WWW.RESALAT-NEWS.COM
روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

يك شنبه13خرداد  18 1397رمضان  3 1439ژوئن  2018سالسي و سوم شماره16 9232صفحه تك شماره 5000ريال
سالروز شهادت موالي موحدان و امير مومنان
حضرت علي (ع) و رحلت بيدارگر اعصار و نسلها
حضرت امام خميني (ره) را تسليت ميگوييم

تكرار خيانت فرانسويها

بازي خطرناك ماكرون
در زمين ترامپ

رمضان شريف در نشست روز جهاني قدس :

راهپيمايي روز قدس در  900شهر كشور برگزار ميشود
حاشيه امن براي رژيم صهيونيستي از بين رفته است

رمضان شريف ،رئيس ستاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي صبح ديروز در نشست
خبري خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اينکه هر سال روز جهاني قدس با توجه به سرعت
تحوالت در منطقه متفاوت از سالهاي قبل برگزار ميشود ،گفت :مردم ما در  40دهه گذشته در
جمعه پاياني ماه مبارک رمضان حمايت خود را خالصانه و صادقانه از ملت فلسطين اعالم کردهاند.وي
گفت  :راهپيمايي روز قدس در  900شهر كشور برگزار ميشود .وي ادامه داد :راهپيمايي روز جهاني
قدس امسال در شرايطي برگزار ميشود که شاهد شکست فتنه داعش و تروريستهاي ايجاد شده
توسط آمريکا ،رژيم صهيونيستي و حاميان منطقهاي آنها هستيم و مهمترين حاشيه امن براي رژيم
صهيونيستي ،امسال در منطقه شامات پايان يافته ،درگيريها در دنياي اسالم فروکش کرده و شرايط
جديدي براي حمايت از ملت فلسطين ايجاد کرده است.شريف در تبيين ساير ويژگيهاي راهپيمايي

امسال روز جهاني قدس گفت :پيروزي جبهه مقاومت با تقديم شهدا توانست جبهه مقاومت را نيرويي
تازه بخشد و توانمنديهاي خود را در شرايط بهتري نسبت به سال قبل قرار دهد ،همچنين تفاوت
ديگر راهپيمايي امسال در اين است که براي اولين بار در عرض  70سال اشغالگري رژيم صهيونيستي،
شاهد ضرب شست معنادار و قابل توجه از سوي مقاومت فلسطين بوديم.
وي با يادآوري طراحي آمريکا تحت عنوان معامله غرب در  70سالگي اشغال سرزمين فلسطين
جهت غصب دائمي اين سرزمين از طريق انتقال سفارت خود به بيتالمقدس اظهارداشت :هرچند
که آمريکا در اجراي اين طرح در انزوا قرار گرفت و حتي همپيمانان او هم حاضر به انجام آن نشدند
اما همه کساني که دل به ميانجيگري آمريکاييها در ماجراي فلسطين کرده بودند فهميدند که
آمريکاييها از حاميان اصلي رژيم صهيونيستي هستند.
ادامه در صفحه2

محسني اژهاي :

