
سخن نخست
پژوهش را قربانی بودجه 

انقباضی نکنیم
کشوری  هیچ  کارشناسان  نظر  طبق 
بدون بهادادن به تحقیق و پژوهش نمی 
تواند مسیر توسعه را به خوبی بپیماید. 
نیازمند  ها  زمینه  در همه  همه جوامع 
انجام تحقیق و پژوهش هستند. به همین 
سهم  نظر  از  را  کشورها  معموال  خاطر 
مورد  ساالنه  های  بودجه  در  پژوهش 
مقایسه قرار می دهند. از این نظر کشور 

ما از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست.
میانگین  شده  انجام  مطالعات  طبق 
سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص 
 2.2 مختلف  کشورهای  در  داخلی 
درصد است و در برخی کشور ها مانند 
از 4  بیش  پژوهش  بودجه  جنوبی  کره 
درصد، اتحادیه اروپا میانگین 2.5 درصد 
و کشورهایی مانند ژاپن، فنالند و سوئد 
این درحالی است  است.  حدود 3درصد 
سهم پژوهش در کشور ما کمتر از یک 
درصد است. متأسفانه این امر در ده سال 
گذشته ادامه داشته است و تنها در سال 
1395 بودجه پژوهش به 1.1 درصد از 
آن  از  بعد  رسید.  داخلی  ناخاص  تولید 
بودجه  در  تحقیقات  و  پژوهش  اعتبار 
سال 96 معادل 0.47 درصد و در سال 
ناخالص  تولید  درصد  نیز 0.48   1397
داخلی در نظر گرفته شد. این در حالی 
است که براساس برنامه پنجم توسعه ای 
کشور که مدت اجرای آن به پایان رسیده، 
قرار بود که سهم پژوهش از تولید ناخالص 
ملی به سه درصد برسد. اما متأسفانه طبق 
آمارهای یاد شده سهم پژوهش در مرز 

کمتر از یک درصد باقی مانده است.
 جایگاه پژوهش در قانون اساسی 

قانون  در  خوبی  به  پژوهش  اهمیت 
اساسی کشور مورد توجه قرار گرفته و 
در اصول مختلفی به این موضوع پرداخته 
شده و در بندهای الف و ب اصل دوم قانون 
اساسی به صراحت به استفاده از علوم و 
فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش 
آنها اشاره شده است. بدون  در پیشبرد 
شک تحقق چنین امری بدون پژوهش 
و تحقیق امکان پذیر نیست. همچنین 
در بندهای دوم و چهارم اصل سوم بر باال 
بردن سطح آگاهی های عمومی در همه 
زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات 
دیگرو  وسائل  و  گروهی  های  رسانه  و 
ابتکار در  و  تتبع  و  بررسی  تقویت روح 
تمامی زمینه های علمی، فنی، فرهنگی 
از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق 
محققان تأکید شده است. در اصل بیست 
آزادی  بیان  در  اساسی  قانون  چهارم  و 
مطبوعات آمده است: نشریات و مطبوعات 
در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به 
مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد ... این 
اصل زمینه را برای رشد و گسترش کمی 
و کیفی نشریات پژوهشی و علمی فراهم 
یکم  و  چهل  و  یکصد  اصل  سازد.  می 
قانون اساسی نیز که کارکنان دولت را از 
داشتن بیش از یک شغل دولتی ممنوع 
کرده است اهمیت پژوهش را به نوعی به 
نمایش می گذارد. زیرا ذیل این اصل آمده 
که سمت های آموزشی در دانشگاهها و 
مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی 
است.  عالوه بر این موارد، دولت در اصل 
سوم موظف شده است که همه امکانات 
کار  به  را  فوق  موارد  به  نیل  برای  خود 
باید شرایط را برای  بگیرد. یعنی دولت 
انجام تحقیق و پژوهش جهت باال بردن 
سطح دانش و آگاهی جامعه فراهم سازد. 
نباید بودجه پژوهش قربانی شرایط 

