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بر اساس گفته چند باره مسئوالن ،انباشت قوانين در کشور به سطح بسيار بااليي رسيده است ،تا
جاييکه همين موضوع باعث شد تا موضوع تنقيح قوانين و مقررات به عنوان اقدامي بنيادي در بسياري
از سازمانها و نهادها مطرح شود .تنقيح معناي پاک ،شفاف و خالص کردن ميدهد و اين موضوع در
ارتباط با قوانين ،از بين بردن قوانين تاريخ مصرف گذشته را شامل ميشود .اساسا قوانين از ابتدا براي
ايجاد نظم و تسريع در امور ايجاد شدهاند ،اما در کشور ما گاهي قوانين نه تنها به سرعتبخشي در
اقدامات منجر نميشود ،بلکه به سردرگمي و اتالف زمان منجر ميشود و عاملي براي ابهام و ايهام بيشتر
ميگردد .قوانين ميبايست به نحوي تنظيم شوند که قابل فهم و خالي از ابهام و چندپهلويي باشند تا
مخاطب از آن آگاهي يافته و منظور قانونگذار را دريابد4 .

سرمقاله

بازگشت به دوره چرخش سانتریفیوژها
|سيدمحمد بحرينيان-جانشين سردبير|
6سالقبل،کميبيشتراز50درصدمردمايران،بهاميداينکهکسيميتواند
قفلهاي اقتصاد را با کليد تدبير باز کند به حجتاالسالم حسن روحاني
رأي دادند .مهمترين گزاره و شعار انتخاباتي روحاني اين بود« :هم چرخ
سانتريفيوژها بايد بچرخد و هم چرخ زندگي مردم» .اين شعار ،اگرچه منطقا درست بود ،اما در عمل،
بسيار زيرکانه ،چرخش سانتريفيوژها و چرخيدن چرخ زندگي مردم را در برابر هم و در تعارض با
يکديگر جلوه ميداد .پنج سال زمان نياز بود تا باطل بودن اين گزاره براي هر که طالب فهميدن باشد،
کامال روشن شود ،پنج سالي که طي آن ،هر روز يک تحريم جديد را پذيرفتيم و تنها از دولتمردانمان
شنيديم که «متأسفانه روح برجام نقض شده است» .پنج سالي که طي آن ،شايد خانواده و دوستان
دانشمندان شهيد حوزه هستهاي ،بارها به اين موضوع انديشيده باشند که اگر قرار بود بسياري
از تأسيسات ما تعطيل شود ،پس چرا پاي پيشرفت آنها ،خون پاکترين و نخبهترين فرزندان ما
ريخته شد .سخن در اين باب بسيار است ،کافي است يکبار پاي آن دست درد و دلهاي خانواده
يکي از شهداي هستهاي نشسته باشيد.
بگذريم؛ اخبار خوبي از گامهاي کاهش تعهدات برجامي و چرخش بهتر سانتريفيوژها به گوش
ميرسد .هم چرخ سانتريفيوژ ،هم چرخ معيشت ،شده بود نه چرخ سانتريفيوژ و نه چرخ معيشت؛
اما به فضل الهي و فشار مردم و رسانهها ،دوباره قطار انرژي هستهاي روي ريل خود قرارگرفته؛ شايد
دوباره لبخندي بر لب خانواده شهداي هستهاي بنشيند و اين دل هر ايراني آزاده را شاد ميکند.
امروز ديگر همه ميدانند که چرخ زندگي مردم و چرخ سانتريفيوژ ،نهتنها در برابر هم نيستند ،بلکه
مکمل و مقوم يکديگرند ،بدين معنا که يا هر دو با هم ميچرخند و يا اگر به بهانه يکي ،ديگري از کار
افتاد يا کند شد ،هر دو به سمتي ميروند که از چرخش بازايستند.
اين روزها که به نام استکبارستيزي نامگذاري شده ،خوب است بر اين تأکيد کنيم که مرگ بر آمريکا
گفتن هرچند درست و مؤثر است ،اما قطعا کافي نيست .دشمن را بايد با همين چرخش قدرتمند
سانتريفيوژها و همان چرخش معيشتي که وعده داده بودند خاک کرد .دشمن را بايد بهجايي رساند
که تحريم توسط آمريکا ،تحريم آمريکا باشد نه ايران و اين شدني است.

