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پرونده ویژه
«رسالت» در گفتوگو با کارشناسان ،شرایط امنیتی خلیجفارس را بررسی میکند

ناوهای بینوا در خلیجفارس!
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طبق برخي اخبار ،يک ناو جنگي نيروي دريايي انگليس موسوم به «اچ ام اس کنت» روز دوشنبه
 21مردادماه جهت پيوستن به ناوهاي آمريکايي مستقر در آبهاي خليجفارس ،روانه منطقه شد.
اعزام اين ناو جنگي در حالي صورت گرفته که تنشها ميان آمريکا و ايران رو به افزايش است .الزم به
ذکر است که اعزام اين ناو جنگي به آبهاي خليجفارس بخشي از همکاري انگليس و آمريکا با ادعاي
«تأمين امنيت دريانوردي در خليجفارس» براي کشتيهاي تجاري است .نکته قابلتوجه اين است
که نفتکش انگليسي اواخر عصر جمعه ( 28تيرماه) در تنگه هرمز توسط ايران توقيف شده و همچنان
در توقيف به سر ميبرد.

مواضعحیدری
رهبر معظم انقالب اسالمی با هیئتی از جنبش انصاراهلل یمن دیدار کردند

سرمقاله

نشانههايی از صدور انقالب
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مردم یمن دولتی قوی تشکیل خواهند داد و در سایه آن به پیشرفت خواهند رسید

عبدالسالم :مواضع حیدری شما در حمایت از مظلومین یمن مایه برکت و روحیهبخش است

عکس /پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

قانون برنامه دو سال پس از تصويب
| غالمرضا انبارلويي |
تحقيقات و پژوهش؛ موتور متحرك علم و فناوري كشور
است .بستر علم و فناوري در دانشگاهها و مراكز علمي
تحقيق و پژوهش ميباشد و الزمه پيشرفت علمي امكانات
ابزاري و تهيه امكانات مستلزم بودجه و تخصيص اعتبار
است .قانونگذار حكمي را در برنامه ششم منابع تأمين
اعتبار براي تحقيقات و پژوهش پيشبيني كرده و احكامي
را براي تأمين آن وضع كرد ،سخن اين است آيا دولت به
ماهو دستگاههاي اجرايي به اين احكام آمره عمل كردهاند و ميكنند؟ توجه به مراتب
زير پاسخي است به اين پرسش:
 -1در برنامه ششم توسعه كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت
خدمات كشوري و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  50قانون الحاق يك مكلفند عالوه
بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است يك
درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينهاي و در مورد شركتهاي دولتي از هزينههاي
غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند)1(.
 -2در برنامه ششم كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي
وابستهبهاستثنايصندوقهايبازنشستگيوبيمهموظفندبهمنظورحمايتازپژوهشهاي
مسئله محور و تجاريسازي نوآوري حداقل سه درصد از سود قابل تقسيم سال قبل خود
را براي مصرف در امور تحقيقات و توسعه فناوري در بودجه ساالنه زير نظر شوراي عالي
علوم تحقيقات و فناوري منظور كنند)2( .
 -3اجراي احكام آمره مقنن در تأمين اعتبارات يك درصدي و سه درصدي فوقالذكر
مستلزماوالتعيينرديفدرآمديتمركزوتجميعوجوهمربوطه،ثانيامبادله موافقتنامه
با سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاه مجري امر تحقيقات ميباشد .سخن اين
است آيا با گذشت دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و سپري شدن نيمي از مهلت
پنج ساله اجراي برنامه ششم ،اين تمركز و تجميع وجوه در خزانه صورت گرفته و
دستگاههاي مشمول كه شهرداريها ،سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه
آنها كه شستا فقط انگشت كوچيكه آنها محسوب ميشوند و ساير نهادهاي عمومي
غيردولتي و شركتهاي دولتي نسل اول  ،نسل دوم و سوم ،به احكام آمره قانون برنامه
ششم از اين باب عمل كردهاند؟
-4برايپاسخبهپرسشفوقاولبايدديدحسابتمركزوتجميعوجوهسهدرصديمذكور
در خزانهداريكل كدام است؟ و سه درصد سود موضوع قانون در هر شركت مشمول چقدر
است؟ و كدام شركت آن را واريز و كدام شركت واريز نكرده و دستگاههاي نظارتي از جمله
بازرس قانوني شركت و ديوان محاسبات كشور با متخلفين چه برخوردي كردهاند؟
 -5عالوه بر منابع تأمين سه درصدي و يك درصدي فوق براي تحقيقات در قانون احكام
دائمي برنامههاي توسعهاي كشور ( )3به منظور اجرايي شدن خطمشي حضرت امام
خميني (ره) و سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري ،پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و
آموزشي ،مقابله با جبهه معاند نظام اسالمي و ديگر موارد هشتگانه مندرج در بندهاي
ماده  37قانون احكام دائمي كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده پنج قانون مديريت
خدمات كشوري مكلف شدهاند يك درصد اعتبارات هزينهاي خودرا به استثناي فصول ، 1
 4و  6طي قراردادي مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگسازي

صالحی:

آماده اجرای گام سوم هستيم

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :آماده اجراي گام سوم هستيم.به گزارش خبرگزاري مهر ،علياکبر
صالحي در مراسم آغاز عمليات احداث مرکز تحقيقات ملي جداسازي و توسعه کاربرد ايزوتوپهاي
پايدار در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا درباره گام سوم کاهش تعهدات هستهاي تصميمي گرفته
شده است ،گفت :هيئت نظارت بر برجام در اين خصوص تشکيل جلسه داده و مشورت ميکند و
نظر رهبري هم اخذ ميشود.وي اظهار داشت :من هم اکنون در شرايطي نيستم که درباره گام سوم
صحبت کنم و اظهار نظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجري دستورات،
سناريوهاي مختلفي را ارائه کرديم.وي افزود :اين سناريوها بررسي شده است اما اينکه تا به حال
دستوري در اين خصوص صادر شده است يا خير ترجيح ميدهم صحبت نکنم و هر موقع مسئولين
تصميم الزم را اتخاذ کنند سازمان آمادگي دارد آن تصميمات را در اسرع وقت عملياتي کند.وي
در پاسخ به سؤال ديگري درباره تمديد معافيتهاي هستهاي ايران از سوي آمريکا و اينکه آيا بازه
زماني اين تمديدها مشکلي در همکاري هسته اي ايجاد نميکند اظهار داشت :همکاريهاي ما در
چارچوب برجام با اروپا ،روسيه و چين ادامه دارد.صالحي ادامه داد :ساخت واحدهاي  ۲و  ۳بوشهر به
خوبي پيش ميرود و ما حتي از برنامه هم جلوتر هستيم ضمن اينکه نبايد فراموش کرد بحث تأمين
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|محسن پيرهادي  -مديرمسئول|
در سال  ۵۸و در اوج ناآرامي هاي داخلي ،بي نظمي ها ،نبود سازماندهي
درست نيروهاي نظامي ،تهديد خارجي و دهها مسئله و بحران ديگر ،شايد
خوشبينترينتحليلگرانهمتصورنميکردندکهانقالباسالميمردمايران،
در بهترين شرايط بتواند بقاي خود را تضمين کند ،اما همان زمان ،بنيانگذار کبير انقالب اسالمي،
با عبور از موضوع تثبيت انقالب ،از صدور انقالب اسالمي سخن ميگفتند .آن مرد الهي ،نه تنها از ضرورت
و امکان صدور انقالب به کشورهاي ديگر سخن ميگفت ،بلکه تأکيد ميکرد که انقالب ما تا همين جاي
کار هم صادر شده است.
يکي از بزرگترين و تاريخ ساز ترين تحوالت قرن بيستم ،بيشک انقالب اسالمي مردم ايران است که
به قول مقام معظم رهبري ،بي نام خميني در هيچ کجاي جهان شناخته شده نيست .تا امروز ،يعني تا
چهل سالگي انقالب اسالمي ،کمتر سياستمدار و دولتمردي در دنيا پيدا مي شود که نام خميني کبير را
نشنيده باشد ،اما باور دارم روند تحوالت به سمتي پيش مي رود که در سده بيست و يکم ،عموم ملت ها و
به ويژه ملت هاي مسلمان ،عميقا با تفکر و منش و اسالم ناب مد نظر آن عزيز سفر کرده آشنا شوند ،شيوه
مبارزه او را تنها نسخه نجات بخش خود بدانند و چه بسا ،بسياري از ملت هاي مسلمان ،به واسطه تمسک
به ريسمان الهي که او معرفي کرده ،از سلطه استکبار جهاني و دست نشاندگانش نجات يابند.
اتفاقات عراق ،سوريه ،لبنان ،فلسطين ،بحرين و يمن ،نمونه هايي از صدور انقالب اسالمي است .در
نيجريه و سودان و مصر و حتي در عربستان سعودي ،روز به روز بر ارادتمندان مکتب خميني کبير افزوده
ميشود .اين فهرست ،روز به روز بلندتر مي شود ،حاميان و متحدان منطقه اي ايران اسالمي به عنوان
محور مقاومت در برابر استکبار ،روز به روز هم از لحاظ کمي بيشتر و گسترده تر و هم از نظر کيفي،
عميق تر و قوي تر مي شوند .اين در حالياست که مثال شيخ زکزاکي ،رهبر شيعيان نيجريه ،تنها دو بار
در جواني با امام خميني ديدار کرده و با دريافت نوري از پير جماران ،تا همين امروز ،خود را مريد ايشان
قلمداد مي کند و براي او در نيجريه ،صدها هزار و بلکه ميليون ها هوادار تربيت کرده است .شهيد حسين
بدرالدين هم که در ديدار روز گذشته هيئت انصاراهلل يمن ،مورد تمجيد رهبر معظم انقالب قرار گرفته اند،
جريان مشابهي دارد .او در ايام حيات امام خميني ،براي آشنايي با مکتب او ،به قم سفر کرد و به يکي
از مريدان امام تبديل شد .همان که جانشينانش ،در مالقات ديروز ،واليت امام خامنهاي را امتداد خط
پيامبر اسالم (ص) و واليت اميرالمؤمنين (ع) دانستند و مواضع حيدري و علوي معظم له را امتداد مکتب
امام خميني برشمردند .اين قرن ،بدون شک ،قرن خميني کبير است.