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
وصيتنامه سياسي  -الهي امام خميني (ره) هفت سال قبل از ارتحال ملكوتي
معظم له نگاشته شده و در تاريخ  22تيرماه  62به صورت الك و مهر شده نزد
ٌ
خبرگان اول به امانت رفت.
چهار سال بعد از تاريخ  19آذر  1366مورد بازبيني قرار گرفت و طي مراسمي با
حضور مقامات كشور ،يك نسخه از آن در آستان قدس رضوي و نسخهاي ديگر
در مجلس خبرگان گذاشته شد.
امام (ره) در طول سالهاي پس از ارائه وصيتنامه ،سخنان و پيامهاي زيادي را
مطرح كردند كه ميتوان آن را متمم يا مكمل وصيتنامه به عنوان روشنگري و
تبيين خط مبارك ايشان دانست.
امام خميني (ره) يك حكيم ،فيلسوف ،فقيه و سياستمدار برجسته ،نه تنها در
تاريخ معاصر بلكه تاريخ جهان اسالم است .آنچه كه اين ويژگيها را برجسته تر
ميكند انقالبي بودن ،انقالبي ماندن و انقالبيگري اوست .هيچ رجل انقالبي در
تاريخ سرغ نداريم كه به طاغوت زمان براي دستگرمي امر مبارزه ،بگويد؛ «من
اکنون قلب خود را براي سرنيزههاي مأمورين شما حاضر کردم ولي براي قبول
زورگوييها وخضوع در مقابل جباريهاي شما حاضر نخواهم کرد )1( ».اين پيام
آتشين ،نشان از يك گرمي و حرارت انقالبي در امر مبارزه بود كه هيچ وقت به
سردي نگراييد .اين حرارت تا آخرين روزهاي حيات امام (ره) از كالم و پيام او
حتي اندكي كاستي نگرفت .كاستي لحن و بيان انقالبي و عمل انقالبي در تمام
سالهاي پس از  15خرداد  42تا آخرين لحظات حيات امام (ره) را نه چشم
دشمن ديد نه گوش خصم ،آن را شنيد.
امام (ره) تنها سه ماه مانده به پايان عمر خود با عزل منتظري ،انقالبيترين حركت
دوران مبارزات خود را براي كوتاهكردن دست نامحرمان از نواميس فكري جمهوري
اسالمي ،انجام داد .او تمام پيوندهاي دوستي و مؤانست خود را با منتظري ناديده
گرفت و مصالح انقالب و امت اسالم را به هر پيوندي حتي همراهي سالها مبارزه
او ترجيح داده و اعالم فرمود« :با هيچ كس در هر مرتبهاي كه باشد ،عقد اخوت
نبستهام .چارچوب دوستي من در درستي راه هر فرد نهفته است».
لحن امام (ره) در پذيرش قطعنامه  598كه بايد نرم ترينلحن باشد ،اما آن را
بايد تندترين و انقالبيترين ادبيات حيات سياسي او تلقي كرد .اين پيام  25صفحه
است و در همه صفحات آن ،خشم و كينه و ستيز انقالبي او عليه قدارهبندان جهان
و نوكران منطقهاي آن موج ميزند .در اين پيام ،امام بر تداوم و استمرار جنگ
پايان ناپذير حق و باطل ،فقر و غنا و استكبار و استضعاف و جنگ پابرهنگان با
مرفهين بيدرد تأكيد مي كنند و اعالم مي فرمايند« :ما در يك سوي اين جنگ
مقدس قرار داريم و به دست و بازوي تمام مبارزاني كه در سرتاسر جهان كولهبار
چنين مبارزهاي را به دوش ميكشند ،بوسه ميزنم».
همانجاست كه تصريح مي فرمايند« :بحث مبارزه و رفاه و سرمايه ،بحث قيام
و راحت طلبي ،بحث دنياخواهي و آخرت جويي ،هرگز با هم جمع نمي شوند،
تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را
چشيده باشند ».امام (ره) با پذيرش قطعنامه  598صريحاً اعالم ميكنند« :قبول
قطعنامه به معناي حل مسئله جنگ نيست ».و خطاب به رزمندگان سلحشور
اسالم مي فرمايند« :فرزندان انقالبيام! بغض و كينه انقالبيتان را در سينهها نگه
داريد و با غضب و خشم به دشمنانتان بنگريد ،بدانيد پيروزي از آن شماست».
و نيز فرمودند« :اگر بندبند استخوان هايمان را جدا سازند ،اگر سرمان را باالي
دار ببرند ،اگر زنده زنده در شعلههاي آتش بسوزانند ،اگر زن و فرزندانمان را به
اسارت ببرند ،هرگز امان نامه كفر و شرك را امضاء نميكنيم».
او در تمام زندگي انقالبياش هرگز از احدي جز خدا نترسيد و حاضر نشد اندك
انعطاف و نرمشي را نسبت به دشمن نشان دهد.
ب الزمان عجل اهلل
امام (ره) در آخرين پيام خود به مناسبت ميالد حضرت صاح 
تعالي فرجه الشريف خطاب به مسئولين نظام فرمودند« :مسئولين ما بايد بدانند
انقالب محدود به ايران نيست .انقالب مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان
اسالم به پرچمداري حضرت حجت ارواحنا فداه است .بايد دولت تمام سعي و توان
خود را براي اداره بهتر مردم بنمايد ولي اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف
عظيم انقالب كه ايجاد حكومت جهاني اسالم است منصرف كند».
ادامه در صفحه 2