جوابیه

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به يك مقاله
مدير مسئول محترم روزنامه رسالت
با سالم و احترام
پيرو درج مطلبي با عنوان «نقض قانون اساسي توسط رئيسجمهور!» در روزنامه «رسالت» مورخ
 11آبان ماه  1398مقتضي است مطابق ماده  23قانون مطبوعات نسبت به درج اين جوابيه اقدام
الزم صورت پذيرد.
جوابيه سازمان برنامه و بودجه كشور به روزنامه رسالت
اصالح ساختار بودجه بدون تغيير قانون محقق نميشود
بودجه دو ساالنه همانطور كه در صحبتهاي دكتر نوبخت هم بيان شد ،به معني اين است كه
بودجه برآوردي پيشنهادي سال  1400نيز به مجلس محترم ارائه خواهد شد و تنها يك برآورد براي
برنامهريزي بهتر دستگاهها است و به هيچ عنوان به معناي تصويب بودجه سال  1400نميباشد
و دولت در سال آينده نيز مجددا با استفاده از اين برآوردها ،بودجه سال  1400را نيز ارائه خواهد
ك سال به تصويب مجلس محترم ميرسد و بودجه سال  1400به
كرد .لذا از آن جهت كه بودجه ي 
صورت اطالعي ارائه خواهد شد و در سال آينده مجددا اليحه آن ارائه ميشود تا به تصويب برسد،
هيچ تعارضي با قانون اساسي و يا هيچ قانون ديگري ندارد.
از سوي ديگر در فرمان مقام معظم رهبري در آذر  1397مبني بر اصالح ساختار بودجه ،صريحاً
مسئله ارائه بودجه با افق دو ساالنه نيز مطرح شده است كه دقيقا به همين معنا ميباشد كه افق
دوساالنه ديده شود تا در استفاده هوشمندانه از منابع با ديد بلندمدتتري براي اداره كشور
برنامهريزي شود.
همچنين حاصل تجربه كشورهاي دنيا و علم اقتصاد نيز همين بودجه چند ساالنه غلتان است كه
عليرغم اينكه بودجه هر سال به تصويب مجالس ميرسد ولي بودجههاي پيشنهادي سالهاي آتي
نيز جهت برنامهريزي بهتر دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از حيف و ميل شدن منابع به مجالس
داده ميشود .با وجود اينكه اين موضوع هيچ تعارضي با هيچ قانوني ندارد بايد متذكر شد كه اصالح
ساختاري بودجه كه مبتني بر دستور مقام معظم رهبري و نيز شرايط ويژه كشور در حال برنامهريزي
است ،بدون اصالح قوانين گذشته معنا ندارد چرا كه اصالح ساختار بدون تغيير قانون محقق نميشود
و اصالح قوانين حق مجلس است .بنابراين براساس حق مسلم مجلس براي اداره بهتر امور كشور
و اصالحات ساختاري بودجه ،دولت پيشنهادات اصالحي خود را در قالب اليحه به مجلس محترم
ارائه خواهد كرد و مجلس شوراي اسالمي نيز در خصوص مواردي كه صالح ميداند تصميم خواهد
گرفت تا كشور بر روي ريل بهتري قرار گرفته و در شرايط جنگ اقتصادي كنوني كه با كاهش شديد
منابع نفتي روبهرو شدهايم بتوانيم كشور را بهتر اداره نماييم.
مركز اطالعرساني ،روابط عمومي و امور بينالملل

