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آیت هللا جنتی:
مبارزه با فساد باید مردمی شود

امیر حاتمی:
تجاوزگران به حریم ایران را با پاسخی 
دندان شکن پشیمان خواهیم کرد
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صفحه 2

آقای مسئول 
»از کجا 

آورده ای؟!«

یکپارچگی 
لبنان علیه 

تحریم حزب هللا

وضعیت کنونی که ب��ه خاطر برجام به بار آمده 
اس��ت، برخی توجهات دیگ��ر را کم میکند، چرا 
که برجام، اینس��تکس، اراجیف آمریکا و برخی 
کش��ورهای اروپای��ی باعث چنی��ن اتفاقی می 

شود.
همه مباحثی که به آن اش��اره رفت، ترفندها و 
برنامه هایی اس��ت که آمری��کا با همراهی دیگر 
همپیمانان خود علیه ایران تدارک دیده اس��ت، 
روشن ش��دن تکلیف هر یک از آنها باعث پایان 
یک گرفتاری و مش��غولیت بی ثمر میش��ود که 

میتواند این انرژی در جای بهتری هزینه شود.
زمانی که به وضعیت اقتصادی کشور می نگریم 
به یکس��ری اتفاقات و موضوعاتی می رسیم که 
میتوان از آن نتیجه گرفت پیش��امد کنونی که 

البته دیرینه است، عمدی است.
چنین مش��غولیت هایی باعث غفلت نیز میشود 
و در جریان این غفلت عوامل نفوذی و وابس��ته 
که می بینند برخی در حال مبارزه برای بیرون 
آوردن کشور از چنین وضعیتی هستند، احتمال 

دست به کار شدن آنها نیز بسیار زیاد است
چندی پیش دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی و 
وزارت اطالعات از کش��ف یک تیم جاسوسی و 
تروریستی در کشور خبر دادند که ابعاد گسترده 

ای داشت.
چنین گروه های جاسوس��ی تروریستی ممکن 
است باز هم وجود داشته باشند و به یقین وجود 
دارند، حتی با وجود اش��راف اطالعاتی نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی در کشور، باز هم نباید نسبت 
به رفتارها و واکنش هایی که از سوی چنین تیم 

هایی صورت می گیرد بی توجه بود.
می ت��وان گفت آنه��ا در همه زمین��ه ها فعال 
هس��تند و اگ��ر حتی دیده می ش��ود در برخی 
بخ��ش های اقتصادی کش��ور لنگی وجود دارد، 
کار تیم های جاسوس��ی و تروریستی خارجی و 

عوامل نفوذی را نباید نادیده گرفت.
به ای��ن بخش از فعالیت ه��ای خرابکارانه گروه 
های تروریستی جاسوس��ی، تروریسم اقتصادی 
می گویند که البته برای رسیدن به اهداف خود 

نیازمند همکاری عوامل نفوذی هستند.
اکن��ون در بخش اقتصادی و در زمینه واگذاری 
ها که به سازمان خصوصی سازی باز می گردد، 
بارها از س��وی مسئولین هشدار داده شده است 
اما این که چرا هیچ اتفاقی در این سازمان نمی 

افتد جای سوال و تعجب دارد!
قوه قضاییه پس از ورود س��ید ابراهیم رئیس��ی 
به این دس��تگاه جان تازه ای گرفت، دس��تور او 
به دادس��تان های سراسر کش��ور برای بررسی 
خصوصی سازی ها یکی از آن مسائلی است که 

قطعاً با فشارهای زیادی روبرو خواهد شد.
بسیاری از مراکز و کارخانه های تولیدی دولتی 
که ق��رار بر واگ��ذاری آنها بر اس��اس اصل 44 
قانون اساسی بود اکنون با مشکالت و معضالت 
بس��یاری روبرو شده و حتی بس��یاری از آنها به 
تعطیلی کشیده شده است، در واقع این واگذاری 
ها خصوصی سازی نبوده بلکه با استفاده از رانت 
های موجود، مراکز واگذار ش��ده با قیمت های 
بسیار پایین تر از حد کارشناسی به فروش رفته 

