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اخبار
قاسمي :مقابل هر شکل
از تجاوز مماشات نميکنيم

سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش
به اظهارات مقامات فرانســوي پيرامون
اقدام کشــورمان عليه تروريســتها در
شــمال عراق ،گفت :مقابل هر شکل از
تجــاوز مماشــات نميکنيم.به گزارش
مهــر ،بهرام قاســميدر واکنش به ابراز
نگرانــي وزارت امور خارجه فرانســه از
اقــدام جمهــوري اســاميايران عليه
تروريســتها در شــمال عراق ،گفت:
هيچ کشــوري در خصوص امنيت ملي،
تماميــت ارضي و تجاوز در هر شــکل
آن به مردم و خاک خود هرگز ســکوت
و مماشات نميکند.وي افزود :جمهوري
اســاميايران از قبل درباره تحرکات و
اقدامات تروريستي و خرابکارانه اين گروه
تروريستي هشدارهاي الزم را در دفاع از
کيان کشــور ،به دولت عراق و مقامات
منطقه کردستان عراق داده بود.اين گروه
تروريستي اخيرا طي عملياتي  ۱۱تن از
فرزندان و شهروندان ايران را به شهادت
رساند که حداقل انتظار ملت ايران تنبيه
آنــان و برخورد قاطع بــه منظور پايان
بخشــيدن به اين گونه عمليات ايذايي
بود.قاسميخاطرنشان کرد :نميتوان در
احترام به تماميت ارضي و حق حاکميت
کشــورها بــا اســتانداردهاي دوگانه و
چندگانه و گزينشي رفتار کرد.
آمريکا از تروريستها
در سوريه حمايت ميکند

يکــي از نمايندگان آمريــکا دولت اين
کشــور را بــه حمايت از تروريســتها
در ســوريه متهم کرد.بــه گزارش مهر،
«تولســي گابارد» ،نماينده دموکرات و
عضو مجلس نمايندگان آمريکا با انتقاد
شديد از مواضع دولت اين کشور در قبال
حوادث ادلب گفت :دولت آمريکا با اتخاذ
چنين مواضعي در واقع از گروه تروريستي
القاعده و شاخههاي آن در سوريه حمايت
ميکنــد.وي در ادامه افــزود :چند روز
قبل دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا
و مايک پنس معــاون وي در خصوص
حمالت  ۱۱سپتامبر و ميزان توجهشان
به قربانيان حمالت القاعده در کشورمان
حرف زدند اما االن از حدود  ۲۰هزار الي
 ۴۰هــزار تن از عناصــر القاعده و ديگر
گروههاي تروريســتي در سوريه حمايت
ميکنند.اين خيانت به ملت آمريکا است.

امر به معروف را از گردنکلفتهاي سياسي و اقتصادي شروعکنید

اما م جمعه موقت تهران گفت :وقتي گردنکلفتهاي
سياسي و اقتصادي همه جوره ميتوانند چپاول کنند
و آدم برود ســراغ يک دختر تــازهکار فريبخورده،
اينکه فايدهاي ندارد.به گزارش فارس ،حجتاالسالم
کاظم صديقي ،در خطبههاي نمازجمعه تهران درباره
اهميــت امر به معروف و نهــي از منکر گفت :اين
موضوع ،از بس مطرود شــده ،آدم رويش نميشود
درباره آن حرف بزند.چراکه فقط حرف زده شده است.
اگر هم عمل شده باشد ،در مورد آدمهاي ضعيف بوده
است و آنقدر برخيها را جسور کردهاند که امر معروف
را يک مانع براي خودشان ميدانند.در حالي که امر
به معروف و نهي از منکر ،لطف خدا و دســتگيري
و بلندکردن يک افتاده اســت.وي با بيان اينکه امر
به معــروف و نهي از منکر ،خيرخواهي و محبت به
معناي واقعي کلمه است ،تصريح کرد :اما چه فايده
که گردنکلفتهــا را رها کردهايم و ســراغ ضعفا
رفتيم.مردم هم کــه اينها را ديدهاند ،فکر ميکنند
امربه معروف و نهي از منکر ،شــوخي است.خطيب
جمعه موقت تهران ادامه داد :وقتي گردنکلفتهاي
سياسي و اقتصادي همه جوره ميتوانند چپاول کنند
و آدم برود سراغ يک دختر تازهکار فريبخورده ،اينکه
فايدهاي ندارد.شما بايد از باال شروع کنيد و راه امام
حسين(ع) را برويد.امام حسين(ع) با مردم کوفه کاري
نداشت ،بلکه با يزيد کار داشت.صديقي خاطرنشان
کرد :سيدالهشداء براي براندازي نظام فاسد قيام کار
کرد.نميگويم با کوچکترها برخورد نشود و نسبت به
آنها حساس نباشيم؛ مؤمن ،به خاطر غيرت الهياش

