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مهدي محمدي در گفتوگو با رسالت:

سرمقاله

حفظتعهداتبرجامي
باعثتشديدتحريمهاست

به ترکيب برنده دست نمي زنند

سيد محمد بحرينيان
در فوتبال ،مثلي هست که مي گويد
«به ترکيب تيم برنده دست نمي زنند».
منظور هم اين است که وقتي تيمي
با يک ترکيب و يک ساختار و چينش
معين ،در حال نتيجه گرفتن و پيروزي
است ،دليلي ندارد با تغيير در نفرات و
ساختار ،ترکيب تيم عوض شود .اين مثال فوتبالي را به
عالم سياست و مسائل بين الملل تعميم دهيد.
 .1به سال  1391بازگرديم 34 .سال است که از انقالب
اسالمي گذشته و در اين مدت ،جمهوري اسالمي ايران در
برابر انواع توطئه ها اعم از کودتاي نظامي ،جنگ خارجي
و فتنه داخلي ايستاده است .انقالب اسالمي از همان
ابتدا ،اياالت متحده آمريکا را به عنوان دشمن شماره
اول و نقطه مقابل خود تعريف کرده و حتي بنيان گذار
انقالب ،آمريکا را شيطان بزرگ ناميده است .نهال نوپاي
انقالب ،ديگر نه تنها به درختي تنومند تبديل شده
بلکه شاخ و برگش در منطقه گسترده شده و جبهه
جهاني مقاومت به تدريج در حال شکل گيري است.
يکي از پرونده هاي اصلي حوزه سياست خارجي که
روي ميز رؤساي جمهور آمريکا در ادوار مختلف قرار
گرفته پرونده ايران است .ايران اسالمي خار چشم نظام
سلطه و استکبار بين المللي شده است .اما چرا؟
 .2مشهور است که آن چه بيشتر از قدرت نظامي در
به شکست کشاندن رقبا مؤثر است ،هيمنه و هژموني
ابرقدرتي آمريکاست .به بيان ديگر نه قدرت نظامي
– ايضا قدرت سياسي و اقتصادي – بلکه ترس از
قدرت آمريکاست که حريف را تسليم مي کند .در
همين کشورهاي آفريقايي مانند سومالي ،سال ها
جنگ داخلي بوده و دو طرف درگير ،از هم کشته
مي گرفته اند اما هيچ يک حتي سنگي هم به سوي
سفارت آمريکا يعني عامل اکثر اين جنگ ها پرتاب
نمي کرده اند ،چون از آمريکا مي ترسيده اند .در اين
شرايط ،کار اصلي و ضربه کليدي انقالب اسالمي،
دقيقا بر مهم ترين ابزار آمريکا براي تسلط بر دنيا
يعني هژموني جهاني آن نشسته است .شريان حياتي
قدرت آمريکا ،نه نفت و سالح که همين هيمنه است.
تير جمهوري اسالمي در ماجراي النه جاسوسي و در
سال ها آمريکاستيزي پس از آن واقعه دقيقا در چشم
اسفنديار نشسته است.

اروپاي يها با اتالف وقت م يخواهند اي ران را در برجام نگه دارند
غرب بايد بداند پايبندي اي ران به تعهدات بر جامي هميشگي نيست
ماده  16توافق برجام به ما اجازه م يدهد وقتي طرف مقابل به تعهدات پايبند نيست
ما هم بخشي از تعهدات را متوقف كنيم

مهدي محمدي در گفتوگو با رسالت گفت :حفظ تعهدات برجامي باعث
تشديد تحريمهاست .وي با اشاره به اينکه حفظ همه تعهدات برجامي از
سوي ايران باعث تشديد تحريم ها مي شود ،گفت :تاکنون هيچ تالش
جدي از جانب اروپايي ها براي تضمين بهره مندي اقتصادي ايران
از برجام مشاهده نشده و آنها با اتالف وقت فقط وعده هايي داده اند
تا ايران را در برجام نگه دارند .مهدي محمدي اظهار کرد :هدف از
برجام براي جمهوري اسالمي؛ لغو پايدار و اطمينان بخش تحريم ها
بوده و آنچه موجب شد که ايران توافقي همانند توافق هسته اي
را بپذيرد ،لغو تحريم ها بوده است .با اين وجود بعد از برجام به داليل