و به افراد خاصی واگذار شده است.
قطع��اً ورود ب��ه پرونده قطور خصوصی س��ازی 
ه��ا نیازمند یک عزم انقالبی اس��ت در غیر این 
صورت نم��ی توان به این موض��وع ورود کرد و 
جل��وی تخلفاتی ک��ه در این زمینه می ش��ود، 

گرفت.
آی��ا غیر از این اس��ت که ب��ا تصمیماتی که در 
زمینه خصوصی س��ازی گرفته شده سبب ایجاد 
نارضایتی های زیادی در میان مردم و کارگران 
و کارکنان کارگاه و کارخانه های واگذار شده به 

بخش خصوصی شده است؟
ی��ک نمون��ه آن را میتوان به کش��ت و صنعت 

نیشکر هفت تپه اشاره کرد.
با وجود ورود دس��تگاه قضا با دس��تور مستقیم 
رئی��س قوه، ط��رف مقاب��ل نیز بی��کار نخواهد 

نشست، چرا که خود را در خطر می بیند.
آنهایی که پرونده های مشکوک را رسیدگی می 
کنن��د، همواره در خطر هس��تند و این خطر به 
خاطر ترس برخی افرادی اس��ت که اثر انگشت 
آنه��ا در ای��ن تخلف��ات دیده میش��ود و بخش 
خصوصی سازی نیز از این امر مستثنی نیست.

از افراد، جریان ها و اش��خاص متخلفی که ذره 
ای احس��اس خط��ر کنند ه��ر کاری بر می آید 

حتی انجام ترور!
و ام��ا نکته پایانی، با چنی��ن پرونده هایی باید با 
دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود و به نتیجه 
برسد چرا که احتمال هر نوع واکنش و رفتاری از 
درون آنها دیده می شود. فرار چنین افراد مسئله 
داری اتفاق خوبی نیست و افکار عمومی را تحت 

تأثیر بار منفی خود قرار می دهد.

مقرهای تروریست ها در اقلیم 
کردستان عراق گلوله باران شد

لبنانی ها سناریوی ضد مقاومتی 
آمریکا را به چالش کشیدند

صفحه 6

ضرِب شست 
سپاه

خصوصی  سازی های 
صفحه 7مسئله دار

آژیر قرمز نقدینگی برای برنامه های بانک مرکزی
سیاست روز رشد لجام گسیخته تورم را بررسی میکند؛

مسیری که دستگاه قضا برای مبارزه 
با فساد بر می گزیند؛
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آگهى مناقصه
(عمومى)   (1398/2223)

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانى فریمان

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

د- مدت پیمان: 365 روز تقویمى
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مى بایست معتبر باشد.

5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 469/650/000 ریال مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره 
123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.

6- متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/04/22 الى 98/04/26 ضمن واریز مبلغ 650/000 ریال به شماره   بانک ملى شعبه سجاد بنام شرکت 
گاز استان خراسان رضوى جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع ارشاد- شرکت گاز استان خراسان رضوى- طبقه دوم- اتاق 212 مراجعه 

و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
7-آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9:00 صبح مورخ 98/05/06

با همراه داشتن  باز و خوانده مى شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها  8-پیشنهادهاى واصله در ساعت 11:00 مورخ 98/05/06 در کمیسیون مربوطه 
معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 37072207-051 تماس بگیرید.
تاریخ چاپ نوبت اول: 98/04/22            تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/04/23 8

                                                    
ش�رکت نف�ت فالت قاره ایران در نظر دارد نس�بت به انجام ارزیابی کیفی جه�ت خرید/ تامین کاالی موردنیاز خود از طریق مناقصه عموم�ی دومرحله ای اقدام نماید. 

بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.
FL/SZ_9740407-FLS :1� شماره مناقصه

VALVES :2� موضوع مناقصه
3� آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

4� آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.
5� توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش�رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 211/500/000 ریال با اعتبار 3ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش�ابه در صورت کسب حداقل 

امتیاز قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور
6� متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.

7� متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942657�021 تماس حاصل نمایند.
8� محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مس�جد بالل، نرس�یده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9، اتاق 16�9، کمیس�یون 

مناقصات.
9� مناقصه گرانی که از ابتدای سال 1397 در مناقصات مشابه )در حدود مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی وحداقل امتیاز الزم را کسب نموده 

اند، نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت اولشماره مجوز: 139802173

نوب

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

)سهامی خاص( 

سیاوش کاویانی

امروز کتابخوانی  و علم آموزی  
نه  تنها یک  وظیفه  ملی ، که  

یک  واجب  دینی  است . از همه  
بیشتر، جوانان  و نوجوانان ، باید 

احساس  وظیفه  کنند.