نسبت به هر حراميکه واقع ميشود ناراحت ميشود،
ا ّما با چه کسي بايد برخورد کرد و اين جان و آبرو را
در چــه راهي بايد مصرف کرد؟ در حفظ هويت ،که
از طريق حکومتها دســت به دست ميشود.وي با
بيان اينکه اين حکومتها هســتند که جامعه را به
رنگ فساد ،وابستگي ،بيعرضگي و عدم اعتماد به
نفس در ميآودرند ،تصريح کرد :بايد با گردنکلفتها
درافتاد و بر سر آنها فرياد زد؛ بقيه درست ميشود.
صديقي عمل مسئولين را مهم ارزيابي کرد و گفت:
مردم از مســئولين الگو ميگيرند.اگر آنها با غيرت

رئيس کل اسبق بانک مرکزي عنوان کرد

سخنگويشوراينگهبان:

« »FATFناقض حاکميت دولتها به بهانه شفافیت

رئيس کل اســبق بانک مرکزي با اشاره به خطر
نقض حاکميت دولتهــا از طريق  FATFو به
بهانه شــفافيت گفت :اگر قرار اســت با FATF
همکاري کنيم ،بايد با حفظ قدرت حاکميت دولت
ايران باشــد و بندهايي که اختيار تصميم گيري را
براي دولت نقض ميکند ،اصالح کرد.به گزارش
تســنيم ،طهماسب مظاهري با بيان اينکه اليحه
 FATFدر زمانــي که بنده وزيــر اقتصاد دولت
آقاي خاتميبودم ،به مجلس داده شد ،متذکر شد:
در همان زمان نيز برخي از دولتيها ميگفتند اين
اليحه را ارائه ندهيم.رئيس کل اسبق بانک مرکزي
افزود :بنده و برخي از موافقان با اين طرح ازجمله
آقاي فرهاد رهبر ،استداللهايي را براي مخالفان
آورديم و گفتيم کسي که پول غيرقانوني را در يک
معاملــه تجاري به کار ميبرد با  60الي  70درصد
اصل پول راضي است تا پول تميز شود ولي کسي
که پول حالل خودش را در يک کار اقتصادي به
کار ميگيرد ،انتظــار دارد اصل پولش را به اضافه
يک سود متعارف ،به دست بياورد.در اين رقابت آن
کسي که پول سالم دارد ،شکست ميخورد و کسي
که ميخواهد پولشويي کند ،حاکم ميشود و کسي
که ميخواهد پولشويي کند به دنبال کسب و کار
تجاري نيست و کارکرد تجاري سالم فدا ميشود.
وي در رابطه با تصويب قانون مبارزه با پولشــويي
اظهار داشت :با اين استدالل و استداللهاي ديگر،

مجلس شوراي اسالمياليحه پولشويي را با رفع
ايراداتي که شوراي نگهبان گرفته بود ،تصويب کرد
و در نهايت در دولــت آقاي احمدي نژاد تصويب
شد که دولت ايران ،فعاليتهاي پولشويي را متوقف
کند و بــا آن مبارزه کند.مظاهــري در خصوص
فوايد اجراي اين قانون گفت :کشورهايي که اين
کار را انجام ميدهند در دنيا به عنوان کشورهايي
که گردش پول در آنجا ســالم است ،شهرت پيدا
ميکنند و براي انجام معامالت ديگر کشورها ،قابل
اطمينان هســتند.وي در ادامه به تشکيل سازمان
 FATFاشاره کرد و بيان داشت :سازمان FATF
شرايطي را براي کشورهايي که ميخواهند عضو
اين سازمان شوند ،گذاشته و به بهانه شفاف کردن
همه فعاليتها ،يکســري ضوابطي را مقرر کرده
اســت.اين کارشناس مســائل اقتصادي در عين
حــال گفت :بعضي از اين ضوابط ازجمله مبارزه با
پولشويي صحيح است و به دنبال اين هستند که به
راحتي اين کار انجام نشود ولي بعضي از نکاتي که
در  FATFنوشته شده به بهانه تعريف اين بحث
و به بهانه شــفافيت در حاکميت کشورها ،دخالت
ميکند.وي متذکر شد :اگر قرار است اين همکاري
را انجام دهيم بايــد با حفظ اصول علميو قدرت
حاکميت دولت ايران باشد و دولت ايران و هر کشور
ديگري بندهايي که اختيار تصميم گيري را براي
آن دولت نقض ميکند ،اصالح کند.

