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«ابتکار» از تالش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به مسئوالن و شفافسازی از اموالشان گزارش میدهد

تعقیب کیفری مجازات اختفای اموال

«طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئوالن» اولین بار  14تیر 84
در مجلس هفتم مطرح شد و نمایندگان مطالبهکننده قصد داشتند به واسطه
این قانون مسئوالن را موظف کنند به منظور شفافیت و جلوگیری از اضافه
شدن اموالی خارج از عرف و رفع شبهههای موجود در قبال اموال و دارایی
مسئوالن ،لیست اموالشان را اعالم کنند .ولی از همان ابتدای کار موانعی
قانونی در مسیر آنها قرار گرفت و بعد از  2سال که این طرح روی میز کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس ماند ،باالخره سال  86به تصویب صحن علنی مجلس
رسید .البته این تازه آغاز کار و رفت و آمدهای طرح فوق در مسیر مجلس و
شورای نگهبان بود چرا که این شورا مصوبه فوق را مغایر اصل  142قانون اساسی
دانست و دوباره این طرح را به مجلس برگرداند.
شورای نگهبان بر این عقیده بود که اصل  142قانون اساسی صراحتا مسئوالنی
را که باید به اموال آنها رسیدگی شود مشخص کرده است و وظیفه رسیدگی به
د بنابراین طرح
این موضوع را در حیطه اختیارات رئیس قوه قضائیه می دانستن 
مذکور را مغایر قانون اساسی اعالم کردند.
رفت و برگشتهای چند ساله «اموالت را از کجا آوردی» بین مجلس و
شورای نگهبان!
گفتنی است در مسیر رفت و برگشتهای این مصوبه عمر مجلس هفتم به
سرآمد و پای مصوبه فوق به مجلس هشتم باز شد .اگرچه مجلس هشتمیها
موضوع مورد بحث را مورد بررسی و بازبینی قرار دادند ،ولی باز هم شورای
نگهبان کوتاه نیامد و آن مصوبه را به مجلس بازگرداند تا باالخره این مجمع
تشخیص باشد که درباره موضوع مورد مناقشه و اختالف نظر تصمیمگیری
کند .به همین منظور فروردین  90این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رفت ولی با توقفی  4ساله مواجه شد و باالخره در آبان  94قانون «از کجا
آوردهای» با اصالح مجمع تشخیص به تصویب رسید .قانون فوق پس از آن
برای تدوین و تصویب آییننامه اجرایی به قوه قضائیه رفت ولی باز چند سال
دیگر در پشت سدهای این قوه ماند .با گذشت  2سال دیگر از این ارجاع،
حجتاالسالم محسنی اژهای ،معاون اول قوه قضائیه در  ۲۶شهریور  ۹۶در
نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرنوشت اجرای قانون
رسیدگی به اموال مسئوالن پاسخ داد و گفت« :این قانون اختالفی بین شورای
نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد .در آنجا
بیش از موارد اختالفی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد و در
حال حاضر ماده اول در حال اجرا است ،اما نسبت به مواد بعدی مشکالت
هنوز مرتفع نشده و آییننامه کامل نشده ،چون باید در مورد برداشتی که از
مصوبه مجمع میشود سؤالی شود که اختالفنظر هست».
عزم رئیس جدید قوه قضا برای تعیین تکلیف «بررسی اموال مسئوالن»
البته با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی ،رئیس جدید قوه قضائیه و با توجه
به شرایط فعلی کشور که از هر گوشه و کنار آن خبری از اختالس و فساد
مالی برخی مسئوالن و مدیران به گوش میرسد که باعث تضعیف اعتماد
مردم به مسئوالن نظام و حاکمیت شده است .ظاهرا عزمی جدی برای روشن
شدن تکلیف این قانون به وجود آمده است ۱۶ .اردیبهشت سال جاری بود که
حجتاالسالم رئیسی در جلسه مسئوالن قضایی با اشاره به قانون «رسیدگی به
دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران» مصوب سال ۹۴
که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابالغ شده بود» ،اظهار کرد« :آییننامه
اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است ،در حال
اگهی تحدیدحدودعمومی قسمتی ازامالک واقع دربخش هشت حوزه ثبتی
شهرستان جم

