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اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پروند ه سایتهای شرط بندی
دادســتان عمومی و انقالب تهران از اختصاص شعب
ویژه برای رســیدگی به پروند ه سایتهای شرط بندی
و قمار خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از قــوه قضاییه ،علی القاصی
دادســتان تهران در جلسهای پیرامون پیگیری و مقابله
با ســایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی که
با مسئولیت دادســتانی تهران و با حضور فرماندهان و
مدیران دستگاههای امنیتی ،انتظامی ،برخی از معاونان
دادستان ،مدیر فناوریهای نوین بانک مرکزی و مدیر
امنیت شبکههای ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی برگزار شــد ،گفت :فضای مجازی ،سایتها و
کانالها عالوه بر اینکه دارای فرصتها و ظرفیتهایی
در زمینههــای مختلف از جمله فرهنگــی ،ارتباطات،
علمی ،تعامالت اجتماعی و ...هســتند آسیبهایی را در
نوع خود به دنبال دارند.
دادســتان تهران افزود :بر اســاس گزارشهای ارسال
شــده از ســوی ضابطین ،مراجع امنیتــی و انتظامی و
همچنین دســتگاههای ذی ربط به دادستانی متاسفانه
شــاهد ارتکاب برخــی از جرایم مانند قاچاق ســاح،
جرایم اخالقی ،کالهبرداری ،خرید و فروش موادمخدر
و همچنین ســایتهای شرط بندی و قمار در این فضا
هستیم.وی ادامه داد :برخی از نوجوانان و جوانان با توجه
به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که
یک شبه ره صدســاله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که
متاســفانه وارد این سایتها شده و مال خود را از دست
میدهند.
القاصــی با اشــاره به اینکــه عمده عوامــل اصلی و
گردانندگان این سایتها در خارج از کشور هستند ،گفت:
همین امر باعث شــده که این افراد به راحتی دستگیر و

بازداشت نشوند و بتوانند پولهای کالنی به جیب زده و
ارزهای خارجی را تصاحب کنند.
دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایتهای
شــرط بندی و قمار خبر داد و تاکیــد کرد :موضوعی
که برای دادســتانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری
دســتگاههای ذی ربط برای شناسایی این سایتها در
حوزه مقابله اســت از این رو دستگاهها باید به وظایف
قانونی خود در حوزه پیشــگیری و برخورد عمل کنند و
ضمن شناسایی ،سایتهای مذکور را به مراجع قضایی
معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایتها و دستگیری
گردانندگان آنها اقدام شود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان ســایتهای
قمار و شــرط بندی مطالبه عمومی است ،افزود :بر این
اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به
عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم
با این دسته از افراد برخورد میکند.
دادســتان تهران در ادامه ســخنان خود بر لزوم انجام
هماهنگی بین بخشی دستگاههای ذی ربط برای ورود
به ایــن موضوع تاکید کرد و گفت :در این راســتا باید
با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دســتگاههای
مختلف و در عین حال اطالع رســانی و آگاهســازی
عمومی برای مسدود ســازی این سایتها و برخورد با
گرداندگان آنها اقدام کرد.
وی بــه برخی از قوانین برای برخورد با این ســایتها
و گردانندگان آنها اشــاره کرد و توضیح داد :عالوه بر
قانون مجازات اســامی که قمار بــازی را جرم و قابل
تعقیب کیفری دانســته ،ظرفیتهای قانونی دیگری از
جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و
کالهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع،