(نوبت اول)

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص)

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  5دستگاه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات 97-22
 -1نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار  :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت – بلوار امام خمینی – باالتر ازمیدان
مصلی .
 -2موضوع مناقصه  :خرید  5دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات .
 -3نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه  :فیش واریزی یاضمانتنامه بانکی به مبلغ  448.000.000ریال
 -4محل دریافت اسناد مناقصه:
 4-1رشت -بلوار امام خمینی – باالتر از میدان مصلی -شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن -امور تدارکات و انبارها یا تهران -سعادت آباد –
میدان کاج – خیابان شهید خلبان جمشیدی (یک) – خیابان شبنم – کوی الله – پالک 14
 4-2با مراجعه به سایت  – http://www.gilanpdc.irاطالع رسانی -مناقصات ومزایده ها – مناقصات عمومی
الزم به توضیح می باشــد که درصورت دریافت اســناد ازطریق سایت  ،تصویر اسکن شده فیش واریزی موضوع بند  5می بایست به آدرس ایمیل
 tadarokat@gilanpdc.irارســال و اصل فیش واریزی نیز پیوست مدارک مناقصه (پاکت الف ) ارسال گردد .بدیهی است درصورت عدم وصول
فیش واریزی به شرح فوق توسط این شرکت  ،به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نمی شود .
 -5قیمت خرید اسناد وشماره حساب  :مبلغ  500000ريال (پانصد هزار ريال) به حساب سپهرشماره  0207394180000نزد بانک صادرات شعبه
 549فرهنگ رشت بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن.
 -6مهلت دریافت اسناد :ازتاریخ  1397/06/25لغایت تاریخ 1397/07/02
 -7زمان ومحل تحویل پیشــنهادها  :اداره دبیرخانه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گیالن وحداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  1397/07/14می
باشد.
-8زمان گشایش پاکات مناقصه  :پاکات مناقصه به تاریخ  1397/07/14راس ساعت  14:30و مطابق با زمان بندی تعیین شده در برگ شرایط مناقصه
در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد و زمان بازگشایی پاکت ج پس از ارزیابی فنی متعاقبا اعالم می گردد.
تبصره  :حضور شرکت کنندگان درمناقصه درجلسه ی بازگشایی پاکات ج با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
 -9تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد  10 :درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی .
 -10پیش پرداخت قرارداد  25 :درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی.
 -11شماره تلفن های تماس  013- 33663006 -33606571 :و 021 – 22062567
 -12خریدار درقبول یا رد هریک یاتمام پیشنهادات مختار می باشد.
 -13هزینه چاپ آگهی درروزنامه برعهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن ) می باشد .
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
آدرس اینترنتی :

پست الکترونیکی:

http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
tadarokat@gilanpdc.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

آگهي مناقصه عمومی شماره 97/14

بودند ،جامعه غيرتي اســت ولي اگــر در برابر گناه،
احساس مسئوليت نکنند و نسبت به سقوط جوانان
َککشان نگزد ،جامعه هم بيخيال ميشود و ميگويد
اگر راست اســت پس چرا خودشان اقدام نميکنند.
وي ،قيام حضرت اباعبدا...الحسين(ع) را مورد اشاره
قرار دارد و تصريح کرد :ترسيدن از تحريم و جنگ،
ض ّديت بــا حرکت عاشوراســت.صديقي ادامه داد:
در غوغاي تبليغاتي که بــراي مأيوس کردن مردم
ميبينيم چهل سال است ملّت ما با رهبري امامان
آزموده و دلداده شــهادت که از هيچ قدرتي هراس

