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داد مردم از بيانصافي
و گرانفروشي
درآمده است

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

سردار قاآني:

يمنيها
موشك 400كيلومتري
با خطاي  10متر دارند
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قاليباف در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان:

سرمقاله

دوري از مردم
يعني وعدههاي پوچ
اشرافيگري و بيعدالتي

پروژه جديد اصالحات!

محمد کاظم انبارلويي
اصالحطلبان را اگر دو تيره حساب
کنيم ،يک بخش بدخيم دارند ،يک
بخش خوشخيم .بخش بدخيم آنها
همان کساني هستند که در همگرايي با
غرب در جنگ نرم عليه ملت ايران در
فتنه  18تير  78و فتنه تقلب در سال
گ تمام گذاشتند و به عنوان سربازان نتانياهو در
 88سن 
لشکر و حش م براندازي عمل ميکردند و ميکنند.
برگزاري دادگاه اهالي فتنه يک رونمايي از اين جماعت
روسياه بود .متاسفانه جلوي برگزاري دادگاهها را
گرفتند و نگذاشتند اين رونمايي با شفافيت بيشتري
صورت گيرد.
گاهي شنيده ميشود برخي جماعت روشنفکر ميروند
سفارت فرانسه ،قهوه ميخورند و اهالي سفارت از تمدن
غرب ،دستاوردهاي فلسفه سياسي آنها در پديداري
دموکراسي و آزادي براي آنها سخن ميگويند و اين جماعت
«دشمن شيفته» ،مقهور چهار کلمه به اصطالح روشنفکري
ميشوند و با همين چهار کلمه حال ميکنند!
اخيرا که دکور دموکراسي در فرانسه به هم ريخته و
پاريس به يک شهر جنگزده تبديل شده ،رويشان
نميشود سربلند کنند.
ماکرون فرمان سرکوب مردم را صادر کرده است و
گفتوگو و گفتمان را کنار گذاشته و با زبان باتوم ،گاز
اشکآور و مشت آهنين پليس ضد شورش با مردم خود
صحبت ميکند .احدي از اين جماعت سربلند نميکنند
که باالخره دموکراسي چه شد؟ آزادي به کجا رسيد؟
تحمل مخالف ،کيلويي چند است؟
توي اين بلبشويي که در اروپا ،سگ صاحبش را نميشناسد،
جماعتي به فکر اين افتادهاند که براي انحراف مردم از
آنچه در اروپا ميگذرد ،يک قدري قد و قواره دموکراسي
و حقوق بشر و آزادي بيان در داخل را ورانداز کنند.
همين جماعت يک زماني با َعلَم کردن مقوله«آشتي
ملي»و«وحدت ملي» سعي کردند سران فتنه را از حصر
بيرون بياورند و شيپور فتنه را از سر گشادش بزنند
که نشد.مصاحبه اخير سعيد حجاريان قدري از برخي
ح طلبان رونمايي ميکند .وي در پاسخ
تحرکات اصال 
به سوالي در مورد اين که براي پيشبرد پروژه اصالحات
چه استراتژياي اتخاذ کرد؟ بيپروا ميگويد؛«ميتوان
به نافرماني مدني فکر کرد».
ادامه در صفحه2

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه مردم در تنگناي
معيشتي ،بيکاري ،گراني و تورم هستند و ارزش دارايي و سرمايههاي
آنان دست کم نصف شده است ،گفت :توجه به آزادي هاي اجتماعي
در چارچوب قانون حق مردم است ،دخالت نکردن در زندگي خصوصي
مردم خواست بحق مردم است ،اما داشتن سفر ه مناسب ،داشتن کار
و درآمد حقوق اساسي تري است .اميدوارم با تکيه بر مردم خصوصا
جوانان ،همدلي و داشتن برنامه صحيح از گردنه مشکالت اقتصادي عبور
کنيم.به گزارش خبرنگار رسالت ،محمدباقر قاليباف که ظهر ديروز در
جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان سخن مي گفت ،ضمن

محمدمهدي اسماعيلي در گفتوگو با رسالت:

دولت مي خواست با چماق برجام
مخالفين را سرجاي خود بنشاند
دولت از برجام بهره برداري سياسي کرد

نوبخت خبر داد؛

پيام رهبر انقالب به بيست و هفتمين اجالس سراسري نماز:

بخشي از گرفتاريهاي امروز ما
بر اثر نپرداختن به نماز است

يادداشت

صفحه 2

 قيمت
 ۱۰۰۰توماني بنزين
در بودجه ۹۸

صفحه4

دهياري سعيدآباد در نظر دارد به استناد بودجه سال  1397و مجوز شماره  21مورخه 97/08/07
شوراي اسالمي روستاي سعيدآباد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي پروژه
عمراني خود به شرح جدول ذيل اقدام نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه
از تاريخ 97/9/15به مدت 10روز كاري به دفتر دهياري مراجعه و يا با شماره تلفن 02644683645
و  02644683006تماس حاصل فرماييد .ضمنا هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط
خواهد شد .دهياري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامالت ذيل در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
رديف

عنوان پروژه

اعتبار (ريال)

 %5سپرده شركت در مناقصه
(ريال)

رتبه مورد نياز

رشته

1

توسعه ساختمان دهياري روستاي
سعيدآباد

2/500/000/000

125/000/000

5

ابنيه

تاريخ انتشار نوبت اول97/9/8 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/9/15 :
خ ش97/9/8 :

محمدفرهنگ فالح  -دهيار سعيدآباد

" فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي"

گزارش رسالت از توليد آاليندهها

تقابل موشکي کسی هوای
غرب با ايران تهران را ندارد

صفحه10

صفحه9

پيام جليقه زردها براي احزاب ايراني

مرحله دوم -نوبت دوم

دهياري سعيدآباد

صفحه2

يادداشت

آگهي تجديد مناقصه عمومي

سخني با وزير جديد امور اقتصادي و دارايي

غالمرضا انبارلويي
ماليات اصليترين منبع تأمين اعتبار در بودجه كل
كشور است ،وصول و ايصال صحيح آن اصليترين چالش
پيش روي ماليه عمومي كشور ميباشد .افزايش درآمد
ماليات بايد از طريق گسترش دامنه مؤديان مالياتي
محقق گردد ،نه افزايش نرخ بهطوريكه هيچ مؤدي
نتواند از چنين وصول و ايصال صحيحي فرار نمايد .پديده
فرار مالياتي چالشي است كه مديريت دستگاه اجرايي
هر سال نسبت به سال قبل باشناسايي مؤديان جديد گروههاي درآمدي در
بخشهاي مختلف صنعت ،تجارت ،بازرگانيهاي خرد و كالن و خدمات از آن
بيرون آيد .فرار مالياتي تنها به صورت استنكاف يا رد گم كردن مؤديان بزرگ
نيست بلكه عدم اجراي ّمر قانون يا غفلت از رفتن به سراغ آنان هم هست كه
به دو صورت مختلف آن در اين مقال اشاره ميشود ،انتظار ميرود وزير امور
اقتصادي و دارايي كه به تازگي از مجلس راي اعتماد گرفته است به آن اهتمام
ورزد و پاسخگوي پرسشهاي مترتب بر آن باشد.
الف – درآمد اتفاقي:
هر شخص حقيقي و حقوقي كه در ايران در آمد تحصيل ميكند ،مشمول
پرداخت ماليات مربوطه است .اگر دستمزد بگير باشد كار فرمايش ،اگر
وراثش مسئول پرداخت ماليات متعلقه هستند .مسئول
ارث و ميراث باشد ّ
پرداخت ماليات ناشي از در آمد اتفاقي كيست؟ رديف در آمدي آن در
جدول شماره  5قانون بودجه چيست؟ آيا مؤديان ماليات درآمد اتفاقي
در تشكيالت عريض و طويل سازمان امور مالياتي رصد ميشوند؟
اگر جواب مثبت است ،عملكرد آن در  5سال تصدي دولت تدبير و اميد
چند ميليارد است؟ همه ساله مردم شاهد برگزاري حراج تابلوهاي گران
قيمت در هتلهاي چند ستاره و اعطاي جوايز گوناگون خودرو يا پول
نقد در مراسمي كه از رسانه ملي پخش ميشود هستند .آيا صاحبان
اين درآمدهاي اتفاقي ،ماليات خود را پرداخت ميكنند؟
ب -مسكن و خودروهاي اختصاصي:
 -1برخي از مقامات اعم از وزرا ،معاونين رئيس جمهور ،نمايندگان
مجلس و مديران سه قوه از مسكن اختصاصي كه در اختيار آنها
گذاشته ميشود استفاده ميكنند و برخي حتي پس از اتمام مأموريت
هم به اين استفاده تداوم ميبخشند .سخن اين است آيا مالياتي را كه
مقنن براي مسكن اختصاصي وضع كرده را ميپردازند؟ آيا ذيحسابان
دستگاههاي اجرايي به هنگام پرداخت حقوق و مزاياي اين دسته از
مقامات و مديران ارشد نسبت به كسر ماليات مربوط به مسكن اختصاصي
اقدام ميكنند؟ سازمان امور مالياتي چگونه بر اينگونه وصول و ايصالها
نظارت اعمال مينمايد؟!.
 -2قريب به اتفاق مقامات و مسئولين و مديران ارشد سه قوه حسب
مورد از خودروي اختصاصي كه در اختيار آنها گذارده ميشود ،استفاده
ميكنند كه برخي از اين مديران پس از اتمام دوره تصدي هم خودروي
مذكور را همچنان در اختيار ميگيرند،آيا ماليات مربوطه را طبق قانون
ميپردازند؟
اگر پاسخ مثبت است عملكرد ماليات وصول و ايصال شده حاصل از
خودروهاي اختصاصي طي  5سال گذشته چند ميليارد تومان ميشود؟ اگر
عملكردي ندارد ،چرا؟ پس تكليف اجراي قانون موضوعه چيست؟
 -3ختم كالم؛ قانون موضوعه عبارت است از بندهاي الف و ب ماده
 83مالياتها كه ميگويد تا  30درصد حقوق و مزاياي اين دسته
از مديران ارشد بايد بابت ماليات استفاده از مسكن اختصاصي و تا
 20درصد حقوق و مزايا بابت استفاده از خودروهاي اختصاصي از استفاده
كنندگان اخذ شود ،آيا ميشود؟
عدالت مالياتي و حكم آمره قانون و شرع ايجاب ميكند براي پركردن
شكافهاي طبقاتي و رعايت بيتالمال اوالً اينگونه درآمدها در بودجه كل
كشور رديف جداگانه داشته باشد تا امكان استخراج تفريغ آن ميسور باشد.
ثانياً در وصول و ايصال آن اهتمام ورزيده شود چرا كه نميتوان پذيرفت
حقوق نجومي را گرفت اما ماليات متناسب با آن را نپرداخت.

