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رسالت از ابهامات اليحه بودجه  98گزارش م يدهد؛

سرمقاله

«پرورش»؛
الگوي آموزشوپرورش

محمود فرشيدي
در حال و هواي كنوني كشور ،بيش از
هر زمان ديگري  ،اين ضرورت احساس
مي شود كه سيره شخصيتهاي برجسته
و پيشكسوت و انقالبي نظام اسالمي مورد
بازخواني و بازگويي قرار گيرد تا نسل جوان
با فضيلت پيشگامان انقالب بيشتر آشنا
شوند و سرمايهاي بيندوزند براي نقشآفريني در استمرار
نظام اسالمي ،زيرا چنانكه گفتهاند رمز بقاي هر پديده را
ميبايست در علت پيدايش آن جستوجو كرد و امروز نيز
حيات انقالب اسالمي نيازمند حضور سياستمداراني اخالقمدار
ميباشد كه راه پيشينيان را ادامه دهند و بايد اين نگراني را
جدي گرفت كه مبادا زمينگير شدن معدودي از دولتمردان
در برابر وسوسههاي نفساني و پول و قدرت و زيادهطلبيهاي
زن و فرزند و امثال آن خداي ناكرده ،جوانان را دلسرد يا
همرنگ جماعت دنياطلب نمايد.
ششم دي ماه امسال مصادف است با پنجمين سالگرد درگذشت
استاد سيدعلي اكبر پرورش؛ انسان وارستهاي كه مقام معظم
رهبري از او با عنوان «ياور صديق انقالب» ياد فرمودند و « لهجه
صادق ،دل با اخالص  ،خلق نيك و زندگي پاك و شرافتمندانه»
را از جمله سجاياي اخالقي آن بزرگوار برشمردند.
آقاي پرورش ويژگيهاي متعددي داشت كه او را در ميان
ديگران متمايز ميساخت .ايشان سخنراني توانمند ،اديبي فاضل،
سياستمداري مبارز و انقالبي ،عارفي مخلص ،اسالمشناسي مردمي،
مسلماني واليتمدار و عاشقي شيفته حضرت وليعصر(عج) بود
اما اگر بخواهيم ايشان را در يك كلمه معرفي كنيم بايد بگوييم
پرورش معلمي دردمند بود يعني شاگرد ممتاز پيامبر گرامي
اسالم (ص) كه خود را «معلم» معرفي فرموده است.
آري «معلم عزيز ما» از هر فرصتي  ،حتي فضاي رعبآور پادگان
شاهنشاهي براي آموزش معارف ديني و تربيت اسالمي ،بهره
ميگرفت و اگر چه در سال  1347به عنوان دبير آموزشوپرورش
يكي از شهرها استخدام شد اما معلم سياري بود كه در هر
جاي ايران موقعيت را مناسب مييافت ،به آنجا سفر ميكرد
و مخاطبان را با مكتب اهل بيت (ع) آشنا ميساخت و البته
عموم مردم و دانشآموزان اصفهان بخصوص دبيرستانهاي
هراتي و احمديه و هنرجويان هنرستانهاي اصفهان ،از فيض
وجود ايشان بهره بيشتري گرفتند و به تعبير عارفانه خود آن
بزرگوار « مست فيض» شدند.

ايرادات ادامهدار بودجه

صفحه4

()1تصويبنامه شماره  4352مورخ 97/1/22
( )2ماده يك قانون پولي و بانكي
( )3اصل  137قانون اساسي
( )4اصل  134قانون اساسي

امروز در سراسرکشور
عزاي عمومي اعالم شد

ابراهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

دولت خودش را مسئول
اداره اقتصاد کشور نميداند
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پرونده ويژه

رسالت بررسي م يكند:

