آيت اهلل صديقي:

امر به معروف را بايد از
گردنکلفتهايسياسي
و اقتصادي شروع کرد

2

امام جمعه موقت تهران گفت :امر به معروف را بايد از گردنکلفتهاي سياسي و اقتصادي
شروع کرد.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،آيت اهلل کاظم صديقي
در خطب ه هاي نماز جمعه اين هفته تهران به موضوع امر به معروف و نهي از منکر اشاره کرد و
گفت :امر به معروف و نهي از منکر به قدري در جامعه متروک شده است که انسان به سختي
ميتواند درباره آن سخن بگويد ،چون فقط حرف است ،عينيت امر به معروف اگر وجود داشته
باشد در مورد آدمها ضعيف و خجل اجرا ميشود .عدهاي را به قدري جسور کردند که امر به
معروف را مانع رسيدن به زندگي ميدانند ،در حالي که اين يک لطف خدا و دست گيري و
چراغ راه و خيرخواهي و محبت به معناي واقعي کلمه است.وي تصريح کرد :اما چه کنيم بد
عمل کرديم ،گردنکلفتها را گذاشتيم به سراغ ضعفا رفتيم ،طوري شده که همه امر به معروف
را يک شوخي ميدانند .وقتي گردنکلفتهاي سياسي و اقتصادي همهجوره ميتوانند چپاول
و غارت کنند ،آن وقت به سراغ يک دختر تازه به کار رسيده برويد و با آن برخورد کنيد ،مردم

سياسي
» گفتوگو

دبير كل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي در گفتوگو با رسالت:

س رلشکر جعفري:

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :موشکهايي با برد  ۲هزار
کيلومتري داريم.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو،
سرلشکر محمدعلي جعفري در حاشيه مراسم بزرگداشت
 135شهيد گمنام دوران دفاع مقدس گفت :مجموعه سپاه
با کار اطالعاتي و فرماندهي و به کارگيري تجهيزات دقيق
موشکي و پرواز فناوريهاي در اختيار سپاه ،توانست انتقام
خون شهيدان مظلومي که در پايگاه در مريوان به شهادت
رسيدند و بقيه شهيدان منطقه کردستان را بگيرد.وي با بيان
اينکه انتقام اخير سپاه از تروريستها پيام بسيار معناداري

براي دشمنان به ويژه ابرقدرتهايي است که فکر ميکنند
ميتوانند اهداف پليد و زورگوييهايشان را به ما تحميل
کنند افزود :امروز برخورداري ما از انبوه موشک هاي
با برد  2هزار کيلومتري نقطه زن ،توان بي نظيري
را به جمهوري اسالمي ايران داده است که ملت ما به
پشتوانه اين قدرت ها و توانمندي هاي نيروهاي مومن
و انقالبي بتوانند مقابل استکبار جهاني ايستادگي کنند.
فرمانده کل سپاه همچنين در بخش ديگري از مصاحبه
خود با صدا و سيما با بيان اينکه هر چه داريم از شهيدان
است و راه آنها را ادامه مي دهيم ،گفت :شهيدان گمنام
که پيکر آنها سال ها در دل خاک مانده و مشتي استخوان
برگشته است حتماً پيام خاصي دارند که در اين دوران
وانفسا و غربت اسالم و عدالت و در شرايطي که مردم به
شدت نياز به روحيه و چراغ راه براي ايثارگري و فداکاري
و سازش نکردن با دشمن دارند ،به ميهن بازگشته اند.
جعفري با تاکيد بر اينکه مديون شهيدان هستيم ،افزود:
اميدواريم بتوانيم در آينده بيشتر از گذشته ،پيام آنها را
با استقامت و پايداري به دنيا برسانيم.