عل ياصغر زارعي در گفتوگو با رسالت:

دليل كاهش سلطه دالر
يك جانبهگرايي تحريمهايآمريكاست
با تحريم ايران دنيا شاهد بي اخالقي مدعيان دموكراسي است

نايب قهرماني که ايستاده تشويق شد
 AFCخطاب به پرسپولیس یها؛ جوانمردانه و با افتخار بازی کردید

صفحه15

ادامه در صفحه3

يادداشت

اصغر بالسيني در گفتوگو با رسالت:

بازار آزاد ،خواسته
منفعتطلبان
اقتصادي است

صفحه 4

آگهي مزايده عمومي به شماره 97/4285

ذينفع اين مصوبه كيست؟

غالمرضا انبارلويي
قانون اساسي قانوني باالدستي است .اداره امور
كشور براساس قوانين عادي موضوعه است .و همه
اقدامات دستگاههاي دولتي بايستي حسب مورد بر
طبق قانون عادي موضوعه انجام شود .فيالمثل
در قانون صادرات و واردات و آييننامههاي اجرايي
آن كليه امور مربوط به ثبت سفارش -اعتبارات
اسنادي  -تخصيص ارز و ترخيص از صفر تا
 100واردات و صادرات كاال توسط مجلس ،بهصورت قانون تصويب
و سپس از تصويب شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابالغ گرديده
است.يا در قانون موضوعه گمرك امور مربوط به تعرفهها و ترخيص
كاالها مشخص شده است .فلذا توسط دولت به اصلي از اصول قانون
اساسي براي امر از پيش تعيين شده توسط مقنن كه به يك نمونه
آن در ذيل اشاره ميشود محمل قانوني ندارد.
هيئتوزيران در جلسه  97/7/18به پيشنهاد وزارتخانههاي
صنعت ،معدن و تجارت و بهداشت و درمان به استناد اصل
 138قانون اساسي چنين تصويب كرد:
ترخيص و عرضه محمولههاي روغنهاي خام شركت بازرگاني
دولتي ايران در بنادر جنوبي كشور با توجه به نمونهبرداري و
مطابقت نتايج آزمايشات آنها با استانداردهاي ملي ايران و
تأييد سالمت محمولههاي مذكور توسط سازمان غذا و دارو
تحت نظارت سازمان ياد شده مجاز است)1( .
بر اين مصوبه و موارد مشابه آن به مثابه تصميمات نادرست دولت
ايرادات زير وارد است.
 -1آيا براي ترخيص همه كاالها و تكتك آنها كه ليستي مشتمل
بر چند هزار كاالي وارداتي گمرك و سازمانهاي ذيربط منتظر
اذن دولت و صدور مصوبه هيئتوزيران است؟!
 -2پاسخ معلوم است .اما چرا دولت براي ترخيص روغنهاي وارداتي
يك شركت متمسك به تصويبنامه هيئتوزيران ميشود؟ اين روغنها
چه روغني هستند كه شركت بازرگاني دولت ايران بدون مصوبه
دولت جواز واردات يا گمرك جواز ترخيص آنها را ندارد و شركت
براي ترخيص آن متوسل به مصوبه هيئتوزيران شده است؟
 -3مسئوليت وزارت جهاد و كشاورزي كه در متن مصوبه نامش
مسكوت است در اين ميانه چيست؟
 -4اگر روغنهاي وارداتي اين شركت دولتي محمولهاي سالم و
بيعيب و آزمايش شده مطابق استاندارد ميباشد و مورد تأييد
سازمان غذا و دارو است و كليه مراحل قانوني را در وزارت صنعت ،
معدن و تجارت و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي گذرانده
است و هيچ مشكلي هم ندارد ،مصوبه دولت در اين ميانه چه
محلي از اعراب دارد؟
 -5ختم كالم .شأن نزول اصدار مصوبات دولت براساس پيشنهادات
دستگاههاي اجرايي مرتبط است .بررسي مصوبات دولت و اعالم عدم
مغايرت آن با قوانين موضوعه بدون توجه به متن اين پيشنهادات
و داليل منتهي به آن ميسور نيست و همانگونه كه الزام دولت به
ارائه مصوبه به رئيس مجلس در متن اصل  138قانون اساسي آمده
است ،اشاره به قانون عادي و استنادي و ارائه ملزمات و پيشنهاد
دستگاه اجرايي مربوطه هم از الزامات مصرح در تبصره يك ماده
واحده قانون نحوه اجراي اصل  138هم تأكيد شده است.
آيا دولت در صدور مصوبات ،خود را ملزم به مفاد قانون نحوه اجراي
اصل  138قانون اساسي ميداند؟
با رجوع به متن مصوبه فوق كه در آن هيچ اشاره به شماره و تاريخ
پيشنهاد و هيچ استنادي به قانون عادي موضوعه ندارد مؤيد پاسخ
منفي به پرسش فوق است.
پينوشت:
 -1تصويبنامه شماره  96011مورخه 96/1/21