گراميداشت ياد شهداي  ۱۶آذر ،گفت :دانشجوياني مانند بزرگنيا ،شريعت
رضوي و قندچي شهيد شدند تا به ما ايستادن ،استکبارستيزي ،استقالل،
مبارزه با استبداد ،دست رد به سينه غربگرايان زدن و روحيه جهادي را
بياموزند.وي با بيان اينکه دانشجويان در حرکت هاي مختلف نقش آفرين
و پيشگام هستند ،چرا که توان روحي و جسمي و پشتوانه علمي دارند،
اظهار کرد :علم بدون عمل ،وبال و زحمت است و عمل بدون علم هم
گمراهي و انحراف در پي دارد .از اين جهت دانشجويي بزرگترين فرصت
است اما اگر از اين فرصت درست بهرهبرداري نشود و مورد توجه قرار
نگيرد ،همين فرصت به تهديد تبديل ميشود.
ادامه در صفحه 2

نوبت دوم

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان
شماره مناقصه200970369900001 :

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان  -بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومي يكمرحلهاي قرارداد راهبري ،نگهداري
و تعمير تجهيزات مقابله و پاكسازي آلودگي نفتي و اجراي عمليات مقابله با آلودگي و پاكسازي در دريا و ساحل 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  97/9/15ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از تاريخ چاپ دومين آگهي در روزنامه كثيراالنتشار از روز پنجشنبه  97/9/15لغايت پايان وقت
اداري روز شنبه 97/9/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :از تاريخ اتمام فروش اسناد روز يكشنبه مورخه  97/9/25لغايت تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخه 97/10/4
مهلت بازگشايي پاكتها :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  97/10/5در محل اتاق كنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري جديد بندر شهيد
بهشتي
* اصل ضمانتنامه بانكي يا فيش نقدي واريزي به حساب سپرده شركت در مناقصه بايد تحويل دبيرخانه بندر شهيد بهشتي گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
آدرس :چابهار  -انتهاي خيابان شهيد ريگي  -اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان بندر شهيد بهشتي  -دبيرخانه
ساختمان شماره يك
تلفن 054-31283000 :فاكس054-35321414 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس 021-41934 :ثبتنام021-85193768-88969737 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/9/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/9/15 :
خ ش97/9/13 :