تحریمی شود
که  است  این  بر  کارشناسان  باور 
پیشرفت و توسعه جوامع تنها در سایه 
تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف 
علمی از علوم طبیعی و پزشکی تا علوم 
اجتماعی و انسانی امکان پذیر است. در 
مرکز  رئیس  »کاظم جاللی«  مورد  این 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
در  پژوهش  اینکه  بیان  با  وگویی  گفت 
حوزه کاربردی و در جایگاه های تصمیم 
ارتقای  موجب  و  است  گذار  اثر  گیری 
کارایی و اثربخشی ظرفیت ها می شود، 
گفت:که توجه به اهمیت و جایگاه ویژه 
پژوهش راهکار دستیابی به استقالل ملی 
و توسعه پایدار است، به همین خاطر در 
نظر گرفتن بودجه و اعتبارات کافی الزمه 
انجام کارهای پژوهشی کاربردی و گره 

گشا است.
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صفحه 3

سرقت در پوشش نظافت
در آستانه فصل خانه تکانی منازل بررسی شد

صفحه 4

آزادسازی قیمت بنزین در کنار 
پرداخت یارانه نقدی

رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد

سلطان خودرو کیست؟
جریان فاسد در بازار خودرو

کاکایی می گوید: وقتی ما بر آزادسازی قیمت ها اصرار کردیم تصورمان 
این بود که قیمت بازار کنترل می شود و دیگر بازار داللی تقویت نمی شود، 
حال با درست اجرا نشدن این موضوع مردم دیگر حرف کارشناسان را باور 

نمی کنند.
گران  تومان  میلیون  تا 5  بین 3  در یک ساعت  قیمت خودرو  وقتی 
می شود چه پیامی دارد؟ آیا می توان رشد قیمت ها را مربوط به افزایش 

تقاضا و هیجانات بازار دانست؟ فعاالن بازار خودرو درباره رخدادهای بازار 
هیچ توضیحی ندارند و می گویند تاکنون چنین روزهایی را تجربه نکردیم و 

معلوم نیست چه کسانی قیمت ها را تغییر می دهند.

لیست تمام کاال های مشمول اینستکس اعالم شد
 بعیدی نژاد خبر داد:

صفحه 5

صفحه 8 صفحه 7

صفحه 5 

»خوب،  بد، زشت « های کی روش ایران بر تعامل سازنده با اروپا تاکید کرد
در گفت وگو با دستیار سابق مربی پرتغالی مطرح شد پاسخ وزارت خارجه به بیانیه اتحادیه اروپا؛

وزیر نفت:  الریجانی:

لجبازی عده ای 
در کرسنت ما 

را در چاه عمیق 
انداخت

انتخابات در ایران 
سرمایه مهم

مردم ساالری دینی 
است

همین صفحه صفحه 2

وزیر نفت:

لجبازی عده ای در کرسنت ما را در چاه عمیق انداخت
وزیر نفت دستاوردهای صنعت نفت طی ٤٠ سال گذشته و بعد 

از پیروزی انقالب اسالمی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در نشستی خبری که صبح امروز برگزار 
شد، با اشاره به انتقاداتی که درباره امضای قرارداد با شرکت های چینی 
و روسی مطرح می شود، گفت: من فقط نوکر یک ملت هستم و فقط در 

مقابل یک ملت تعظیم می کنم و آن هم ملت ایران است.
وی درباره مذاکرات برای امضای قرارداد با شرکت های خارجی اظهار 
کرد: کدام قرارداد بوده که طرف مقابل خواسته و ما امضا نکردیم؟ وقتی 
طرف مقابل حاضر نیست امضا کند، من چه کاری می توانم انجام دهم؟

او از بهره برداری از پایانه جاسک در سال ٩٩ خبر داد و افزود: پایانه 
جاسک یک پایانه صادراتی خارج از خلیج فارس است که کارهای 
ساخت خط لوله، احداث مخزن و ایجاد ترمینال آن آغاز شده است 

و در سال ٩٩ در دریای عمان به بهره برداری می رسد.
رأی کرسنت صادر شد، شفاف سازی می کنیم

وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره کرسنت و انتقاداتی که به 
شخص وزیر می شود، گفت: در جلسه رأی اعتماد من در دولت یازدهم، 
موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأی آوردم. در جلسه رأی اعتماد من 
در دولت دوازدهم، کلمه ای از کرسنت مطرح نشد و باز هم رأی آوردم. 
اکنون دوباره این موضوع را بعد از سال ها مطرح کرده اند. وزیر نفت با 
تاکید بر این که کرسنت یک پرونده زنده است، اظهار کرد: عده ای با 
لجبازی و ندانستن قواعد بین المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. 
من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. زنگنه با بیان این که 
ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، توضیح 
داد: داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با 
کارهایی که دنبال می کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی که 
از سوی برخی افراد در کشور مطرح می شود به نفع کرسنت است. تا 
نزدیک به موفقیت می شویم، عدد یا بحثی مطرح می شود که به ضرر 
ماست. اگر رأی صادر شود، می توانیم حرف هایمان را بگوییم تا علیه مان 

استفاده نشود.
بررسی وضعیت صنعت نفت طی ٤٠ سال

وی در ادامه به بررسی وضعیت صنعت نفت از بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی پرداخت و گفت: زمانی که انقالب اسالمی پیروز شد، چیزی 
به نام صنعت گاز وجود نداشت. ظرفیت تولید بسیار کم و در حد 
٣٦میلیون مترمکعب در روز بود که توسط پاالیشگاه بیدبلند انجام 
میلیون   1060 پاالیشگاه  این  تولید  میزان  حاضر  درحال  می شد. 
مترمکعب در روز است. وزیر نفت ادامه داد: میزان انشعابات در سال 
١٣٥٧، ٥٢ هزار بود که این میزان درحال حاضر، ١١.٥میلیون است. 
هم چنین پوشش گازرسانی در سال 1357 نزدیک به صفر بود اما 
درحال حاضر ٩٢ درصد جمعیت از گاز طبیعی بهره مندند. هم چنین در 
سال 1357، یک روستا گازرسانی شده بود که درحال حاضر این تعداد 
به ٢٧ هزار روستا رسیده است. او در ادامه با بیان این که تولید میعانات 
در سال 1397 صفر بود، گفت: درحال حاضر روزانه، ٧٥٠ هزار بشکه 
میعانات گازی تولید می شود. هم چنین مجموع فروش محصوالت 
پتروشیمی که در سال 1357 یک میلیون تن بود، امسال به بیش از 

٣٠میلیون تن و به ارزش ١٧میلیارد دالر رسیده است.
به گفته زنگنه، پاالیش نفت در سال 1357، یک دهم میلیون بشکه 
بود که درحال حاضر به ٢.٢میلیون بشکه رسیده است. میزان تولید 
بنزین نیز از ١٤میلیون بشکه در روز به ١٠٥ میلیون بشکه در روز 
رسیده است. وی، با بیان این که میزان تولید نفت خام کاهش یافته 

است، افزود: ظرفیت تولید نفت خام در اوایل انقالب، پنج میلیون بشکه 
در روز بود که این میزان درحال حاضر چهار میلیون بشکه است.

افزایش ذخایر قابل استحصال کشور
وزیر نفت از افزایش ذخایر قابل استحصال خبر داد و گفت: در سال 
1357 مجموع ذخایر قابل استحصال ٨٨ میلیارد بشکه بوده و با این که 
طی ٤٠ سال، ٥٠ میلیارد بشکه برداشت داشته ایم میزان ذخایر درحال 
حاضر ١٦٠میلیارد بشکه نفت خام است. هم چنین این میزان از ٩ 
تریلیون ذخایر گازی به ٣٣ تریلیون رسیده است. میزان تزریق گاز به 
میادین نفتی هم در سال 1357، ٢.٧ میلیون مترمکعب بوده که این 
میزان درحال حاضر ٧٧ میلیون مترمکعب است.  وزیر نفت با تاکید بر 
اولویت توسعه میادین مشترک نفتی گفت: اکنون میزان برداشت روزانه 
ایران از پارس جنوبی از قطر بیش تر است. هم چنین میزان برداشت از 
میادین غرب کارون در سال 1392، ٧٠ هزار بشکه بود که این میزان 
تا آخر سال جاری، به ٣٥٠ هزار بشکه می رسد. هم چنین گازهای فلر، 