»

فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت :ايستادگي شهدا بايد
بهترين سرمشق مسئوالن در برابر زيادهخواهان باشد.به
گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهاي گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،سردار محمدرضا يزدي در حاشيه مراسم
تشييعپيکرهايمطهر 135شهيدگمنامدرجمعخبرنگاران
گفت :اين شهدا پس از  35سال به ميهن اسالمي بازگشتند
تا حضورشان سبب عطرآگين شدن فضاي شهرها شود.وي با
بيان اينکه امروز شهدا آمدند تا بگويند بايد مقاومت و اتحاد
را براي هميشه حفظ کنيم و راه آنها را برويم تصريح کرد:
مسئوالن بدانند با توسل به خداوند و پيمودن راه شهدا،
ميتوانند مشکالت را از سر راهشان بردارند و با توکل به
خدا و توسل به اين شهدا جاي هيچ نگراني وجود ندارد.
وي با بيان اينکه خوشبختانه امروز اتحاد خوبي در کشور
در مقابل زيادهخواهان وجود دارد و اميدواريم اين حضور
شهدا ،سبب اتحاد بيشتر مردم شود و هميشه راه شهدا را
دنبال کنيم خاطرنشان کرد :به تعبير رهبر معظم انقالب
اسالمي ،جوانان امروز ما از جوانان دهه  60مقاومتتر و
ايستادگيشان بيشتر شده است .حضور جوانان در عرصههاي

گوناگون نشانههايي از اين مقاومت و ايستادگي در برابر
دشمنان است.يزدي با تاکيد بر اينکه امروز جوانان پاي
آرمانهاي نظام و انقالب اسالمي ايستادهاند و براي حفظ
ارزشهاي اسالمي از کشور خارج ميشوند تا از انقالب
اسالمي دفاع کنند و نگذارند دشمنان نگاه چپ به اين
سرزمين داشته باشند گفت :گرچه امروز ظاهرها تغيير
و شرايط متفاوت شده است ،اما نگاه مردم به ارزشها و
آرمانها تغييري نکرده و همچنان با ايستادگي و مقاومت
در مقابل دشمنان ايستادهاند.

مشكل قانوني براي برخورد با آقازاده ها نداريم

مجتبي ذوالنور در گفتوگو با رسالت گفت :مشكل
قانوني براي برخورد با آقازاده ها نداريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قانون
راهکاري براي برخورد با آقازاده هايي که دچار
رانت و فساد هستند ،وجود دارد؟گفت:ما هيچ
ضعف و مشکل قانوني در اين زمينه نداريم و
مشکالت مربوط به حوزه اجراست .حتي اگر ضعف
قانوني وجود دارد ،آقايان اليحه بياورند تا مجلس
مشکل را برطرف کند .اما اگر قانون نداريم مقصر
خودشان هستند ،دستگاه هاي ذيربط ،دولت و
قوه قضائيه مي توانند در اين زمينه ورود داشته
باشند ،از سوي ديگر اگر قانون داريم و ضعيف
است ،چرا پيشنهاد اصالحي نمي آورند ،پس
بازهم تقصيرها به گردن خود اين هاست.
اين موضوع را مي توان از زواياي مختلف
مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد
که ضعف و خللي در حوزه قوانين وجود ندارد.
چنانچه قوانيني هم در اين رابطه وجود نداشته
باشد ،باز اين پرسش به وجود مي آيد که چرا

درخواست قانون نمي کنند ،همان طور که مي
بينيد ،توپ در ميدان دولت است .دولت بايد
جلوي رانت و فساد و دزدي را بگيرد و اگر
فساد و رانت اتفاق افتاد به قوه قضائيه گزارش
کند ،ضرورت دارد ،اين قوه هم اگر دولت در
جايي گزارش نداد و پيگيري نکرد از وجهه

مدعي العمومي اش استفاده کرده و جلوي تخلف
و جرم را بگيرد و به اصطالح برخورد کند .وي
همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه کساني
در اين زمينه منتفع هستند؟ مي توانيم بگوييم
نفع عده اي باعث شده که مسئوالن ذي ربط
با مفسدان و آقازاده هايي که از رانت بهره مند

