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بيژن عبدي در گفتوگو با رسالت:

توصيههاي بانك جهاني ،اقتصاد را به خاك سياه مينشاند
فعاليتهاي اقتصادي روزمره ،نتيجه دلدادگ يهاي
مسئولين به خارج است

تا بستر الزم ب راي بخش خصوصي ف راهم نشود
در اج را مشكل خواهيم داشت

انحصارات دولتي و نيم هدولتي
وي ران كننده اقتصاد است

سرمقاله

ادامه در صفحه2

برخورد با
رسانه هاي تفرقه افكن
ميان مردم ايران و عراق

حامد نيکو نهاد
در بحبوحه جنگ نفسگير اقتصادي ملت ايران
در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمنان خارجي و
مغرضان و غافالن داخلي ،يکي از سران فتن ه بهظاهر
محصور ترجيح داد در عوض اظهار ندامت به پيشگاه
ملت رشيد ايران و عذرخواهي بهواسطه دروغهاي
پساانتخابات  1388و تحميل هزينههاي گوناگون
بر ملت و نظام مظلوم ازجمله جري کردن دشمنان
قسمخورده ايران اسالمي به افزايش فشارها و تحريمهاي ظالمانه ،طي
نامهاي سرگشاده خطاب به خبرگان ملت با تحريف بخشي از تاريخ
جمهوري اسالمي مربوط به دوران بازنگري در قانون اساسي در سال
 1368و با تمسک گزينشي به برخي از اصول و موازين گرانسنگ قانون
اساسي ،به تخطئه مجلس خبرگان و نمايندگان اين مجلس بهواسطه عدم
محاکمه رهبري و همچنين سرزنش آنان به خاطر حساسيت خبرگان
منتخب مستقيم مردم نسبت به مسائل روز کشور پرداخت.
معلوم نيست نويسنده نامه که سابقه نمايندگي و رياست مجلس شوراي
اسالمي را در کارنامه دارد (بايد گفت متأسفانه) ،و با تکرار شبهات و
بهانههاي نخنما شده در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان ،اعتبار
و جايگاه و مشروعيت مجلس خبرگان و نمايندگان آن را زير سؤال برده
است ،چرا خطاب به اين مجلس که به ادعاي وي سرنوشتش را فقهاي
منصوب رهبر رقمزدهاند ،نامه مينويسد و استمداد ميطلبد؟!
به هر حال ،پرداختن به همه مطالب نارواي مندرج در اين نامه برون
از حوصله مخاطب و مجال اين نوشتار است .در اين نوشتار صرفاً به دو
نکته در مورد نظارت استصوابي و واليت مطلقه اشاره ميشود.
 در مورد مفهوم نظارت استصوابي و مبنا و هدف و تاريخچه آن سخنبسيار گفتهشده است -اما نکتهاي که شايد کمتر گفته و شنيده شده
باشد آن است که در سوم مهرماه  1359اولين قانون در مورد نظارت
شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس با عنوان «قانون نظارت شوراي نگهبان
بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي» بهاتفاق آرا به تصويب کميسيون
امور داخلي مجلس وقت رسيد و بهصورت آزمايشي به تصويب مجلس
رسيد و بعدها تمديد شد .جالب آنکه شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه
نفيا يا اثباتا نظري ارائه نکرد و پس از طي مواعد قانوني طبق اصل 94
قانون اساسي اين مصوبه الزماالجرا شد.
ماده  20اين قانون چنين مقرر کرده است« :چون طبق قانون اساسي
نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است ،هر قانون و آييننامه و هرگونه
تصميم و نظارت كه معارض يا مخالف با نظارت و تصميم شوراي نگهبان
باشد ،اعتبار قانوني ندارد ».چنين متني که ابتکار و محصول اولين
دوره مجلس قانونگذاري در عصر جمهوري اسالمي است ،بهخوبي و
با صراحت تمام ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را که همان
نظارت استصوابي باشد ،نشان ميدهد.
 مطالعه اجمالي متن مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي درسال  ،1368ناراستي ادعاي نويسنده نامه در مورد افزودن لفظ مطلقه
به اصل  57قانون اساسي را بهراحتي آشکار ميکند.
همه اعضاي شوراي بازنگري درباره مفهوم و محتواي واليت مطلقه فقيه
و ضرورت آن اتفاقنظر داشتند و صرفاً در باب لزوم يا عدم لزوم گنجاندن
لفظ مطلقه در قانون اساسي و تصريح به آن و همچنين نحوه و جايگاه
درج آن در قانون اساسي ،ميان اعضاي شورا اختالفاتي وجود داشت که
پس از مذاکرات مفصل تصميم بر درج آن در اصل  57قانون اساسي
شد( .صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران .اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي ،اداره تبليغات و
انتشارات .چاپ دوم .1380ج  .3صص)1628-1640
شايانذکر است که در مورد مفاد و محتواي واليت مطلقه بهصراحت
در شوراي بازنگري گفتوگو شده است و نظر اعضاي شورا دقيقاً همان
واليت مطلقه موردنظر و عمل حضرت امام خميني (ره) بود.
ادامه در صفحه 2