برابرمقــررات ماده14و15قانــون ثبــت تحدیدحــدود امــاک واقــع در بخــش هشــت حــوزه ثبتــی شهرســتان جــم
درروزهایــی ذیــل اعــام گردیــده اســت بعمــل خواهدامــد
پاک 36/3858اقای علیرضا رفیعی ششدانگ یکباب خانه واقع دروالیت به مساحت 335/68مترمربع
پــاک 36/4355اقــای علــی کوشــک زاد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع دروالیــت بــه مســاحت
1506/05مترمربــع
پاک 36/4429اقای حمیدزارعی ششدانگ یکباب ساختمان واقع دروالیت به مساحت 320مترمربع
پاک 36/4430اقای حمیدزارعی ششدانگ یکباب ساختمان واقع دروالیت به مساحت 260/37مترمربع
پاک 36/4452خانم اشرف حاجی زاده ششدانگ یکباب خانه واقع دروالیت به مساحت 85/75مترمربع
پــاک 36/4453اقــای علــی اذر پیــک قســمتی ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت بــه مســاحت
184/10مترمربــع
روزیکشنبه 1398/4/16
پاک 36/4455اقای یاسین ایین ششدانگ یکباب ساختمان واقع دروالیت به مساحت 413/32مترمربع
پاک 36/4456اقای محسن عباسی راد ششدانگ یکباب خانه واقع در والیت به مساحت 345مترمربع
پاک 36/4457اقای رضا عباسی ششدانگ یکباب ساختمان واقع دروالیت به مساحت 241/52مترمربع
پــاک 36/4458اقــای عبــاس عباســی قســمتی ازششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دروالیــت بــه مســاحت
241/17مترمربــع
پــاک 36/4462خانــم افســانه فــرج الــه زاده ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع دروالیــت بــه مســاحت
69/33مترمربــع
پاک 36/4463اقای عمران مصدقی ششدانگ یکباب ساختمان واقع دروالیت به مساحت 71/25مترمربع
روزدوشنبه1398/4/17
پــاک 36/4496اقایــان محمداکبــری ارزندریانــی وعلیرضــا طاهــری فرهرکــدام ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ
یکبــاب ســاختمان واقــع دروالیــت بــه مســاحت 295/95مترمربــع
پــاک 36/4499اقــای عبدالــه محمــدی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت بــه مســاحت
415/77مترمربــع
پــاک 36/4518اقــای عبدالخالــق افراختــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع دروالیــت بــه مســاحت
383/66مترمربــع
پاک 36/4519اقای مجیدجوکار ششدانگ یکباب ساختمان واقع دروالیت به مساحت 323/03مترمربع
پــاک 36/4522اقــای ســیدعلی موســوی نســب ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع دروالیــت بــه مســاحت
252/23مترمربــع
پــاک 37/2045اقــای علــی کــرم باقــری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در خواجــه احمــدی بــه مســاحت
275مترمربــع
پــاک 37/2046اقــای میثــم عزیــزی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
603/03مترمربــع
روزسه شنبه1398/4/18
پــاک 37/2049اقــای امیــن عبدالهــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
443/31مترمربــع
پــاک 37/2050اقــای عبــاس عباســی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
375/35مترمربــع
پــاک 37/2051اقــای مجیــد حیــدری ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
355/80مترمربــع
پــاک 37/2057اقــای علیرضــا حســام الدینــی کازرونــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع درخواجــه احمــدی بــه
مســاحت 138/55مترمربــع
پــاک 37/2085اقــای محمــود برقــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
324/04مترمربــع
پــاک 37/2086اقــای محمودبرقــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
312/20مترمربــع
پــاک 37/2088اقــای عیســی ســالمی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
205متــر مربــع
روزچهارشنبه 1398/4/19
پــاک 37/2089اقــای محمــود ســعادتی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درخواجــه احمــدی بــه مســاحت
318مترمربــع
پاک 37/2090اقای علی محمدی ششدانگ یکباب خانه واقع درخواجه احمدی به مساحت 397مترمربع
پاک 38/218اقای یونس امین ششدانگ یکباب خانه واقع درقلعه کهنه به مساحت 222/40مترمربع
پاک 38/219اقای عبدالجلیل اسدی ششدانگ یکباب ساختمان واقع درقلعه کهنه به مساحت 292/47مترمربع
پاک38/220خانــم زهــرا نامــور قســمتی ازششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درقلعــه کهنــه بــه مســاحت
348/10مترمربــع
پاک 38/221اقای اکبر نامور ششدانگ یکباب خانه واقع درقلعه کهنه به مساحت 309/17مترمربع
روزشنبه 1398/4/22
پــاک 39/122اقــای علــی حیــدری ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درزایرمحمــد رضایــی بــه مســاحت
548مترمربــع
پــاک 39/123اقــای علــی فاریابــی قســمتی ازششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درزایــر محمدرضایــی بــه مســاحت
1120/26مترمربــع
پــاک 39/124اقــای مصطفــی صالحــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درزایــر محمدرضایــی بــه مســاحت
539/78مترمربــع
پــاک 39/125خانــم ســعیده باقــری قســمتی ازششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع درزایــر محمدرضایــی بــه مســاحت
65/30مترمربع
پاک 40/81اقای غضنفر صفاری ششدانگ یکباب خانه واقع درزیبا مکان به مساحت 471/02مترمربع
روزیکشنبه1398/4/23
پاک 41/287اقای محمدتقی رفیعی ششدانگ یکباب خانه واقع درصیدی به مساحت 594/57مترمربع
پاک 41/317اقای محمد علی رفیعی ششدانگ یکباب خانه واقع درصیدی به مساحت 360/23مترمربع
پاک 42/274اقای حسن محمدی ششدانگ یکباب خانه واقع دربابامبارکی به مساحت 693/24مترمربع
پاک 43/311اقای ابراهیم رجایی پورششدانگ یکباب خانه واقع درهنگدان به مساحت 1058/40مترمربع
پاک 44/332خانم سمیه شریفی ششدانگ یکباب کارگاه واقع درقایدی به مساحت 507/20مترمربع
پاک 49/247اقای قاسم پیکار ششدانگ یکباب کارگاه واقع درباریکان به مساحت 300مترمربع
روزدوشنبه 1398/4/24
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سخنگوی قوه قضائیه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب ،ابالغ و اجرایی شدن آییننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران ،قانون موسوم به «از کجا آوردهای» از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد .این قانون از قوانینی است که با گذشت سالها و طی
مسیر طوالنی بین مجلس ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تاکنون مغفول مانده است .اما با اعالم خبر سخنگوی قوه قضائیه درباره ابالغ
آییننامه فوق ،خون تازهای در رگهای پیگیریکنندگان آن دوید و امیدها برای محقق شدن این قانون که اصل آن در قانون اساسی هم وجود دارد ،زنده
شده است.

