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کسب مال ۴۰ میلیارد تومانی نماینده 
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید بر اینکه داشتن مقادیر 
زیادی پول برای نمایندگان تخلف و جرم محسوب نمی شود، گفت: اینکه گفته 
شد یک نماینده ۴۰ میلیارد تومان در موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری 
کرده به خودی خود تخلف نیست مگر آنکه این پول از طریق رانت و اختالس 
و فساد حاصل شده است که طبق بررسی های ما این پول در دوران نمایندگی 

این فرد به دست نیامده است.
محمدج��واد جمالی افزود: صرف اینکه فردی پول و یا منابع مالی داش��ته باش��د 

جرمی مرتکب نشده، آن فرد می تواند پولش را در بانک و یا موسسه مالی سپرده گذاری 
کند. تا امروز هیچ شکایت و یا گزارشی در این باره به هیات نظارت واصل نشده است.

هفته گذشته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود که یک نماینده 
۴۰ میلیارد تومان در موسسه مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده است.  ایسنا

گالیه
کمیته حقیقت یاب منا دنبال شود
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس، ب��ا انتقاد از تعل��ل در پیگیری پرونده 
فاجعه منا با گذش��ت سه س��ال از آن، تاکید کرد: تشکیل کمیته حقیقت یاب 

این فاجعه، باید در قالب یک جریان بین مسلمین مطرح و دنبال شود.
حجت االس��الم نص��راهلل پژمان فر افزود: واقعیت تلخ ماجرا این اس��ت که 
م��ا در پیگیری پرونده فاجعه منا ضعیف عم��ل کرده ایم؛ اگر در همان مقطع 

وقوع فاجعه، نخبگان جهان اس��الم را گردهم می آوردیم و مخصوصاً با مشارکت 
کشورهایی که زائرانشان در این فاجعه به شهادت رسیده اند یک دبیرخانه فعال ایجاد 

می شد، شاید تا امروز نتایج بهتری از پیگیری این پرونده به دست آمده بود.
پژمان ف��ر با انتقاد از تعلل در پیگیری ج��دی پرونده فاجعه منا تصریح کرد: دیگران 
باید پاس��خ دهند که در طی این س��ه سال چند بار ولو در حد یک اشاره، مسئله منا را با 

سعودی ها مطرح کرده اند!؟  مهر

پویش شفافیت
مردم منتظر برخورد با رانت خواران هستند

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: مردم منتظر برخورد درس��ت دولت و 
دستگاه قضایی با رانت خواران هستند.

محمدنبی حبیبی افزود: اینکه برخی سیاه نمایی می کنند و می گویند فساد 
همه جا را فراگرفته است درست نیست. فساد فقط جایی است که رانت خواران و 

اخالل گران در نظام اقتصادی وجود دارند. وی افزود: قاطبه مسؤالن یا مردمی که 
روز و شب برای اعتالی اسالم و ایران تالش می کنند دامنشان از این آلودگی ها پاک 

است، نباید برخی طوری حرف بزنند که سفید و سیاه را یکی فرض کنیم.
حبیبی با اشاره به موارد فوق ادامه داد: قوانین کشور حکیمانه نوشته شده و محکم 
اس��ت، برخورد با مفسدین براس��اس قانون باید صورت گیرد و هرکه از سد قوانین عبور 
کرده مجازات ش��ود. هیچ خط قرم��زی را نباید غیر از خط قرمز قان��ون رعایت کرد. با 

مفسدین در هر رده و هر جایگاهی باید برخورد قانونی شود.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه

 فرهنگ غربی نشان داد که
قادر به تأمین عدالت نیست

ببینید با اقلیتهای مس��لمان در کشورهای مدعِی 
آزاداندیشی، امروز چگونه رفتار میکنند. این را مقایسه 
کنید با رفتار اس��الم در دورانهای مختلف با اقلیتهائی 
که در کش��ورهای اسالمی وجود داشتند. در فتوحاتی 
ک��ه در زم��ان خلفای راش��دین انجام گرف��ت، به هر 
نقطه ای که مسلمانها رفتند - در بعد از مرحله ی جنگ 
- در مرحله ی حاکمیت رفتارش��ان با غیر مس��لمانها، 
رفتار مهربانانه ای بود. در همین منطقه ی روم ش��رقِی 
آن روز، که امروز مجموعه ای از کش��ورهای اسالمی را 
تشکیل میدهند، عده ای یهودی زندگی میکردند - این 
را در تواریخ ذکر کرده اند - که وقتی مسلمانها رفتند، 
آنها قس��م خوردند، گفتند: »والّتوراة«؛ قسم به تورات، 
»لعدلکم أحّب إلینا مّما مضی علینا«؛ به این مضمون. 
عدالت مس��لمین را س��تودند. امروز هم در کشورهای 
اسالمی شما میبینید؛ در کشور ما یهودیها، مسیحیها، 
زردش��تیها آزادنه زندگی میکنن��د، نماینده به مجلس 
میفرس��تند، مراسم عبادی خودشان را انجام میدهند؛ 
در کش��ورهای دیگر هم همینجور. این اس��الم است. 
رفتار اس��الم با اقلیتها را مقایس��ه کنید با رفتار امروز 
متمدنی��ن به ظاهر طرفدار حقوق بش��ر ب��ا اقلیتهای 

مذهبی کشورهاشان، با مسلمانها به طور خاص.
امروز دنیا تش��نه ی عدالت است، تشنه ی امنیت 
است، تشنه ی عدم تبعیض است. اینها را اسالم میتواند 
تأمین بکند. فرهنگ غربی و تمدن غربی نشان داد که 

قادر به تأمین عدالت برای بشریت نیست. 

 بیانات در دیدار رؤسای قضایی کشورهای اسالمی
14 آذر 86

مخاطب شمایید

آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/08
كد سامانه ستاد    200971045000004 شرکت ملي گاز ايران

شرکت گاز استان سمنان
سهامي خاص

شركت گاز استان سمنان در نظر داردخدمات عمومي و  پشتيباني سال98-97 را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.

روابط عمومي شركت گاز استان سمنانمجوز نفت: 1397/1850

 دوم
نوبت

شرحعنوان
شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

انجام كليه امور مربوط به خدمات عمومي و پشتيباني شامل امور دفتري و ماشين نويسي، حمل و نقل ، پيش خدمتي تأسيسات، نظافت و باغباني نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
و ساير خدمات ديگر در اداره مركزي ، انبار و ساختمان شماره 3 جنب انبار واقع در شهر  سمنان. 

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
*قيمتها مي بايست متناسب با كاالي ساخت داخل و با لحاظ كيفيت ارائه گردد(در صورت خريد كاال)ارجاع كار

مبلغ  953,000,000ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي ميباشد.زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه

از ساعت 8 مورخ 97/05/01 لغايت ساعت 16 مورخ 97/05/05 از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به نشانيزمان و مكان تحويل اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir 

حداكثر تا ساعت 16 مورخ 97/05/15 در سامانه  فوق الذكر هزينه خريد اسناد مناقصه 
150,000 ريال (با احتساب ماليات بر ارزش افزوده) واريزي به حساب بانك ملي ايران با شماره شباي IR280170000002174632808008زمان جلسه توجيهي

مورخ  97/05/10  ساعت 10زمان  و محل گشايش پيشنهادها
مورخ  97/05/16 ساعت 14:30تلفكس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

آگـهـي عـمـومـي

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اردبيل –امور پيمان و قراردادها

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اردبيل در نظر دارد به استناد مجوز شماره 0016-97-75 كميسيون ماده 2 سازمان امور اقتصاد و دارايى استان اردبيل تعداد 
6 دستگاه از خودروهاى مازاد بر نياز خود را طبق مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومى طبق شرايط مزايده بفروش برساند.

 مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 97/4/30 تا پايان وقت ادارى مورخه 97/5/6 
آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات در سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) : ساعت 14 رز سه شنبه مورخه 97/5/16

تاريخ و محل بازگشايى پاكت ها: 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 در سالن جلسه اداره كل 
محل دريافت پيشنهادات: از طريق سامانه الكترونيك دولت (ستاد)

مبلغ سپرده شركت در مزايده: طبق جدول ، كه بصورت واريزى نقدى يا ضمانتنامه بانكى به حساب سيبا شماره 2174210819008 نزد بانك ملى بنام منابع طبيعى 
محل و تاريخ بازديد خودروها: اردبيل جنب صدا و سيما، اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اردبيل از تاريخ 97/4/31 لغايت 97/5/14 ، در اوقات ادارى با هماهنگى 

مسئول امور نقليه 
هزينه هاى حمل و جابجايى و كارشناسى و و هزينه آگهى تعويض پالك و شماره گذارى و ساير خدمات بر عهده برنده مزايده مى باشد و هرگونه خالفى تا تاريخ مزايده 

بر عهده دستگاه مزايده گزار مى باشد. 
سپرده نفرات اول و دوم پس از تحويل خودرو مسترد مى گردد و اداره كل در رد و قبول هر يك و يا تمام پيشنهادات مختار است.

ميزان سپرده نوع سوختنوع مالكيتشماره موتورشماره شاسىرنگمدلنوع خودروشماره انتظامىرديف
شركت در مزايده

دستگاه استفاده 
نوع سندكننده

نسيان91-622الف111
 (دى ايكس)

سبز يشمى 1383
سير

D22309778Ka24898229Y12000000بنزيندولتى
اداره منابع 
طبيعى و 

آبخيزدارى استان 
اردبيل

قطعى

قطعى9500000بنزيندولتىNAG08NPED40053487165بژ روشن1384مزدا 91B2000-272الف212

بنزين دولتىNAMA1B19S6T000150G6AT4966741سفيد روغنى1386پاژن91-241الف313
- گاز

قطعى8500000

نسيان91-614الف411
 (دى ايكس)

آبى سير 1383
متاليك

D22309233KA24887078Yقطعى10000000بنزيندولتى

قطعى7500000بنزيندولتىNAMA0B19S5T000186G6AT4839751نوك مدادى1385پاژن91-188الف511

نسيان 91-978الف613
(دى ايكس)

قطعى8000000بنزيندولتىPCBGLUD22105739KA24891664Xسفيد روغنى1382

وزارت جهاد كشاورزى
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى

 استان اردبيل 

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

اتفاق نژادپرس��تانه کنس��نت  اسرائیل با پایان اختالف نظری دست بـه نقد
در جمهوری اس��المی که هیچوق��ت قانون نبود، 
پوش��انده ش��د تا در لوای بزرگنمایی اختالف نظر 
حل ش��ده درباره حضور س��پنتا نیکنام در شورای 
ش��هر ی��زد اف��راد کمت��ری از تصوی��ب قان��ون 
نژادپرس��تانه صهیونیس��تی در قرن 21 و سکوت 

خفه کننده مدعیان حقوق بشرآگاه شوند.
چهل س��ال پیش وقتی مش��تهای گره کرده 
مردم در خیابانها فریاد برائت از طاغوت و اس��تکبار 
سر می داد و مرگ بر شاه، اسرائیل و امریکا یکدست 
ش��نیده می شد، چهل س��ال پیش وقتی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی به نمایندگان اقلیتها برای حرمت 
قائل شدن برای آنها نامه می نوشت و از حقوقشان 
در جمه��وری اس��المی دفاع می ک��رد، چهار دهه 
پیش وقتی ش��هدایی از ارامنه و زرتشتیان و حتی 
یهودی ها وکلیمی ها راهی جبهه های نبرد می شدند 
می دانستند که جمهوری اسالمی اهل تضییع حق 
اقلیتها نیست و برای همه ادیان الهی حرمت قائل 
است. می دانستند که جمهوری اسالمی نژادپرستانه 
اداره نشده و حقوق شهروندی افراد را برای کلیمی، 
مسیحی و زرتشتی بودن از بین نمی برد، آن زمانها 