مختلف ما با لغو تحريم ها به شکلي که توسط طرف قبلي وعده
داده شده بود ،مواجه نشديم ،يعني عمال نه تنها تحريم ها لغو يا
کاهش پيدا نکرد بلکه آمريکايي ها به بهانه هاي مختلف تحريم ها
را تشديد کردند .وي ادامه داد :بعد از خروج آمريکا از برجام ،دولت
روحاني اينگونه استدالل کرد که اگر ما در برجام بمانيم ،اروپايي
ها تداوم بهره مندي اقتصادي ايران از برجام را تضمين خواهند کرد
اما تا اين لحظه آمريکايي ها نه تنها از اين توافق خارج شدند بلکه
تمامي تحريم هاي برجامي و فراتر از برجام و برنامه هسته اي را
عليه ايران اعمال کردند.
ادامه در صفحه 2

محمدحسن قديري ابيانه در گفتوگو با رسالت:

نوبت اول

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 5/96/858ش مورخ  97/5/11و تاييديه هيئت تطبيق
مصوبات شوراي اسالمي شهر و شهرستان ساوجبالغ به شماره  2127/1/1397/9570درخصوص فروش قطعات با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل
از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  10روز كاري
جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهر جديد هشتگرد  -تلفن تماس02644266400 :
 امور قراردادها مراجعه نمايند. )1مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/8/27لغايت 97/9/8
 )2مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان روز شنبه مورخ  - 97/9/10واحد حراست
 )3زمان گشايش پيشنهادات :روز دوشنبه مورخ 97/9/12
 )4در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )5شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )6كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده ميباشد.
 )7ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.
 )8هزينه فروش اسناد  500/000ريال ميباشد.
رديف

فاز

محله

كاربري

شماره قطعه

مساحت

قيمت نقدي به ريال

نقد  %50الباقي اقساط  36ماهه

1

3

5

مسكوني

88

1203/05

6/970/000/000

7/884/812/500

348/500/000

2

3

5

مسكوني

97

1721/56

9/520/000/000

10/769/500/000

476/000/000

تاريخ انتشار نوبت اول97/8/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/27 :
خ ش97/8/20 :

اصغر آقايي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان
ماديار سردشت (نوبت دوم) شماره ثبت492 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان ماديار سردشت راس ساعت  17روز چهارشنبه
مورخ  1397/09/07در محل شهرستان سردشت ،مسجد روستاي بيوران سفلي
تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ
تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور
بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در
صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار
نمايد در اين صورت هر عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و
هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع
به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي
و تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد
يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديرت براي هزينههاي سال 1397
 -5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام
ماموريت
 -6تغيير و انتخاب روزنامه اصلي و عليالبدل جهت درج آگهيهاي بعدي شركت
تاريخ انتشار97/8/20 :
هيات مديره شركت تعاوني مبادالت
خ ش97/8/20 :
مرزنشينان ماديار سردشت
2792