بایدمشخص
شود مسئوالن
اموالشان را از
کجا آوردهاند،
ضمن اینکه باید
یآزمایی
راست 
شود تا دارایی
خود را با تبانی
به نام دوست
و آشنای مورد
اعتمادشان
انتقال ندهند .با
این کار جلوی
رانت و فساد
فعلیگرفته
میشود
نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل  ۱۴۲قانون اساسی
است ،به مرحله اجرا درخواهد آمد ».پس از آن بود که سخنگوی قوه قضائیه
اعالم کرد آییننامه فوق تدوین ،تصویب و ابالغ شده است و این خبری است
که میتواند زمینه شفافیت و اعتمادسازی جامعه نسبت به مسئوالن را فراهم
کند .البته به شرطی که آییننامه ابالغ شده به درستی اجرایی شود.
اگر مسئولی اموالش را اعالم نکند تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد
گفتنی است طبق اظهارات مسئوالن قضایی ،ضمانت اجرایی خوبی برای
قانون فوق پیشبینی شده است؛ به طوری که اگر مسئولی اموالش را اعالم
پــاک 55/334اقــای حســین هوشــمند ششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع در کــوری حیاتــی بــه مســاحت
75/54مترمربــع
پــاک 55/335اقــای عنایــت بازیافــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درکــوری حیاتــی بــه مســاحت
463/91مترمربــع
پاک 58/53اقای حسین عزیزی ششدانگ یکباب خانه واقع درفرامرزی به مساحت 605/53مترمربع
پاک 60/740اقای یونس موزه ششدانگ یکباب خانه واقع درعلی اباد به مساحت 444/03مترمربع
پاک 60/744اقای ارمان گلزارپور ششدانگ یکباب ساختمان واقع درعلی اباد به مساحت 298/69مترمربع
پاک 60/745اقای مهدی دشتی ششدانگ یکباب خانه واقع درعلی اباد به مساحت 221/46مترمربع
پاک 60/746اقای اصغر قاسم پور ششدانگ یکباب خانه واقع درعلی اباد به مساحت 189/50مترمربع
روزسه شنبه1398/4/25
پــاک 61/339اقــای اســماعیل رحمانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهــر حــاج نوشــاد بــه مســاحت
252/45مترمربــع
پــاک 61/340خانــم خدیجــه رحمانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهــر حــاج نوشــاد بــه مســاحت
137/95مترمربــع
پــاک 61/341اقــای محمــد رضــا ابراهیمــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهــر حــاج نوشــاد بــه مســاحت
136/89مترمربــع
پــاک 61/342خانــم مرضیــه فکــری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهــر حــاج نوشــاد بــه مســاحت
209/66مترمربــع
پــاک 61/347اقــای علــی بنیــادی وخانــم فاطمــه جعفــرزادگان هرکدام ســه دانــگ ازششــدانگ یکباب ســاختمان
واقــع دربهــر حاج نوشــاد بــه مســاحت159/02مترمربع
پــاک 61/348اقــای حبیــب الــه قاســمی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهــر حــاج نوشــاد بــه مســاحت
257/27مترمربــع
روزچهارشنبه 1398/4/26
پاک 61/349اقای حیدر حاتمی ششدانگ یکباب خانه واقع در بهر حاج نوشاد به مساحت 609مترمربع
پاک 62/1242اقای سیدمحمد اسدیاری ششدانگ یکباب خانه واقع دربهرباغ به مساحت 360/53مترمربع
پاک 62/1250خانم فاطمه اندام ششدانگ یکباب ساختمان واقع در بهرباغ به مساحت 192/36مترمربع
پــاک 62/1251اقــای مهــدی رفیعــی پــور ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع دربهربــاغ بــه مســاحت
6021/86مترمربــع
پاک 62/1252اقای عبدالهادی مقاتلی ششدانگ یکباب خانه واقع دربهرباغ به مساحت 190مترمربع
پــاک 62/1253اقــای حســین مصلحــی پــور ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بهربــاغ بــه مســاحت
268مترمربــع
پاک 62/1254اقای عباس بلیاد ششدانگ یکباب ساختمان واقع دربهرباغ به مساحت 124مترمربع
روزشنبه 1398/4/29
پــاک 62/1255اقــای حســن رفیعــی پــور ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهربــاغ بــه مســاحت 445/25مترمربــع
پــاک 62/1256اقــای مهــدی ســعیدی قســمتی ازششــدانگ یکبــاب خانه واقــع دربهربــاغ بــه مســاحت 27/26مترمربع
پاک 62/1257اقای علی سعیدی ششدانگ یکباب ساختمان واقع در بهرباغ به مساحت 197/15مترمربع