هن��وز دنیا تجربه تل��خ آپارتاید را داش��ت و هنوز 
نژادپرس��تی آنقدر که امروز قبح دارد تقبیح ش��ده 
نبود! احترام به ادیان در سراسر جمهوری اسالمی 
رعایت می شد و از نخس��تین دوره مجلس اقلیتها 
در آن نماینده داش��تند، اما ام��روز و بعد از تصیح 
ی��ک تصوری ک��ه اتفاقا هیچوقت اجرایی نش��د، و 
درس��ت در زمانی ک��ه رژیم صهیونیس��تی قانون 
آپارتاید جدید را مصوب می کند! تحلیلهای نخست 
رس��انه های بین الملل به س��مت نظ��ری از مجمع 
تشخیص مصلح نظام درباره سپنتانیکنام می چرخد 
تا با بزرگنمای��ی اختالف نظری که حتی یک دوره 
هم اجرایی نش��ده است، رسوایی رایی که کنسنت 
صهیونیستی برای تشکیل کشور نژادپراستانه داده 
اس��ت را پنهان کنن��د. اما چرا چنین جس��ارتی و 
چنین زمین یکطرفه ای ب��رای تاختن به هر دلیل 
مضحکی به جمهوری اسالمی در اختیار رسانه های 

زنجیره ای غربی قرار گرفته است؟!
ابت��دا برای اینکه عمق فاجع��ه را درک کنیم 
به س��راغ اتفاقی که در کنسنت رژیم صهیونیستی 
رخ داده است می رویم و می گوییم که در قرن 21 

چطور یک نظام آپارتایدی حلول کرده است!
کنس��ت )پارلمان رژیم صهیونیس��تی( بامداد 
روز پنجشنبه 28 تیرماه الیحه تبعیض آمیز "کشور 
یهود" را به ط��ور نهایی تصویب و به قانون تبدیل 
کرد. به موجب این قانون، زبان عبری زبان رسمی 
خواهد بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست. قانون 
مذکور توس��عه شهرک س��ازی در اراضی اش��غالی 
فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این 
ش��هرک ها تاکید می کند. یعنی ه��ر دین و قوم و 

مذهبی به جز صهیونیستها در سرزمنیهای اشغالی 
دارای حق نیس��تند! این یک آپارتاید جدید است 
که در قرن 21 و با وجود قواعد حقوق بشری و در 

حضور مدعیان حقوق بشر مصوب شده است.

رسانه های داخلی همراستا با غرب و بی توجه
یکی از عللی که موضوع س��پنتا نیکنام با همه 
حقوق و قواعدی که در قانون اساسی در جمهوری 
اس��المی وجود دارد برجسته می شود و رسانه های 
بین المللی هم فرص��ت می یابند که روی آن مانور 
دهند، عالقه ای اس��ت ک��ه رس��انه های داخلی به 
موضوع پیدا کرده اند. عالق��ه ای که بدون توجه به 
قواعد اولیه و حقوق اساس��ی کشور و بدون تحلیل 
درست از اختالف نظر رخ داده، آن هم بدون اشاره 
ب��ه این ماجرا که خود س��پنتا نیکنام پیش از این 
یک دوره در ش��ورای شهر یزد حضور داشته است 
برجسته می ش��ود. پرداختن به این اختالف نظر و 
سعی برای مس��ابقه ای حزبی به جهت نشان دادن 
اینکه کدامیک برای سپنتا بیشتر دل می سوزانند، 
باع��ث می ش��ود که یک موض��وع پیش پ��ا افتاده 
معمولی که با رای مجم��ع، با پیگیری های رئیس 
مجلس و رئیس جمهور ب��رای برطرف کردن خالء 
قانونی حل می ش��ود به صدر اخب��ار آید و اینطور 
جلوه داده شود که اقلیتها تا کنون حقی نداشتند!! 
همین یک اتفاق س��اده و البته بدون توجه به 
منافع ملی کاری می کند ک��ه افکار عمومی بیش 
از آنکه نگران وعده های عملی نش��ده مس��ئوالن، 
مبارزه با فساد، شنیدن خبر آپارتاید جدید باشند 
به س��مت موضوعی حل ش��ده رفت��ه و این اتفاق 

را ب��زرگ ببینن��د، در حالی که از اولی��ن روز در 
جمهوری اس��المی اقلیتها در همه مراکز و مجلس 

شورای اسالمی حضور داشتند.