نداشــتهاند در ميدان حاضر هستند و ّ
خط انقالب در
اين چهل ســال ،رو به پيش بوده اســت.صديقي با
بيان اينکه ملّتي که هشــت سال جنگ را با ع ّزت
پشت سرگذاشته ،چند روز مشکل اقتصادي را بحران
تلقي نميکند ،تصريح کرد :يقين ًا ملّت ايران بر اين
مشکالت فائق خواهد آمد ا ّما رمز آن ،مسير شهدا و
رزمندگان و جانبازارن و ايثارگران است.وي تصريح
کرد :مسئوالن بايد از گذشتهشان پشيمان شوند و از
حاال به بعد ،مديريت جهادي را در پيش بگيرند و با
مردم قاطي شوند و از آنها عذرخواهي کنند.صديقي
با انتقاد از محور شــدن دالر در اقتصاد کشور گفت:
چرا بايد اينطور باشد که اگر دالر گران شد بايد همه
چيز گران شــود.اين حرف درستي نيست.کاالهاي
مصرفي مــا ربطي به دالر ندارد.مگر همه چيز ما از
خارج ميآيد؟! چرا بيجهت ،قيمت کاالهاي مصرفي
ما که ربطي به دالر نــدارد ،بايد باال برود؟ اين بي
انصافيها از ناحيه کيست؟صديقي ،حمله موشکي
مقتدرانه سپاه به محل تجمع کردهاي معاند عراق را
مورد اشاره قرار داد و گفت :حمله به کانون توطئه و
ترور و آشوب مخالفين ما در منطقه کردستان عراق،
هم اشــراف اطالعاتي اين عزيزان و نظام را در دنيا
نشان داد و هم دقت نظر آنها را.درست نقطه فتنه
را بــه طور دقيق مورد هدف قرار دادند و افراد معاند
خودفروخته به آمريکا که جمعشان جمع بود را از بين
بردند.اين موشکها تير غيبي بود که ع ّزت و آبروي
ج ّدي براي ما به دنبال داشــت و هشدار ج ّدي براي
مخالفان در منطقه و غيرمنطقه است.

نوبت اول

موضوع مناقصه :عملیات ترمیم و اصالح جدول و بلوک فرش خیابان محتشم مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و
مدارک مناقصه و قرارداد منضم .مبلغ سپرده شرکت در مناقصه( 240/000/000 :دویست و چهل میلیون) ريال .مهلت
دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ،97/7/8مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  97/7/10و بازگشایی پاکات در مورخ
 97/7/12می باشد .کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .ضمن ًا کارفرما در رد یا قبول یک یا
کلیه پیشنهادات مختار می باشد .تلفن )031( 55440055-8 :
شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

قانونممنوعيتبهکارگيريبازنشستگانتاييدشد

سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد طرح اصالح
قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشســتگان در
جلسه روز پنجشنبه شــوراي نگهبان خبر داد.
به گزارش مهر ،عباســعلي کدخدايي در توئيتر
خود نوشــت« :طرح اصالح قانون ممنوعيت به
کارگيري بازنشستگان که با اصالحاتي در جلسه
مورخ  1397/6/6به تصويب مجلس شــوراي
اسالميرسيده است؛ در جلسه مورخ1397/6/21
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و
با توجه به اصالحات به عمل آمده مغاير با موازين
شــرع و قانون اساسي شناخته نشد».نمايندگان
مجلس شوراي اسالميدر جلسه علني  ۲مردادماه،
اين طرح را با اصالحاتي به تصويب رســانده و
دايره به کارگيري بازنشستگان در دستگاههاي
اجرايي را محدود کردند.اين طرح که با  ۱۹۴راي
موافق از  ۲۴۰نماينده حاضر در جلسه به تصويب
رسيد ،تنها اجازه به کارگيري بازنشستگان بندهاي
الــف ،ب و ج ماده  ۷۱قانــون مديريت خدمات
کشوري که شــامل روساي سه قوه،معاون اول
رييس جمهــور،نواب رييس مجلس شــوراي
اسالمي ،اعضاي شوراي نگهبان ،وزرا ،نمايندگان
و معاونان رييس جمهور هستند را ميدهد.گفتني
است مشموالن بندهاي «د» و «ه» را که شامل
اســتانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و
معاونان وزرا هســتند در اين اصالحيه از قانون