پاک 62/1258اقای اکبر پیروانی ششدانگ یکباب ساختمان واقع دربهرباغ به مساحت 523مترمربع
پــاک 62/1259اقــای حاتــم عبــدی قســمتی ازششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهربــاغ بــه مســاحت
60/53مترمربــع
پاک 62/1260اقای حسین نجفی ششدانگ یکباب خانه واقع در بهرباغ به مساحت 334/84مترمربع
روزیکشنبه 1398/4/30
پاک 62/1262اقای محمدرضا یوسفی ششدانگ یکباب خانه واقع دربهرباغ به مساحت 195/50مترمربع
پاک 62/1265اقای سید محمداصفهانی ششدانگ یکباب خانه واقع دربهرباغ به مساحت 323/85مترمربع
پــاک 63/3012خانــم فریــده بداغــی بهلولــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهارســتان بــه مســاحت
207/57مترمربــع
پــاک 63/3036خانــم فاطمــه حســین زاده ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع دربهارســتان بــه مســاحت
207مترمربــع
پاک 63/3044خانم صغری بیدکار ششدانگ یکباب خانه واقع دربهارستان به مساحت 185/51مترمربع
پاک 63/3056خانم سیما بذرافشان ششدانگ یکباب خانه واقع دربهارستان به مساحت 223/23مترمربع
روزدوشنبه1398/4/31
پاک 63/3060اقای حسین نوذری ششدانگ یکباب خانه واقع دربهارستان به مساحت 537/90مترمربع
پاک 63/3061اقای حسین نوذری ششدانگ یکباب خانه واقع دربهارستان به مساحت 255/71مترمربع
پاک 63/3062اقای حسین نوذری ششدانگ یکباب خانه واقع دربهارستان به مساحت 287/06مترمربع
پــاک 63/3076خانــم ســیده نرگــس حســینی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربهارســتان بــه مســاحت
275/84مترمربــع
پــاک 63/3077اقــای کامبیــز کامــران یــک قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع دربهارســتان بــه مســاحت
36697/29مترمربــع
پــاک 63/3095اقــای محمداکبــری ارزنــد ریانــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع دربهارســتان بــه مســاحت
205مترمربــع
روزسه شنبه1398/5/1
پــاک 70/781اقــای ســید یعقــوب بنــی فاطمــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع درچاهــه بــه مســاحت
256مترمربــع
پــاک 71/213خانــم نداحســین زاده برازجانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع دربــاده خــوار بــه مســاحت
242/56مترمربــع
پاک 130/186اقای عباس دمساز ششدانگ یکباب خانه واقع درحاجی اباد به مساحت 476/85مترمربع
پــاک 130/187اقــای ســید اســداله حســینی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درحاجــی ابــاد بــه مســاحت
301/21مترمربــع
پــاک 130/188اقــای ســید یحیــی حســینی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درحاجــی ابــاد بــه مســاحت
288/37مترمربــع
روزچهارشنبه1398/5/2
تحدیدحــدود امــاک فــوق الذکــر ازســاعت 8صبــح روزهــای تعیین شــده درمحل شــروع وبعمــل خواهــد امدلذازکلیه
متقاضیــان ومجاوریــن امــاک فــوق الذکــر بموجــب ایــن اگهــی دعــوت مــی شــود کــه وقــت تعییــن شــده درمحــل
حضوربهــم رســانند چنانچــه هریــک ازمتقاضیــان امــاک حاضرنباشــند مطابــق ماده15قانــون ثبــت امــاک انهــا
باحــدود اظهارشــده ازطــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهدشــد واخواهــی مجاوریــن نســبت بــه حــدود وحقــوق
ارتفاقــی برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی لغایــت ســی روز پذیرفتــه خواهدشــد
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نکند یا ناقص اعالم کند ،تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
راهی برای مقابله با اشاعه رانت و فساد بین مسئوالن
در راستای این خبر برخی نمایندگان در گفت وگو با «ابتکار» اظهار خوشحالی
ق گفتند که این قانون راهی برای شفافیت
کرده و با استقبال از ابالغ آییننامه فو 
بیشتر و جلوگیری از فساد و اشاعه رانت است.
تالش برای شفافسازی و جلب اعتماد عمومی
حمید گرمابی در گفت وگو با «ابتکار» گفت« :بررسی اموال مسئوالن قطعا
یکی از راههای خوب شفافسازی و اعتمادسازی جامعه نسبت به شرایط
نوبت دوم