»

ترس از قطع ارتباط بيگانه
انديشهجاهليتاست
علي اكبر صالحي  :عملياتي كردن
پيشنهادات واليتي ،قاطعيت ما را نشان مي دهد

مهدي هدايت  10000:مسكن مهر هشتگرد فاقد متقاضي است

صفحه 14

آگهي مزايده فروش يك قطعه زمين
پالك ثبتي  2/15و  3575بخش يك سمنان با كاربري پاركينگ

شركت تعاوني مينيبوسداران و سواري خط كرايه سمنان ،مهديشهر و شهميرزاد به شماره ثبت  66و شناسه ملي  10480006100در اجراي مصوبه مجمع عمومي در نظر دارد ششدانگ
يك قطعه زمين پالك ثبتي قطعه دوم تفكيكي از  4645فرعي از  2/15و  3575اصلي مفروز و مجزي شده از اصلي مرقوم به شماره ثبت  77622دفتر جلد  518صفحه  265بخش
يك سمنان به مساحت  896مترمربع با كاربري پاركينگ با انشعاب آب  1/2و برق تكفاز به موضع سمنان ميدان معلم جنب ساختمان اداره كل امور مالياتي استان سمنان با قيمت
پايه از قرار هر مترمربعي  67/000/000ريال از طريق مزايده كتبي به فروش برساند متقاضيان ميتوانند با مراجعه به محل ملك و مشاهده آن نسبت به دريافت فرم شركت در مزايده
از دفتر شركت تعاوني به نشاني سمنان ميدان معلم جنب اداره كل امور مالياتي استان اقدام نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 .1متقاضيان بايستي دو درصد بهاي پايه ملك را به حساب شماره  2200/311/328130/1بانك توسعه تعاون شعبه مركزي سمنان واريز و فيش آن را به همراه فرم شركت در مزايده
تحويل شركت تعاوني داده و رسيد دريافت نمايند.
 .2حداقل بهاي پايه ملك موصوف از قرار مترمربعي  67/000/000ريال و مجموعا  60/032/000/000ريال ميباشد.
 -3به پيشنهاداتي كه فاقد فيش پرداخت دو درصد قيمت پايه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .4ملك مورد نظر داراي كاربري پاركينگ ميباشد.
 .5پيشنهادات مخدوش و مشروط و بدون قبض سپرده (واريز  2درصد) و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از وقت تعيين شده تسليم گردد در كميسيون مطرح نخواهد شد و ترتيب
اثر داده نميشود.
 .6براي كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ميتوانند به دفتر شركت تعاوني واقع در سمنان ،ميدان معلم جنب اداره كل امور مالياتي استان مراجعه و يا با شماره تلفن 33328012
تماس حاصل نمايند.
 .7هزينههاي نقل و انتقال به عهده برنده مزايده ميباشد.
 .8متقاضيان ميتوانند پيشنهادات كتبي خود را با ذكر نشاني دقيق محل سكونت به همراه فيش واريز  2درصد سپرده با قرار دادن در پاكت دربسته حداكثر تا پايان وقت اداري روز
سهشنبه مورخ  97/4/5به دفتر شركت تعاوني تحويل و رسيد دريافت نمايند.
 .9پيشنهادات واصله راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  97/4/6در محل دفتر شركت تعاوني با حضور اعضاي كميسيون معامالت باز و قرائت و باالترين قيمت پيشنهادي
برنده مزايده خواهد بود.
 .10كميسيون در رد يا قبول كليه پيشنهادات واصله آزاد و مختار ميباشد و چنانچه قيمت پيشنهادي كمتر از قيمت پايه باشد مردود خواهد بود.
 .11برنده مزايده موظف است از تاريخ ابالغ كتبي شركت تعاوني ظرف مدت يك هفته با ارائه كارت شناسايي معتبر جهت انجام مراحل اداري انتقال رسمي به دفتر شركت مراجعه
نمايند در غير اين صورت با مضي مهلت مذكور شركت تعاوني نسبت به ضبط سپرده توديعي اقدام خواهد نمود و نسبت به تنظيم قرارداد با نفرات بعدي شركتكنندگان در مزايده
اقدام خواهد نمود .ضمنا سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظيم رسمي سند انتقال مسترد ميگردد.
 .12همزمان با انتقال رسمي سند مالكيت برنده مزايده مكلف به پرداخت كليه بهاي فروش ملك به شركت تعاوني ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/13 :
خ ش97/3/13 :