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن
فرهنگيان سردشت به شماره ثبت 26

محمدجواد ظريف:

كليد پيشرفت ايران در جيب نتايج انتخابات كنگره
بر تعامل ايران
ظرفيتهاي داخلي است
و آمريكا تأثيري ندارد
نه در جيب غرب

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري شهر جديد هشتگرد

 %5سپرده شركت در مزايده به ريال

صفحه 4

بنا به تصويب هيات مديره ،جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت راس ساعت  10صبح مورخ  97/09/21در محل دفتر
شركت تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ
تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم
رسانند و يا با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور
عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا
نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو ميتواند
عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت
داشته باشد .توضيح اينكه وكالتهاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور
تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده
و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در
مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورات جلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96
 -3طرح و تصويب تغييرات سرمايه سال 96
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 96
 -5طرح و تصويب پاداش بازرسان و هيات مديره
 -6طرح و تصويب حسابرسي سالهاي مالي 93 ،94 ،95 ،96
 -7طرح و تصويب ديركرد براي كساني كه با شركت تسويهحساب نموده و از اين راه به
شركت هزينه تحميل نمودهاند.
 -8طرح و تصويب نحوه پيگيري قراردادهاي منعقده در شركت ازجمله قرارداد با خانواده
اميني و...
 -9طرح و تصويب انتقال اسناد مسكن مهر و تبديل مجدد آن از  99ساله به 5ساله با توجه
به نامه مورخه  97/5/19به شماره نامه  600/97/25421وزارت راه و شهرسازي
تاريخ انتشار97/8/20 :
هيات مديره و بازرسان شركت تعاوني
خ ش97/8/20 :
مسكن فرهنگيان سردشت
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يادداشت
آقاي آخوندي و دروغ ممنوع
حامد حاجيحيدري
ماجرا از اين قرار است :زماني ،آقاي آخوندي ،مدير ستاد
انتخاباتي آقاي موسوي ،و طراح شعار "دروغ ممنوع" بود؛ بعد،
همان شخص به وقت اخذ رأي اعتماد تعهد خود به "مسکن
مهر" را مورد تأکيد قرار داد و پس از اخذ اعتماد" ،مسکن
مهر" را مزخرف خواند .مطلب اصلي گفتار ما ،چيزي از
جنس "پديده آخوندي" است؛ از صدارت ناموفق بر وزارت
راه و ناتواني در شهرسازي تا انتخابي جامد و خشکفکر به
سمت شهرداري و شهرسازي تهران؛ دقيقاً در سمتي که پس از  6سال و به هزينه
سرسامآور کشور ،معلوم شد استعداد چنداني در آن ندارد؛ او فقط سهم اصالحطلبان
از دم و دستگاه آقاي روحاني بود؛ همين .اصالحطلباني که به رغم ادعاي دگرانديشي
ولي از فرط جمود و دگمانديشي ،حتي حضور يک غير همفکر ،آن هم غير همفکري
به متانت و مالحت مهندس مهدي چمران را در ميان خود تحمل نميکنند ،و از
فرط واهمه چنين حضور خوشفکري ،پنبه در گوشهاي خود فرو کردهاند و قصد
دارند کسي را که به اذعان رئيس جمهور توفيقي در شهرسازي نداشته است به