اقتصادی مسئوالن است و اگر درست اجرا شود ،میتواند تا حد زیادی به
روشن شدن مباحث مالی و جلب اعتماد عمومی کمک کند».
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس ادامه داد« :ایجاد رضایت مردم
از مسئوالن از اهمیت ویژهای برخوردار است و بررسی اموال مسئوالن همان
طرح «اموالت را از کجا آوردهای؟» است که به صورت کلیتر در قانون اساسی
آمده است .بعد از گذشت سالها بررسی موارد اختالفی بین مجلس و شورای
نگهبان و عبور از فیلتر مجمع تشخیص ،حاال به مرحله ابالغ رسیده است
و معتقدم اگر خوب اجرا شود ،راهکار مناسبی برای جلب اعتماد مردم به
مسئوالن و نظام خواهد بود».
گرمابی همچنین افزود« :در واقع میتوان گفت که آییننامه قانون رسیدگی
به اموال مسئوالن بهعنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که عالوه بر
افزایش اعتماد عمومی ،مسئوالن را در برابر شایعات و حاشیههایی که ممکن
است از سوی برخی اشخاص یا جریانها درباره آنها مطرح شود ،حفظ کند.
پس باید همه از این قانون استقبال کنند».
قانون خوب داریم ولی راه فرار زیاد است!
اصغر سلیمی ،سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس
هم در تایید این اظهارات به «ابتکار» گفت« :معتقدم در کشور همه چیز
باید شفاف و روشن باشد .یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث فسادهای
مختلف مطرح است ،اینکه قانون خوب داریم ولی راه فرار و دور زدن قانون هم
به طور فراوان وجود دارد».
او افزود« :اگر بتوانیم دولت الکترونیک داشته باشیم و میزان حقوق و مزایا و
دریافتی پرسنل و مسئوالن مشخص باشد و ورودی و خروجی همه پولها به
وزارتخانهها و سازمانها مشخص شود ،تخلف و فساد کمتر میشود و این گامی
بزرگ و رو به جلو است».
سلیمی تاکید کرد« :اینکه فردی به واسطه مسئولیتی که دارد یا وابستگی
که به یک مسئول دارد ،از رانت استفاده کند ،به کلیت نظام ضربه میزند و
موجب بیاعتمادی مردم به مسئوالن و حاکمیت میشود و همه را با یک چشم
میبینند .به همین دلیل به نظرم «بررسی اموال مسئوالن» و قانون «از کجا
آوردهای» ،قانون خوبی است ولی باید درست اجرا شود و صرفا ابالغ آن کافی
نیست و باید بتوانیم در همه حوزهها مثل سایر کشورها این شفافیت را ببینیم».
نماینده مردم سمیرم در خانه ملت ادامه داد« :در سایر کشورها حتی
کوچکترین موضوعات شفاف است و اگر رئیس جمهوری یا نخست وزیر یا
نماینده مجلس فالن کشور بخواهد از تلفن دولتی تماسی شخصی بگیرد ،باید
درباره این کار جوابگو باشد».
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه
«باید درباره چگونگی اجرای دقیق این قانون توجه الزم را داشته باشیم» ،به
«ابتکار» گفت« :مثال برخی مسئوالن و افراد اموالشان را به نام اطرافیان و
دوستان مورد اعتمادشان میزنند تا از دست قانون فرار کنند و اموالشان
مشخص نشود و باید در برابر چنین رفتارهایی که باعث دور زدن قانون میشود
هوشیار باشیم و راه فرارهای قانونی را در قبال این افراد ببندیم و اجازه ندهیم از
اعتماد عمومی سوءاستفاده شود».
نماینده سمیرم در مجلس تاکید کرد« :باید مشخص شود مسئوالن
اموالشان را از کجا آوردهاند و سرنوشت این اموال چه میشود ،ضمن اینکه
باید در قبال اموال آنها راستیآزمایی شود تا اموال و دارایی خود را با تبانی به نام
دوست و آشنای مورد اعتمادشان انتقال ندهند .اگر این کار انجام شود جلوی
رانت و فساد و البیهای فعلی گرفته میشود».