شركت تعاوني مينيبوسداران و سواري خط كرايه سمنان ،مهديشهر و شهميرزاد

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني شهرستان ايرانشهر

آگهي مناقصه

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر در نظر دارد احداث ساختمان آموزش بهورزي ايرانشهر را از طريق مناقصه عمومي ،يكمرحلهاي به شركتهاي واجدالشرايط
طبق اسناد مناقصه به شرح ذيل واگذار نمايد:
متقاضيان واجدالشرايط جهت دريافت اسناد مناقصه ميتوانند از طريق سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس  IETS.MPORG.IRبا مراجعه حضوري به آدرس :سيستان و بلوچستان  -شهرستان
ايرانشهر  -بندر امام خميني  - 46ستاد مركزي دانشكده  -اداره منابع فيزيكي طرحهاي عمراني اقدام نمايند.
موضوع مناقصه :احداث ساختمان بهورزي شهرستان ايرانشهر
نوع و شماره مناقصه :عمومي ،يكمرحلهاي به شرح ذيل:
موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار

احداث ساختمان آموزش بهورزي ايرانشهر

97-03-03

 1/420/000/000ريال

 فروش اسناد مناقصه :از تاريخ  97/03/19لغايت 97/03/21 مهلت دريافت پيشنهادات :حداكثر تا ساعت  14مورخ 97/04/05 جلسه بازگشايي پاكات مناقصه :روز چهارشنبه راس ساعت  10صبح مورخ 97/04/06بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تاريخ و محل جلسه ويزيت (جلسه توجيهي و پرسش و پاسخ) :چهارشنبه ساعت  10صبح مورخ  97/04/02دفتر منابع فيزيكي و طرحهاي عمراني دانشكدهمبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار ميبايست به صورت واريز نقدي به حساب سپرده  66352800نزد بانك رفاه كارگران شعبه خاتماالنبياء(ص) ايرانشهر يا ضمانتنامه بانكي مورد قبول كارفرما
(ذينفع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر) در پاكت الف ارائه گردد.
 قيمت اسناد ،نحوه واريز وجه و محل دريافت اسناد مناقصه :جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 400/000ريال (چهارصد هزار ريال) به حساب شماره  2138532636001نزد بانك رفاه شعبهمركزي درآمد درماني اختصاصي به نام دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر واريزنموده و پس از ارائه اصل رسيد بانكي به دفتر امور حقوقي ،اسناد مناقصه را دريافت نمايند يا از طريق پايگاه
ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس  IETS.MPORG.IRمراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نموده و سپس اصل رسيد واريز خريد اسناد مناقصه را در پاكت (الف) كه الك و
مهر موم شده ،ضميمه نمايند .متذكر ميگردد هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرداد نميباشد.
 محل تحويل پيشنهادات :شركتكنندگان در مناقصه ميبايست پيشنهادات خود را در وقت مقرر به نشاني ايرانشهر  -بلوار امام خميني  46ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر دبيرخانه محرمانه واحد حراست تحويل و رسيد اخذ نمايند. توجه :به پيشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.شماره تماس جهت هماهنگي  09107608226دفتر امور حقوقي  -ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
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سعداله زارعي :

 انتفاضه سوم ،هجومي
و با اعتمادبهنفس باالست
شوراي امنيت قطعنامه
آمريكا درباره غزه را رد كرد

در سايت رسالت بخوانيد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

واردات ۲۰ميليون دست پيراهن مشکي
با اقتصاد مقاومتي سازگار نيست

وزير ارتباطات  :با اپراتورهاي متخلف برخورد قضائي مي شود

امام خميني (ره) و انقالبيگري

آيت اهلل سبحاني :