رسانه های بین المللی که توجیه نمی شوند
یک��ی دیگر از عل��ل اتفاق مذک��ور بی توجهی 
رس��انه های بین المللی ایرانی مانند العالم، هیسپان 
ت��ی وی، پرس تی وی ب��ه ماجرای تصوی��ب قانون 
نژادپرس��تی آپارتایدی است که این چند روز اتفاق 
افتاده، این شبکه ها با خالی گذاشتن فضا این اجازه 
را به رسانه های زنجیره ای غربی برای پوشاندن رفتار 
نژادپرستانه و قانون ضد حقوق بشری صهیبونیتسها 
داده و به نوعی به جای جریان س��ازی اسیر جریانی 

که طرف مقابل ساخته است، می شوند! 
اگ��ر رس��انه های بین المللی مانند ی��ورو نیوز 
و بی بی س��ی با تیترهایی مانن��د »آزادی اقلیتها در 
ایران« تالش دارند افکار عمومی جهان را از فاجعه 
حقوق بشری رخ داده در جهان منحرف کنند باید 
رس��انه های بین المللی ما پیش از این به این فاجعه 
پرداخته و مردم جهان را آگاه می کردند اما متاسفانه 
برای چندمین بار این خالء در این رسانه ها ایجاد و 

طرف مقابل از خالء ایجاد شده سوء استفاده کرد.

اختالف حزبی مسئوالن
اما در این میان اختالف حزبی مس��ئوالن و به 
اصالح »درگیر خود شدن« باعث می شود که آنها 
نیز اظهارنظرهایی در این راس��تا نداشته و خبر به 
ای��ن مهمی و فاجعه ای به ای��ن بزرگی بدون آنکه 
حق مطلب ادا شود از اذهان فراموش شده و اجازه 

مانور دشمن درباره موضوعی که یک دهم آن هم 
حقوق بشری نبوده داده شود.

اگر مس��ئوالن کش��ور نیز در س��خنرانی های 
خود به این ماجرا توجه بیش��تری نشان داده و از 
اتفاق رخ داده و تصویب قانون ضد انس��انی و ضد 
حقوق بش��ری مردم را آگاه می  کردند قطعا بخشی 
از قصور رس��انه ای مان جبران شده و می توانست 
فضای یکطرفه را تا حدودی بهم بزند اما متاسفیم 
که بگوییم مسئوالن نیز اسیر اختالفات و کارهای 
روزم��ره ش��ده و به ای��ن فاجعه عظی��م که مردم 
فلسطین را از حق زندگی در سرزمینشان محکوم 
می ک��رد با قصوری قابل تامل گ��ذر کردند تا فضا 

برای رسانه های دروغ پرداز باز شود.
عده ای نیز از آب گل آلوده و فضای ایجاد شده 
برای حضور س��پنتا در شورا سوء استفاده کردند و 
س��عی کردند این ماجرا را به نظر خودش��ان ربط 
دهند، مانند عکس��های جعلی ک��ه بر روزنامه ها از 
نظر خواهی اعضای ش��ورا چاپ شد و یا تحلیلهایی 
که در برخی سایتها برای عدم حضور رئیس مجمع 
و حضور فالن فرد!! نوش��ته می ش��د بدون آنکه به 
این ماجرا هم پرداخته ش��ود که در قانون اساسی 

جمهوری اسالمی اقلیتها هیچگاه محدود نبودند.
در نهایت می توان نوشت که همه این قصورها 
خالئ��ی را ایجاد کرد ک��ه آپارتاید مصوب در رژیم 
صهیونیس��تی به اندازه ح��ل اختالف نظر در مورد 
حضور اقلیتها در ش��ورای شهر هم برجسته نشود 
و م��ردم جهان االن درباره س��پنتانیکنام بیش��تر 
می دانند تا کاری که کنس��نت ضد انس��انی رژیم 

صهیونیستی انجام داده است.