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای *(شماره *)98/5
شرکت مخابرات ایران « مدیریت منطقه گیالن»

موضوع  :اجرای پروژه فروش اینترنت ( ftthتانوما) در سطح استان گیالن
شرکت مخابرات ایران (منطقه گیالن) در نظر دارد اجرای پروژه فروش اینترنت ( ftthتانوما) در سطح استان را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واگذار نماید.
برآورد کلی هزینه اجراء جمعا بمبلغ 19/200/000/000 :ریال می باشد.
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:
کلیــه شــرکت هــای واجــد الشــرایط بــرای شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد مبلــغ  200/000ریــال بــه حســاب ســپهر  0102521606005نــزد بانــک صــادرات بنــام شــرکت مخابــرات ایــران واریــز نماینــد و ســپس جهــت دریافــت
اســناد مناقصــه یــا از طریــق مراجعــه حضــوری بــه واحــد قــرار دادهــای مخابــرات منطقــه گیــالن بــه آدرس :گیــالن – رشــت – گلســار – ســاختمان مرکــزی – طبقــه ســوم و یــا از طریــق مراجعــه بــه پایــگاه هــای اینترنتــی بــه
آدرس WWW.TCI.IR :و  WWW.TCG.IRو  http://IETS.MPORG.IRاقــدام نماینــد.
توجــه :کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســتی نســبت بــه تحویــل و یــا ارســال یــک نســخه تصویــر فیــش واریــزی  200/000ریالــی بــرای تهیــه و خریــد اســناد مناقصــه اعــم از حضــوری و یــا غیــر حضــوری از طریــق ســایت هــای
فــوق الذکــر را بهمــراه مشــخصات کامــل شــرکت قبــل از اتمــام آخریــن روز تاریــخ دریافــت «خریــد» اســناد مناقصــه بــه واحــد قــرار دادهــا اقــدام نماینــد .ضمنــا تحویــل اصــل فیــش واریــزی بهمــراه ســایر مســتندات در خواســتی در پاکــت
(ب) اســناد مناقصــه هنــگام تحویــل بــه دبیــر خانــه توســط کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه الزامــی مــی باشــد.
سپرده شرکت در مناقصه:
به مبلغ  768/000/000ریال می باشد که بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمیمی و در وجه شرکت مخابرات ایران می باشد.
«ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده /مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ،ترتیب اثر داده نخواهد شد».
آخرین تاریخ دریافت «خرید» اسناد مناقصه :از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  98/03/29می باشد.
آخرین مهلت تحویل «ارسال» اسناد مناقصه :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  98/04/09تحویل به دبیر خانه خواهد بود.
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه :پاکتهای شرکت کنندگان در مناقصه راس ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  98/04/10می باشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه :سالن کنفرانس مخابرات منطقه گیالن واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی بازگشایی خواهد شد.
زمان اجرای پروژه :بمدت دو سال می باشد.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور الزامی است
توجه:
الــف) بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود ،مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.در ضمــن مخابــرات منطقــه گیــالن در قبــول یــا رد هــر یــک یــا
تمــام پیشــنهادها مختــار بــوده و در صــورت رد پیشــنهاد دالیــل آن را بصــورت مکتــوب بــه پیشــنهاد دهنــده اعــالم خواهــد کــرد.
ب) ضمنا حضور نماینده تام االختیار شرکت با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه روز بازگشایی پاکت مناقصه بال مانع می باشد.
تلفن 33132392 :فکس32132331 :
سایت اینترنتی  WWW.TCG.IR :و  WWW.TCI.IRو http://IETS.MPORG.IR
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/22 :
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شرکت مخابرات ایران «منطقه گیالن»

