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فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

سخنگوي قوه قضائيه:

سه مفسد اقتصادي به اعدا م
و  35نفر ديگر به حبس
محكوم شدند

محمد باقر قاليباف:

حلقهمفقوده
سپهر سياست ايران
كارآمدي است
صفحه 3

صفحه 10

دو شنبه  9مهر 21 1397محرم  1440اول اكتبر  2018سالسي و سوم 12صفحه شماره 9324تك شماره5000ريال

گزارش رسالت از کارگروه ويژه اقدام مالي؛

سناريوي«اف اي تي اف» و تحليلهاي پُر اشتباه!
حسين مظف ر :جمهوري اسالمي
قرباني تروريسم است

سرمقاله

مظفر نامدار « :اف اي تي اف» به دنبال ايجاد محدوديت ب راي
کشورهايي است که تابع آمريکا نيستند
صفحه2

حجت االسالم عليرضا سليمي :تعهدات خارجي
بايد با هماهنگي مجلس باشد

عملكرد دولت
در حوزههاي پولي و
ارزي قابل دفاع نيست

محمدجواد ظريف:

مكانيزم اروپايي
ناكارآمد باشد از برجام
خارج ميشويم

تحريف دفاع مقدس
"صدا"ي دشمنان ايران است

محمد عبدالهي
تورقي بر هزاران صفحه توليدي از محصوالت
امپراطوري رسانه اي حزب کارگزاران در
دهه اخير نشانگر اين واقعيت است که
ايدئولوژي زدايي و تخريب نمادها يکي
از کارويژه هاي اصلي نشريات زنجيره اي
وابسته به اين حزب ليبرال مسلک است.
حزبي که نامش با فساد مالي ،توهين به مقدسات و تخريب
نمادهاي هويت ساز همچون دفاع مقدس گره خورده است .يکي
از اين نشريات هفته نامه صداست که يد طواليي درهتاکي به
مقدسات و تضعيف نمادهاي اسالمي-شيعي دارد .اين نشريه
اخيرا در هفته دفاع مقدس و در شرايطي که با هجمه يکپارچه
دشمنان بيش از هر زمان ديگري نيازمند حفظ انسجام ملي
و روحيه دفاعي هستيم در مطلبي -که از تکنيک نخ نماي
نظر خوانندگان بهره برده است  -به تشکيک و شبهه افکني
در اصل دفاع مقدس و مجاهدت و تالش هاي شکل گرفته
در آن پرداخته است .موضوعي که کنکاش در آن از اهميت
فراواني برخوردار است .
ايدئولوژي زدايي ؛ کارويژه اصلي نشريات زنجيره اي
هرچند مردم ايران هيچ گاه خاطره  8سال جنگ تحميلي
و اجماع جامعه جهاني عليه کشورمان را از ياد نخواهند
برد ،اما تالش رسانههاي زنجيره اي و سناريوي هماهنگ
تبليغي اين جريان و در راس آنها نشريه صدا براي
شبهه افکني در اصل دفاع مقدس قابل تامل است .استراتژي
مشخص اين نشريات در خصوص مقاومت ملت ايران
همواره؛ « سياه نمايي »  « ،تقدس زدايي» «،تحريف
اهداف و انگيزه هاي مقاومت» « ،بي نتيجه دانستن
دفاع مقدس »« ،توجه صرف به عنصر آب و خاک» و
«قهرمانزدايي» از دفاع مقدس بوده است.

توگو با رسالت :
محمد حقاني در گف 

 80درصد درآمد شهرداري
تراكم فروشي است
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درسايترسالتبخوانيد

به مناسبت روز جهاني سالمندان؛

آمادگي براي مواجهه با
موج سالمندي

رهبر معظم انقالب در تقريظ بر كتاب ف رنگيس تأكيد كردند؛

بانو فرنگيس را بايد بزرگ داشت
ماجراي اين بانوي دالور يك داستان استثنايي است

ادامه در صفحه2

يادداشت

صفحه2

ديروز تاجيكستان ،امروز تركمنستان فردا نوبت
كدام كشور است؟

مديريت خريد و پيمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه خريداري نمايد.
الف)
رديف