حاج يدليگاني:

 فعاليت در تلگرام ميتواند
تبديل به جرم شود
» سرمقاله

فرانسه  :ممكن است از توافق هستهاي با ايران خارج شويم
طي روزهاي اخير ،مقامات اروپايي به صورتي هدفمند و برنامه ريزي
شده ،مشغول تکرار خواسته نامشروع و غير قانوني خود مبني بر «تغيير
توافق هسته اي » و بسط آن به موضوعات موشکي و منطقه اي
هستند .شواهد و مستندات موجود نشان مي دهد که کشورهاي
اروپايي قصد دارند از «تغيير برجام» به عنوان پيش شرطي براي
«بقاي توافق هسته اي» ،آن هم به صورت حداقلي! ياد کرده و
سپس از مسئولين دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان
بخواهند تا خود را براي "انعقاد توافقي جديد" آماده کند! سوال
اصلي اينجاست که اين بازي هدفمند از سوي چه منابع و افرادي
هدايت و مديريت مي شود و تکليف دستگاه ديپلماسي ما در برابر
اين موضوع چيست؟
يک روزنامه روس به نقل از «يک منبع بلندپايه در وزارت امور
خارجه فرانسه» نوشت :پاريس آماده آغاز مذاکرات با تهران بر
سر يک توافق جديد بعد از خروج آمريکا از توافق هستهاي برجام
است .روزنامه «ايزوستيا» (نقلشده در ايتارتاس) افزود :کميته امور
خارجي ،دفاعي و نيروي مسلح سناي فرانسه اين موضوع را تأييد
کرده و اضافه کرده پاريس احتمال امضاي توافقي جديد با ايران و
خروج از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را بررسي ميکند.
اين روزنامه نوشته «امانوئل ماکرون» ،رئيسجمهور فرانسه در جريان
ديدار اخيرش با «والديمير پوتين» ،رئيسجمهور روسيه با او درباره
حفظ برجام و در عين حال ،تدوين سندي جديد که به امضاي
همه طرفهاي توافق ،از جمله آمريکا برسد ،رايزني کرده است .ماکرون
در ديدار با «دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا هم اين موضوع را
مطرح کرده است .به نوشته روزنامه روس ،سند جديد بايستي تمامي
موارد اضافه بر موضوع هستهاي که محل نگراني مشارکتکنندگان
در توافق است را شامل شود.
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به مناسبت ش بهاي قدر

ارتباط خودشناسي
و خودسازي با مبدأ و معاد
صفحه 4

حقيقت متعالي ش بهاي قدر
ليلهالقدر تفسير شد

يادداشت »

