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دكتر علي الريجاني :

رسانهها ،تريبون
حرف مفت آمريكا نشوند

»

صفحه2

شمخاني :

»

تحت هيچ شرايطي
مذاكره مجدد نميكنيم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

صفحه2
چهارشنبه  10آبان  12 1396صفر  1439اول نوامبر  2017سالسي و دوم شماره12 9073صفحه تك شماره 5000ريال

به دنبال جهان بدون ترور هستيم
ما 
سردار س رلشكر جعفري در همايش جهان بدون ترور :

تحريم سپاه بهانه است  ،هدف آمريكا
فشار اقتصادي بر مردم است

آمريكا بايد بداند پاسخ ما قاطع و هم راه
با غافلگيري خواهد بود

صداي شكست امپرياليسم در جهان
شنيده مي شود

سيف :

مطالباتازكاسپين
تا سقف 200ميليون تومان
پرداخت مي شود

اگر اي ران نبود سرنوشت سوريه
بدتر از ليبي و مصر بود صفحه 3

قانون كاتسا اجرايي شد

وزير اقتصاد  :بانك ها به جاي
بنگاهداري به بانكداري بپردازند

9

ظريف:

درباره هر اقدام آمريكا
تصميمگيريميكنيم

خروج عملي آمريكا
از توافق هسته اي

تيلرسون :نيروهاي وابسته
به اي ران بايد از ع راق خارج شوند

در فضاي مجازي ميخوانيد

وزراي خارجه و دفاع آمريكا از كنگره
خ واستار صدور مجوز جنگ نامحدود شدند

بخش سياسي خارجي :اجرايي شدن قانون کاتسا از سوي
وزارت خزانه داري اياالت متحده آمريکا ،به معناي خروج رسمي
واشنگتن از برجام و پايان توافق هسته اي است .قانون کاتسا
قانون مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريم است که بر اساس
آن ايران ،کره شمالي و روسيه هدف قرار گرفته شده اند .آنچه
مسلم است اينکه چنانچه مقامات کشورمان از جمله فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز اعالم کرده اند ،اجرايي
شدن قانون "کاتسا" به معناي خروج يکجانبه اياالت متحده
از توافق هسته اي مي باشد .اياالت متحده آمريکا از اقدامات
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مواجهه با گروههاي تروريستي
دست پرورده کاخ سفيد در منطقه عصباني است .بديهي است
که در اين صورت ،لزومي نسبت به پايبندي ايران نسبت به
برجام وجود نخواهد داشت.قانون کاتسا راهبرد منطقه اي مقابله
با تهديدهاي متعارف و غيرمتوازن ايران در خاورميانه و شمال
آفريقا ،اعمال تحريم هاي بيشتر در پاسخ به برنامه موشک هاي
بالستيک ايران ،اعمال تحريم هاي مرتبط با تروريسم در رابطه
با سپاه پاسداران ،اعمال تحريم هاي بيشتر در رابطه با اشخاص
مسئول در نقض حقوق بشر ،اعمال تحريم هاي تسليحاتي ،تداوم
تاثير تحريم هاي مرتبط با حمايت ايران از تروريسم ،گزارش
درباره هماهنگي تحريم ها ميان اياالت متحده و اتحاديه اروپا و
گزارش درباره شهروندان آمريکايي بازداشت شده در ايران را شامل
مي شود .فانون کاتسا چهارم مرداد  96در مجلس نمايندگان
آمريکا تصويب شد و  11مرداد ماه توسط ترامپ امضا شد .
ادامه درصفحه 9
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ترامپ و ايجاد
شکاف در برجام
بازي مشترک آمريکا و اروپا در قبال برجام
احتمال پناهندگي رهبر کاتالونيا

رئيس جمهور :

براي سناريوهاي مختلف برنامه داريم
رئيس مجلس  :اظهارات آمريكاي يها پروپاگانداست

نبايد اعتماد تماشاگر را به تئاتر كم كنيم
جشنواره اي نااميد  ،غيرخالقانه و بيهويت
صفحه2