شرح جنس

مقدار به كيلوگرم

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

محل تحويل

مدت زمان تحويل

1

لوبيا چيتي

30000

114/000/000

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

2

حلوا شكري

33500

115/575/000

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

3

ماكاروني

80500

80/500/000

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

4

رب گوجه

86500

134/075/000

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

5

كوكو سيبزميني آماده

180000

540/000/000

درب انبار پادگانهاي مراغه،
عجبشير ،تبريز ،مرند ،سراب،
ميانه ،پسوه ،پيرانشهر

يك سال

6

كوكو سبزي آماده

180000

540/000/000

درب انبار پادگانهاي مراغه،
عجبشير ،تبريز ،مرند ،سراب،
ميانه ،پسوه ،پيرانشهر

يك سال

7

كتلت آماده

180000

900/000/000

درب انبار پادگانهاي مراغه،
عجبشير ،تبريز ،مرند ،سراب،
ميانه ،پسوه ،پيرانشهر

يك سال

8

شنيسل مرغ آماده

180000

810/000/000

درب انبار پادگانهاي مراغه،
عجبشير ،تبريز ،مرند ،سراب،
ميانه ،پسوه ،پيرانشهر

يك سال

9

سيبزميني

110000

101/900/000

پياز

40000

درب انبار پادگانهاي مراغه
و عجبشير

شش ماه

سيبزميني

135000

124/500/000

پياز

50000

درب انبار پادگانهاي اروميه،
قوشچي ،سلماس ،پسوه،
پيرانشهر ،سقز ،مهاباد

شش ماه

11

مرغ منجمد گوشتي توليد داخل ،كارتني ،وزن هر الشه
 1200الي  1800گرم

325000

1/056/250/000

درب انبار پادگانهاي مراغه،
عجبشير ،تبريز ،مرند ،سراب،
ميانه ،زنجان

شش ماه

12

مرغ منجمد گوشتي توليد داخل ،كارتني ،وزن هر الشه
 1200الي  1800گرم

265000

861/250/000

درب انبار پادگانهاي اروميه،
قوشچي ،سلماس ،پسوه،
پيرانشهر ،سقز ،مهاباد

شش ماه

10

ب)
 )1تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا  97/7/21و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري مناقصه از ساعت  8تا  13درب دژباني
فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب (مراغه) بوده و تاريخ برگزاري مناقصه  97/7/22ميباشد.
 )2محل توزيع مدارك مناقصه :مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاري مناقصه :ساعت  10صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادره از موسسات مالي و اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك
مركزي و يا واريز به صورت وجه نقد به حساب  5151570424004جاري طاليي دارايي ف آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از
سوي برنده مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات خواهد بود.
 )5هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ  30هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال پستي برگ شرايط باشد مبلغ
 60هزار تومان خواهد بود.
 )6هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )7شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصهگزار ميباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 )9مناقصات مذكور دومرحلهاي (بازديد از كارخانه قبل از بازگشايي پاكت قيمت) بوده و رديفهاي  5تا  12شامل تعديل نرخ ميباشد.
تلفكس041-37450388 :
تاريخ انتشار97/7/9 :
خ ش97/7/9 :

