونسپاري حفظ و نگهداري فضاي سبز

250/000/000

5/000/000/000

شركتهاي داراي سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه مورد تاييد
كارفرما و داراي گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي و رتبهبندي از نظام مهندسي كشاورزي

شماره تماس026-44562500-11 :

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/26 :
د ت97/6/19 :

رسول عظيمي  -شهردار چهارباغ

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

(تكميل پارك شهرك مريم)

شهرداري شهريار در نظر دارد درخصوص (تكميل پارك شهرك مريم) از طريق مناقصه عمومي و با اعتبار 10/000/000/000
ريال طبق مجوز شماره  1303مورخ  97/05/14نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند و داراي صالحيت از طريق مناقصه
اقدام نمايد .لذا از متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به
مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  500/000/000ريال ميباشد( .نوع ضمانتنامه مطابق با آييننامه تضمين معامالت
دولتي)
 )2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به تعداد ،مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه  5از معاونت برنامهريزي رياست جمهوري در رشته ابنيه باشند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/26 :
خ ش97/6/19 :

احسان درخشاننسب  -شهردار شهريار

يکي از مراجع تقليد گفت :منابر ماه محرم و نيز نوع فعاليت مبلغان بايد به گونهاي باشد که
زمينه تحول معنوي و اخالقي مردم را به خوبي فراهم سازد .به گزارش فارس ،آيتاهلل جعفر
سبحاني افزود :واقعاً جاي بسي تأسف است که ميبينيم بدحجابي در کشور از جمله در شهرهاي
مذهبي و ديگر نقاط غوغا ميکند و در مواجهه با چنين وضعي منابر ما بايد تقويت کننده عقايد
و احکام و مباحث اخالقي باشد .البته در کنار اين مسائل بايد مباحث سياسي و فرهنگي روز و
لزوم تقويت نظام اسالمي در برابر شيطنت و توطئههاي دشمنان در منابر مورد توجه باشد .آنچه
ضرورت دارد اين که منابر ما بايد سازنده و راهگشا باشد و زمينه دوري مردم از بداخالقيها،
بي عفتيها و بي تقواييها را فراهم کند .احکام و عقايد و بيان نکات اخالقي و سيره اهل بيت(ع)
بايد در منابر در اولويت باشد تا به اين وسيله زمينه اقناع مردم در عرصههاي فرهنگي به خوبي
فراهم گردد و از آن سو وقتي مردم بنيه اعتقاديشان قوي شود ،آن وقت از نظام نيز بر اساس
اعتقادشان دفاع و حمايت ميکنند.
***

کروبي از ابتدا هم به اين نظام پايبند نبود

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي گفت :کروبي با زير سؤال بردن جايگاه واليت فقيه
سعي دارد ناکارآمديهاي اصالحطلبان در شرايط بد کشور را پنهان کند و رهبري را مقصر جلوه
دهد .حميد رضا ترقي در گفتوگو با خبرنگار آنا ،درباره نامه مهدي کروبي خطاب به خبرگان
رهبري گفت :افرادي که به مباني و خط سياسي امام خميني (ره) پايبندي محکمي نداشتند و
دچار تجديدنظرطلبي شدند ،در نهايت چنين موضعگيريهايي را دارند.اينها از ابتدا با ديدگاههاي
سياسي بنيانگذار جمهوري اسالمي اختالف داشتند ،اما در آن مقطع جرأت رويارويي و مقابله با
ديدگاههاي امام را نداشتند .وي با بيان اينکه ديدگاه ضد نظام ،کروبي و هم طيفانش را در پازل
دشمنان ايران قرار داد ،تصريح کرد :کروبي و جريان حزب اعتماد ملي با زير سؤال بردن جايگاه
واليت فقيه سعي ميکنند ضعفها ،قصور و ناکارآمديهاي جريان سياسي وابسته به خودشان
را پنهان کرده و رهبري را مقصر اوضاع کنوني کشور جلوه دهند .ترقي با بيان اينکه حزب
اعتماد ملي مدتي است مواضع اعالمشده در نامه کروبي را پيگيري ميکند ،گفت :اين سخنان را
اصالحطلبان تندرو هم در محافل و مواضعشان بيان کردهاند و حرف تازهاي نيست .وي تأکيد کرد:
هدف کروبي اين است که با فشار داخلي همراه با توطئههاي خارجي که مکمل اقدام اينهاست،
نظام را به سمت تغيير سياستها سوق دهد .وي با بيان اينکه کروبي همچنان تغيير مسير نظام
از آرمانهاي امام خميني (ره) را پيگيري ميکند ،گفت :نگراني کروبي از ثابت ماندن انقالب در
مسير اصلي نشاندهنده اين است که از ابتدا هم به اين نظام پايبند نبود.
***

فعاليت تلگرام طاليي و هاتگرام ،تمسخر دستور قضائي است

عبدالصمد خرم آبادي معاون قضائي دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت :با توجه به
اينکه در دستور قضايي فيلتر تلگرام صراحتا قيد شده است« :اعمال مسدودسازي تلگرام بايد به
نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در
کشور قابل دسترس نباشد» ،لذا فعاليت هاتگرام و تلگرام طاليي از ابتدا غير قانوني و بر خالف
دستور قضائي بوده و ناقضان دستور قضائي مستوجب مجازات ماده  ۵۷۶قانون مجازات اسالمي
(بخش تعزيرات) هستند .يکي از اهداف فيلتر تلگرام ،پيشگيري از وقوع جرم از طريق مهاجرت
مردم به پيام رسان هاي داخلي و جايگزيني آنها به جاي تلگرام بوده است .بنابراين تمديد مهلت
فعاليت نسخه هاي فارسي تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضائي فيلتر تلگرام بوده
و اقدامي در جهت تضعيف و نهايتا نابودي پيام رسانهاي داخلي و دادن تنفس مصنوعي براي ادامه
حيات تلگرام در فضاي مجازي کشور است.
***

براي بهبود وضع آب ،دير نيست

يک فعال محيط زيست درباره هدررفت آب بر اثر کشاورزي غير اصولي هشدار داد .اسماعيل
کهرم با بيان اينکه کشور از نظر وضع منابع آب واقعا در بحران قرار دارد ،به خبرنگار پانا گفت:
سوء مديريتهايي که وجود داشته باعث شده است امروز در وضع خشکسالي قرار بگيريم و شاهد
ت مردمي باشيم که به دليل بحران آب احساس ناامني ميکنند .اين در حالي است که
مهاجر 
به آساني ميشد اين وضع را مديريت کرد و نبايد اجازه ميداديم کار به اينجا بکشد .با اينکه به
طور کلي گرمايش زميني و تغيير اقليم همهجا در حال رخ دادن است و اين وضع تنها مختص
کشور ما نيست .او با بيان اينکه هنوز هم براي بهبود وضع کشور از نظر منابع آبي دير نيست،
افزود :گفته ميشود در  50سال آينده ،نوار جنوب ساحل خليج فارس خالي از سکنه ميشود يا
اينطور مطرح ميشود که درياچه اروميه در حال نابودي است؛ همه اينها ميتواند درست باشد
اما واقعيت اين است که اين وضع ميتواند شکل ديگري هم به خودش بگيرد .تغيير اوضاع به اين
بستگي دارد که ما چه روشي را انتخاب کنيم و بخواهيم کاري انجام دهيم.
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