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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

پنج شنبه  27ارديبهشت  1397اول رمضان  17 1439مي 2018سالسي و سوم شماره12 9218صفحه تك شماره 5000ريال
بيانيه بروکسل صرفا يادآوري تعهدات اروپاست

تعهد يا تضمين؟!
موگريني :هيچ تضميني به ايران نمي دهيم

رئيس جمهور در نشست هيئت وزيران :

بايد همه در برابرآمريكا متحد باشيم
رژيم صهيونيستي فقط حرف زور م يفهمد ،راهي جز مقاومت وجود ندارد

رئيس جمهور گفت :بايد همه در برابر آمريکا متحد باشيم.به گزارش ايرنا ،حجتاالسالم والمسلمين حسن
روحاني در جلسه هيئت دولت با اشاره به اينکه امسال ماه مبارک رمضان با دو حادثه مهم مواجه شده است،
گفت :از يک طرف در منطقه با بيتدبيري مقامات آمريکا شرايطي پيش آمده و سفارتخانه خود را به بيتالمقدس
منتقل کرد که برخالف معاهدات گذشته و حتي قطعنامههاي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل
است ضمن اينکه چنين اقدامي چيزي نيست که به صلح و ثبات منطقه کمک کند.روحاني تصريح کرد :رژيم
صهيونيستي و آمريکا تصور ميکنند با فشار بيشتر به ملت فلسطين ميتوانند آنان را از حق مشروع خودشان

محروم کنند يا با فشار ،مسلمانان جهان را از سرزمين خودشان يعني بيت المقدس جدا سازند .اين يک اشتباه
بزرگي است که انجام ميدهند.رئيس جمهور اظهار داشت :مسلمانان جهان مسجد االقصي و بيت المقدس را
به عنوان قبله اول خود ميشناسند و مورد احترام همه مسلمانان است و مدفن انبياي بزرگ الهي و مسجد
انبياي الهي بوده است که در آنجا به عبادت پرداختند .لذا اين سرزمين مقدس را با بازيهاي سياسي نميتوان
از جمعيت يک ميليارد و  500ميليوني مسلمانان جهان جدا کرد.
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آيت اهلل نوري همداني :

دكتر احمد توكلي :

مسلمانان به زودي قدس را
آزاد خواهند كرد

آيت اهلل كعبي  :خروج آمريكا از برجام ،خط بطالني بر ديپلماسي سازش بود

» سرمقاله

تصميمات نادرست در حوزه حقوق و دستمزد

برگ جديدي
از دفتر حقوقهاي نجومي

غالمرضا انبارلويي
هيئت وزيران در دقيقه  90پايان سال مالي  95به پيشنهاد سازمان امور
اداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف ماده  50قانون برنامه پنجم
سقف حداكثر امتيازات مواد  65و  66و  68و  71قانون مديريت خدمات
كشوري را  50درصد افزايش داد (.)1
حداكثر امتياز مواد  65چه بود؟ جواب  ، 6000حداكثر امتياز ماده  66چه
بود ؟  ، 4500حداكثر امتياز ماده  68چه بود ؟ جواب دارندگان نشانهاي
دولتي بودند كه امتيازآنان  800بود كه نشان درجه  1تا  3از  650تا 400
امتياز داشتند .حداكثر امتيازات ماده  71قانون مديريت خدمات چه بود و
مربوط به چه كساني مي شد  .جواب رؤساي سه قوه  -وزراء  -نمايندگان
مجلس  -استانداران  -معاونين رئيس جمهور كه قانونگذار اين امتيازات را
حداكثر  18000براي رؤساي سه قوه و حداكثر  17000براي معاون اول رئيس
جمهور و نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان بود و سقفي كه مقنن
براي وزراء تعيين كرده بود  - 16000سفرا  15000و معاونين وزرا حداكثر
 14000امتيازي بود كه قانونگذار به مقامات داده بود .حاال رئيس جمهور با
مصوبه هيئت وزيران اين سقف حداكثري را تا  50درصد افزايش داده است .
بر اين مصوبه ايرادات قانوني وارد است كه مصوبه را مغاير قانون و دريافت و
پرداختهاي مترتب بر آن را مي توان در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و
اموال دولتي تلقي كرد كه داليل اين مغايرت به شرح زير است:
-1مستند مصوبه بند الف ماده  50قانون برنامه پنجم است .اوال قانون برنامه
پنجم در سال  95عمر پنجسالهاش پايان يافته است فلذا كمتر از  3روز مانده
به پايان سال برنامه ،صدور چنين مصوبهاي آن هم بدون تامين بار مالي محل
ايراد است چرا كه تامين اعتبار حقوق و دستمزد سال  95در اسفندماه سال
 94با تصويب قانون بودجه سال  95اعتبار آن اول سال تامين و از تصويب
مجلس گذشته نه در پايان سال .95
ثانيا بند الف ماده  50چنين جوازي به دولت نداده تاآنچه را كه مقنن بر
اين سقف حداكثر تعيين كرده دولت از سقف آن هم نه چند درصد بلكه
 50درصد عبور كند.
 -2موضوع ديگر بند الف ماده  50قانون برنامه پنجم هيئت وزيران به
عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق است نه تعيين و تصويب
افزايش امتياز شغل كلي كاركنان ،چرا براي اينكه حداكثر سقف امتيازات
فصل دهم قانون خدمات كشوري را مقنن خود تعيين كرده و آنچه را كه
مقنن تعيين كرده و برايش سقف گذاشته دولت جوازي براي عبور از سقف
حداكثري تعيين شده ،ندارد .
 -3موضوع ديگر بند الف ماده  50تعيين عيدي و پاداش  6ماهه و تصويب
افزايش جداول و امتيازات و فوق العاده ايثارگري درمورد فرزندان شهدا
حداكثر تا  50درصد فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوطه
خدمات برجسته انجام داده اند ،مي باشد .نه كليه مشاغل ،آن هم با عبور
از سقف حداكثري كه قانون تعيين كرده؛ معنا و مفهوم اين مصوبه دولت
يعني تغيير سقف حداكثر امتياز مقرر توسط مقنن يا به عبارتي اصالح
قانون توسط دولت !
 -4اين مصوبه خالف قانون مبنايي مي شود براي تصويب مصوبات خالف
قانون ديگر به صورتي كه در مصوبات بعدي اين افزايش به اضعاف مضاعف
به شرح زير صادر مي شود:
هيئت وزيران در جلسه  1396/12/16به پيشنهاد شماره 1731023
مورخ 1396/12/12سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد شوراي
حقوق و دستمزد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد :
 -1امتيازات موضوع تصويب نامه شماره /162862ت 54057هـ
مورخ  1395/12/21به ميزان تا پنجاه درصد براي كاركنان سازمان
امور مالياتي كشور افزايش مي يابد.
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شماره ثبت 23