نظام ارزي كشور چگونه بر هم ميخورد؟

غالمرضا انبارلويي
 -1مجلس در قانون بودجه سال  97كل كشور نرخ محاسباتي برابري ريال در
برابر دالر را  3500تومان تعيين و رديفهاي درآمدي ناشي از عوايد فروش و صدور
نفت را بر اين مبنا تقويم كرده و كليه مصارف ارزي كشور را با همين نرخ محاسبه و
سقف بودجه كل كشور را بر اين مبنا بسته است و همه ساله بر همين مبنا نرخي را
به عنوان نرخ محاسباتي ارز بودجهاي تعيين ميكند .كما آنكه در سال  95اين نرخ
بابت هر دالر  2997تومان و در سال  96هر دالر  3300تومان تعيين و درآمدها و
هزينههاي ارزي بر اين مبنا نرخگذاري شد.
 -2دولت نه در اجراي قانون برنامه و نه در اجراي قانون احكام دائمي برنامه ششم و
نه بر مبناي قانون بودجه بلكه مستند به اصل  138قانون اساسي و تبصره  3ماده 7
قانون مبارزه با قاچاق ارز مصوب  92نرخ دالر را به طور يكسان براي همه مصارف
ارزي از تاريخ  97/1/22به مبلغ  4200تومان تعيين ميكند )1(.معنا و مبناي اين
رويداد در عرف حسابداري رويداد مالي بعد از تراز بودجه كل كشور است.
 -3آيا تعيين نرخ ارز از شئون قانونگذاري است يا اجرايي؟ تعيين نرخ برابر پول ملي
با ارزهاي خارجي اگر از شئون قانونگذاري است كه مجلس در سال  97مبلغ 3500
تومان تعيين كرد.دولت مستند به كدام ماده از كدام قانون نرخ آن را از  3500تومان
محاسباتي مجلس به  4200تومان افزايش داد؟ و كل بازار را ملتهب و ارزش پول
ملي را در برابر دالر تا  7هزار تومان فروكاهيد!
 -4آيا قانون مبارزه با قاچاق كاال يا ارز محمل تعيين ارزش برابري پول ملي است؟
كه دولت مستند به آن نرخ برابري دالر در برابر ريال را تعيين كرده است؟
 -5در همين مصوبهاي كه دولت به موجب بند  5آن نرخ دالر را  4200تومان تعيين
كرده و در بند  15همان مصوبه از تامين مابهالتفاوت نرخ ارز به مبلغ  4000ريال
به ازاء هر دالر براي كاالهاي اساسي به مبلغ  30هزار ميليارد تومان خلق پول كرده
مابهالتفاوت چه نرخي با كدام نرخ؟ اصال كدام مابهالتفاوت؟
مابهالتفاوت  3500تومان نرخ محاسباتي مصوب مجلس با  4200تومان مصوب دولت
مي شود  700تومان مابهالتفاوت  400تومان چگونه تقويم شده است؟
 -6مبلغ  30هزار ميليارد تومان چگونه از محل يكسانسازي نرخ ارز تقويم شد .مگر
مابهالتفاوت  3500تومان با  4200تومان  400تومان مي شود كه از محل يكسانسازي آن
 30هزار ميليارد ريال درآمد براي دولت يا اعتبار براي كاالهاي اساسي حاصل شد؟
 -7اگر محاسبات بند  5و بند  15مصوبه شماره  4353مورخ  97/1/22صحيح تقويم
شده چرا مصوبه ديگري به شرح زير جايگزين آن شده است!
هيئت وزيران در جلسه  97/1/29به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تبصره ( )3ماده ( )7قانون مبارزه
با قاچاق كاال و ارز  -مصوب  - 1392و به منظور ساماندهي و مديريت بازار
ارز تصويب كرد:
متن زير جايگزين بند ( )15تصويب نامه شماره /4353ت  55300هـ مورخ
 1397/1/22مي شود.
 -15سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است مبلغ سي هزار ميليارد
( )30/000/000/000/000ريال به تدريج و از طريق تخصيص تنخواهگردان در
حساب ويژهاي كه نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي شود
واريز نمايد .وزارت صنعت ،معدن و تجارت با هماهنگي بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران مكلف است سازوكار ثبت سفارش را به نحوي تنظيم نمايد كه
كاالهاي مشمول دريافت يارانه به صورت خودكار در برگ (فرم) ثبت سفارش
مشخص و جهت تخصيص يارانه به صورت سيستمي به بانك مذكور ارسال
گردد  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يارانه اين اقالم را به ازاي هردالر
چهار هزار ( )4000ريال در زمان گشايش اعتبار به بانك عامل از محل اعتبار
تخصيص يافته از حساب ويژه مذكور پرداخت ميكند)2(.
-8تنخواه گردان؟ كدام تنخواه گردان ؟ تنخواه گردان در قانون محاسبات تعريف
دارد .تنخواهگردان خزانه؟ تنخواه گردان حسابداري؟ تنخواه گردان استان؟ در
قانون محاسبات همه تنخواهگردانها ازمحل اعتبار مصوب واگذار و واريز ميشوند .
تنخواهگردان موضوعه مصوب دولت در انطباق با كدام يك از اين تنخواهگردان هاي
مطمح نظر مقنن است ؟ اصال اين  30هزار ميليارد ريال مطروحه در مصوبه در
سرجمع اعتبارات مصوب سال  97بودجه كل كشور است يا خارج از آن ؟ مگر ما
چند مصوبه مربوط به قانون بودجه داريم؟
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