وقتی همه خواب بودند فلسطین دوباره اشغال شد؛

فرار نژادپرستانه صهیونیست ها با بزرگنمایی سپنتا

سخنگوی سپاه پاسداران:
یوان در راه است انتقام سخت سپاه بابت شهدای مر

س��خنگوی سپاه تشییع شکوهمند شهدای مریوان  ن ا ر ا ســد را پاس��خ مردم کردس��تان به تروریست ها و نشانه پا
پیوند از هم ناگسستنی سپاه و ملت دانست و تاکید کرد: مشت آهنین 

سپاه آماده تحمیل هزینه های مستقیم به حامیان تروریست هاست.
س��ردار رمضان ش��ریف افزود: نیروی زمینی س��پاه طی سال های 
اخیر به ویژه پس از پدیدار ش��دن فتنه داعش و تروریس��م تکفیری در 
نقاط پیرامونی کش��ور، برای مقابله با سناریوها و طرح های ضد امنیتی 
دشمنان علیه ایران اس��المی، همراه با سایر نیروهای امنیتی و دفاعی، 
حضور موفقی برای تامین امنیت و آرامش مردم عزیز استان های مرزی 
در غرب، ش��مال غرب و جنوب ش��رق کشور داش��ته است و در این راه 

مقدس حماسه های ماندگاری از ایثار و فداکاری را ثبت کرده است.
وی تصریح کرد: گروهک های تروریس��تی و حامیان آنها با دریافت 
ضرب��ات مهلک و مرگبار از رزمندگان اس��الم طی ماه های اخیر، تمامی 
توانش��ان را ب��رای عرض ان��دام و احیای خود با حمله ب��ه پایگاه مرزی 
روس��تای "دری" در س��اعات ابتدایی بامداد روز ش��نبه )3۰ تیرماه( به 
کار گرفتند که پس از درگیری و به ش��هادت رسیدن 2 تن از پاسداران 
عزیز و نیز 8 تن از نیروهای بسیجی بومی و 1 نیروی وظیفه مستقر در 
این مقر، با تحمل تلفات قابل توجه، متواری و رزمندگان قرارگاه حمزه 

سیدالشهدا)ع( نیز در حال تعقیب و رهگیری آنها هستند.
 س��خنگوی سپاه با تش��کر از آحاد مردم ش��رکت کننده در مراسم 
تش��ییع و تدفین شهدای گرانقدر قرارگاه حمزه سیدالشهد )ع( و اشاره 
به آمادگی رزمندگان اس��الم برای برخورد قاط��ع با هرگونه پدیده ضد 
امنیتی در مناطق مرزی کش��ور تاکید کرد: در ش��رایطی که نفس های 
تروریست های تحت حمایت آمریکا و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای 
کاخ س��فید به ش��مارش افتاده اس��ت، به س��ازمان ها و س��رویس های 
اطالعاتی بیگانه هش��دار می دهیم انتقام سخت واقعه اخیر در سرلوحه 
برنامه های جاری رزمندگان اس��الم قرار داش��ته و بهتر اس��ت از ادامه 
حمایت و ترغیب گروهکهای جنایتکار تروریس��تی پرهیز کنند، چراکه 
در غی��ر این صورت با مش��ت آهنین نیروهای امنیتی و دفاعی کش��ور 
به ویژه س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی مواجه و مجبور به پرداخت 

هزینه های مستقیم خواهند شد.  تسنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
دولت در اختالالت اخیر بازار ارز مقصر بود

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام به بررس��ی  اهمی��ت شفاف س��ازی در تخصیص ارز و بررس��ی نظـــــرگاه
اتفاقات ارزی اخیر از منظر شفافیت پرداخته است.

احم��د توکلی گفت: تخصیص ارز، تخصیص یک منبع بس��یار مهم 
اقتصادی بین متقاضیان اس��ت. از آنجایی ک��ه این منبع عمدتا از نفت 
تامین می ش��ود، متعلق به همه مردم اس��ت. حکوم��ت وظیفه دارد در 
راس��تای مصلحت مردم این ارز را به مصرف برس��اند. اگر در راس��تای 

مصلحت مردم به مصرف برساند، منافع آن به همه مردم می رسد. 
وی گف��ت: ب��ا وجود چنی��ن قوانینی هن��وز برخ��ی می گویند که 
تخصیص ارز یک مس��اله محرمانه و جزء اطالعات خصوصی افراد است. 
جالب اس��ت که مناب��ع بیت المال را تنها به اف��راد خاصی می دهند که 
کس��ی از هویت آنها اطالعاتی در دس��ت ندارد و آن وقت ادعا دارند که 
این اطالعات خصوصی اس��ت. مگر این عده  از خانه پدرشان آورده اند یا 

