
غالمحسین کرباسچی؛ شهردار پیشین تهران:

 شرط موفقیت شهردار تهران ، اجماع همگان است

  دوشنبه 21 آبان 1397   سال دوم   شماره 276   8 صفحه   1000 تومان

صفحه 3

 این دختران
شکارچیان در کمین دختران فراری نشسته اند
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  دومین روز
عرضه نفت در بورس

 با عرضه 700 هزار بشکه نفت خام به نرخ 71 دالر و 59 سنت انجام می شود

 بازگشت خاتمی به سیاست را مفید می دانم
باهنر:

از وضعیت  را  ارزیابی خود  نظام  یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
مجلس دهم، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و دفاع از کمپین فرزندت 

کجاست و... بیان کرد.
باهنر اداره و جمع کردن مجلس را بسیار سخت می داند و معتقد است کار 
رئیس مجلس از جهاتی از کار روسای دو قوه دیگر سخت تر است چرا که 
روسای قوه مجریه و قضائیه می توانند معاونان و افراد تحت امر خود را عزل 

و نصب کنند اما رئیس قوه مقننه اول اینکه آمر نیست و بعد هم اینکه نایب 
رئیسانش را هم نمی تواند خودش انتخاب کند.

باهنر معتقد است: »با ِمن و ِمن کردن و شل حرف زدن ) در جایگاه 
ریاست مجلس ( یکدفعه یک سال طول می کشد یک الیحه یا طرح هم 

از مجلس بیرون نمی آید«
او همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: »برخی من باب 

خیراندیشی می خواستند دولت را عوض کنند« و »بعضی انقالبی گری را در 
پرخاش به همه می دانند«

باهنر در این مصاحبه به مباحثی ازجمله تشکیل شورای عالی سران قوا 
به دلیل همراه نبوده سران سه قوه، آقازاده ها و کمپین فرزندت کجاست، 

انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و روسای جمهور قبلی اشاره می کند.

عبور زنان از دیوار آزادی
زن های ایرانی به ورزشگاه رفتند
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صفحه 2

وعده کتاب سانسورنشده و گسترش قاچاق گذر از رنج خام فروشی با توسعه صنایع تبدیلی
یک فعال نشر عنوان کردکارشناسان:

در دیدار اعضای کنگره  بزرگداشت 
شهدای استان قزوین

 غالمحسین کرباسچی
 شهردار پیشین تهران:

رهبر انقالب:
شهدا نیازی

به اغراق ندارند

 شرط موفقیت 
شهردار تهران، 

اجماع همگان است
همین صفحه صفحه 2

شهردار پیشین تهران می گوید: شهردار تهران فقط 
شهردار پایتخت نیست بلکه شهردار یک کشور است 
که همگان باید روی آن اجماع داشته باشند و فردی 
که این مسئولیت را برعهده گیرد باید پای کار باشد، 
اینکه در اتاقش بنشیند بخشنامه صادر کند، موفق 

نخواهد بود.
»غالمحسین کرباسچی« روز یکشنبه در گفت و گو با گروه 
سیاسی ایرنا در پاسخ به این پرسش که اگر افشانی بازنشسته 
شود و هر شخصیتی غیر از محسن هاشمی شهردار شود 
به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از وی حمایت 
می کند یا خیر؟ اظهار داشت: در حزب بحثی در این مورد 
نکرده ایم. مجموعه شهرداری تهران نیاز به یک فرد پای کار 
دارد. اینکه یک شهردار در اتاقش بنشیند بخشنامه صادر یا 
مصاحبه کند و تز اقتصادی دهد، نمی تواند خیلی موفق باشد.

شهردار پیشین تهران افزود: شهردار باید آشنا با مباحث 
شهری و مسائل تهران باشد»ازهمه مهمتر شهردار تهران 
شهردار یک شهر نیست بلکه ] از نظر وسعت مسئولیت و 
اهمیت کار[ شهردار یک کشور است« تمامی ارگان های 
کشور، از رهبری گرفته تا قوای سه گانه و نیروهای نظامی 

و امنیتی در تهران مستقر هستند.
وی با بیان اینکه فردی در شهرداری تهران موفق می شود 
که همه روی آن اجماع داشته باشند، افزود: تجربه یک قرن 
اخیر نشان می دهد شهردارانی در تهران موفق شدند که از 
پشتوانه اقبال عمومی و وفاق ملی برخوردار بودند. اگر شهردار 
بخواهد فقط با شورای شهر کار کند و با دولت زاویه داشته یا 
با قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و انتظامی مشکل داشته باشد، 

