
  شنبه 26 آبان، آخرین مهلت دستگاه ها
برای اجرای قانون بازنشستگی

 دادستان دیوان محاسبات:
دستگاه ها می توانند از بازنشستگان متخصص به صورت پاره وقت استفاده کنند

لزوم  صورت  در  توانند  می  ها  دستگاه  گفت:  محاسبات  دیوان  دادستان 
بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر که مشمول قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند را به صورت پاره وقت و ساعتی 

به کار گیرند.
»فیاض شجاعی« روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در پاسخ به این 
سوال که چه راهکاری برای دستگاه ها که با اجرایی شدن قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان از افراد باتجربه و متخصص خالی می شوند در نظر دارید؟، اظهارداشت: اگر 
حکم بازنشستگی برای فردی با هر سابقه کاری صادر شده باشد، بازنشسته محسوب 
می شود و به کارگیری این افراد در دستگاه ها به جز در موارد استثنایی که در قانون 
به آن اشاره شده، مطلقا ممنوع است. وی افزود: بر اساس تبصره دو قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان دستگاه های موضوع این قانون در صورت 'لزوم' می توانند از 
خدمات بازنشستگان 'متخصص' با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر به صورت پاره 
وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم 
ساعات اداری کارمندان رسمی است. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: حق الزحمه 
این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان 
شغل تعیین و پرداخت می شود. شجاعی تاکید کرد: واگذاری پست و مناصب به این 
افراد همچنان ممنوع است. وی ادامه داد: با لحاظ تاریخ ابالغ قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان و مهلت 60 روزه مقرر، بازنشستگان باید تا تاریخ 26 آبان از مشاغل و مناصب 
خود منتزع شوند و پرداخت هر گونه وجهی از تاریخ مذکور به این افراد خالف قانون و در 

حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان شامل اعاده به خدمتی ها نیز می شود

دادستان دیوان محاسبات همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در وضعیت فعلی و 
با لحاظ احکام قانونی به خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، استفاده از 
بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت امکان پذیر است، گفت: ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان بر طبق قانون شامل اعاده خدمتی ها نیز می شود. شجاعی افزود: از تاریخ 
ابالغ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یعنی 15 خرداد 95 که 
بموجب تبصره 5 آن و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 45 نسخ 

صریح شده است یعنی عمال اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است. 
وی ادامه داد: به عبارت دیگر از تاریخ مذکور برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، 
هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد و مفهم این مطلب آن است که اطالق و عمومیت 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، شامل به کارگیری در قالب اعاده به خدمت هم است. 
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در مقطع دیگری نیز قانونگذار اراده اش را »مبنی 
بر این که منع اشتغال یا به کارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می شود«، 
به موجب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سوم خرداد 73 اعالم 
و ابراز است، بنحوی که در پاسخ به این سوال که آیا منظور از ممنوعیت اشتغال به کار 
بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می شود یا خیر؟ مجلس به صراحت 
در قالب ماده واحده اعالم کرده است ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع 
ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب27 دی ماه 66 شامل اعاده به خدمت 
بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 
18 بهمن 60 نیز است. شجاعی همچنین اظهار داشت: بنابراین، مبانی قانونی جواز اعاده 
به خدمت یا ماده 91 قانون استخدام کشوری درمورد مقامات مصرحه در تبصره 1 ماده 
32 همان قانون بود که در سال 1395 بموجب تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان به صراحت نسخ شده است یا قانون ماده واحده اعاده به خدمت 
کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18 بهمن 60 بوده که آن هم بموجب ماده 8 قانون 
نحوه تعدیل نیروی انسانی با لحاظ ماده واحده قانون تفسیر قانون اخیرالذکر مصوب سوم 
خرداد 73 نسخ نشده است. وی خاطرنشان کرد: نهایتا در حال حاضر به غیر از بند )چ( 
ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا درخصوص جانبازان آنهم مشروط بر این که 
پیش از موعد یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 95 و با 
سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می توانند به خدمت اعاده 
شوند و با تکمیل خدمت 35 سال خدمت مجددا به بازنشستگی نایل شوند، هیچ مبنای 
قانونی دیگر دایر برای به کارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل 
و مناصب دستگاه های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و همه 
بازنشستگان به کارگیری شده تحت عنوان اعاده به خدمت )منهای جانبازان با شرایط 
مذکور( بایستی حداکثر از تاریخ 26 آبان 97 از مناصب و پست های خود متنزع شوند.
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صفحه 3