تجديد آگهی مناقصه

قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادی وجود دارد کــه باید از این ظرفیتهای
قانونی استفاده کرد.
القاصی خواستار اســتفاده دستگاههای ذی ربط از تمام
توانمندیهای خود برای پیگیری و برخورد با سایتهای
شــرط بندی و قمار شــد و تاکید کرد :باید با یک کار
مشــترک و گروهی ضمن آســیب شــنایی با رویکرد
تحولی ،نو و تسریع به موضوع ورود کرد.
وی همچنین از اعالم آمادگی دادســتانی تهران برای
وصول گزارشــات مراجع رســمی و صدور دســتورات
قضایــی الزم خبــر داد و گفت :تاکنون هــر کدام از
دستگاهها درخواستی برای برخورد با این سایتها داشته
اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاهترین
زمان ممکن انجام داده است.
دادســتان تهران پیرامون حسابهای اجارهای نیز بیان
کرد :بانک مرکزی باید در زمینه شناســایی حســابها
و یا کارتهای اجارهای به وظایف خود عمل و نســبت
به مسدود سازی این حســابها اقدام کند چرا که این
موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
القاصــی از اختصاص شــعب ویژه برای رســیدگی به
پروندههای مربوط به ســایتهای شــرط بندی و قمار
خبرداد و گفت :این شعب بر اساس صالحیت تخصصی
در دادســراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی ،فرهنگ و
رســانه ،ارشــاد و جرائم رایانهای برای رسیدگی به این
پرونده اختصاص یافته است.
به گفته دادســتان تهران کارگروهی به منظور رصد و
پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور
کلیه دستگاههای مســئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ
تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
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 )۱مناقصه گزار :شركت گاز استان خراسان رضوی موضوع مناقصه :توسعه شبکه  ،نصب انشعابات و نصب کنتور و رگالتور در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
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ب -دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج -دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د -ثبت نام در سایت WWW . setadiran . irو دریافت گواهی امضای الکترونیکی
 )۳دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی  :از سایت مذکور از ساعت  ۰۸:۰۰مورخ  99 / ۱۰ / 08تا ساعت  14 :30مورخ  99 / 10 /15اعالم شده در سامانه ستاد
 )۴بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن  :در سایت مذکور تا ساعت  14 :30مورخ  99 / ۱۱ /01اعالم شده در سامانه ستاد
 )5نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مطابق مصوبه شماره /123402ت  50659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
 )۶یاد آورد می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسWWW . setadiran . ir
انجام خواهد شد.
 )۷رعایت قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی اســت و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های
مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
شــایان ذکر اســت دسترســی به متن این آگهی ،در سایتWWW . nigc - khrz . irامکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن - ۰۵۱-۳۷۰۷۲۵۳۲ :فاکس
 ۰۵۱ - ۳۷۶۴۰۰۳۶تماس حاصل شود
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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ظریف :ایران همواره کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است

تهران-ایرنا -وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران همواره
در تاریخ یک کنشگر فعال بوده است ،گفت :تالشهایی
که امروز برای ســاخت دوگانههای مصنوعی و با هدف
کوچک جلوه دادن دیپلماسی صورت میگیرد ،از منظر
تاریخی فاقد دقت و صحت ،از منظر تحلیلی نادرست و
از منظر عملیاتی برای منافع همه جانبه ایران مضر است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،محمدجواد ظریف روز
یکشنبه در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران
که به صورت مجازی برگزار شــد ،با بیان اینکه پهنه
وسیع مطالعات تاریخ روابط خارجی حوزهای بسیار مهم
است ،تصریح کرد :تاریخ روابط خارجی ایران مجموعه
غنی از رخدادها ،فراز و نشــیبها و وقایع تلخ و شیرین
اســت که بخشی از هویت ملی و سرزمینی ما و خاطره
جمعی ایرانیان را شکل میدهد و مطالعه آن درسهای
زیادی برای امروز دارد.
وی یادآور شــد :تاریخ روابط خارجی ایران آیینهایی از
تالشها ،مجاهدتها ،فداکاریها و مجاهدتهای مردم
ایران در برابر تهاجمات خارجی در طول قرون است .در
کنــار آن تاریخ فعالیتهای تجاری و اقتصادی ایرانیان،
تاریخ گســترش فرهنگی ،تاریــخ مهاجرتها ،تاریخ
مذاکرات در زمینههــای گوناگون و به بیان کلی تاریخ
تعامالت ایران با جهان نیز است.وزیر امور خارجه گفت:

آنچه امروز میتوانیــم از مجموعه تاریخ روابط خارجی
ایران بیاموزیم در مرتبه نخســت آن اســت که ایران
همواره در تاریخ یک کنشگر فعال بوده و ایرانیان حتی در
سختترین شرایط نیز فضایی برای کنشگری یافتهاند.
البته چگونگی و کیفیت این کنشها متاثر از درک ایران
از خود ،از دیگران ،از فضای بینالمللی و نیز متاثر از افکار
تصمیمگیرندگان و اهداف و ابزارهای سیاســت خارجی
در هر دوره از تاریخ بوده اســت.وزیر امور خارجه اضافه
کرد :از دیگر دســتاوردهای مطالعه تاریخی کسب این
آگاهی است که توفیق سیاست خارجی در گروه اجماع
و وحدت داخلی و کلید آن توسعه نهادهای حکومتداری
و نیز توسعه هویت ملی مشترک است.ظریف در بخش
دیگری از سخنان خود اظهار کرد :تاریخ روابط خارجی
ایران همچنین آشکار میســازد که دیپلماسی همواره
جزء الینفک زندگی اجتماعی و سیاســی ایرانیان بوده
است .دیپلماسی البته تنها نمود حضور بینالمللی ایران
نبوده اما بخــش انکارناپذیری از حیــات جهانی ایران
در قالب دیپلماســی متولد شده اســت چرا که هیچگاه
دیپلماســی از زندگی قابل حذف نیست.رییس دستگاه
دیپلماسیخاطرنشــان کرد :تالشهایی که امروز برای
ســاخت دوگانههای مصنوعی و با هدف کوچک جلوه
دادن دیپلماســی صورت میگیرد ،از منظر تاریخی فاقد

دقت و صحت بوده و از منظر تحلیلی نادرست ،از منظر
عملیاتی نیز برای منافع همه جانبه ایران مضر است.
وی با بیان اینکه آنچه امروز در میان کشورهای آسیایی
باید بدان توجه بیشتری شود رسیدن به یک همبستگی
بر پایه یک گذشته تاریخی است ،یادآورشد :ما به عنوان
ملتهای متمــدن در قاره کهن که آن را گهواره تمدن
بشری میپندارند باید با بصیرت نسبت به سرنوشت خود
سرنوشت خود را بسازیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد :تاکید بر روابط تاریخی میان
ایران و کشورهای آسیایی و برگزاری کنفرانسهای این
چنین نه صرف ًا به منزله تکریم گذشته دور از دسترس که
به منزله دستیابی به یک روابط سازنده برای امروز است.
ظریف بــا بیان اینکه تاریخ دیپلماســی ایران ،تاریخی
سرشــار از چالشها ،ابتکارها و حرفهای جدید و البته
دارای ضعف ها و نقایصی بوده اســت ،خاطرنشان کرد:
ایرانیان هرگز از به کارگیری این ابزار برای بیان سخن
و تعقیب منافع ملی خود در فضای بین المللی دســت
نکشیدهاند .امروز نیز همانطور که تمامی کشورها برای
ارتقای وضعیت خود در نظام مناسبات و مراودات جامعه
بینالمللی نیازمند تجهیز به ابزار دیپلماسی هستند ،تحقق
اهداف جهانی انقالب اســامی بدون به کارگیری ابزار
دیپلماسی در کنار سایر ابزارها امکان پذیر نخواهد بود.
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-3موضوع مناقصه :احداث بلوار غدیر(قیرپاشی و آسفالت)
-4برآورد اولیه موضوع مناقصه :مبلغ 7/598/834/342میلیون ریال
 -5نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ 380/000/000
ریال به حساب 3100004700009بنام شهرداری جم نزد بانک ملی
-6محل دریافت و تحویل اسناد :استان بوشهر شهرستان جم خیابان شهرداری شهرداری جم امور حقوقی
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 -7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  1399/10/01لغایت 1399/10/20
-8مهلت قبول پیشنهادات :تا پایان وقت اداری 1399/10/20
-9تاریخ و محل بازگشایی پاکات :ساعت  10روز یک شنبه مورخ  21دیماه  ۱۳۹9در محل شهرداری جم
-10شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -11هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-12سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.
 -13در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
روابط عمومی شهرداری جم