موفق نخواهد شد.
کرباسچی تاکید کرد: شهردار تهران باید نیروی کاری و 
ملی باشد تا حداقل همه به او توجه داشته و با وی همکاری 

کنند.
 نباید به صندلی مسئولیت چسبید

کرباسچی در خصوص تن ندادن برخی افراد و جریان های 
اصالح طلب به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
نفر در شورایعالی سیاستگذاری، اصالح  ، گفت: جز چند 
طلبان در این مورد موضع گیری خاصی ندارند. بارها راجع 
به نوسازی نیروی انسانی مصاحبه کردم و گفتم این مدیریت 
های سالخورده، فرسوده و مندرس باید کنار گذاشته شود. 
اجرای این قانون گام کوچکی است و باید به شکل گسترده و 

جدی تری با این مساله برخورد شود.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: با وجود این 
همه جوان تحصیلکرده، خالق، دلسوز و پای کار نباید اینقدر 
به این صندلی ها بچسبیم. قانون شرط 30 سال را گذاشته 
است برای یک ماه دیرتر یا زودتر ماندن در مسئولیتی چرا 

دنبال تبصره هستیم؟
وی خاطرنشان کرد: »ما یک مشت افراد سالخورده چه 
کاره مملکت هستیم که فکر می کنیم اگر حذف شویم 
مثال همه ملت به باد فنا می روند. ملت خودش اختیار دارد، 
تصمیم می گیرد و مسئوالن رده های مختلف را انتخاب 

می کند.«

شورایعالی هماهنگی اصالح طلبان به درد انتخابات 
می خورد

کرباسچی گفت: »همان دعوایی که در پستهای اداری 
اصالح طلبان وجود دارد در شورایعالی همین دعوا بر سر 
بودن یا نبودن افراد هست. متاسفانه این شورا هنوز شکل 

جدی به خودش نگرفته و بااین وضعیت نخواهد گرفت«
و  انتخابات  درد  به  فقط  نظرم شورایعالی  به  افزود:  وی 
هماهنگی میان گروه هایی سیاسی یک جریان می خورد. 
باید خط مشی های خود را  احزاب توانمند اصالح طلب 

هماهنگ و مشخص کنند و اجرایی و شفاف حرف بزنند.
باید اصالح طلبی باردیگر تعریف شود

کرباسچی در مورد افراد و جناح های منتسب به جریان 
اصالح طلب، گفت: طیف گسترده ای خود را اصالح طلب 
تلقی می کند. هم اکنون دو نیروی متضاد سیاسی از مصطفی 
تاج زاده گرفته تا مصطفی کواکبیان همه خود را اصالح طلب 

می دانند.
رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان ادامه داد: متاسفانه 
هنوز مجموعه اصالح طلبان یعنی کسانی که دست کم سابقه 
حضور در این جبهه را دارند موفق نشده اند یا نخواسته اند با 
ارائه یک تعریف جامع از اصالح طلبی این دایره را مشخص 
طلبان  اصالح  که  است  این  اصالحی  نخست  گام  کنند. 
خودشان را تعریف کنند و از اینکه عده ای از این مجموعه 

حذف شوند هراسی نداشته باشند.
وی اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن چارچوب نظام 
سیاسی و قانون اساسی تغییراتی در گفتمان اصالح طلبی 
ایجاد شود. گاهی اوقات احساس می کنم انگار اصالح طلبان 
رودربایستی دارند و می ترسند به جای اصالح طلب به آنها 
»استمرار طلب« بگویند. اگر منطق قوی داشته باشیم این 
اصال اشکالی ندارد. درک و شعور سیاسی مردم کم نیست و 
نباید با شعار یک نفر در داخل یا خارج از تزلزل بنیان اصالح 
طلبی دچار وحشت شویم و تصور کنیم مردم از ما رویگردان 

خواهند شد.
 باید دستاوردها و کاستی ها را شفاف بیان کنیم

کرباسچی با بیان اینکه مردم با آگاهی در پی افراد و مفاهیم 
می روند، افزود: باید بدون رودربایستی تکلیف خودمان را 
مشخص کنیم و دستاوردها و کاستی های چهار دهه گذشته 
ایم  اگر دستاوردی داشته  بیان کنیم و  را واضح و شفاف 
بدون نگرانی از انتقاد از آن دفاع کنیم و اگر در جاهایی هم 
اشتباهاتی رخ داده است حتی اگر از این طرف مورد تهاجم 