 امراض پاییزی در راه است
فصل پاییز و شیوع بیماریهایی مانند آنفلوآنزا، آسم، برونشیت، خروسک و سینوزیت
صفحه 4

 »قاچاق« مصرف بنزین در مناطق 
مرزی را تا 50 درصد افزایش داد

 بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری گازوییل در کشورهای همسایه

نقش پنهان اسرائیل در تحریم های ایران
روزنامه نگار اسرائیلی، طی یادداشتی در وبگاه المانیتور

 پس از خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و 
بازگشت تحریم ها بر ایران، اسرائیل تمرکزش را بر روی مسائل داخل ایران 
قرار داده و در این زمینه به طور هفتگی گزارش های سری به آمریکایی ها 

ارائه می کند.
به گزارش فرارو، قبل از اجرای تحریم ها و حتی قبل از خروج دونالد 
برای  علنی  به طور  اسرائیلی ها  برجام،  از  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ، 

نابودی این توافق تالش کردند. آن ها اقدامات متعددی، از نمایش اسناد 
ادعایی درباره برنامه سری هسته ای گرفته تا کمک گرفتن از نقاشی ها در 
سازمان ملل، استفاده کردند تا برجام را از بین ببرند. اکنون که آمریکا از این 
توافق خارج شده، اسرائیلی ها به اقدامات پنهانی علیه ایران روی آورده اند.
اسرائیل تا همین اواخر در دو جبهه اصلی علیه ایران در حال نبرد بود؛ 
جنگ داخلی سوریه و ممانعت از دستیابی حزب اهلل لبنان به موشک های 

وبگاه  در  یادداشتی  طی  اسرائیلی،  روزنامه نگار  کاسپیت،  بن  نقطه زن. 
نتیجه  در  و  خورده  شکست  جبهه  دو  هر  در  اسرائیل  گفته  المانیتور، 

تمرکزش را بر امور داخلی ایران قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دقیقا در روز اجرای تحریم ها به 

کنست گفت: "امروز، یک روز تاریخی است.

تغییرات غیراقتصادی دولت در راه است
وزیرعلوم و دو وزیر دیگر هم کابینه را ترک می کنند؛
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صفحه 7

ایران با »سوئیفت بسته« هم تجارت می کندکسی از »نواصولگرایی« خبر ندارد!
گزارشی از عدم دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفتتحلیل »مانیفست نواصولگرایی« در گفت وگو با کارشناسان 

 رهبر انقالب اسالمی خطاب به جانبازان 
و معلولین ورزشکار:

  در مصاحبه
با شبکه خبری فرانس 24:

مشکالت اقتصادی 
حل

خواهد شد

خرازی: آمریکا 
مردم ایران را 

تحریم کرده است
صفحه 7 صفحه 2

مهلت بازنشستگان مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان به گفته دادستان دیوان محاسبات و معاون 
قوانین مجلس شورای اسالمی شنبه آینده 26 آبان 97 
به پایان می رسد و از این روز اگر افراد مشمول این قانون 
در کار خود باشند با دستگاه ها برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، فیاض شجاعی دادستان 
دیوان محاسبات امروز - چهارشنبه - در گفت و گو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا اعالم کرد: با توجه به این که قانون اصالح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ششم شهریور 97 

در 21 شهریور به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ
24 شهریور از سوی رییس مجلس به رییس جمهوری ابالغ 
شده و رییس جمهوری نیز در 26 شهریور 97 این قانون را 
جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد با لحاظ مهلت 
قانون آخرین مهلت حضور  این  تبصره 3  روز مقرر در   60
بازنشستگان مشمول این قانون در دستگاه های اجرایی 26 
آبان 97 است. وی تصریح کرد: عمال مشمولین این قانون از روز 
شنبه مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه های خود نیستند و از 

روز شنبه اگر افرادی از مشمولین این قانون در کار خود باشند 
با آنان اقدام قانونی صورت می گیرد.