هستند ،برخورد نکنند،گفت :يکي از علت هاي
عدم برخورد منتفع بودن است اما گاهي ممکن
است ،آنها که در راس امور قرار داشته و
مي توانند برخوردهاي الزم را داشته باشند،
از اين موضوع مطلع نشوند يا اگر مطلع
هم بشوند ،اهميت و ضرورت موضوع براي
آنها جا نيفتاده باشد .از سوي ديگر امکان
دارد همت و عزم و انگيزه الزم را نداشته
باشند يا از تبعات و دردسرهاي اين امر براي
خودشان بهراسند که البته ذي نفع بودن را هم
نمي توان دست کم گرفت .در اينجا بيان
اين نکته قابل تامل است ،اينکه دولت بايد
برخوردش بازدارنده باشد و حتي اين موضوع را
بررسي کرده و ببيند چه بخش ها و دستگاه ها
يا چه کساني در معرفي افراد مفسد و رانت خوار
کوتاهي کرده اند ،تنها در اين صورت است که
مي توان شاهد برخورد واقعي و سازنده بود ،بي
ترديد در حوزه مقابله با فساد نبايد الپوشاني
و مخفي کاري صورت بگيرد.

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/5259مورخه  96/11/7شوراي اسالمي شهر قرچك به منظور رفاه حال شهروندان نسبت
به اجاره كافي شاپ به مساحت  110مترمربع واقع در پارك وليعصر منطقه سه از طريق مزايده عمومي براي مدت دو سال با اجاره ماهيانه 7/000/000
ريال به افراد حقيقي و حقوقي داراي صالحيت واگذار نمايد .متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري  97/7/15جهت
دريافت اسناد مزايده به واحد امور قراردادها و براي مطالعه به سايت  www.gharchak.irيا شماره تلفن  021 -36151580 -4تماس نمايند.
 -1دستگاه مزايده گزار  :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در مزايده به مبلغ  8/400/000ريال بصورت ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز بحساب  0105978385003بنام
سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3مستاجر ميبايست نسبت به بازسازي كافي شاپ طبق برآورد اعالمي اقدام وهزينه آنراپس از تاييد شهرداري با مبلغ اجاره تهاتر نمايد.
 -4محل دريافت اسناد مزايده شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن  4الي 021 -36151580
 -5مهلت اخذ اسناد مزايده از مورخه  97/6/24لغايت  97/7/15و زمان تحويل پاكات پيشنهادات  97/6/24لغايت  97/7/15به دبيرخانه شهرداري
قرچك ميباشد.
 -6تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز يكشنبه مورخه  97/7/15راس ساعت  15در محل
سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -7به پيشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و كمتر از قيمت كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -9برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -10ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مزايده قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/31
خ ش 97/6/24

محسن  خرمي شريف -شهردار قرچك
آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/6565مورخه  96/12/28شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به اجاره زمين ورزشي چمن مصنوعي براي
مدت يكسال به افراد حقيقي و حقوقي بشرح ذيل اقدام نمايد متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري  97/7/18جهت دريافت اسناد
مزايده به واحد امور قراردادها و براي مطالعه به سايت  www.gharchak.irيا شماره تلفن  021 -36151580 -4تماس نمايند.
رديف

موضوع

قيمت پايه كارشناسي ماهانه ( ريال)

سپرده ( ريال)