قرار بگیریم، آن را بیان کنیم.
به ابعاد مختلف توسعه توجه کنیم

انتزاعی، روشنفکرانه و  با دیدگاه های  کرباسچی گفت: 
یامحافظه کارانه نمی توان تحولی در کشور ایجاد کرد مگر 
آنکه توسعه، رشد و سازندگی کشور را در ابعاد مختلف مدنظر 

قرار دهیم.
وی افزود: نیاز داریم سهم جمعیت 80 میلیونی کشور را در 
اقتصاد جهانی باال ببریم. زمانی یک صدم جمعیت دنیا و بیش 
از یک صدم سهم اقتصاد جهانی متعلق به ما بود اما متاسفانه 
امروز سهم ما از اقتصاد دنیا کمتر از نیم درصد شده است. این 

موضوع برای مردم قابل قبول نیست و پیامدهای این وضعیت 
در زندگی آنها کامال ملموس است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: باید کاری 
کنیم با رشد اقتصاد کشور، زندگی مردم در ابعاد مختلف 
بهبود یابد. به همین جهت، نخستین هدف دولت یا یک 

جبهه سیاسی باید اداره زندگی مردم باشد.
احزاب با چنگ و دندان از موجودیت خود دفاع می 

کنند
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: احزاب در سطح 
شهرستان، استان و کشور یا در کمیته های مختلف با حضور 
متخصصان برای حل مسائل اجرایی کشور در قالب بحث های 
اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی نشست هایی برگزار می 
کنند و به جمع بندی می رسند بعد کسی توجهی به تحلیل 

آنها ندارد. با این رفتارها احزاب پا نمی گیرند.
وی ادامه داد: یکبار نشده است یکی از کمیسیون های 
تخصصی مجلس دیدگاه احزاب چپ، راست، محافظه کار، 
پیشرو، اصالح طلب یا اصولگرا پیرامون اقتصاد یا سیاست 
خارجی را جویا شود. آنها حتی اگر بفهمند یک حزب در 
زمینه ای دیدگاهی دارد برای اینکه متهم به برخورد جناحی 
یا حزبی نشوند »عبارت و صورت ظاهرش را کامال تغییر می 

دهند.«
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران تاکید کرد: اگر 
ببینند چندبار در دفتر فالن حزب یا گروه سیاسی رفت و آمد 
داشتی و زیر ذره بین دستگاه های امنیتی و قضایی بودی، 
شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی می گویند او عضو 
فالن تشکیالت سیاسی است و نمی توان از او در مسئولیتی 
استفاده کرد. با این برخوردها انتظار نداشته باشید کسی در 

احزاب فعالیت کند.
وی تصریح کرد: از طرفی هم نیروهای حزبی وقتی به 
مسئولیتی می رسند متاسفانه ارتباط خود با حزب را قطع می 
کنند. در چنین شرایطی احزاب با چنگ و دندان از موجودیت 

خود دفاع می کنند.
وی افزود: اسحاق جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی بود چون برای حضور در جلسات حزب 
نمی توانست به عنوان معاون اول رئیس جمهوری به دفتر 
حزب بیاید دوستان تصمیم گرفتند پیش وی بروند تا سالی 
یکی دو بار جلسات را به همراه وی تشکیل دهند. این موضوع 
باعث اعتراض برخی آقایان و رسانه هایی چون کیهان شد، 
گفتند معاون اول رئیس جمهوری در جلسه فالن حزب بوده 
است... این جلسات را باید کجا تشکیل داد، کنار خیابان 

تشکیل دهند؟
کرد:  خاطرنشان  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
جهانگیری چون دیده بود حضور در این جلسات در کارش 
خللی ایجاد می کند گفته بود فعال عضو شورای مرکزی این 

تشکیالت نیستم.
کرباسچی اظهار داشت: هم اکنون وزیر کشور به بسیاری 
استانداران دستور داده است در جلسات حزبی شرکت نکنند 
مگر چنین چیزی وجود دارد؟ این نوع برخوردها در دنیا بی 

سابقه است.

نوبت اول
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
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شهرستان موضوع مناقصهرد

محل اجرا
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


