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نميتوان به غير از زبان مقاومت و قدرت
با آمريكا حرف زد
مهندس سيدمرتضي نبوي:

نبايد در شناخت واقعي ماهيت
غرب و آمريكا اشتباه كنيم

برخي فكر م يكردند با گفتگو م يتوان از تحريمها
عبور كرد ،معلوم شد اشتباه م يكردند

تجربه برجام نشان داد آمريكاي يها
به هيچ عهدي پايبند نيستند
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انتشارعلنيمحاكمهمفسدان
اقتصادي ،يك ضرورت است
عسك راوالدي :دالر  4200توماني وجود ندارد
نوبخت :نياز ارزي همه را پاسخ م يدهيم

اي ران اسالمي از عزت مومنين
در جهان اسالم دفاع م يكند
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پولپاشي سعوديها جواب نداد

كرسيهاي پارلمان لبنان
رنگ مقاومت گرفت
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سخنگوي وزارت خارجه:

آمريكا از برجام خارج شود
تصميماتغيرقابلتصورميگيريم

وزير خارجه انگليس :نبايد
دستبندهاي ايران را باز كرد

در سايت رسالت بخوانيد
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رژيم صهيونيستي :نتايج انتخابات
نشان داد ،حزباهلل يعني لبنان

حدود هفت سال از شروع بحران سوريه و 9سال از آخرين
انتخابات لبنان ميگذرد .حضور حزب اهلل لبنان در کنار ارتش
سوريه شايعاتي در خصوص کاهش محبوبيت حزب اهلل را در
پي داشت .به همين دليل اين انتخابات براي حزب اهلل لبنان
جنبه حيثيتي نيز پيدا کرده بود .اخبار لبنان حکايت از اين
دارد که جنبش مقاومت اکثريت پارلمان را کسب کرده است.
انتخابات لبنان يک نظرسنجي واقعي از مردم لبنان بود که آيا
مردم لبنان و به خصوص اهل سنت اين کشور حزب اهلل در
تحوالت اخير را در مقابل تروريست هاي تکفيري قلمداد ميکنند
يا اسير تبليغات جبهه غربي شده و حزب اهلل را در حال مبارزه
با مردم مسلمان و احتماال اهل سنت اين کشور مي بينند .اين
انتخابات که اولين انتخابات بعد از بحران سوريه بود مقبوليت
و محبوبيت حزب اهلل را به رخ کشيد و پيام محکمي نه تنها
در داخل اين کشور که در منطقه و جهان داشت .در اين بين
پيروزي نامزدهاي اهل سنت حامي حزب اهلل نشان مي دهد
حناي عربستان حتي براي اهل سنت اين کشور هم رنگي ندارد.
سعودي ها که در جبهه هاي مختلف سياسي(گروگان گيري
سعدحريري) و نظامي(فتنه سوريه و يمن و عراق) شکست
خورده بودند اينبار در انتخابات هاي منطقه هم پيام مهمي
را دريافت کردند.
ادامه درصفحه 9