توضيحات رسالت:
 -1با تشكر از مركز اطالعرساني و روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخگويي
بهموقع به اطالع ميرسانيم همانطور كه در تيتر پاسخ آوردهايد ما هم معتقديم؛ «اصالح ساختار
بودجه بدون تغيير قانون محقق نميشود ».اما بايد توضيح دهيد اين قانون چيست؟ اگر قانون اساسي
است كه بودجه را «ساالنه» ميداند نه «دو ساالنه» نه دولت و نه هيچ يك از نهادهاي نظام اجازه
تغيير مواردي كه نص قانون اساسي است را نميتوانند داشته باشند .اگر قانون عادي است كه بودجه
بايد براساس نصوص قانون محاسبات عمومي ،قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه نوشته شود ،دولت ميتواند براي هر يك از مفاد قوانين ياد شده اليحه بدهد و يا در تبصرهها
مجوز يكساله براي دور زدن آن قوانين از مجلس بگيرد.
 -2اشاره به اوامر رهبري در هر كار نادرستي براي توجيه ،معقول نيست به ويژه آنكه دولت اخيرا
در مورد برجام يا  FATFمطالبي را مطرح كرد كه مقرون به صحت نبود.
ك سال .لذا ارائه بودجه پيشنهادي سال
 -3بودجه يعني پيشبيني درآمد و برآورد هزينه براي ي 
 1400به مجلس آنهم وقتي كه هنوز بودجه سال  99از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان
نگذشته وجهه قانوني ندارد.
 -4برنامهريزي دستگاههاي اجرايي امري از امور داخلي دولت است ربطي به مجلس كه شأن
قانونگذاري دارد نه اجرايي ،ندارد.
 -5بودجه اطالعي هر سالي در تومينولوژي قانون برنامه و بودجه محمل قانوني ندارد .لذا ارائه بودجه
به صورت اطالعي به مجلس براي سال  1400آنهم مجلسي كه براي بودجه سال  99يعني بودجه
يكساله دولت وقت كم ميآورد نوعي مشغول كردن مجلس تلقي ميشود.
-6آنچهدولتبهمجلسارائهميدهددرقالباليحهقابلوصولاست،بودجه99عنواناليحهدارد.بودجه
 1400به عنوان يا به صورت اطالعي به نوعي خلق و جعل عنوان در حوزه مالي و محاسباتي است.
 -7جوابيه نويس محترم از يك طرف مدعي است بودجه دو ساالنه دولت تعارضي با هيچ قانوني
ندارد از طرف ديگر ميگويد اصالح ساختار بدون اصالح قوانين معنا ندارد! باالخره اگر تعارض ندارد
چرا ميخواهيد قانون را اصالح يا به تعبير درستتر تغيير دهيد.
 -8اداره امور بهتر كشور بر خالف ادعاي نويسنده محترم وظيفه مجلس نيست وظيفه دولت است.
شأن مجلس قانونگذاري آنهم وفق قانون اساسي است.
-9متأسفانهجوابيهناظربهپرسشهايكليديمقاله يادشدهدرموردنسبتبودجهدوساالنهبابرنامه
پنجساله ششم توسعه و نيز ارائه  3برنامه همراه بودجه دو ساالنه و تعارضات اين نگاه بودجهنويسي
به قانون اساسي و قوانين حاكم بر بودجهنويسي و نيز برنامه پنجساله ششم توسعه  ...نيست و همه
آن سؤاالت بيپاسخ مانده است.

شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

منطقه

نام پست

ظرفيت پيشنهادي

نوع نيروگاه پيشنهادي

زابل

اديمي

15 MW

بادي  /خورشيدي

زهك

20 MW

بادي /خورشيدي

شهدا

15 MW

خورشيدي

راه آهن

15 MW

خورشيدي

جلگه

3 ×10 MW

خورشيدي

آشار

25 MW

خورشيدي

بنت

2 × 10 MW

خورشيدي

مسكوتان

7/5 MW

خورشيدي

پير سهراب

3 × 10MW

خورشيدي

تيس

4 × 10 MW

خورشيدي

زاهدان

ايرانشهر

مرحله اول آگهي مناقصه عمومي شماره ششم

مديريت خريد و پيمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه خريداري
نمايد.
الف)
رديف

شرح جنس

مقدار به كيلوگرم

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

محل تحويل

1

سيبزميني

78000

220/500/000

2

پياز

30000

درب انبار پادگان
مراغه و عجبشير

شش ماه

ب)
 )1تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا  98/8/28و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري مناقصه از ساعت  8تا 13
يباشد.
درب دژباني فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب (مراغه) بوده و تاريخ برگزاري مناقصه  98/8/29م 
 )2محل توزيع مدارك مناقصه :مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاري مناقصه :ساعت  10صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادره از موسسات مالي و اعتباري غيربانكي داراي مجوز از
بانك مركزي و يا واريز به صورت وجه نقد به حساب  5151570424004جاري طاليي دارايي ف آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد
بانك سپه از سوي برنده مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات خواهد بود.
 )5هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ  30هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال پستي برگ شرايط
باشد ،مبلغ  60هزار تومان خواهد بود.
 )6هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )7شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصهگزار ميباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 )9مناقصه مذكور يكمرحلهاي بوده و شامل تعديل نرخ ميباشد.
تلفكس 041-37450388
تاريخ انتشار98/8/14 :
خ ش98/8/14 :


فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزاجا

نوبت دوم

به اطالع مي رساند با توجه به افزايش نرخ خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديدپذير طبق مصوبه شماره   98/33560/20/100وزارت
نيرو مورخ  98/7/20و همچنين افزايش  40درصدي نرخ خريد تضميني نيروگاه هاي بادي استان سيستان و بلوچستان كه در سال
 98موفق به عقد قرارداد خريد تضميني شوند ،شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان از سرمايه گذاران داخلي وخارجي دعوت
مينمايد تا در طرح هاي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير در منطقه  ويژه خورشيدي گراغه و منطقه ويژه بادي ميل نادر مشاركت نمايند.
شايان ذكر است خط  400كيلوولت ميل نادر جهت اتصال مزرعه بادي ميل نادر به شبكه سراسري طي مراسمي با حضور معاونت محترم
وزير نيرو ،نماينده محترم سيستان  در مجلس و مديران عامل شركتهاي تابعه وزارت نيرو و مسئولين استاني در تاريخ  98/7/13كلنگ
زني شد و از آنجايي كه قرارداد پروژه جهت تسريع در انجام آن براي اولين بار در كشور به روش  EPCانجام شده ،مدت زمان اجراي آن
حدود  8ماه برآورد مي شود .همچنين پست منطقه  ميل نادر تا پايان عمليات اجرايي خط انتقال آماده  بهره برداري خواهد بود.
عالوه بر دو منطقه ويژه بادي و خورشيدي ذكر شده ظرفيت ساير مناطق استان جهت احداث نيروگاه هاي تجديدپذير مطابق جدول
ذيل اعالم مي گردد .لذا از تمامي  سرمايه گذاران واجد شرايط دعوت مي گردد جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 054 -31137068
( دفتر انرژيهاي تجديدپذير) و يا ايميل    re.office@sbrec.co.irتماس حاصل فرموده و يا به وبسايت  www.sbrec.co.irمراجعه
نمايند.
پيشاپيش حضور پربركتتان را در اين استان پهناور ارج مي نهيم.
ظرفيت پست هاي پيشنهادي دفتر انرژي هاي تجديدپذير شركت برق منطقه اي جهت اتصال به سطح ولتاژ  20كيلوولت

نيكشهر

مدتزمان تحويل

آگهي فراخوان

چابهار

تاريخ انتشار نوبت اول 98/8/11
تاريخ انتشار نوبت دوم      98/8/14تاريخ انتشار نوبت سوم 98/8/18
شناسه آگهي 647488
		
م الف 611

شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

آگهي ابالغ راي
شماره مجوز1398/4869 :

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بدينوسيله به نامبرده ذيل طبق تبصره ماده  302ق.آ.د.م در يك نوبت ابالغ ميگردد كه به مجازات ذيل محكوم شده ،لذا از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت سي روز
ميتوانند به دفتر هيات بدوي واقع در اهواز  -كوي فدائيان اسالم ،نبش خيابان شهريور ،جنب درمانگاه شهيد بهشتي ،ساختمان شماره  105و يا واحد امور اداري
ذيربط مراجعه و نسبت به راي صادره اعتراض نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت سيروزه راي صادره قطعي و الزماالجرا ميباشد.
رديف

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره كارمندي

تاريخ راي

شماره راي

مجازات

1

سيدمحمدصادق شاهوراني

سيدعلي

628961

1398/07/03

71361

اخراج از دستگاه متبوع

تاريخ انتشار98/8/14 :
خ ش98/8/14 :

آدرس سايت
WWW.NISOC.IR
WWW.SHANA.IR
http://iets.mporg.ir
هيات هفتم بدوي وزارت نفت (مستقر در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