حذف شدند.کدخدایی افزود :البته يکي دو سوال
جزئي در خصوص مصوبه مجلس باقي مانده که
از مجلس جويا ميشويم تا با رفع ابهام ،اين قانون
اجرا شود.کدخدايي در توضيح ابهامات موجود در
مصوبه مجلس تصريح کرد :يکي دو ايراد عبارتي
ازجمله در حوزه نيروهاي مســلح وجود دارد که
ترديداتي نســبت به آن هست و لذا قرار شد اين
ابهامات برطرف شود و اگر مجلس به زودي آن
را اصالح کند ،ديگر مشکلي وجود نخواهد داشت.
پس از ايرادات شــوراي نگهبان به اين طرح ،در
جلسه علني  ۶شــهريورماه نمايندگان مجلس
شوراي اســاميبا رفع ايرادات اين طرح مقرر
کردند که به کارگيري بازنشستگان در سمتهاي
مذکور در بندهاي الــف ،ب و ج ماده  ۷۱قانون
مديريت خدمات کشوري مصوب ۸مهرماه ۱۳۸۶
مجاز است ،همچنين به کارگيري بازنشستگان
در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده کل قوا مجاز
است.به کارگيري بازنشستگان وزارت اطالعات تا
سقف يک درصد از مجموع نيروهاي شاغل اين
وزارتخانه در هر رده مديريتي صرف ًا در وزارتخانه
مذکور مجاز اســت.جانبازان بــاالي  ۵۰درصد،
آزادگان باالي  ۳سال اسارت و فرزندان شهدا از
شمول اين قانون مستثني ميباشند.قانون منع به
کارگيري يا پايان همکاري بازنشستگان تا  2ماه
آينده الزم االجراست.

اخبار
با بدتر شدن شرایط اقتصادی ،روحاني
به یک مدیر ناکارآمدشکالت داد

سيف مشاور پولي و بانکي
رييس جمهور شد

رئيس جمهور در حکمي«ولي ا...سيف»
رييس پيشين بانک مرکزي را به عنوان
مشــاور رئيس جمهــور در امور پولي و
بانکــي منصوب کرد.به گــزارش مهر،
در حکم حجت االسالم حسن روحاني
خطــاب به ســيف آمده اســت« :نظر
بــه مراتب تعهد ،توان علميو ســوابق
مديريتي جنابعالي ،به موجب اين حکم
به عنوان «مشــاور رئيــس جمهور در
امور پولي و بانکي» منصوب ميشويد.
اميد اســت با توفيق الهي در خدمت به
ملت شــريف ايران و نظــام جمهوري
اســاميبا رعايت اصول قانونمداري،
اعتدالگرايي و منشــور اخالقي دولت
تدبير و اميد موفق باشيد».اين در حالي
اســت که در زمان مديريت ســيف بر
بانک مرکزي معضالت زيادي در زمينه
اقتصادي براي مردم و کشور ايجاد شد و
بسياري از کارشناسان خواهان برکناري
او شــده بودند و حاال رييس جمهور در
حالي که مشکالت اقتصادي گريبانگير
کشــور اســت به اين مدير تحت انتقاد
شکالت داده است.
انتقام سپاه از تروريستها پيام
تعيينکنندهاي براي دشمنان داشت

فرمانده کل ســپاه گفت :انتقام سپاه از
تروريســتها پيام تعيين کنندهاي براي
دشمنان داشت.به گزارش مهر ،سرلشکر
محمدعلي جعفري اظهار داشت :مجموعه
ســپاه با کار اطالعاتي و فرماندهي و به
کارگيــري تجهيزات دقيق موشــکي
و پــرواز فناوريهاي در اختيار ســپاه،
توانست انتقام خون شهيدان مظلوميکه
در مريوان به شــهادت رســيدند و بقيه
شهيدان منطقه کردستان را بگيرد.وي
با بيان اينکه اين توانمندي پيام بســيار
تعيين کنندهاي براي همه دشــمنان به
ويــژه ابرقدرتهايي کــه فکر ميکنند
ميتوانند اهداف پليد و زورگوييهايشان
را به ما تحميل کنند داشــت ،ادامه داد:
آنهايــي که در اطراف و در شــعاع ۲
هــزار کيلومتري خاک مقــدس ايران،
نيرو ،پايگاه و تجهيزات دارند بايد بدانند
که همه موشــکهاي سپاه پاسداران از
دقت بااليي برخوردار است.سرلشــکر
جعفري با بيان اينکه امروز برخورداري
ما از انبوه موشــکهاي بــا برد  ۲هزار
کيلومتري نقطه زن ،توان بينظيري را
به جمهوري اســاميايران داده است،
تصريــح کرد :ملت ما به پشــتوانه اين
ي نيروهاي مومن و
قدرتهــا و توانمند 
انقالبي ميتواند مقابل استکبار جهاني
ايستادگي کند.