1

زمين ورزشي چمن مصنوعي واقع در پارك وليعصر

6/000/000

3/600/000

2

زمين ورزشي چمن مصنوعي واقع در پارك سعدي شهرك طالييه

5/000/000

3/000/000

3

زمين ورزشي چمن مصنوعي واقع در پارك بعثت جنب آتشنشاني منطقه سه

3/500/000

2/100/000

4

زمين ورزشي چمن مصنوعي واقع در پارك مجتمع آپادانا ميرزايي

3/000/000

1/800/000

17/500/000

10/500/000

مجموع

به گزارش خبرگزاري تسنيم ،مسعود کرباسيان وزير سابق اقتصاد
در يادداشتي نوشت :فضاي عمومي جامعه يعني درک مردم از
وضعيت اقتصاد کالن کشور به شدت منفي شده و البته که فشارهاي
اقتصادي شديدي روي دوش طبقه متوسط و طبقه محروم وجود
دارد .نقطه قابل تامل اينکه بحران جدي و بزرگ جامعه ،فاصله
طبقاتي است .دو تصوير پيش روي آنهاست که يکي داللت بر
اين دارد که مثال فالن کاالي مصرفي ناياب شده و ديگري نشان
ميدهد که مدل گران قيمت خودرو در خيابان ويراژ ميدهد.
به طور مشخص در دام رواني تحري م ها افتادهايم .همان طور
که نويسنده کتاب «هنر تحريم» گفته بود ،مکانيزمها را طوري
برنامهريزي کرده بودند که کاالهاي لوکس بدون مشکل به کشور
سرازير شود ولي کاالهاي عمومي به سختي تامين شود .به نظر
ميرسد هنوز مفهوم «جنگ اقتصادي» را درک نکرد ه ايم چرا که
دقيقا در همين دوران نهاد قانونگذار کشور روزهاي تعطيالت را
پشت سر ميگذارد و نمايندگان محترم که دغدغه مردم و آينده
اقتصاد کشور را دارند ،فعال در دسترس نيستند.
***

سفرهاي استاني با اتومبيل هاي ضد گلوله

مجتبي ذوالنور در گفتوگو با رسالت:

تشييع  ۱۳۵شهيد دفاع مقدس؛

پيکرهاي پاک و مطهر  135شهيد ايام دفاع مقدس صبح روز پنج شنبه با حضور مردم
قدرشناس و انقالبي تهران تشييع شد .تشييع باشکوه ابدان مطهر شهيدان گلگون کفني
که در مناطق سومار و شلمچه جزيره بوارين و شرهاني و  ...تفحص شده بودند بار ديگر
نشان داد که پرچم آرمانگرايي همچنان در ايران اسالمي برافراشته است.
حضور مادران شهدا در اين مراسم چشمگير بود ،مادراني که در قاب خيس چشمهايشان
پيکر  ۱۳۵عزيز را در تابوتهايي معطر و مزين به رنگهاي سرزمين ايران ،سبز و سفيد و
سرخ مينگريستند و ياد از عزيزان خويش ميکردند؛ برخي از اين مادران قاب عکسهاي
فرزندانشان را آورده و روي دست باال برده بودند .اما شور اين مراسم با جوانان بود ،خيلي
از آنها حتي زمان جنگ نبودند که چيزي را ديده باشند ،يا حسي را تجربه کرده باشند؛ اما
مگر بيعت نيازمند لمس و تجربه ملموس است؟ بيعت عشق ميخواهد؛ عشقي آخرالزماني
که ماموم را ناديده ،در تعهد و بيعت امام غايب درميآورد و تعدادي از بيعتکنندگان با آن
امام ،پنج شنبه به خيابانهاي تهران آمدند و دل جوانان شهر را با خود بردند.
در اين مراسم امام جمعه موقت تهران گفت :پيام شهدا ايستادگي در برابر ظالماني است که
حکومت خود را روي خون مردم بيگناه بنا کردند و اين وظيفه ماست که سيلي ديگري به
گوش استکبار بزنيم ،همانطور که شهداي ما در مقابل استکبار ايستادند و جنگيدند .همين
تها بودند که مقابل دشمنان ايستادند
شهداي کربالي پنجها و بيت المقدسها و والفجر هش 
و با مقاومتشان دشمن را به زانور درآوردند.حجتاالسالم سيد محمدحسن ابوترابيفرد با بيان
اينکه ملت بحرين ،سوريه ،يمن ،عراق و سراسر دنياي اسالم در کنار ملت فلسطين و همچنين
در مقابل تمامي کفر خواهد ايستاد چرا که امروز ملتها هستند که جهان را اداره ميکنند
گفت :استکبار جهاني ملتهاي مظلوم را مورد هجمه قرار داده و شما مشاهده ميکنيد که
ملت قهرمان ايران همچنان مقابل دنياي شرک قرار گرفته است؛ همين مقاومتهاست که
امروز راه را براي لبنان و فلسطين و دنياي اسالم هموار ميکند .دنياي اسالم بايد با اين
نگاه در برابر دشمن قد علم کند و اين راه را با شناخت و ايمان و دشمنشناسي و وحدت
کلمه با رهبري رهبر انقالب پيش ببرد.وي تاکيد کرد :بدون وحدت و انسجام پيروزيهاي
به دست آمده تثبيت نميشوند و راهها هموار نخواهند شد .ملت بزرگ و شجاع ايران در
راه شهداي عاليقدر خودشان ،با رشادت و ايثار خواهند ايستاد و راه را تا پيروزي نهايي و
سپردن پرچم ايران به دست حضرت ولي عصر (عج) با قوت ادامه خواند داد.