ظرف دو سال و نیم آینده جمع آوری خواهد شد.
طرح های آماده بهره برداری

وی در ادامه درباره طرح های آماده بهره برداری توضیح داد: به زودی 
چهار پاالیشگاه با ظرفیت ١١٠ میلیون مترمکعب با حضور رئیس 
جمهوری افتتاح می شود که متعلق به فازهای ١٣ و ٢٢تا ٢٤ است. با 
افتتاح این فازها و تکمیل بخش دریایی فاز ١٤، از پارس جنوبی فقط 
فاز ١٤باقی می ماند. وزیر نفت ادامه داد: در سال 1398 برای نخستین 

بار، تولید اتان به ١٠ میلیون تن در سال می رسد.
مردم غریبه نیستند

انتقاداتی مبنی بر این که وزارت نفت  با اشاره به  زنگنه در ادامه 
اطالعات را شفاف سازی نمی کند، گفت: نوک اصلی جنگ سنگین که 
آمریکا علیه ملت ایران با حمایت اسرائیل و اشرار منطقه شروع کرده، 
صنعت نفت است. آمریکا قصد داشت درآمد صادراتی ایران را صفر 
کند اما نتوانست. حاال قصد دارند در نقل و انتقال پول، اختالل ایجاد 
کند تا در ایران گرانی و کمبود به وجود آید و مردم نگران شوند. وی 
ادامه داد: ما تالش می کنیم آمریکا موفق نشود. همکاران من تالش 
شبانه روزی دارند. مشکلی که در این شرایط جنگی وجود دارد، این 
است که نمی توان همه اطالعات را به مردم گفت. مردم ایران غریبه 
نیستند اما وقتی اطالعاتی ارائه شود، به گوش اشرار منطقه هم می رسد. 
وزیر نفت با تاکید بر این که نباید اطالعات و راه های دور زدن تحریم را 
لو داد، اظهار کرد: حتی آقای پمپئو هم از ما یاد گرفت و گفت اطالعاتی 
نمی دهم که ایران از آن استفاده کند. زنگنه ادامه داد: این که اطالعات 
را ارائه نمی کنیم، به معنی این نیست که کاری انجام نمی دهیم. یک 
فرمانده عملیات نمی تواند نقشه های خود را لو دهد زیرا به کشتار 

سربازان خودی منجر می شود.
برای دشمنان اتاق تاریک داریم

وی ادامه داد: ما برای دشمنان ملت ایران اتاق تاریک داریم؛ ناراحتم 
که سعی می کنم از اطالعات محافظت کنم اما همه چیز برای نظام 
شفاف و روشن است و روزی که سختی ها تمام شود، اطالعات را به 
مردم خواهیم داد. برخی ما را تحریک به گفتن می کنند اما ما اطالعاتی 
نمی دهیم. من در جنگ هم بودم و جنگ را درک کردم اما این شرایط 
از جنگ سخت تر است. وزیر نفت از پیگیری وضعیت نفت ایران توسط 
اوفک خبر داد و گفت: چند صد نفر در اوفک به صورت لحظه ای، مسائل 
ایران را دنبال می کنند و به افرادی که با آن ها در تعاملیم، تلفن می کنند 

و از آن ها می خواهند ارتباط خود را با ما قطع کنند.

آگهي  مناقصه
شماره مناقصه  :  35791/پ14 مورخ 97/11/15

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ـ  منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(
1- موضوع  مناقصه : تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی بندر امام خمینی )ره( و بنادر تابعه

2- شرایط الزامي متقاضيان: 
1-مرتبط بودن  موضوع اساسنامه شركت با موضوع  مناقصه 

2-ارائه تاییدیه عدم بدهی از سوي اداره کل امور مالي سازمان  بنادر و دریانوردی 
*** در صورت عدم احراز شرایط فوق ، سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل  مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .

شاخصهای ارزیابی و امتیاز دهی به متقاضیان :
1-تجربه و سوابق اجرایی ) 35امتیاز ( 2- حسن سابقه در کارهای قبلی  )20 امتیاز ( 3 - توان مالی و پشتیبانی  )20امتیاز(  4-   توان فنی و برنامه ریزی )10امتیاز(   

5- توان تجهیزاتی )8   امتیاز(     
6-بومی بودن )5   امتیاز(    7- نحوه ی ارائه مستندات )2 امتیاز(

**حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي کيفي، جهت شرکت در مناقصه  60  از 100 مي باشد.
3- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: 

متقاضیان شــركت در مناقصه  مي توانند  از تاریخ97/11/17 تا پایان وقت اداری  مورخ 97/12/1 روز چهارشنبه با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به 
دريافـــت ) خرید(  رایگان اسناد اقدام نمايند. * ضمناً دريافت آگهی  از سايتهای bikport.pmo.ir   - iets.mporg.irنيز  بصورت غیر حضوری وبدون پرداخت 

وجه نقد به کارفرما امکان پذير است .
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

مناقصه گران بايد مبلغ  به عدد 2/670/000/000ریال به حروف )دو میلیارد و ششصد و هفتاد  میلیون ریال(را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید 
به دفعات یا اصل فیــش واریز وجـه به حسـاب شمـاره 2196452203002 نـزد بانـک صادرات شعبـه تأسیسـات بنـدرامـام خمینـی )ره( کـد بانـک 3881 با 

شمـاره شبـا  IR  130190000002196452203002 ارائه نمايند.
5- جلســه پرسش و پاسخ اسناد  مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/7 در محل ساختمان مرکزی - طبقه چهارم - دفتر جلسات  واقـــع در 
مجتمـع بنـدري امام خميني )ره( برگزار خواهـد شد. . با عنایت به لزوم شفاف سازی  تعهدات مندرج در قرارداد  و پیوست مربوطه  به صورت موکد توصیه می شود 
متقاضیان در جلسه توجیهی رفع ابهام  در اجرای ماده 17 قانون برگزاری مناقصات  حضور یابند و سواالت و ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت  مناسب 

از دستگاه نظارت مطرح نمایند ، ضمناً در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مــدت زمـان  آگهی تماس حاصل نمود.
امـور قراردادها: 2099-2049-3054 -0615228  

اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابرات و الکترونیک    0615228-2206
6-  مهلت و محل تسليم پاکات و بارگذاری اسناد: 

www. متقاضیان بايد پيشنهـــادات خود را  تا ساعت 16:30  روز دوشنبه   مـــورخ   97/12/20 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس
setadiran.ir بارگذاری نمایند . ضمنا متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاری اســناد خود در سایت مذکورنسبت به تحویل فیزیکی پاکت الف )ضمانتنامه بانکی( به 
دبيـرخانـه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استـان خوزستان- منطقه ویــژه اقتصــادی بندر امام خمینی)ره(ـ  واقع در طبقه ي همكف - ساختمان مرکزی - 

صندوق پستی 159   تلفن 4001 - 0615228     فاکس  2226900 - 0615228   تسليم و رسيد دريافت نمايند. 
تبصره:کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد 
ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند فلذا در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد 

قبول واقع نمیگردد.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934

7- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی : 
پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ   97/12/21در محـــل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــانـ   بندرامام خمینی )ره(، مجتمع بنـدری امـام خمینی )ره(  

مفتوح  میگردد.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.

8-  زمان و محل بازگشايي پاکات ) الف- ب- ج(حاوي اسناد  مناقصه  :
پيشنهادهــاي متقاضیــان راس ساعـت 10 صبح روز شنبه مـورخ 97/12/25  در محـل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــانـ   بندرامام خمینی )ره(، مجتمع 

بنـدری امـام خمینی )ره(- ساختمان مرکزی ـ طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
**مدت اعتبارپيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها حداقل بايد 90 روز باشد.

** نکته :  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(