یادداشت

نوبت دوم

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

و آگاهي بخشي و اطالعرساني نمايند)4( .
 -6سخن اين است آيا اين احكام آمره اجرايي شدهاند؟ دو سال از تصويب قانون برنامه
ششم و قانون احكام دائمي ميگذرد و دستگاههاي نظارتي به جاي برخورد با متخلف
از اجراي قانون و پيگيري وصول و ايصال وجوه يك و سه درصدي فوق به خزانه در پي
تفسير و تأويل منطوق قانون هستند .در حالي وصول و ايصال وجه به خزانه حكم آمره
است كه نه مستلزم آييننامه اجرايي و نه نيازمند شيوهنامه است .چرا كه تأمين منابع
اعتبار يك حكم بيش ندارد وصول و ايصال وجه به خزانه ،بحث مصرف و هزينه كردن
آن مقولهاي ديگر است.
 -7بررسيهاي بهعمل آمده راقم اين سطور نشان ميدهد ديوان محاسبات كه اصليترين
دستگاه نظارت بر حسن اجراي قوانين مالي و محاسباتي است در پيچ و خم نظريهپردازي
در اجراي احكام آمره گير كرده و به جاي برخورد با دستگاههاي متخلف از اجراي حكم
مقنن در صف دستگاههاي مشمول در ستاد خود اقدام به نظريهپردازيهايي مينمايد
آن هم توسط شورايي كه در ساختار ارگان تشكيالتي ديوان ،محلي از اعراب ندارد به
جاي تسهيل در جريان گردش وجوه نقد خزانه و پيگيري وصول و ايصال درصدهاي
مذكور در قانون ،چنين به عوامل صف مشورت ميدهد.
نظريه ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان در مورد اجراي بند ب ماده  64و بند پ ماده
 37مذكور :از آنجايي كه حكم بند ب ماده  64قانون برنامه ششم و بند چ ماده 37قانون
احكام دائمي در اعتبارات هزينهاي وزارت آموزش و پرورش جاري و عملياتي ميگردد
و اعتباراتي كه از محل درآمد اختصاصي در استانها با سازمان برنامه و بودجه استان
موافقتنامه مبادله ميگردد هر چند موافقتنامه مذكور تحت عنوان اعتبارات هزينهاي
بوده ليكن مشمول احكام قانون مذكور نميباشد)5( .
 -8نتيجه اين گونه مشاورهها و نظريهپردازيها منتهي به صدور پاسخهايي است كه از
استعالمات مربوط به اجراي اين قوانين توسط مديران ديوان گرديده كه به يك نمونه آن
اشاره ميشود .در موضوع اجراي بند چ ماده  37قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه،
مستند به قسمت اخير بند پ ماده  37قانون مذكور اجراي ماده مورد اشاره و اجزاء و
بندهاي آن منوط به تصويب آييننامه اجرايي توسط هيئتوزيران است ضمن اينكه
شيوهنامه سازمان برنام ه و بودجه كشور نيز به دليل اينكه خصايص مصوبه هيئتوزيران
ميباشد فاقد جايگاه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد.
 -9ختم كالم .به طوريكه مالحظه ميشود هم نظريهپرداز و هم مديري كه مستند به اين
نظريه عمل كرده و ميكند قائل به تفكيك در مقوله – اول -تأمين اعتبار از طريق وصول
و ايصال وجوه يك درصدي و سه درصدي به خزانه نيستودوم آنكه نظارتي براي مقوله
ندارد كه مصرف اعتبار يا عدم مصرف آن و حكم مانده مصرف نشده اعتبار بر آن مترتب
است را از هم تفكيك نميكند و در اين باب اجراي حكم آمره مقنن را فيالواقع قابل اجرا
نميداند و اين نيست آن شأني كه نظارت و دستگا ه نظارتي بر عهده دارد.
پينوشتها:
( -)1بند پ ماده  64برنامه ششم
( – )2بند پ ماده  64برنامه ششم
( -)3بند چ ماده  37قانون احكام دائمي
( -)4بند ج ماده  37قانون احكام دائمي برنامه ششم
( -)5نظريه ابالغي به استان مازندران