نمايندگان در دسترس نيستند

يزدي :ايستادگي شهدا بايد بهترين سرمشق مسئوالن
در برابر زيادهخواهان باشد

موشکهايي با برد دو هزار کيلومتري داريم

» خبر

از شلمچه تا تهران؛ پرچم آرمانگرايي
برافراشته است

ادامه از صفحه اول
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طرح اعاده اموال مسئوالن چه شد؟!

پرويز سروري در گفتوگو با رسالت گفت :طرح اعاده اموال مسئوالن
توگو را با هم مي خوانيم:
چه شد؟! متن اين گف 
*ما اين روزها در فضاي مجازي و حتي حقيقي با آقازاده هايي
روبه رو هستيم که سعي در پنهان کردن هويت و ثروت هاي
هنگفت شان ندارند ،آيا اگر در هر جايي مسئول يا فرد داراي
نفوذ ،فرزندان خود را بدون قاعده از موقعيتي خاص بهره مند
سازند ،بايد به عنوان مفسد با آنها برخورد شود و آيا برخوردي
صورت گرفته است؟
شما شک نکنيد اگر برمبناي مباني صحبت نکنيم دچار هيجاناتي مي شويم
که بعدها ممکن است برون داد مثبتي نداشته باشد ،در حال حاضر بايد
سيستمي را براي رسيدگي به اموال مسئوالن طراحي کرده و با اين
مشکل برخورد کنيم.
اگرچه محمد دهقان به عنوان يکي از نمايندگان مجلس اين مسئله را
پيگيري مي کند و طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن را دنبال کرده
است اما متاسفانه اي اين طرح به مجمع تشخيص رفت و با تغييرات بسيار
گسترده اي مواجه شد و همان هم متاسفانه اجرا نمي شود.
بي ترديد بايد يک سنجه اي داشته باشيم تا منابع درآمدي مديران و
مسئوالن از زمان آغاز به کار تا دوره خاتمه مسئوليت شان مشخص
شود ،اگر ما شاهد اوج گيري درآمد در ميان مسئوالن و مديران هستيم،
يعني درآمد آنها کثيف است .قضيه آقازادگي و برادرزادگي از اينجا منشا
مي گيرد ،اگر اين قانون ،از کجا آورده اي را درست اجرا و تبيين کرده و
بر روند اجراي آن نظارت داشته باشيم ،آنگاه ما مي توانيم در يک قالب
مشخص اين کار را جلو ببريم وگرنه بر مدار شعارها مي افتيم و فقط
توقعات اجتماعي را باال مي بريم و چون برخوردي صورت نمي گيرد،
آثار بسيار بدي را در کشور به وجود آورده و موجب بي اعتمادي مردم
مي شود.
آنچه محرز و مشخص بوده ،اين است که بايد با هرکسي که يک ريال از
بيت المال سوء استفاده مي کند ،برخورد شود .خدايي ناکرده گاهي ما شاهد
هستيم بعضي ها داراي ثروت هاي بادآورده اي هستند که عموما اين ها
يا از منابع درآمدي نامشروعي که پدرشان داشته اند به اين ثروت هاي
بادآورده رسيده اند يا از عناوين پدرشان سوء استفاده مي کنند و به
تعبيري در فضاي رانت مي توانند به رانت اطالعاتي دست پيدا کرده و
از اين رانت اطالعاتي مي توانند به پولهاي کثيف و نجومي دست يافته
و زندگي اشرافي شان را به رخ مردم بکشند.
*امروزه سبک زندگي آقازاده ها و درآمدهايي که آنها کسب مي کنند،
بزرگترين عالمت سوالي است که در ذهن جامعه شکل گرفته،
به اعتقاد شما شيوه هاي برخورد با آنها که از طريق رانت به
درآمدهاي آنچناني رسيده اند چيست؟
ما مي توانيم دو شيوه برخورد با اين مسئله داشته باشيم ،يکي اينکه داد و
فرياد بزنيم که با آقازاده ها برخورد شود و آن وقت ممکن است بگويند آقازاده
کيست ،خب آيا هرکسي که فرزند يک مسئولي است ،آقازاده محسوب مي شود.
طبعا به کسي يا کساني که از بيت المال سوء استفاده کرده اند ،آقازاده اطالق
مي کنيم .ما در حال حاضر با اين مشکل مواجه هستيم يعني در واقع پديده
زشتي به نام گفتمان آقازادگي و برادرزادگي داريم و به تازگي دخترزادگي
هم رواج پيدا کرده و در حال توسعه است و بعدها عمه زاده ها و خاله زاده ها
هم اضافه مي شوند ،به نظر مي رسد که مشکل از آنجا آغاز مي شود که ما
به مباني مسئله ورود پيدا نمي کنيم و فساد و سوء استفاده را مي بينيم اما
چون نظام برخورد طراحي نشده و ضعف هاي زيادي وجود دارد ،با مشکل
برخوردي صورت نمي گيرد .متاسفانه اين آقازاده ها و آقاهاي آنچناني ،قانوندانان
قانون شکن هستند و خوب بلدند از قانون به نحو احسن استفاده کنند ،البته
نه در جهت منافع مردم بلکه در جهت سوء استفاده هاي خودشان ،اين درد
بي درمان است ،اگر ما يک نظام قانونمند و نظام مندي طراحي نکرده باشيم
در شعارها مي مانيم و  10سال ديگر هم دربحث برخورد با آقازاده ها حرف و
حديث هاي متعددي مطرح مي شود.
*نقش مجلس شوراي اسالمي در قانونمند کردن برخورد با آقازاده ها
و مفاسد اقتصادي چقدر مي تواند داراي اثرگذاري الزم باشد؟
طبعا ما به برخورد با آقازاده ها اعتقاد داريم ولي صرفا گفتن اين مسائل
دردي را دوا نمي کند چون حالت شعاري پيدا مي کند ،به نظر مي رسد
نقش مجلس در قانونمند کردن نظارت و نظام مند کردن برخورد بسيار
تعيين کننده است ،اراده و تصميم قوه قضائيه هم بسيار تعيين کننده
است و بايد کساني در راس قوه قضائي براي برخورد با فساد قرار بگيرند
که دامن خودشان آلوده نباشد ،اگر يک قاضي دچار آلودگي باشد ،آن
موقع ما شاهد رشد هندسي از فساد خواهيم بود .قوه قضائيه هم نقش
تعيين کننده دارد اما نقش مجلس در قانونگذاري و نظام مند کردن نظارت
بسيار اهميت دارد .پديده آقازادگي تنها يکي از بخش هاست ،برنامه اصلي
ما بايد مبارزه با فساد در هر سطح و متن و مقامي باشد.