سردار وحيدي:

علي نيكزاد:

بانكها ،سلطان بازار
مسكنهستند
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درسايترسالتبخوانيد

توگو با رسالت:
نعيمه نظامدوست در گف 

سينماي طنز ما برازنده
بازيگران زن نيست

گزارش رسالت از آنسوي دنياي مجازي

سامانه سايه ،محرومان را به خيرين معرفي ميكند

يادداشت

پاسخي به ادعاهاي گزاف كروبي

نگرانم ركورد
تورم  49/5درصدي
دولت هاشمي را بزنيم

كمتر از  6سال بهتر از
سامانه اس  300را ساختيم

رئيس قوه قضائيه مطرح كرد:

حساب بانکي و حقوق شهروندي

حسن کرباليي
دولت يازدهم در اولين آزمون اعتماد
مردم به خود در اوايل کار يک رفراندوم
برگزار کرد .بهانه اين رفراندوم اين بود
که دولت از مردم خواست کساني که
“يارانه نقدي” نميخواهند ثبت نام
نکنند تا دولت بتواند از باقي مانده
يارانه ها کاري براي توليد و تکميل طرح هاي نيمه تمام
کند .متاسفانه در اين رفراندوم مالي کسي به نياز دولت
پاسخ نداد و بيش از  75ميليون نفر مجددا ً خواستار اخذ
يارانه شدند .کارشناسان و منتقدين به دولت گفتند اين
کار درست نبوده و دولت بايد از طريق حسابهاي مالي
شهروندان به راحتي تشخيص دهد که چه کساني به يارانه
احتياج دارند ضمن اينکه راههاي ديگري براي تشخيص
اين مهم وجود دارد و نبايد آن را به “خوداظهاري” واگذار
ميکردند.وزيراقتصادوديگرمسئوالنوقتطيمصاحبههايي
گفتند حداقل  10ميليون نفر وجود دارند که نيازي به
اخذ يارانه ندارند .برخي مسئوالن هم در پاسخ به نقد
مشفقانهاي که مطرح شد تا از طريق حساب هاي بانکي
حذف يارانه ثروتمندان را پيگيري کنند ،گفتند؛ ما حق
نداريم به حساب شهروندان سرک بکشيم .اين مغاير حقوق
شهروندي است .آن موقع اين بحث مطرح بود که چرا
دولت هر چه سيئات در غرب فرهنگ است مي گيرد اما
حسنات آن را رها کرده است .در غرب به ويژه کشورهاي
پيشرفته اص ً
ال بحثي تحت عنوان حساب بانکي و رابطه آن
با حقوق شهروندي وجود ندارد .حساب بانکي افراد ناموس
افراد نيست که کسي به آن نزديک نشود .دولت هاي
پيشرفته نه تنها از حساب هاي بانکي افراد مطلع هستند
بلکه حتي جابهجايي پول بين اين حساب ها را از بابت
کنترل و نظارت به بهانه ماليات و نيز به بهانه تروريسم
به هر حسابي سرک مي کشند.

ما گرفتار نظام سلطاني در فرآيند
اقتصادي هستيم
صفحه4
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آگهي مناقصه تجديدشده شماره 97/23
شركت سهامي برق منطق هاي سيستان و بلوچستان

نوبت اول

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :شورهبرداري ،زنگزدايي و رنگآميزي برجهاي خطوط انتقال ناحيه جنوب استان
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1/000/000/000 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه اعتبار و همچنين قابليت تمديد به مدت  3ماه
ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  7صبح روز دوشنبه مورخ  97/6/19لغايت ساعت  15:30روز دوشنبه مورخ 97/6/26
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  15بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/7/7
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  - 97/7/8امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت انجام كار( 12 :دوازده) ماه شمسي
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1گواهي صالحيت پيمانكاري حداقل رتبه  5رشته نيرو
 -2گواهي صالحيت ايمني در امور پيمانكاري
 -3سابقه حداقل يك كار مشابه در خطوط انتقال و فوق توزيع
در صورت عدم ارائه هر يك از مستندات فوق ،ساير مدارك مناقصهگر نيز بررسي نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/20 :
خ ش97/6/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :

پيام مديريت مصرف

روابط عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

با ترويج فرهنگ صرفهجويي ،صنعت برق را در ارائه خدمات پايدار ياري كنيم

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول

يک مؤسسه دولتي در نظر دارد تعدادي از امالک و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده
با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( )setadiran.irو با شماره مزايده  ۲۰۰۹۷۴۷۲۸۰۰۰۰۰۲به صورت الکترونيکي به شرح ذيل فروش
برساند.
 .۱يکباب ملک به مساحت ۳۵۵مترمربع؛
به نشاني :تهران ،خيابان کارگر شمالي ،بر جنوبي خيابان سرتيپ فکوري ،پالک ۱۶۰
 .۲يکدستگاه آپارتمان مسکوني به مساحت  109/86متر مربع
به نشاني :تهران ،شهرک آپادانا ،فاز  ،۲بلوک ،۲۳ورودي  ،۴آپارتمانهاي شرق طبقه همکف
 .٣پنج دستگاه آپارتمان مسکوني به مساحت هاي يک دستگاه  161/90مترمربع) (،دو دستگاه  137/95مترمربع)( ،دو دستگاه  87/90مترمربع)؛
به نشاني :تهران ،خيابان ستارخان ،مجتمع آپارتمانهاي مسکوني معروف به برج ستارخان ،برج شماره  ،۳۰۱طبقات ۲و۳
از متقاضيان جهت شرکت در مزايده و همچنين بازديد دعوت به عمل مي آيد.
زمان دريافت اسناد شرکت در مزايده  :از مورخ  97/06/20لغايت مورخ  97/07/10با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
زمان بازديد  :روزهاي يکشنبه مورخ  ،97/06/25دوشنبه مورخ  97/06/26و سه شنبه مورخ  97/06/27از ساعت  ۱۰الي  ۱۳به نشاني هاي فوق الذكر
زمان ارائه پيشنهاد :از مورخ  97/06/31لغايت 97/07/10
زمان و مکان بازگشايي پاکات :به شرح مندرج در اسناد مزايده
مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده :ضمانت نامه بانکي  ،سپرده نقدي و يا پرداخت الکترونيکي به شرح مندرج در اوراق شرايط مزايده
برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد
متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي ( توکن) با شماره ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه۰۲۱-۴۱۹۳۴ :
دفتر ثبت نام استان تهران ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸
ضمنا متن شرايط مزايده بر روي سايت پايگاه ملي مناقصات به نشاني  www.iets.imporg.irقابل دريافت مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
تاريخ انتشار نوبت سوم97/6/24 :
م الف1892
دت97/6/24 :