ازدواج؛ آسيبهاي اجتماعي
و قانونيكه هرگز اجرايي نشد

صفحه10

آگهي مناقصه چاپ سررسيد

يادداشت

غالمرضا انبارلويي
در سال  97براي اولين بار در طول تاريخ يكصد ساله قانونگذاري و
مقررات نويسي در حوزه ماليه عمومي كشور تصويبنامهاي از سوي
هيئتوزيران گذشت كه مسبوق به سابقه نبود و هيچ دولتي از ابتداي
مشروطه تاكنون جرأت وجسارت انجام آن را نداشت .اين مصوبه ()1
در  16بند تدوين شد كه بند  5آن به شرح زير موجب اتالف بيتالمال
و تضييع حقوق دولتي شد به گونهاي كه كل اقتصاد ،توليد ،تجارت،
بازرگاني و خدمات را از باب افزايش قيمت كاال و كاهش ارزش پول ملي
بهم ريخت و با افزايش نرخ برابري ارز در برابر پول ملي تا حدود يك شانزدهم قيمت معمول
تورم افسار گسيخته را موجب گشت و سفره معيشت مردم را از اين باب تهي كرد.
بند  5مصوبه مذكور در يك كالم چنين بود« :از امروز برابري ريال در برابر دالر  4200تومان
است ».تصميم نادرست هيئتوزيران در اين جلسه ،بودجه  97و ساير بودجههاي سنواتي از
جمله بودجه  98را از اين پس از خود متأثر خواهد ساخت و تراز و توازن منابع و مصارف را
آنگونه بهم خواهد ريخت كه هيچ تبصرهاي ولو تكليفي جبران كسريهاي ناشي از كاهش
ارزش پول ملي را نخواهد داشت و دولت را بيش از پيش محتاج صندوق توسعه ملي و اوراق
و اسناد خزانه خواهد كرد.
بعد از صدور اين مصوبه بود كه دالر تا  18هزار تومان باال كشيد و با تزريق ارز  4200توماني
به بازار توسط بانك مركزي ميلياردها دالر از ذخاير بانك مركزي به دست دالالن ارز افتاد.
از سوي ديگر برخي از گيرندگان ارز  4200توماني يا كاالي مذكور را وارد نكردند يا وارد كردند
و به قيمت بازار آزاد فروختند كه ليستهاي منتشره توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
بانك مركزي مبين اين ادعا است.
مستند قانوني صدور مصوبه مذكور چه بود؟ دولت با اتكاء به كدام قانون و كدام ماده از آن
اين تصميم نادرست را گرفت؟ جواب در متن مصوبه چنين بود؛ تبصره  3از ماده  7قانون
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و اصلي از اصول قانون اساسي! سوالي كه مطرح است اين است ،آيا
به استناد اصلي از اصول قانون اساسي ميتوان نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را
تعيين كرد؟ مسلم است كه نميتوان اين كار را كرد .بلكه انجام اين مهم توسط قانون موضوعه
عادي ( قانون پولي و بانكي) انجام ميشود نه قانون اساسي ،پس استناد دولت به اصل
 138قانون اساسي در صدور اين مصوبه محمل قانوني ندارد.
سوال ديگر اين است؛ آيا در قانون قاچاق مبارزه با كاال و ارز كه دولت به آن استناد كرده
است مقنن به دولت اجازه تعيين نرخ ارز داده است؟ كجاي منطق و مفهوم تبصره  3ماده
 7قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مقنن به دولت اجازه تعيين نرخ دالر بخوانيد كاهش
ارزش پول ملي را داده است؟ پاسخ منفي است .چرا كه مقنن در آن تبصره به دولت حق
مديريت منابع ارزي را داده است .آيا اداره يا مديريت منابع ارزي يعني تعيين نرخ ارز و
قيمتگذاري آن!؟ پس تكليف بانك مركزي و آنچه كه در قانون پولي و بانكي به عنوان
ترتيب تعيين برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را داده چه ميشود؟ ( )2مضافاً
به اينكه بايد روشن شود تكليف موضوع نرخ شناور مديريت شده ارز مطروحه در قانون
برنامه پنجم و ششم چه ميشود؟
ختم كالم :تصويبنامه  16بندي مورخ  97/1/22هيئتوزيران دستپخت كيست كه امروز
با روشن شدن اثر وضعي آن از گوشه و كنار شنيده ميشود كه دولت از انتصاب آن به خود
برائت ميجويد .قانوني اساسي ميگويد رئيسجمهور مسئول تصميمات هيئتوزيران است ()3
قانون اساسي ميگويد هر يك از وزيران مسئول وزارتخانه خود بوده در اموري كه به تصويب
هيئتوزيران ميرسد .مسئول ديگر وزيران هم هست ( )4يعني وزرا مسئوليت مشترك دارند
مگر اينكه ذيل مصوبه را امضاء نكرده باشند .آيا همه اعضاي هيئتوزيران زير اين تصويبنامه
را امضاء كردهاند؟
رويت متن اصل مصوبه ( نه ابالغيه تايپ شده آن كه فقط امضاي معاون اول را دارد) نشان
خواهد داد مسئوليت اتخاذ چنين تصميم نادرستي كه منتهي به اتالف ميلياردها دالر از
ذخاير ارزي بيتالمال شد و مشتمل بر چندين پرونده در دستگاه قضائي كه مورد رسيدگي
ميباشد متوجه چه كساني است؟ و مهمتر اينكه جراحت ارز  4200توماني بر چهره بودجه
سال  1398را چگونه بايد ترميم كرد.
پينوشتها:

به مناسبت رحلت ملکوتي
آي تاهلل هاشمي شاهرودي؛

 9کشته و ۲7مجروح
در واژگوني اتوبوس
حامل دانشجويان

ادامه در صفحه2

جراحت ارز 4200توماني
بر چهره بودجه 1398
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خبر

شرکت پرسيايرانگاز (سهامي عام) درنظر دارد نسبت به تهيه و چاپ  5.000جلد سررسيد ساالنه مورد نياز خود را با مشخصات به شرح ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 کاغذ تحرير کرم  70گرم خارجي با درج اطالعات اختصاصي در  22/5فرم و به صورت  2رنگ. طراحي و چاپ اطالعات اختصاصي در  1/5فرم و به صورت  4رنگ.تمامي مؤسسات تبليغاتي و ناشريني که حداقل سابقه يک بار انتشار سررسيد را داشته باشند ميتوانند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يک هفته در ساعات اداري براي دريافت
ت پيشنهادي به آدرس تهران ،خيابان سپهبدقرني ،خيابان شهيد برادران شاداب ،شماره  9طبقه اول واحد بازرگاني مراجعه و يا
اوراق شرايط شرکت در مناقصه و همچنين تحويل پاک 
براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  88900141- 7داخلي  151و  132تماس حاصل فرمايند.
خ ش97/10/5 :
روابط عمومي شرکت پرسيايرانگاز
م الف 3511

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  ،1397پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط
واگذار نمايد.
پروژه

رديف بودجه مصوب سال 1397

اعتبار (ريال)

قيمت براساس

احداث مجتمع ورزشي

رديف 139

19/350/000/000

فهرست بهاي ابنيه سال 1397

 داوطلبان ميتوانند حداكثر ظرف مدت  12روز از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامينمراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند( .تلفن تماس36242525-7 :
داخلي )366-364
 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود. ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود ميباشد.تاريخ انتشار نوبت اول97/10/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/12 :
خ ش97/10/5 :

دهقان  -شهردار ورامين

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري هشتگرد

مرحله اول (نوبت اول)

شهرداري هشتگرد

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /20/4155ش مورخ  1397/2/29شوراي اسالمي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري و انجام
تشريفات قانوني مناقصه عمومي جدولگذاري سطح شهر ،به شرح جدول ذيل اقدام نمايد -1 .سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي
ذيل ارائه گردد :ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ  %5كه از تاريخ درج آخرين آگهي مناقصه به مدت حداقل  120روز اعتبار داشته و قابل تمديد
باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب  1067613761بانك رسالت شعبه هشتگرد كد شعبه  -2 .636برندگان نفر اول ،دوم و سوم مناقصه
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد -3 .شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4مبلغ  200/000ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداري واريز و فيش آن را ارائه نمايند -5 .متقاضيان ميتوانند
جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور قراردادها و پيمانهاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن
 026-44222022-4تماس حاصل فرمايند -6 .الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد ،داشتن رتبه ،معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل،
ه آخرين آگهي تغييرات اعضاء شركت ،مهر شركت و اصل و كپي كارت ملي نماينده شركت الزامي ميباشد -7 .ساير اطالعات و جزئيات
روزنام 
در اسناد مناقصه مندرج است -8 .پيشنهادات ميبايست در پاكتهاي مجزا (الف  -ب -ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ
 1397/10/15به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود -9 .هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
رديف

عنوان پروژه

اعتبار (ريال)

 %5سپرده شركت در مناقصه (ريال)

رتبه

رشته

1

جدولگذاري سطح شهر

3/211/009/174

160/550/458

حداقل 5

راه و باند

تاريخ انتشار نوبت اول97/10/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/12 :
خ ش97/10/5 :

امير بهمني  -شهردار هشتگرد

نوبخت خبر داد:

افزايش  20درصدي حقوق کارمندان
و بازنشستگان در سال آينده
رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش  20درصدي حقوق کارمندان
و بازنشستگان در سال آينده خبر داد.محمدباقر نوبخت در گفتوگو
با خبرنگار حوزه دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،با بيان
اينکه بودجه سال  ۱۳۹۸کامال در شرايط تحريمي تعريف شده است،
گفت :در اين شرايط هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف و
اهداف تحت تأثير فشارها و تنگناهاي ناشي از تحريمها هستيم.نوبخت
با اشاره به اينکه در منابع سال جاري فروش دوميليون و  ۴۱0هزار
ي صادرات شده بود ،افزود :هر بشکه در
بشکه نفت در روز پيش بين 
بودجه سال گذشته ۵۵ ،دالر پيش بيني شده بود در حالي که در سال
آينده ،پيشبيني ما فروش يک و نيم ميليون بشکه در روز به قيمت
 ۵۴دالر است؛ بنابراين تنگناهاي تحريم روي درآمدهاي نفتي کامال مؤثر
است .وي افزود :به دليل شرايط تحريمي و رکود توليد ناشي از آن
نتوانستيم سهم ماليات و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم و منابع
موجود تحت تأثير شرايط تحريمي تعريف شد .به همين جهت بودجه و
منابع آن را بيش از  ۴۰۷هزار ميليارد تومان پيشبيني نکرديم و طبيعتا
مصارف مورد نظر در بودجه را که چيزي حدود  ۴۳۳هزار ميليارد تومان
است ،کاهش دهيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه در بودجه
سال آينده نهايت صرفهجويي صورت گرفته است ،افزود :در بودجه سال
آينده دو سقف  ۴۰۷و  ۴۴۷هزار ميليارد توماني تنظيم شده است؛ اين
 ۴۰هزار ميليارد تومان اختالف هم در ذيل يک ماده واحده تصريح شده
است .اگر محل افزايش فروش نفت و همچنين اصالح ساختاري تعريف
شده در تبصره  ۲۱اجرايي شد و اگر اجازه برداشت از صندوق توسعه
ملي وجود داشته باشد ميتوانيم  ۴۰هزار ميليارد تومان را که به عنوان
سقف دوم است پرداخت کنيم .وي افزود :رئيس جمهور درباره افزايش
حدود  ۲۰درصدي حقوق کارمندان دولت و اتفاقات خوب براي معيشت
مردم گفتند .هزينههاي جاري در بودجه سال آينده نسبت به سال جاري
رشدي نخواهد داشت .تنها در بخش مربوط به پرداختهاي پرسنل و
حقوق و دستمزد شاغلين و بازنشستگان  ۲۰درصد رشد داريم .همين
افزايش  ۲۰درصدي حقوق و دستمزد هم موجب شده است که بودجه
سال آينده نسبت به سال جاري حدود  ۱۰درصد افزايش يابد.

روحاني در پيام تسليتي به مناسبت حادثه واژگوني اتوبوس؛

مسئوالن راهکارها براي عدم تکرار
اينگونه حوادث را اجرا کنند

رئيس جمهور در پيامي حادثه دردناک واژگوني اتوبوس در واحد
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدوميت تعدادي
از دانشجويان منجر شد را تسليت گفت.به گزارش خبرگزاري مهر،
حجت االسالم حسن روحاني در پيامي حادثه دردناک واژگوني اتوبوس
در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدوميت
تعدادي از دانشجويان منجر شد را تسليت گفت .متن اين پيام به شرح
زير است:حادثه دردناک واژگوني اتوبوس در واحد علوم و تحقيقات
دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدوميت تعدادي از دانشجويان عزيز
کشورمان انجاميد ،موجي از تاسف و اندوه براي مردم شريف ايران اسالمي
پديد آورد.از خداوند متعال براي درگذشتگان اين رويداد تلخ که فرزندان
ملت و سرمايه هاي ارزشمند آينده کشور بودند ،رحمت واسعه الهي،
براي خانواده هاي مصيبت ديده صبر و اجر و براي مصدومين شفاي
عاجل مسئلت دارم.ضروري است مسئولين امر ،ضمن بررسي دقيق
علت اين سانحه ،تمام راهکارهاي الزم براي عدم تکرار اينگونه حوادث
را تمهيد و اجرا کنند و رسيدگي هاي پزشکي و درماني الزم براي بهبود
هرچه سريعتر آسيب ديدگان مورد توجه قرار گيرد.