قبول نميکنند؛ شما از باال شروع کنيد و راه امام حسين (ع) را برويد ،ايشان با مردم کوفه کاري
نداشتند ،امام حسين (ع) با يزيد و حکومت فاسد با چپاولگران برخورد کردند .سيدالشهدا (ع)
براي براندازي نظام فاسد قيام کردند.وي ادامه داد :نميگويم حساس نباشيد و با کوچکترها
برخورد نکنيد ،هر حرامي که در دنيا واقع ميشود ،مؤمن غيرت الهي دارد ناراحت ميشود،
خدا را دوست دارد ،کسي فرمان خدا را اجرا نکند ،ناراحت ميشود؛ اما با کي بايد برخورد کرد،
اين آبرو و جان را بايد در چه راهي مصرف کرد؟صديقي با بيان اينکه امر به معروف را بايد از
گردنکلفتهاي سياسي و اقتصادي شروع کرد ادامه داد :بايد با گردنکلفتها درافتاد و با آنها
برخورد کرد و بر سر آنها فرياد زد ،بقيه درست ميشوند« ،الناس على دين ملوکهم ،همه از
مسئوالن الگو ميگيرند اگر مسئول غيرتي بود ،جامعه غيرتي ميشود ،اگر مسئول در برابر گناه
احساس مسئوليت نکند و ککش نگزد ،جامعه آرام آرام خود به خود بيخيال ميشود ،ميگويند
اگر راست ميگويند چرا خود آنها اقدام نميکنند.