اداره کل پشتيباني و خدمات عمومي

صفحه4

جواد انصافي :ما را خانه نشين كردند
الگوهاي جديد ،نياز سينماي انقالب

يادداشت

چرا در مرحله دولت اسالمي متوقف شده ايم؟

فاطمه اميري ُرز
مقام معظم رهبري چند سال پيش ،در تبيين يک دکترين
تعالي بخش ،مراحل تحقق تمدن اسالمي(تحقق اهداف انقالب
اسالمي) را طي  5مرحله اساسي خالصه کردند :انقالب
اسالمي ،نظام اسالمي،دولت اسالمي ،جامعه(کشور)اسالمي
و تمدن(دنياي )اسالمي.
با پيروزي انقالب اسالمي که با پرداخت هزينه هاي مادي
و معنوي بسياري صورت گرفت،مرحله اول طي شد .مرحله
دوم يعني تاسيس نظام جمهوري اسالمي با ترکيب دو عنصر جمهوريت و اسالميت
هم اگرچه مرحله دشواري بود ،طي شد و پس از آن وارد مرحله دولت سازي شديم.
اکنون با گذشت چهل سال از پيروزي انقالب اسالمي و تاسيس نظام جمهوري
اسالمي هنوز در مرحله دولت اسالمي توقف کرده ايم.
دولت اسالمي چگونه دولتي است؟
رهبر انقالب اسالمي در تعابير ساده و عام فهم دولت اسالمي را چنين تعريف
مي کند«:دولت اسالمي شامل هم ه كارگزاران نظام اسالمي است؛ نه فقط قو ه
ي ها و رفتار
مجريه؛ يعني حكومتگران و خدمتگزاران عمومي .اينها بايد جهت گير 
اجتماعي و رفتار فرديِ خود و رابطهشان با مردم را با معيارهاي اسالمي تطبيق
مد نگاه
دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند .بعد هم بايد آن جهت گير 
ي ها را در ّ
ي ها حركت كنند؛ اين
خودشان قرار دهند و به سرعت به سمت آن جهت گير 
ميشود دولت اسالمي ».ايشان در بيان ويژگي هاي اين دولت تاکيد مي کنند:
ي كه بتواند مقاصدي را كه ملت ايران و انقالب عظيم آنها داشت،
«...دولت اسالم 
تأمين كند ،دولتي است كه در آن رشوه نباشد ،فساد اداري نباشد ،ويژ ه خواري
ي گري نباشد،
ي اعتنايي به مردم نباشد ،ميل به اشراف 
نباشد ،كمكاري نباشد ،ب 
ت المال نباشد ،و ديگر چيزهايي كه در يك دولت اسالمي الزم است.
حيف و ميل بي 
در تعاليم اميرالمؤمنين(ع) در نهجالبالغه ،هم ه اينها وجود دارد».
با در نظر گرفتن اين شاخص ها بايد اذعان کرد که در مرحله دولت سازي توفيق
چنداني نيافته ايم و نه تنها دولت اسالمي شکل نگرفته  ،بلکه در بسياري از موارد
عقب گرد هم داشته ايم و خطر ها گاه متوجه اصل انقالب و نظام هم متوجه شده
است .اين سوال پيش مي آيد که چرا هنوز با دولت اسالمي فرسنگ ها فاصله
داريم؟علل و عوامل اصلي اين ناکامي چيست؟
موانع تحقق دولت اسالمي
ترکيبي از موانع تاريخي-فکري،سياسي-اقتصادي،ساختاري –حقوقي در سطح
داخلي و خارجي مانع تحقق هدف دولت سازي اسالمي شده است:
موانع تاريخي-فکري :مارکس در تئوري مشهور استبداد شرقي و نظريه جديدتر
دولت رانتير ،در مجموع به نکته اي اشاره مي کند که مي تواند به بحث ما کمک کند
و آن فاصله ميان جامعه و دولت در مشرق زمين و دولت هاي تک محصولي و وابسته
به نفت است.يکي از داليل کاميابي انقالب اسالمي در دو مرحله اول يعني پيروزي
انقالب و ايجاد نظام جمهوري اسالمي کم شدن اين فاصله و همراهي مردم و جامعه با
تحوالت سياسي اجتماعي دهه اول بود.با گذر زمان دوباره اين شکاف جامعه و دولت به
داليلي رخ برنمود و اگرچه امروز مردم از منظر شکلي در قالب انتخابات و راهپيمايي با
نظام جمهوري اسالمي همراه اند اما از منظر محتوايي تعامل و اعتماد کافي بين مردم
و حاکميت وجود ندارد.وجود اقتصاد دولتي وابسته به نفت ،باعث کاهش همکاري
و همراهي مردم با دولت گرديده است ،چرا که جامعه منتظر است همه چيز توسط
حاکميت مهيا گردد،امري که تقريبا نشدني است.رسوخ فرهنگ و سبک زندگي اشرافي
در بين مسئولين ،رويکردهاي سرمايه دارانه و بي توجهي به اقشار ضعيف جامعه در
برنامه ريزي اقتصادي  ،رواج استفاده از رانت در تصدي گري هاي سياسي و بهره
مندي هاي اقتصادي و همه و همه بر تشديد شکاف دولت و ملت دامن زده است.
موانع سياسي-اقتصادي :در حوزه خارجي ،عمده موانع به کارشکني قدرت هاي
غربي از جمله آمريکا مربوط مي شود که با انواع فشارهاي سياسي و اقتصادي و حتي
نظامي از همان ابتدا در عدم تحقق اهداف انقالب اسالمي سهيم بوده اند.
در بخش داخلي هم موانع سياسي و اقتصادي بسياري قابل شمارش هست؛
الگو برداري يا به عبارت ديگر رونويسي محض از غرب و تکيه بر تئوري هاي توسعه
غربي براي سازندگي ايران بعد از انقالب و عوارض و پيامدهاي آن مهمترين مانع
تحقق دولت سازي اسالمي بود.
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