در پي اعالم اياالت متحده آمريکا مبني بر خروج آن کشور از برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) ،نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور امنيتي
و سياست خارجي و وزراي امور خارجه جمهوري اسالمي ايران ،فرانسه،
آلمان و انگليس در تاريخ  ۲۵ارديبهشت  ۱۳۹۷در بروکسل ديدار کردند.
شرکت کنندگان در اين نشست:
تعهد خود در اجراي کامل و موثر برجام را که به اتفاق آراء توسطقطعنامه  ۲۲۳۱شوراي امنيت به عنوان عنصري کليدي در ساختار
نظام عدم اشاعه هسته اي جهاني و يک دستاورد ديپلماتيک قابل توجه
مورد تاکيد قرار گرفته است ،يادآوري کردند.
با اظهار تاسف از خروج آمريکا از برجام ،بر اينکه رفع تحريم هايمرتبط هسته اي و عادي سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران
بخش هاي اساسي توافق [برجام] را تشکيل مي دهد ،صحه گذاردند.
آنها [همچنين] بر تعهد خود به ايجاد اطمينان نسبت به ادامه تحقق
اهداف تاکيد کرده و موافقت کردند که گفتگوهاي خود را در راستاي
اين هدف تعميق بخشند.
به طور ويژه متعهد شدند که مباحث کارشناسي فشرده اي را با ايراندر خصوص مسائل زير ،با هدف رسيدن به راه حل هاي عملي [ظرف
مدت چند هفته آينده] آغاز نمايند :حفظ و تعميق روابط اقتصادي با
ايران،تداوم فروش نفت ،گاز ،ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي
ايران و تعامالت مالي مربوطه،تعامالت موثر بانکي با ايران،ادامه روابط
حمل و نقل موثر دريايي ،زميني و هوايي و خط آهن با ايران،تامين بيشتر
اعتبارات صادراتي اتحاديه اروپا و ايجاد مسيرهاي ويژه در حوزه هاي
مالي ،بانکي ،بيمه اي و تجاري با هدف تسهيل همکاري هاي اقتصادي
و مالي شامل ارائه حمايت هاي عملي از تجارت و سرمايه گذاري،تکميل
و اجراي بيشتر يادداشت تفاهم و قراردادهاي منعقده بين شرکت هاي
اروپايي و طرف هاي ايراني،سرمايه گذاري بيشتر در ايران،حمايت از فعاالن
اقتصادي اتحاديه اروپا و تامين فضاي اطمينان بخش حقوقي،ايجاد هر
چه بيشتر فضاي شفاف و قانونمند اقتصادي.
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آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار طرح و ساخت
در شهر جديد هشتگرد /97-3-1م