اخبار برگزيده »

 -1دستگاه مزايده گذار :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در مزايده بصورت ضمانتنامه بانكي  ،اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3محل دريافت اسناد مزايده :شهرداري قرچك بنشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن 4الي 021 -36151580
 -4مهلت اخذ اسناد مزايده از مورخه  97/6/24لغايت  97/7/18و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از  97/6/24لغايت  97/7/18به دبيرخانه شهرداري قرچك
ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخه  97/7/18راس ساعت  15در محل سالن جلسات
شهرداري ميباشد.
 -6به پيشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و كمتر از قيمت كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مزايده قيد و هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/31
خ ش 97/6/24

محسن  خرمي شريف -شهردار قرچك

روزنامه آفتاب يزد نوشت :با توجه به تشديد نارضايتيها و مشکالت
اقتصادي جامعه به نظر ميرسد که روحاني  ...نه براي عوام فريبي و
دادن وعدههاي پوچ و توخالي بلکه براي همدردي با مردم ،شناخت
مشکالت آنها از نزديک و اميد به جامعه بايد سفرهاي استانياش
را از سر بگيرد و در ديدارها و سخنرانيهاي مستقيم خود به مردم
بگويد که دولت همه تالشش را براي عبور از مشکالت خواهد
کرد .در اين صورت قطعا اعتماد و حمايت مردم را حتي بيش از
گذشته نسبت به خود و دولتش جلب خواهد کرد و در نهايت
فضاي تخريبي کنوني هم نسبت به او و دولتش آرام تر خواهد
شد ...مجموع سفرهاي استاني روحاني طي  5سال گذشته 46
سفر به استانهاي دور و نزديک ،آنهم بيشتر همراه با تشريفات
و اتومبيلهاي ضد گلوله بوده است.
***

محقق نشدن وعد ه هاي روحاني تقصير
خودش نيست!

ي حصار ،فعال اصال ح طلب و عضو حزب اعتماد
محمد صادق جواد 
ملي به تازگي طي اظهاراتي در خبرگزاري ايلنا گفته است :يکي
از اتفاقاتي که مدتي در کشور در حال وقوع است اين است که
روحاني هر وعدهاي ميدهد شرايط به طوري تغيير ميکند که
وعدههاي او به پوچي ميرسد .به عنوان مثال روحاني گفت ارز
گران نميشود و ما شاهد گراني نجومي ارز بوديم ،يا در خصوص
وضعيت فيلترينگ باز هم همين اتفاق افتاد .او تصريح ميکند:
در واقع عدهاي همواره در تالش هستند که وعدههاي روحاني
به نتيجه نرسد ،برخي ميخواهند بگويند تا ما اراده نکنيم هيچ
تغييري در کشور امکان پذير نيست.
***

ح طلبان
انتقاد از ضعف عارف در مديريت اصال 

عضو شوراي مرکزي حزب اراده ملت ضمن انتقاد از شوراي
ي اصالحطلبان ،با بيان اينکه اميدوارم جايگزينهاي
سياستگذار 
مناسب براي عارف ،موسويالري و مرعشي در شوراي سياستگذاري
پيدا شود ،گفت« :متأسفانه ،آسيب جدي از سوي اين افراد و افراد
ذينفوذ ديگر به شوراي عالي وارد شد ».به گزارش پايگاه بصيرت،
مرجان کاووسي افزود« :به نظرم هرچه رويکرد تشکيالتيتر و
حزبيتر باشد ،نتيجه بهتري حاصل ميشود .ضعف عارف در
ح طلب بر کسي پوشيده نيست».
مديريت اين مجموعه اصال 
گفتني است شوراي سياست گذاري اصالح طلبان در آستانه
انتخابات مجلس دهم براي بستن فهرست نهايي اصالحطلبان در
تهران و شهرستانها با رياست محمدرضا عارف تشکيل شد .برخي
احزاب اصالحطلب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصالحات از جمله
«مجمع نيروهاي خط امام» ب ه دبير کلي هادي خامنهاي« ،اراده
ملت» به دبير کلي احمد حکيميپور« ،مرد م ساالري» به دبير
کلي مصطفي کواکبيان« ،اعتماد ملي» به قائممقامي منتجبنيا به
دليل کمرنگ شدن نقش احزاب در تصميمگيريها از همان ابتدا
انتقاداتي را داشتند .هفته گذشته اولين جلسه اين شورا با حضور
چهرههاي جديد برگزار شد که يکي از اعضاي تشکل غير قانوني
نهضت آزادي هم در آن حضور داشت.
***