» سرمقاله

تخلف مالي مشمول مرور زمان نيست

غالمرضا انبارلويي
تخلف از قوانين و مقررات حاكم بر منابع و مصارف بودج ه كل
كشور تخلفاتي نيست كه مشمول مرور زمان شود بخصوص آن جايي
كه بار مالي كالني را بر هزينهها يا كسر و نقصان در درآمدهاي عمومي
را موجب شود ،اين تخلفات نهايتا با تاثير بر منابع و مصارف قانون
بودجه تراز و توازن آن را بر هم زده و تاثير منفي بر ماليه عمومي كشور
مي گذارد ،فلسفه مقنن در تدوين بودجه و لزوم تفريغ آن و ارائه
گزارش به مجلس و لزوم اطالع عموم از مفاد گزارش تفريغ بودجه
همين است كه معلوم شود آيا احكام تكليفي تبصره هاي بودجه
اجرا شد يا نشد و اگر نشد مسئوليت آن با كيست و چه برخوردي
طبق قانون با متخلف شده است؟ با اين مقدمه ميرويم سراغ يك
تكليف قانوني كه قانونگذار در بودجه كل كشور مقرر كرد اما دولت
مستقر به تكليف خود عمل نكرد كه مراتب درك آن به زبان ساده
به شرح زير است:
 -1قانونگذار در بند (ح) تبصره  11قانون بودجه سال  86كل كشور ،دولت
را مكلف كرد از تاريخ  86/3/1سهميهبندي محصوالت پتروشيمي را با
قيمت يارانهاي حذف و قيمت محصوالت پتروشيمي را آزاد نمايد.
ت ملي صنايع پتروشيمي
 -2عامل و كارگزار دولت در اين زمينه مسئولين شرك 
و شركت بازرگاني پتروشيمي  ،حكم اين بند از تبصره قانون بودجه بودند كه بايد
سهميهبنديها را اعمال و قيمتها را در صورت حسابها منظور مي كردند اما
نكردند و قيمت معامالت را بر مبناي نرخهاي قبلي اعمال كردند.
 -3نتيجه چه شد ؟ نتيجه آن شد كه مابهالتفاوت دو نرخ آزاد و نرخ
يارانهاي ،سود هنگفتي را نصيب دالالن نمود و به همان ميزان دولت
را از درآمد قانوني محروم و بيش از  7هزار ميليارد ريال عدم النفع را
به پاي زيان و ضرر بيت المال گذاشت و گردش مالي  2/2ميليون تن
محصوالت پتروشيمي را به نفع سهميهداران و دالالن از ناحيه عدم
اجراي اين حكم تكليفي بودجه مصادره به مطلوب نمود .
 -4سوال اين است آيا مسئولين وقت خاطي در شركت بازرگاني پتروشيمي
و شركت ملي صنايع پتروشيمي مورد بازخواست مراجع نظارتي قرار
نگرفتند؟ جواب مثبت است و دادخواست زده شد و رسيدگي انجام شد
اما همگي به عنوان اطاعت از امر آمره قانوني از خود سلب مسئوليت
نمودند و گفتند كه به دستور رئيس جمهور وقت عمل كردهاند و دستور
آن بوده كه حكم تبصره رعايت نشود و قيمتهاي يارانهاي ادامه يابد و
از آزادسازي قيمت محصوالت پتروشيمي خودداري شود.
 -5بدين ترتيب با قرار مرجع رسيدگي لزوم درج نام آمر قانوني يعني
رئيس جمهور وقت به عنوان خوانده در دادخواست پيروي آورده
مي شود ( )1و راي مربوطه مبني بر جبران ضرر و زيان از طريق الزام
رئيس جمهور به صدور دستور به مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي
براي اعمال مبلغ مابه التفاوت قيمت يارانهاي و آزاد را در صورتحسابهاي
في مابين معاملهگران صادر مي شود ( )2مستند قانوني صالحيت صدور
چنين رايي عليه رئيس جمهور وقت ماده  24قانون ديوان محاسبات
بوده است كه مرجع رسيدگي به آن عمل كرده است.
 -6مقنن در اين ماده مي گويد :هرگاه ثابت شود از ناحيه مسئولين
بدون سوءنيت ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف
هيئتهاي مستشاري راي به جبران آن طبق ماده  28اين قانون
صادر مي شود و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس
جمهور باشد و اثر مالي داشته باشد عالوه بر جبران ضرر گزارش
آن جهت اخذ تصميم به مجلس داده مي شود.
 -7اكنون  5سال از صدور راي مذكور مي گذرد رئيس جمهور وقت از
راي صادره تمكين نكرد و دستور الزم مصرح در راي صادره را به مسئولين
وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي نداد
آن رئيس جمهور دوره تصدياش پايان يافت و رفت و رئيس جمهور
جديد آمد و  5سال هم از استقرار وي مي گذرد آيا نبايد راي صادره
اجرا و ضررهاي وارده جبران شود؟
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روحانيت؛ هدايت ،روشنگري
و خدمت به مردم
خانواده و چالشهاي فرهنگي در ايران
غفلت و غرور؛ مانع پندپذيري

کماندوهاي آمريکايي در يمن چه مي کنند؟
قاطعانه پاسخ غرب را بدهيم
خيانتهاي برجامي مرکل

آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دومرحلهاي) (ر/ش )97/1

اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در نظر دارد مناقصه عمومي انجام پروژههاي به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  97/2/17ميباشد.
براساس بند «د» تبصره  3اليحه قانوني منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي ،كاركنان دولت از شركت در اين فراخوان منع گرديدهاند.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از تاريخ  97/2/17لغايت  97/2/23ميباشد.
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  12روز شنبه مورخ  97/3/5ميباشد.
زمان بازگشايي پاكتها :پاكتهاي الف و ب مورخ  97/3/6ساعت  10صبح و پاكتهاي ج مورخ  97/3/8ساعت  10صبح ميباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس :استان مركزي  -اراك  -خيابان  15خرداد  -ساختمان شماره  - 1تلفن08633134562 :
الزم به ذكر است نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار فقط به يكي از صورتهاي زير باشد و در پاكت الف ارائه شود.
الف) رسيد بانكي واريز وجه مذكور به حساب شماره  2176315303000بانك ملي ايران شعبه اراك
ب) انواع اوراق مشاركت
ج) ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما
نام پروژه

حوزه

رديف

مركز چندعملكردي توسعه محله (محله فوتبال اراك)

اداره عمران بهسازي

اراك

3

پلهگذاري و جدولگذاري محالت حاشيهنشين (باغ خلج) اراك

اداره عمران بهسازي

اراك

5

تكميل ساختمان و ديواركشي و محوطهسازي مجتع فرهنگي و
تبليغي (دارالقرآن) اراك

فني و اجرائي

اراك

فني و اجرائي

فراهان

1

2

4

6

احياء نوسازي و بهسازي بازار اراك

احداث ساختمان پزشكي قانون خمين

احداث مجتمع اداري فراهان (اسكلت و سقفها)

اداره عمران بهسازي
فني و اجرائي

محل
پروژه

مدت
(ماه)

برآورد اوليه پروژه
(ريال)