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

محمد مهدي اسالمي
به لطف اجراي «قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي»،
در سال جاري شاهد برگزاري انتخابات درون حزبي بسياري
از احزاب با نظم و رويه بسيار بهتري بوده ايم .حزب مؤتلفه
اسالمي به عنوان يکي از قديمي ترين و گسترده ترين احزاب
موجود هم که هر سه سال يکبار مجمع عمومي برگزار
مي کند ،امروز شاهد تجمع نماينده اعضاي حوزه هاي حزبي
بيش از  200شهر کشور در تهران خواهد بود تا بار ديگر،
اين اعضا باشند که خط مشي و ترکيب سياست گذاران  3سال آتي را براي آن
تشکل  55ساله مشخص کنند.
اما در ميان تالش هاي داخلي ما براي بهبود جايگاه احزاب ،از درون يکي از نظام هاي
پيشتاز در اتکاي به حزب ،صداهاي جديدي به گوش مي رسد .فرانسه؛ کشوري
که نمونه تکثر احزاب به شمار مي آيد اين روزها در آستانه تجربه متفاوتي است.
تا پيش از اين ،نهادهاي اجتماعي کهن ،طبقه اجتماعي و سبک زندگي و  ...در
مرور زمان به شکل گيري احزابي منجر مي شد ،که قرار بود صداهاي متکثر جامعه
فرانسه را نمايندگي کند.
يکي از آخرين حلقه هاي تکميل اين روند را شارل دوگل برداشت .پس از جنگ
جهاني دوم ژنرال دوگل به فرانسه بازگشت و جمهوري چهارم را بر پايه احزاب
سياسي تشکيل داد .دولت ژنرال دوگل در برگيرنده تنوع حزبي از کمونيست و
سوسياليست تا راست و راديکال بود .او اما به زودي به اين نتيجه رسيد که جمهوري
چهارم به دليل قدرت بيش از اندازه احزاب سياسي ناکارآمد بود و به همين دليل
به اميد از بين بردن حکومت حزبي ،جمهوري پنجم را تشکيل داد و نظام پارلماني
را به نظام امروزين فرانسه تغيير داد .اين اقدام وي نه تنها نتوانست احزاب سياسي
را از بين ببرد ،بلکه در قانون اساسي ماده اي به احزاب سياسي اختصاص يافت و
براي اولين بار پس از  50سال فعاليت حزبي احزاب سياسي جايگاه قانوني يافتند
و مورد تائيد قانون اساسي قرار گرفتند.
در حال حاضر  13حزب در پارلمان فرانسه ميدان دار هستند و در کنار آنها
 20حزب فاقد کرسي پارلماني نيز ،فعاليت سياسي دارند .ساز و کار انتخاباتي اين
کشور دو مرحله اي است و احزاب کوچکتر در دوره اول از گردونه خارج مي شوند
و به دور دوم نمي رسند .با وجود اين ،قانون به نوعي حمايت گر احزاب فاقد اکثريت
است و هر يک از احزاب حتي احزاب کوچک براي خود فضاهايي براي فعاليت
مي يابند .اين رويکرد تا کنون سبب شده بود که نظام سياسي در جمهوري پنجم
فرانسه پايدار و کارآمد تلقي شود.
امروز اما «جليقه زردها» اين رويه را مورد سوال جدي قرار داده اند .تا آنجا که
مفسر واشنگتن پست مي نويسد « :عصر حاضر ،دوران "شبکه هاي اجتماعي" و
کشيدن خط بطالن بر "حزب" است و استمرار دموکراسي فقط با توجه به جنبشهاي
اعتراضي ممکن خواهد بود ...محل رويش اين جنبش ،فضاي سايبري است... .
بي دليل نيست در فرانسه ،جنبشي که تا همين يک ماه پيش وجود خارجي نداشت،
توانست اينقدر سريع و در يک فاصله زماني بسيار کوتاه ،هويت پيدا کند و منسجم
و يکپارچه شود ...اين جنبش اعالم کرده است که رهبر ندارد .فقط هشت سخنگو
دارد با پيشينه هايي کامال مغاير از هم .اين جنبش تاکيد کرده است که مطلقا
به هيچ دسته و حزب و گروهي تعلق ندارد " .جليقه زردها" ايدئولوژي و فلسفه
روشني ندارند .آنها فقط جمعيتي با درخواستها و گرايش هايي يکسان هستند...
در شعارهايشان به وضوح نشان مي دهند که نه تنها به هيچ حزب و گرايش سياسي
وابستگي ندارند ،بلکه از همه آنها بيزارند».
اگرچه ما در يک دهه اخير در اين خصوص ،خود نمونه هاي زيادي را تجربه
کرده ايم اما در محافل روشنفکري ريشه آن به فقدان فراگير شدن ساز و کار فعاليت
حزبي ارجاع داده مي شد.
از اين رو ،تقابل سازماندهي سايبري مقابل سازماندهي حزبي در فرانسه ،اهميت
مضاعفي در انديشيدن به دوره پساحزبگرايي دارد.
کليد واژه  Post- Partisanshipبيش از  5سال است که در مقاله هاي غربي
ظهور بيشتري يافته است و با رويکردي فراتر از حزبگرايي گذشته به دنبال ممشاي
جديدي براي سياست ورزي است .حتي باراک اوباما در تبليغات انتخاباتي سال
 2012براي نشان دادن چهره اي ملي براي خود ،از آن بهره برد.
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