ک ها
بدهي ۲۸۳هزار ميلياردي دولت به بان 

روزنامه حامي دولت آرمان از افزايش بدهي بانکها و دولت به بانک
مرکزي انتقاد کرده است که؛ در حال حاضر مشکالت اقتصادي
کشور به شرايط پيچيدهاي رسيده است و نميتوان گفت وزنه کدام
مشکل سنگينتر از ديگري است ،در نتيجه اين مشکالت همزمان
بهطرز شگفت آوري در حال شدتگرفتن در اقتصاد کشور هستند.
افزايش بدهي بانکها و دولت به بانک مرکزي رشد بااليي داشته
بهطوري که تازهترين آمارها نشان ميدهد اين بدهي تا بيش از
۱۱۰هزارميليارد تومان تا مرداد سال جاري نيز پيش رفته است.
به همين دليل است که کشور در سالهاي گذشته با افزايش
بيبديل حجم نقدينگي مواجه شده و اين اتفاق آثار تورمي خود
را در گذر زمان با شدت بيشتري نشان ميدهد.
تازهترين آمار بانک مرکزي از ارقام مالي بانکها از اين حکايت دارد
که بدهي دولت به سيستم بانکي به حدود ۲۸۳هزارميليارد تومان
در پايان تير رسيده که 9/7درصد در مقايسه با اسفند سال قبل و
تا 22/4درصد نسبت به تير سال گذشته رشد دارد.
***

درب شورا تخته شد

مردم در اعتراض به ناکارآمدي شوراي شهر بروجرد ،ابتدا درب
ساختمان شوراي شهر را با همراه داشتن دستگاه جوشکاري،
خالجوش زدند و سپس با نصب بنري حاوي اين مطلب که «به
علت عدم کارآيي ،درب شورا تخته شد» ،اعتراض خود را به روند
کاري اين شورا نشان دادند.
به گزارش ايران ،احسان دالوند يکي از اعضاي شوراي شهر بروجرد
گفت :شوراي اسالمي اين شهر  9عضو دارد که متأسفانه در دوخط
فکري متفاوت قرار دارند و چند ماه است به دو دسته  5و 4
نفره تقسيم شدهاند و دسته  5نفره تمام مصوباتي را که از سوي
شهرداري ميرسد ،خواه حقوق کارمندان باشد خواه روشنايي
معابر يا توافق تجاري يا حتي آسفالت بخشي از خيابانهاي
شهر ،رد ميکنند.
***

وزرا و نمايندگان چقدر ماليات ميدهند؟

به گزارش خبر آنالين ،تقوي نژاد رئيس سازمان امور مالياتي درباره
ميزان ماليات پرداختي وزرا و نمايندگان مجلس گفت :حقوق وزرا
در سال جاري در سقف کمتر از  10ميليون تومان است و ماليات
دريافتي از وزرا طبق جدولي که مصوب است ،اخذ ميشود .به
عبارت ديگر ،حقوق تا سقف  2ميليون و  300هزار تومان از ماليات
معاف است و دو برابر اين رقم ،يعني  4ميليون و  600هزار تومان
نيز مشمول پرداخت ماليات  10درصدي نه از کل اين مبلغ ،بلکه
از مابهالتفاوت نسبت به معافيت مالياتي ميشود .سقف حقوق در
کل در سال جاري حدود  20ميليون تومان تعيين شده و همه
طبق جدول مصوب ماليات ميدهند و نمايندگان مجلس و مقامات
کشوري نيز مشمول همين قانون هستند.