نوبت دوم

شركت عمران شهر جديد هشتگرد براساس مصوبات هيات مديره در نظر دارد در چارچوب ضوابط
اجرايي روش طرح و ساخت نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصالح براي طراحي ،اجرا ،انتقال پساب،
نگهداري فضاي سبز سايت جنگلكاري شده حاشيه اتوبان تهران  -قزوين در قسمت ورودي شهر
جديد هشتگرد به روش  EPCاقدام نمايد.
موضوع فراخوان :انتخاب پيمانكار ذيصالح براي انتخاب پيمانكار طراحي ،اجرا ،انتقال پساب ،نگهداري
فضاي سبز سايت جنگلكاري شده حاشيه اتوبان تهران  -قزوين در قسمت ورودي شهر جديد
هشتگرد به روش EPC
كارفرما :شركت عمران شهر جديد هشتگرد
پيمانكار :دارندگان گواهينامه صالحيت طرح و ساخت در رشتههاي آب يا كشاورزي (مرتبط) داراي
صالحيت پيمانكاري از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري وداشتن ظرفيت كاري
و ريالي آزاد در رشته مربوطه
مبلغ پايه فراخوان 20/000/000/000 :ريال
تحويل اسناد فراخوان :از متقاضيان دعوت ميشود براي دريافت اسناد شركت در فراخوان از تاريخ
 97/02/26لغايت  97/03/08در ساعات اداري به اداره پيمان و رسيدگي شركت عمران شهر جديد
هشتگرد به نشاني فاز  ،2محله  ،4انتهاي بلوار انقالب اسالمي ،خيابان نيايش ،خيابان شهيد مسيح
صالحي ،با ارائه درخواست كتبي ،كپي كارت ملي ،ارائه رتبه معتبر ،جهت دريافت اسناد اقدام نمايند.
آخرين مهلت و محل تحويل پاكات پيشنهادات قيمت تا ساعت  16روز شنبه مورخ  ،97/03/19دفتر
معاون فني و اجرايي شركت عمران و بازگشايي پيشنهادها ساعت  11روز يكشنبه مورخ 97/03/20
در اتاق كنفرانس مديرعامل ميباشد.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه  500/000ريال به حروف پانصد هزار ريال است.نوع تضمين شركت در مناقصه :اصل فيش يا ضمانتنامهاي مطابق آييننامه تضمين معامالت دولتي به
شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/9/22موضوع آگهي را به حساب شماره 4001036906474199بانك
ملي به مبلغ  1/000/000/000ريال (يك ميليارد ريال) به نام شركت عمران شهر جديد هشتگرد واريز
و ارائه شود.
 شرايط پرداخت به صورت  %50نقد و  %50تهاتر با زمين ميباشد. قرارداد براساس بخشنامه ضوابط اجرايي طرح و ساخت منعقد خواهد شد.ضمنا ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي شركت ،جهت دريافت اسناد الزامي ميباشد و همچنين
آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات ( )http://iets.mporg.irو پايگاه اينترنتي
شركت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو سامانه تداركات الكترونيك دولت
( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل مشاهده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/27 :
خ ش97/2/26 :

شركت عمران شهر جديد هشتگرد
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حميدرضا فوالدگ ر:

شاهد مصوباتي در دولت
در مورد فربه شدن
شركتهايدولتيهستيم
پورابراهيمي  :دولت در حال
تضعيف صادرات است
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ظريف:

اروپا رابطهاش را
با آمريكا به هم نميزند

خوشرو:آمريكا شريك
رژيم صهيونيستي در جنايات
70سال گذشته است

در سايت رسالت بخوانيد
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دكتر حكيمه سقاي ب يريا در گفتگو با رسالت:

 70درصد تسهيالت بانكها
استمهال وام است

سپاه توانست كاري انجام دهد كه بانك مركزي نمي توانست

آغاز ماه رمضان،موسم صبر
و غوغاي غفران بر ايمانيان
و روزه داران مبارك باد

برجام نشان داد تعامل با آمريكا
راه خروج از بحران ها نيست
صفحه 3

رويكردآمريكا به قراردادهاي بي نالمللي ابزاري است
هدف دموكراتها و جمهوريخواهان
براندازي جمهوري اسالمي است

يادداشت »