پيشگيري از مسائل حوزه سالمندي ،شايد وقتي ديگر
سالمندي ،نيازمند سياستگذاري

يادداشت

آگهي مرحله اول
مناقصه عمومي شماره دو

چه خواهيم کرد؟

مهدي عامري
آقاي سعيد حجاريان به تازگي در هفتهنامه صدا مطلبي
را به نگارش در آوردهاند که به نظر ،مشحون از مغالطه و
کژتابي هاي مفهومي است! ايشان در يادداشتي با عنوان
«چه خواهد شد؟» با ارائه تصويري ناقص و مبهم از تاريخ
و جامعه ايران سعي نموده جامعه فعلي ايران را جامعهاي
منفعل و کم فروغ جلوه دهد که درمان آن رجوع به
نسخههاي غربي و خالي از مذهب است!
ايشان نوشته خود را اين گونه آغاز کرده است:
«اخيرا ً از سوي مردم اين سؤال زياد مطرح ميشود که باالخره چه خواهد شد
و اوضاع ايران به چه سمت پيش خواهد رفت؟ اما در مقابل اين سنخ پرسشها
کمتر پرسيده ميشود «چه بايد کرد؟» يا «من چه ميتوانم بکنم؟»
به نظر ،اين بيان ايشان از روي حدس و ذوق باشد ،اوال مشخص نيست مردم
از نظر ايشان چه کساني هستند؟ اصوال سابقه اين جماعت ،نشان داده است
اصالحطلبان مردم را به درجات مختلف تقسيم ميکنند .يک جلوه بارز اين
تقسيمبنديها در انتخابات قابل مشاهده است .هر گاه مردم در انتخابات به آنها
روي خوش نشان دهند ،مردمي خوب و فهيم هستند اما هر گاه مردم بر خالف
نظر آنها دهند ،مشتي عوام هستند که با يک گوني سيبزميني يا  ۵۰هزار
تومان فريب ميخورند! يا شهرستاني و روستايي هستند که بايد تهرانيزه شوند
تا راي شان صائب باشد!
اگر يک عده معدود چند صد نفري حتي يک يا دو سلبريتي مطالبهاي داشته
باشند آن را مطالبه مردمي ميدانند! ولي اگر هزاران نفر حرفي مخالف آنها
بزنند چون سواد ندارند و لبوفروش يا راننده تاکسي هستند کالمشان مسموع
نيست يا تندرو يا عقب افتاده ميباشند!
بايد روشن شود آقاي حجاريان همچنان اين گونه به مردم مينگرد و پشتوانه
تحليلش همين نگاه است يا خير؟ اگر چنين است ،تکيهگاه ادعاهاي ايشان سست
است ...البته در ادامه نوشته حجاريان اين مطلب را تاييد مي کند و مظهر خليفه
الهي بودن مردم ايران را دوم خرداد و جنبش سبز ميداند!!
اين امر نشان ميدهد براي حجاريان راي مردم به کسي که او و جريانش عالقهاي
به او ندارند و دلشان با او صاف نشده است اگر از همه انتخاباتها هم بيشتر باشد
پشيزي ارزش ندارد! و اينها مردم نيستند!
از اين رو نوشته ايشان با ادعاي پرسش مردمي شروع ميشود که واقعا «همه
مردم» نيستند و شايد در نهايت بتوان گفت در واقعيت ،تعداد بااليي ندارند .از
اين رو ،با چشم پوشي از آنچه گفته شد ،يک ابهام مفهومي در اين امر نهفته
است که بايد تعريف گردد.
در ثاني اينکه مردم اين سوال را «زياد» ميپرسند نيز مشخص نيست با چه ساز
و کاري استقرار شده است؟ با اين منطق ،شخص ديگري ميتواند مردم بسيار
مي پرسند چه بايد کرد و کمتر به اينکه چه خواهد شد فکر ميکنند!!
وقتي اين پيش فرض سست ،يک گزاره مسلم و مقدمه اثبات شده پنداشته شود،
يقينا نتايجي که مبتني بر آن گرفته ميشود نيز منطقا قابل اعتنا نيست.
با همين منطق نادرست آقاي حجاريان ادامه ميدهد:
«چرا امروزه مردم ما تقديرگرا شد ه و خود را به دست حوادث سپردهاند؟ چه
شده که دوره انقالب اسالمي که مملو از اراده افراد بود و همگان فکر ميکردند
به نحوي قادر به ساختن آينده خويش هستند سپري شده و امروز با هزاران
ي حتي به ذهن کسي خطور نميکند که قادر به تغيير سرنوشت
شعار انقالب 
خود و کشورش است؟»
استفاده از گزارههاي کلي و سلب يا ايجاب عام نيز با سخن منطقي و علمي
سازگاري ندارد .ايشان چگونه اين طور حکم ميکند که چنين امر مهمي به
ذهن «کسي» خطور نميکند؟ آيا به ذهن خود ايشان هم چنين چيزي خطور
نکرده که دست به قلم برده و اين مطالب را نگاشته است؟
ادامه يادداشت حجاريان نشان ميدهد او درباره بخشي از مردم سخن ميگويد که
البته چنين امري معمول و بجاست اما نويسنده بايد مشخص نمايد که تحليلش
ناظر به پارهاي از مردم است که از دل آن قاعده و اصل نميتوان استخراج نمود.
چه آنکه در کشور ما کم نيستند مردم و جواناني که نه تنها در تالش براي تغيير
سرنوشت خويش بلکه در فکر تغيير سرنوشت جهان هستند .ضمن آنکه حضور
پر شور مردم در انتخاباتهاي متعدد نشان از اين امر دارد که مردم معتمد به
نظام هستند و انتخابات را در تغيير سرنوشت خود موثر ميدانند.
ادعاي ديگر حجاريان اين است که:
«ما ايرانيان بهواسطه عقبه تاريخياي که داشتهايم معموالً تقديرگرا بودهايم و
جبرگرايي موجود در ادبياتمان نيز مهر تأييدي بر اين موضوع است .بهعنوان
نمونه به ابيات زير بنگريد:
ادامه در صفحه 4

توگو با رسالت:
امير مزيني در گف 
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فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا

غالمرضا انبارلويي
امور جاريه دولت در گرو تصميماتي است كه در قالب مصوبات هيئت
وزيران رتق و فتق ميشوند .سواي درستي و نادرستي تصميمات
متخذه ،انطباق مفاد اين مصوبات با قوانين و مقررات موضوعه
اصليترين و اساسيترين بخشي است كه براي ضمانت قانوني بودن
اين مصوبات بايد در رصد دستگاههاي نظارتي باشد .آيا سواي وجود
دستگاههاي عريض و طويل نظارتي ،مركزي براي رصد كردن اثرات
وضعي اينگونه تصميمات هست؟ آيا با وجود كارشناسان زبده و تحصيلكرده در بدنه دولت،
مجلس و قوه قضائيه ،كسي هست كه به آثار زيانبار مالي و محاسباتي اينگونه مصوبات با
بار مالي ارزي و ريالي فراوان ،آن هم در عين حال كه بسياري از طرحها و پروژههاي كشور
به دليل كمبود يا حتي نبود اعتبار بالاجرا ماندهاند ،بپردازد؟ توجه و تدقيق در مراتب زير به
عنوان دو نمونه از تصميمات نادرست در حوزه طرحهاي عمراني است.
 -1چندي پيش راقم اين سطور به نقد و تحليل يك مصوبه دولت به شرح زير پرداختم و
مراتب عدم انطباق آن را با قانون برشمردم و در يك كالم گفتم  5ميليارد تومان مصوبه
ذيل قابل مصرف در وزارت امور خارجه و هزينهكرد براي سفارت تاجيكستان نيست
و بايد به خزانه برگردد و برادران تاجيكستاني براي ساخت و ساز سفارتشان در تهران
لطف كنند از بودجه كل كشورشان هزينه كنند ،نه از بودجه كل كشور ايران.
هيئت وزيران در جلسه  1397/4/31به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تاييد
سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده ( )55قانون محاسبات عمومي
كشور  -مصوب  - 1366تصويب كرد:
مبلغ پنجاه ميليارد ريال ( )50/000/000/000ريال به صورت تملك دارايي سرمايهاي
از محل اعتبارات جزء ( )2رديف ( )510000قانون بودجه سال  1397كل كشور تحت
عنوان "هزينههاي پيشبينينشده  -سرمايهاي" به منظور احداث ساختمان سفارت
جمهوري تاجيكستان در تهران به شرط عمل متقابل در اختيار وزارت امور خارجه
قرار ميگيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوطه هزينه شود)1(.
 -2اينكه آيا ديوان محاسبات كشور در راستاي انجام وظايف ذاتي خود سراغ وزارت
امور خارجه رفت تا نسبت به رد و استرداد و برگشت اين يك ميليارد به خزانه اقدام
كند يا نه را نميدانم ،اما ميدانم دولت در مصوبهاي ديگر ،مصوبه قبلي را كه به ريال
بود در قالب ارز به شرح زير براي كشوري ديگر تكرار كرده است.
هيئت وزيران در جلسه  1397/3/2به پيشنهاد شماره  22114/100/02مورخ
 1397/2/30وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
مبلغ دو ميليون و دويست و چهل و دو هزار و هفتصد و هفده مميز هفده
( )2/242/717/17دالر جهت پرداخت حقالسهم جمهوري اسالمي ايران
بابت هزينه احداث پل ريلي و تاسيسات مربوط مرزي روي رودخانه اترك به
دولت تركمنستان از محل طرح عمراني به شماره طبقهبندي ()1303015029
با عنوان برقي كردن راهآهن گرمسار  -گرگان  -اينچهبرون در اختيار وزارت
راه و شهرسازي (شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران) قرار ميگيرد تا با
رعايت قوانين و مقررات مربوطه هزينه شود)2(.
 -3خالصه مصوبه اين است دولت ما از بودجه كل كشور بيش از  2ميليون دالر بابت ساخت
پل در كشور تركمنستان بودجه تامين ميكند و عنوان اين بخشش ،پرداخت حقالسهم ايران
در ساخت پلي در آن سوي مرز است .آيا پل مذكور به صورت شركت سهامي اداره ميشود؟
آيا قانونا ما حقالسهمي از يك راه يا پل يا يك سازه در خاك كشور همسايه داريم؟ آيا با
پرداخت اين مبلغ ما مالك سهمي از يك پل در كشور تركمنستان شدهايم؟
 -4باني آن مصوبه  5ميليارد توماني ،وزارت خارجه بود به رياست آقاي ظريف .باني
اين مصوبه  2ميليون دالري وزارت راه و شهرسازي به رياست آقاي آخوندي است
كه به اسم كشورهاي همسايه در اختيار اين دو دستگاه اجرايي قرار ميگيرد.اين
چه وضع تخصيص بودجه است؟ مگر همه پرداختها نبايد به موجب قانون باشد؟
اگر قانوني براي اينگونه پرداختها داريم ،چرا متوسل و متمسك به تصويبنامه
هيئت وزيران شدهايم؟ قانون بودجه وقتي ابالغ شده ذيحساب تكليف خود را با
درخواست وجه از خزانه ميداند و خزانه هم از محل اعتبار مربوط درخواستش را
جواب ميدهد مصوبه هيئت وزيران و پيشنهاد وزير اين وسط چهكارهاند؟
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