برداشت عده ای درباره ترک پست بازنشستگان در 
تاریخ 15 آذر خالف قانون است

در  نیز  مجلس  قوانین  معاون  صادقی  میرمحمد  حسین 
گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: مهلتی که 
در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای ترک پست 
بازنشستگان مشمول این قانون در نظر گرفته عبارت است از» 
60 روز از ابالغ این قانون«. وی خاطرنشان کرد: آنان که 15 
آذرماه را مهلت الزم االجرا شدن این قانون حساب کرده اند 
برداشتی است که قانون آن را تایید نمی کند و خالف قانون 
است. میرمحمد صادقی تاکید کرد: اگر مالک ابالغ رییس 
مجلس به رییس جمهوری باشد که ابالغ در 24 مهرماه انجام 
شده که براساس آن مهلت تا 25 به پایان می رسد ولی اگر 
بخواهیم مالک را 27 مهرماه که ابالغ رییس جمهوری به 

دستگاه ها است مهلت 26 آبان ماه به پایان می رسد.
معاون قوانین مجلس یادآور شد: براساس قانون از این تاریخ 

با افرادی که مشمول این قانون می شوند و پست های خود را 
ترک نکنند برخورد قانونی صورت می گیرد. میرمحمد صادقی 
اضافه کرد: این مساله کامال روشن است و برداشت قانونی این 
است که تا 26 آبان ماه این افراد از پست های خود بروند. وی 
تصریح کرد: ما باید اجازه دهیم نهادهای مسئول در این رابطه 
اظهارنظر کنند اینکه هر کسی از سازمانی نظری بدهد درست 
نیست، قانون مصوب مجلس است و مجلس باید در این راستا 
اظهارنظر کند و تاریخ را مشخص کند. معاون قوانین مجلس 
خاطرنشان کرد: این که هر کسی اظهارنظری در این موضوع 
کرده، دوگانگی و سردرگمی برای بازنشستگان ایجاد می کند 
که این مساله به هیچ وجه درست نیست. به گزارش ایرنا، قاضی 
ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کشور امروز در گفت و گویی 
اعالم کرد: بازنشستگان شاغل که پست های خود را تا 15 
آذر ماه ترک نکنند به دادگاه معرفی می شوند. وی 15 آذر 
را آخرین مهلت برای ترک پست بازنشستگان دانست که این 
موضوع با واکنش دادستان دیوان محاسبات و معاون قوانین 

مجلس روبرو شد.

اصالحیه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/14

شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج- خیابان ابن سینا 11- تلفن 074-33245035 
شناسه ملی 10861933214 کد اقتصادی 411133633449  و کد پستی 7591961138 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه 5 و باالتر، ثبت درسامانه 
ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 97/08/23  تا ساعت 19 مورخ  97/08/29 .
 2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 97/09/12.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  97/09/14  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی 
و نظایرآن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را 

تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.
10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

11( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131
دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد تاریخ انتشار نوبت اول  : 97/8/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/22

یف
شهرستان موضوع مناقصهرد
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محل

تامین اعتبار
مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت 
اجرا

پروژه آبرسانی  شبدرو گالل )شامل تهیه 1
و اجرای لوله فوالدی اتصال جوشی  به 
قطر 80 میلیمتر )معادل 3 اینچ( و لوله 
پلی اتیلن به قطرهای مختلف  به طول 

920متر –احداث حوضچه های شیرآالت و  
مخزن 50 متر مکعبی و ...( طبق برآورد 

ومشخصات فنی

بویراحمد
از محل  قانون 
استفاده متوازن 
با شماره طرح 

1503003006 در 
قالب اسناد خزانه 
اسالمی و اوراق 
سررسید دو سال

3ماه2035369685102000000