جشنواره فجر و هزينه هاي جنجالي

» سرمقاله

ديوار كوتاه  49ميليون نفري
سهامداران عدالت

غالمرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول  85و 138
قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعالم مغايرت يا عدم مغايرت
آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري
موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل  44قانون اساسي چطور؟ مرجع
رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي
تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در
پاسخيابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه
قوه يعني سازمان حسابرسي  ،سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات
كشور را مي طلبد.
 -1به موجب بند  6مصوبه مورخ  96/4/3هيئت واگذاري به سازمان خصوصي
سازي اجازه داده شده از ابتداي سال  96بابت خدمات حضور در جلسات مجامع
عمومي شركت هاي سرمايهپذير طرح توزيع سهام عدالت  -وصول سودهاي
متعلقه  -ثبت عمليات حسابداري  -نگهداري حساب سود سهام و نيز تامين
هزينه هاي ساماندهي طرح مذكور و ساير هزينه ها ،معادل  5در هزار سود
تقسيم شده ساالنه سهام عدالت را به عنوان كارمزد خدمات خود از محل وجوه
حاصل از واگذاري بنگاهها را شناسايي و به درآمد خود منظور نمايد.
 -2پرسش اين است اوال آيا اين حق الزحمه فقط در مورد سهام عدالت است كه
واگذار شده  .در مورد ساير واگذاريها چه ؟ ثانيا تعداد شركتهاي سرمايهپذير
عدالت چند شركت است؟ به يك روايت تعداد اين شركتها بالغ بر بيش از
 343شركت سرمايهپذير سهام عدالت هستند .آيا اين تعداد صحيح است؟
سود اين شركت ها از سال  85تا كنون چند هزار ميليارد بوده و سهم چهل
و چند ميليون سهامدار عدالت از باب قدرالسهم تا  40درصدي اين سود چه
مبلغ است؟سود يكساله به ماخذ قدرالسهم  40درصدي آن  343شركت اگر
 4000ميليارد تومان باشد  5در هزار موضوع مصوبه هيئت واگذاري مي
شود  200ميليارد تومان كه بايد از جيب سهامداران كسر و به حساب سازمان
خصوصي سازي به عنوان حق الزحمه منظور شود .آيا صاحبان سهام عدالت
يعني چيزي حدود  49ميليون نفر به اين رضايت داده يا مي دهند؟ اصال با
وجود شركت هاي سهام عدالت استاني به عنوان مجمع عمومي صاحبان سهام
عدالت به نمايندگي از  49ميليون نفر سهامدار  -سازمان خصوصي سازي اين
وسط چه محلي از اعراب دارد؟
 -3فراز دوم اصل  53قانون اساسي مي گويد همه پرداخت ها مي بايستي به
موجب قانون باشد .احكام آمره قانوني عادي تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت مي گويد دريافت و پرداخت ها بايد وفق قانون باشد .آيا سهم بخشي
 5در هزاري سودسهام عدالت به عنوان حق الزحمه سازمان خصوصي سازي
بدون توجه به وجود  30شركت استاني سهام عدالت كه متولي جمع و جور و
رتق و فتق سهام عدالت هستند ،قانونيت دارد؟ اين  5در هزار را چگونه تقويم
كرده اند ؟ چرا  4در هزار يا  6در هزار نيست؟
 -4مالكيت مشاعي  49ميليون نفر از سهامداران عدالت بر نصاب سهم سود
 40درصدي كمتر يا بيشتر شركتهاي سرمايهپذير اصلي انكارناپذير است.
توليگري  30شركت استاني سهام عدالت بر اصل و فرع سود تا  40درصدي
سهام عدالت در تمامي شركتهاي سرمايهپذير عموما و  7پااليشگاه نفتي
خصوصا جايي براي سازمان خصوصي سازي باقي نمي گذارد تا بدون اذن
مالكين و بدون قبول  30شركت استاني سهام عدالت  200ميليارد تومان
كه هيچ بلكه يك ريال شرعا و قانونا قابل نقل و انتقال از وجوه سهامداران
به غير باشد .
 -5سازمان خصوصي سازي با وجود  30شركت استاني سهام عدالت چه خدمتي
به سهامداران عدالت كرده كه آن  30شركت از انجام آن عاجز باشند؟ شواهد
و قرائن موجود حكايت از بي سروساماني تقويم و تسجيل واگذاريها در حوزه
شركتهاي سرمايهپذير دارد  .سكوت توام با رضايت سازمان خصوصيسازي
در مورد خروج  7پااليشگاه از سبد سهام دولت و تضييع حقوق به ميزان
 20درصد از سهم  40درصدي سهامداران عدالت در اين پااليشگاه ها مويد
اين بي سروساماني است.
ادامه در صفحه4