رابط ه بين عمق استراتژيک و عزت ملي

يک تير و دو هدف

اميد طاهرنژاد
عمق استراتژيک از جمله مفاهيمي است که ريشه در علوم و فنون نظامي دارد.
اين مفهوم بهمانند بسياري ديگر از مفاهيم ،بيش از آنکه تعريف شود ،به کار رفته
است .بهعبارتي بسياري از پژوهشگران حوز ه مطالعاتي روابط بينالملل از مفهوم
عمق استراتژيک بهمنظور تحليل شرايط نظامي بازيگران استفاده کردهاند ،بهجاي
آنکه تعريفي از آن ارائه دهند .با وجود اين ،اصوالً تعريفي که از اين مفهوم در
ادبيات نظامي ارائه ميشود ،ماهيتي نظامي و مکاني دارد .در اين يادداشت قصد
داريم ضمن تعريف مفهوم عمق استراتژيک و تفاوت دو تعريف کالسيک و جديد
از آن ،به رابط ه مفهومي و عملي اين دو حوزه با هم بپردازيم و آن را در مورد عزت
ملي بررسي کنيم.
 .1تعريف دو مفهوم عزت ملي و عمق استراتژيک
نخست) تعريف عزت ملي
«عزت» در لغت بهمعناي قدرت و پيروزي ،نفوذناپذيري ،چيرگي ،علو ،بزرگي و
ارجمندي است .در کتاب «المفردات» در تعريف عزت چنين ذکر شده است« :عزت
حالتي است که انسان را در برابر ناماليمات ،مقاوم و شکستناپذير ميکند و مانع
مغلوب شدن او ميگردد ».در قرآن به دو نوع عزت اشاره ميشود که عبارت از
عزت ممدوح و عزت مذموم است« .عزت ممدوح» مخصوص خدا ،رسول خدا (ص)
و مؤمنان است و «عزت مذموم» و ناروا حالت نفوذناپذيري در مقابل حق و برتريخواهي
از پذيرش واقعيات است .اين عزت در واقع ذلت است]1[.
دوم) تعاريف از عمق استراتژيک؛ تعريف کالسيک و جديد از عمق راهبردي
الف) تعريف کالسيک
تعريف ابتدايياي که در علوم و فنون نظامي پذيرفته شده است ،عمق استراتژيک[]2
بهمعناي فاصله بين خط مقدم محتمل و مناطق مهم اقتصادي و سياسي است که
هنوز هم در نزد تصميمگيران داراي اهميت است .با وجود اين تعريف مختصر و
ابتدايي ،از مشکالت اساسي مربوط به عمق استراتژيک ،کمبود آثار قابل توجه در
اين حوزه است .اکثر تحليلگران از اين واژه استفاده ميکنند ،بهجاي اينکه تعريفي
از آن ارائه دهند.
کنث اي .بولدينگ[]3مدلي از منازعه و ستيز بر سر قلمرو مکاني[ ]5از مفاهيم
اساسي مدل بولدينگ ،عمق استراتژيک است .به نظر او ،عمق استراتژيک بهمعناي
توانمندي بازيگر در جذب يک حمله به درون خاک خود است؛ بهطوريکه
بتواند زيرساختهاي سياسي ،کشاورزي ،اقتصادي ،امنيتي و صنعتياش را از
آسيب محفوظ نگه دارد .بين دولتها يا گروههاي غيردولتي را برمبناي نظري ه
اقتصادي رقابت فضايي[ ]6ارائه کرد .در اثر کالسيک خود با عنوان «منازعه و
دفاع :نظريهاي کالن»[]4
مثال تاريخي عمق استراتژيک قوي ،استفاد ه شوروي از سرزمين وسيع و ويژگي
آبوهوايي خود در دفع حمل ه نظامي نازيها در  1941بود .اگرچه آلمانيها توانستند
حومههاي شهر مسکو را اشغال کنند ،اما همين امر هفت ماه از آنها وقت گرفت
تا بدين نقطه برسند .اين ميزان زمان به شوروي اين امکان را داد تا داراييهاي
اساسي خود را به شرق کوهستانهاي اورال منتقل کند]7[.
ادامه در صفحه 2

برنامه مراسم نماز جمعه  28ارديبهشت ماه 97
در دانشگاه تهران

با تبريك حلول ماه مبارك رمضان ؛ نماز عبادي  -سياسي جمعه  28ارديبهشت
ماه به امامت حجت االسالم والمسلمين صديقي و سخنراني حجت االسالم و
المسلمين دكتر ناصر رفيعي  ،در دانشگاه تهران برگزار مي شود.
برنامه پيش از خطبهها  ،از ساعت  11/35با زيارت آل ياسين آغاز و با تالوت
آياتي از كالم ا ...مجيد توسط قاري ممتاز  ،آقاي محمدرضا زاهدي ادامه مييابد
و در ادامه حجت االسالم والمسلمين دكتر رفيعي در خصوص «جايگاه و اهميت
ماه مبارك رمضان» سخنراني مي نمايند.
* شروع خطبه ها ساعت  12/46و اذان ظهر به افق تهران ساعت  13/01مي باشد.
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