اراك

12

5/209/864/583

فهرست ابنيه 97

18

7/060/247/427

بخشنامه سرجمع

 13/017/357/875بخشنامه سرجمع

650/867/894

12

9/730/357/713

بخشنامه سرجمع

486/517/886

24
12
12

اراك

17/000/000/000

6/297/441/525

نوع قيمت پروژه
بخشنامه سرجمع
فهرست ابنيه 97

مبلغ تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار (به ريال)
850/000/000

260/493/230
34/872/077

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  ،1397پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد
شرايط واگذار نمايد.
پروژه

اعتبار (ريال)

قيمت براساس

احداث كانال از تقاطع آبباريك به سمت آبباريك

رديف 102

3/000/000/000

فهرست بهاي راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال 1397

احداث پل بتني معبر اتصال جاده جعفرآباد به شهرك فجر

رديف 114

3/000/000/000

فهرست بهاي راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال 1397

ترميم و همسطحسازي پيادهروهاي سطح شهر

رديف 103

3/000/000/000

فهرست بهاي راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال 1397

ادامه بهسازي بلوار اصلي تهران  -ورامين

رديف 127

7/000/000/000

فهرست بهاي راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال 1397

ادامه اجراي كانال حدفاصل سيلو لغايت  24متري معلم

رديف 101

4/000/000/000

فهرست بهاي راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال 1397

 داوطلبان ميتوانند حداكثر ظرف مدت  15روز از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري به واحد امور قراردادهاي شهرداريورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند( .تلفن تماس:
 36342525-7داخلي )366-364
 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود. ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود ميباشد.تاريخ انتشار نوبت اول97/02/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/18 :
خ ش97/02/11 :

وحشت صهيونيست ها از مقابله با ايران

بخش سياسي خارجي:در حالي که به تازگي ايهود اولمرت ،نخست وزيرسابق رژيم اشغالگر
قدس به سران فعلي اين رژيم در خصوص جنگ با ايران و عواقب آن هشدار داده است ،بنيامين
نتانياهو نخست وزير و آويگدور ليبرمن وزير جنگ صهيونيستها در يک چرخش آشکار  ،عجز و
ناتواني خود در مقابل ايران قدرتمند را به نمايش گذاشته اند .آويگدور ليبرمن وزير جنگ رژيم
صهيونيستي شنبه شب در گفتگو با شبکه دو تلويزيون اين رژيم درخصوص احتمال جنگ با
جمهوري اسالمي ايران گفت :ما هيچ منفعتي در جنگ با ايران نداريم.به گزارش روسيا اليوم،
وزير جنگ رژيم صهيونيستي افزود :ما هرکاري براي جلوگيري از وقوع جنگ با ايران انجام
مي دهيم.وي در ادامه با تکرار ادعاهاي گذشته خود گفت :ما به ايران اجازه نخواهيم داد تا در
سوريه مستقر شود و از خاک سوريه عليه نيروهاي اسرائيلي استفاده کند.
ادامه در صفحه 9

353/012/372

* ضمنا تامين اعتبار كليه پروژهها به صورت غيرنقدي (اسناد خزانه اسالمي مدتدار) ميباشد.
* توضيحات رديفهاي  1و  2و :3
اداره كل راه و شهرسازي به نمايندگي شركت عمران و بهسازي شهري ايران ميباشد.
ضمنا تامين اعتبار پروژه رديف  1تا  3به صورت نقدي و غيرنقدي (اسناد خزانه اسالمي) ميباشد.
الزم به ذكر است نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار اين رديفها فقط بايد به يكي از صورتهاي زير باشد و در پاكت الف ارائه شود.
الف) ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس27313131 :
دفتر ثبتنام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ساير استانها ،در سايت سامانه  www.setadiran.irبخش «ثبتنام/پروفايل تامينكننده/مناقصهگر» موجود است.
همچنين متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانند به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي ادارهكل راه و شهرسازي استان مركزي به نشاني  www.markazi.irمراجعه نمايند.
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نتانياهو و ليبرمن زانو زدند!

يادداشت »

دهقان  -شهردار ورامين

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري شهر جديد هشتگرد

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز
شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 5/96/1499ش مورخ
 96/11/27جهت احداث ابنيه و اجراي فضاي سبز خيابان
گلشهر چهارم ،به مبلغ  5/000/000/000ريال ،از طريق مناقصه
عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت
ميشود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت
 7روز جهت دريافت اسناد به نشاني :شهر جديد هشتگرد،
شهرداري شهر جديد هشتگرد ،تلفن تماس02644266400 :
 امور قراردادها مراجعه نمايند. )1نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد
 )2مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/2/25لغايت 97/2/31
 )3مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري
( )14/30روز سهشنبه مورخ  - 97/3/1واحد حراست
 )4زمان گشايش پيشنهادات :روز چهارشنبه مورخ
97/3/2
 )5در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار
است.
 )7كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين
هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه
به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )8ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/02/18 :

اصغر آقائي
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/25 :
خ ش97/02/18 :
شهردار شهر جديد هشتگرد