شركت مخابرات ايران
(سهامي عام)
مخابرات منطقه زنجان

»

برادر بزرگوار سردار سرلشگر
پاسدار حاج قاسم سليماني

درگذشت پدرگرامي آن برادر ارزشمند و مجاهد
بزرگ را تسليت عرض نموده براي جناب عالي و
هم بستگان صبر و اجر و براي آن مرحوم غفران
حضرت حق را خواستارم.
محسن رفيق دوست

شركت آب و فاضالب
استان ايالم

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي
شماره  96/10با ارزيابي كيفي
شرح در صفحه 12

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

 )1موضوع مناقصه :نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل نوري و
مسي و سيستمهاي  PGو نگهداري شبكه هوايي شامل سيمكشي
و بازسازي و نوسازي خطوط مشتركين مركز تلفن شهري قائم(عج)
مخابرات شهرستان زنجان
 )2شماره مناقصه :مناقصه -96-8-10م
 )3حوزه متقاضي :مديريت مخابرات شهرستان زنجان
 )4قيمت پايه برآوردي ساالنه 2/000/000/000 :ريال
 )5شرح عمليات :نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل نوري و مسي و
سيستمهاي  PGو نگهداري شبكه هوايي شامل سيمكشي و بازسازي
و نوسازي خطوط مشتركين با مصالح مورد نياز به عهده پيمانكار (به
جز كابلهاي  600زوج و باالتر و دستگاه پرگين) در محدوده مركز تلفن
شهري قائم (عج) مخابرات شهرستان زنجان
 )6محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات -
ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي
رضائي  -شماره تماس 02433122132
 )7مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز يكشنبه
مورخ 96/8/21
 )8هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  150/000ريال طي فيش
واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز
در كليه شعب با شماره شناسه 2104196643396
 )9زمان و مكان جلسه توجيهي :ساعت  9روزدوشنبه مورخ 96/8/22
در محل اتاق اداره پشتيباني و تداركات
 )10مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه
 125/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به
حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه
شعب با شماره شناسه  2104196637214و يا چك بانكي رمزدار/چك
تضمينشده بانكي ميباشد.
 )11توضيح اينكه مناقصه به صورت دومرحلهاي برگزار ميگردد.
 )12محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع
در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات استان
زنجان
 )13مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز شنبه مورخ 96/9/4
 )14زمان و مكان بازگشايي پاكات مرحله اول (الف و ب) :ساعت  8صبح
روز يكشنبه مورخه  96/9/5در محل اتاق اداره پشتيباني و تداركات
 )15آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات استان زنجان)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات
كشور)
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي فوقالذكر فقط به
منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در
مهلت مقرر ضمن واريز فيش نقدي جهت دريافت اصل اسناد به اداره
تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در
اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي خريداران محترم اسناد ميبايستي قبل از
اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهور شده
به دبيرخانه شركت تحويل نمايند يا به آدرس پستي :زنجان  -جاده
گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/11 :
خ ش96/8/10 :

اداره پشتيباني و تداركات شركت
مخابرات ايران  -منطقه زنجان