شهرسازي و شهرداري تهران انتخاب کنند .از اين قرار بود که محسن هاشمي را
از شمار گزينههاي شهرداري تهران اخراج کردند .آنها ميگويند که پرچمداران
سعه صدر و گفتوگو هستند ،ولي اين ادعا همواره دروغي بيش نبوده است؛ من از
آغاز چييييزي به نام اصالحطلبي ،با اين جماعت زندگي کردهام و گواهي ميدهم
که اينها از همان سال  ،1376همان اعقاب دفتر تحکيم "وحشت" بودهاند و
هستند .اين جماعت اصالحطلب ،جمع ادعاهاي پرخاشگر و رفتارهاي خشنتر
بودهاند و هستند.
گفتم ،جمع ادعاهاي پرخاشگر و رفتارهاي خشنتر  ...يادم آمد که در مجموعه
"ايرنا" اين روزها چه خبر است  ...در يک کالم ،تمرين پيامهاي رسانهاي پرخاشگر
و اعمال خشنتر؛ ميگويم تمرين ،چرا که اين دوستان در کار رسانهاي ،حتي از
نوع بد و مخرب آن نيز ،مطلقاً خبره نيستند ،و همچون صدارت آقاي آخوندي بر
شهرسازي و شهرداري ،به عنوان سهمي از سهام جماعت اصالحطلب ،در آن موقعيت
قرار گرفتهاند .فيالمثل ،زائيده تازهاي به نام فرنگي "ايرنا "TVاز خبرگزاري دولتي و
پارسي ايرنا برآمده است که با کپيبرداريهاي ناقص ،ميکوشد وارد گود حاشيهسازي
براي منتقدان دولت شود و سرويسهاي ويژه و گاه مضحکي نيز به گروهها و
چهرههاي خاص بدهد مانند پيام يک بنده خدا به پاپ! فراتر از اين ،دامنه عملکرد
غير حرفهاي ايرنا سر دراز دارد ،و اخيرا ً در مطالبي با عناوين مشابه "حاشيههاي
جنجالي  ...ادامه دارد" ،ميکوشد تا حاشيههاي کمارزش بسازد ،توجهات را به اين
حاشيههاي کمارزش معطوف بدارد و اين حاشيههاي کمارزش را در تخيالت خود
و دوستان زنده نگه دارد و نهايتاً ،بدين ترتيب از پاسخگويي الزامي دولت در قبال
آش آشفتهاي که در مديريت اقتصادي کشوري با "خزانه پر" ساخته ،شانه خالي
کند .مث ً
ال مطلبي منتشر کرده است با عنوان "حاشيههاي ناتمام يک نامه جنجالي"
که آشکارا در حال انتقال نفس مصنوعي به يک حاشيهسازي مرده است .در آن
هيچ مطلب جديدي در مورد آن نامه طلبگي در فضاي فيضيه نميبينيد و همه
چيز به  48ساعت قبل از لحظه مخابره مطلب باز ميگردد؛ تنها به طرز ناشيانهاي
اخبار دو روز پيش به عنوان حاشيههاي امروز به خورد مخاطب داده ميشود تا
حاشيهنگاري مرده ،زنده بماند ،تا شايد حواس مردم از عملکرد ناجور اقتصادي دولت
يا بيتوجهي آن به دستور مرجعيت به کاهش فشار اقتصادي بر مردم يا واکنش
موهن مدير دفتر رئيس جمهور در قبال توصيههاي آيت ا ...علوي گرگاني در باب
مراسم اربعين چيزي نپرسند .ببينيد چه کساني نگران شأن مرجعيت شدهاند؛ آقاي
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور درباره نامه اخير آيت ا ...علوي گرگاني به
رئيس جمهور درباره فراهم نمودن تسهيالت براي اربعين ،گفت" :احتياجي نيست
کسي نامه بنويسد ،ما خودمان قبل از هر چيزي دنبال اين قضيه بوديم!" خالصه،
در حاشيهنگاري روزنامه دولتي و ساير زنجيرهايها در موضوع "يک نامه" که در
منظر خلق ،زيرآبي رفتن آشکاري است ،جماعتي که طي دو دهه اخير کاريکاتور
مراجع را منتشر کردهاند و دين را افيون ناميدهاند ،سران آن يا کشف حجاب
کردهاند يا چندتاچندتا تجديد فراشهاي ناجور صورت دادهاند ،يا با وجود سرطان
خاص ضمن صرف قليان با همسر و دختر ،همسر دومي نيز اختيار کردهاند ،ناگهان
دلسوز مراجع معرفي ميشوند!
ادامه در صفحه 2