مفقودی

شناســنامه وســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 534ط 64ایــران  45بــه شــماره
موتــور  124k0370656شــماره شاســی  NAAN01CA1EH138010برنــگ ســفید روغنــی مــدل 1393
3301
بنــام حســن بهبــودی نــژاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

کارت دانشــجویی شــماره  9521330008متعلــق بــه آقــای محمــد حــق شــناس دانشــجوی دانشــگاه علــوم
پزشــکی زاهــدان درمقطــع کارشناســی رشــته هوشــبری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 3302

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری ســایپا  ،تیــپ131SE :مــدل 1395 :رنگ:ســفید -روغنــی بــه شــماره موتــور:
 M13/5689720شــماره شاســی  NAS411100G3604011 :و بــه شــماره پــاک :ایــران 517 -16ل 25
مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم
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برگ سبز ،کارت ماشین،وکالت نامه سواری پیکان رنگ سفید مدل
 1383به شماره پالک 327-34ج 13به شماره موتور 11284014216
و شماره شاسی 10013556به نام فرهاد شریفی مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
سند کمپانی کامیونت نیسان رنگ آبی روغنی مدل  1386به شماره
پالک 419-49ج 33به شماره موتور  386058و شماره شاسیk100671
به نام خداخواست پیرا مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند و برگ سبز خودروی سواری کار سیستم کیا تیپ SL
اسپورتیج مدل  ۲۰۱۳به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور
G4KECH471705به شماره شاسی KNAPC812DD7333192به
شماره پالک  ۶۵ج  ۹۲۹ایران  ۴۹به نام ارسالن پیرنیا مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد .

آگهی تشکیل مجمع عمومی
شرکت آناسیرپارس شرکت
با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  422373وشناسه ملی 10320752740

از کلیه شرکا توسط مدیر عامل دعوت میشود در

تاریخ  98/4/4ساعت  10:00صبح در محل دائمی

شرکت حضور یابند .موضوع و موارد مجمع

 : 1استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و

تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

 :2تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