خبر
مالي اين پروژه هم بحث مهمي است اما در مجموع از زمانبندي پيشبيني شده جلوتر هستيم.
وي يادآور شد :پروژه اراک هم تا امروز به خوبي پيش ميرود هر وقت مسئله اي باشد ما با صداقت
با مردم در ميان ميگذاريم .حدود يک سال پيش هم زماني که وقفهاي از طرف دوستان چيني
ديديم هم اطالعرساني کرديم اما االن پروژه به خوبي پيش ميرود و مشکلي نداريم.رئيس سازمان
انرژي اتمي خاطرنشان کرد :در اين پروژه گامهاي بلندي برداشته شده است که ضرورت اعالم آن
االن وجود ندارد اما ما در اراک به بخش ساخت تجهيزات رسيديم و مراحل طراحي را پشت سر
گذاشتهايم که من وارد جزئيات نميشوم اما ملت بدانند که مسائل به خوبي پيش ميرود.صالحي
اظهار داشت :بحث همکاري با اروپا در مرکز نظام ايمني هم به پيش ميرود و يک آزمايشگاهي
براي تست فشار با همکاري اروپا در دست اجراست که اتحاديه اروپا در اين پروژه  ۲۰ميليون يورو
متعهد شده است.وي افزود :برجام تاکنون به خوبي پيش ميرود اما اينکه در آينده چه اتفاقي مي
افتد را بايد ببينيم ضمن اينکه ما با امکانات خودمان ميتوانيم کار را پيش ببريم هر چند ممکن
است در بعضي مسائل کوتاهي شود و زمان ما طوالنيتر شود و پروژه زمانبر شود اما فعال کارها
طبق تعهدات انجام ميشود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی كیفی به روش فشرده به شماره /08س98/
 2098003051000009سامانه تدارکات الکترونیک دولت -شماره -
خرید خدمات مرکز تماس سامانه Contact Center 195

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد انجام مناقصه فوق را به شرح ذیل با مشخصات و شرایط
مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی پس از انجام ارزیابی کیفی  ،فنی  ،مالی و انعقاد قرارداد به اشخاص
حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط واگذار نماید.
داوطلبین پس از نشر آگهی به منظور کسب اطالعات بیشتر درخصوص نحوه خرید اسناد ارزیابی کیفی و اسناد
مناقصه و برنامه زمانبندی مناقصه فوق الذکر به نشانی اینترنتی  www.cra.irزیر پورتال مناقصات مراجعه
نمایند.
شماره تماس اداره خرید و قراردادها   021 – 89662529 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/23 :
دت      98/5/23 :م الف 1712

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
WWW.CRA.IR

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) در نظر دارد پروژه ذيل را:
رديف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

زمان بازگشايي پاكتها

فهرست بهاء

1

بازگشايي محور روستايي آبگاه
(كوچينگ -آبگاه)

شهرستان
نيكشهر

17/258/488/965

863/000/000

1398/06/10
ساعت  10صبح

تجميعي راه باند فرودگاه و راه
آهن (فهرست بهاء واحد پايه
راه و باند فرودگاه و راه آهن
سال 1398

بصورت مناقصه  عمومي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه  مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد :به آدرس  www.satadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت
در مناقصه محقق سازند.
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  8صبح مورخه  98/5/20الي  12ظهر مورخه 98/5/22
آخرين مهلت بارگذاري اسناد در سايت جهت شركت در مناقصه :ساعت  12ظهر مورخه 1398/6/9
ضمنا پاكت الف به آدرس :استان سيستان و بلوچستان – شهر ايرانشهر -خيابان امام خميني (ره) – اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان
و بلوچستان (ايرانشهر) – دبيرخانه اداره كل تحويل گردد.
كدپستي  99169 -13163تلفن054 -37220851 -3 :
حداقل پايه مورد نياز :براساس بخشنامه شماره   69432مورخ  1394/4/30سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع حداكثر ظرفيت كاري
مجاز پيمانكاران
محل برگزاري جلسه مناقصه :دفتر مديريت اداره كل
كارفرما در قبال پرداخت ،پيش پرداخت هيچ گونه تعهدي ندارد .در صورت تخصيص اعتبار پيش پرداخت پرداخت مي گردد و مطالبات پيمانكار
بصورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت مي گردد.
پيمانكاران شركت كننده در مناقصه بايد توان مالي الزم جهت انجام پروژه را به ميزان حداقل  20درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشند.
تاريخ انتشار نوبت اول 98/5/20
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/5/22
خ ش 98/5/20
جنوب استان سيستان و بلوچستان ( ايرانشهر)