مجمع دانش��جویان عدالتخواه دانش��گاه تهران در واکنش به به برداشتن گیت های ورودی 
»باس��تی هیلز« لواس��ان اعالم کرد: این اقدام حداقلی ترین برخوردی اس��ت که می تواند 
با این مفاس��د صورت بگیرد. مجمع دانش��جویان عدالتخواه دانش��گاه ته��ران طی نامه ای 
به رئیس حوزه قضایی لواس��ان در واکنش به برداش��تن گیت های ورودی »باستی هیلز« 

لواسان تاکید کرد: 
ما معتقدیم که برداشتن گیت باستی هیلز حداقلی ترین برخوردی است که می تواند با این 
مفاس��د صورت بگیرد و اگر این گیت غیر قانونی اس��ت آیا دیوارهای هفت متری شهرکت 

باستی هیلز وجاهت قانونی دارد؟

متن این بیانیه به شرح زیر است:
» در جامعه ای که اش��راف و غیر اش��راف دارد ، در جامعه ای که برخورداری های مردم به 
شدت با یکدیگر متفاوت است و آن برخوردار حق خود میداند؛ در جامعه ای که بندگان خدا 
همه در یک تراز نیس��تند و بعضی باز بنده یک س��ری دیگر هستند ، در این جامعه توحید 

نیست . معنی ندارد که کسی هم بنده خدا باشد هم بنده غیر خدا."مقام معظم رهبری
رئیس حوزه قضایی لواسان

مطلع ش��دیم که با دس��تور جنابعالی گیت ورودی شهر باستی هیلز لواسان که مانع تردد 
عموم افراد ش��ده بود جمع آوری ش��د. قبل از تقدیر از حرکت جنابعالی الزم است برخی 

نکات را به جنابعالی تذکر دهیم.
اوال این اقدام جنابعالی س��والی را در ذهن ما ایجاد کرد و آن این اس��ت که اگر جدا کردن 
شهرک باستی هیلز از بقیه شهر غیر قانونی بوده چرا تا قبل از این اقدامی صورت نگرفته 

بود؟
 آیا حتما می بایست توسط رسانه ها و مردم فشار وارد شود تا اقدامی صورت بپذیرد؟ اگر 

اینطور است پس اساسا وظیفه جنابعالی در آنجا چیست؟ 
ثانیا ما معتقدیم که برداش��تن گیت باستی هیلز حداقلی ترین برخوردی است که میتواند 

با این مفاسد صورت بگیرد.
 اگر این گیت غیر قانونی اس��ت آیا دیوار های هفت متری ش��هرکت باستی هیلز وجاهت 

قانونی دارد؟
چرا اقدام به تخریب این دیوارهای حائل نمی کنید؟

آی��ا اینکه عده ای به صرف اینکه متمول تر از س��ایرین هس��تند بخواهن��د خود را برتر از 
بقیه بدانند و برای این امر بین خودش��ان و بقیه دیوار هفت متری بکش��ند، موافق قانون 

و اسالم است؟
 و اما مهم تر از همه باید به ش��ما بگوییم که باس��تی هیلز تنها بخش کوچکی از مفاس��د 
لواس��انات است . شما اگر نیِت اصالح دارید باید به شما بگوییم که حجم تخلفات و زمین 
خواری و کوه خواری در لواس��انات خیلی فراتر از ابعاد گیت باس��تی هیلز است. توقع ما از 

شما برخورد با همه این مفاسد است.
توقع ما از قوه قضائیه خراب کردن همه دیوارهای تبعیض و بی عدالتی اس��ت و تا تحقق 

این موضوع ادامه می دهیم. فارس

درخواست دانشجویان عدالتخواه برای تخریب 
دیوارهای بلند »باستی هیلز« لواسان

تجدید �پیمان با مادران انقالب
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اجتماع عظیم دختران انقالب به مناس���بت گرامیداش���ت هفته عفاف و حجاب در ورزش���گاه ش���یرودی برگزار شد