ژن خوب دارند که باید تنها به آنها اختصاص داده شود؟
توکلی گفت: هنگامی که بانک مرکزی ارزی را به من نوعی تخصیص 
می دهد اما به بقیه نمی دهد، این حق دیگران است تا اطالع داشته باشند 
این ارز به چه کسی تخصیص داده شده است. از هر طرف وارد شویم بانک 
مرکزی موظف است که اطالعات ارزگیرندگان را منتشر کند. شاهد درست 
بودن این ادعا نیز این است که در چند وقت اخیر مشاهده کردیم که بعد از 
انتشار لیست ارزبگیران، مشخص شد که تخلف و خیانت در امانت صورت 
گرفته اس��ت. این ارز امانتی در دست بانک مرکزی بوده که برخی  در آن 

خیانت کردند. در واقع صالحیت و اهلیت انجام این کار را نداشتند.
رئیس هیئت مدیره س��ازمان مردم نهاد دیده بان ش��فافیت و عدالت  
گفت: مس��ائل پشت پرده وجود داشته، اما مساله اینجاست که مربوط به 
خود دولت بوده است. به خاطر دارید که بنده هنگامی که در مجلس بودم 
از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پرده برداشتم. آن زمان وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وقت امتیاز ویژه ای به یک واردکننده داده بود. اتفاقا انحصار این فرد 
روز به روز در حال افزایش است. آن زمان اگر ۴۰ درصد بازار )محصولی( 
را در دس��ت داشت، اکنون ۵۰ درصد )آن( بازار را در دست دارد. با اینکه 
دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر حکم دادند که این 

کار تخلف بوده اما از تعقیب متهمان خودداری کردند.  الف

نظام وعضو شورای عالی امنیت مصلـــحت عضو مجمع تشخیص مصلحت 
ملی گفت: اگر هنر نسل انقالب و دوران دفاع مقدس 
ای��ن بود که م��ا را از مش��کالت اول انقالب و جنگ 
عبور دهد، هنر نس��ل فعلی این اس��ت ک��ه ما را از 

مشکالت اقتصادی عبور بدهد.
سعید جلیلی افزود: امروز دشمن اعتراف می کند 
که می خواهد یک جنگ اقتصادی سنگین را به ایران 
تحمی��ل کند و مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودند 
که ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و به تبع آن 
یک جنگ روانی هم شکل گرفته است. وی افزود: اگر 
می گوییم امروز یک جنگ واقعی شکل گرفته است، 
هر فرد، هر تشکل، هر دانشجو، هر طلبه باید وظیفه 
خودش را در این جنگ پیدا کند. باید مشخص بشود 
که قرار اس��ت در ای��ن جنگ چه نقش��ی ایفا کند؟ 
نمی شود گفت جنگ است اما این جنگ مسئول دارد 

و مسئولین به تنهایی بروند جنگ را پیش ببرند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه ضمن اشاره 
به شرایط فعلی کشور گفت: گاهی اوقات افراد مختلف 
س��وال می کنند که در ش��رایط فعلی و در این جنگ 
اقتصادی و روانی دش��من، چ��ه کاری از ما بر می آید و 
ما چ��ه کمکی می توانی��م انجام دهیم؟ ام��ا وقتی در 
جواب گفته می شود مثال در حوزه تخصصی و استعداد 
و توانایی های��ی که دارید می توانی��د این کارها را انجام 
بدهید، می گویند مگر با این کار ما مش��کالت مملکت 

حل می شود؟ حاال این کار ما چه فایده ای دارد؟
وی افزود: این یکی از خطاهایی است که بر مبنای 
آن افراد را دچار بی عملی و ناامیدی می کنند. در جنگ 
هم قرار نبود که مثاًل با یک آرپی جی که یک رزمنده 

شلیک می کرد، تمام مشکالت جبهه حل بشود.
عضو ش��ورای عال��ی امنیت ملی ضمن اش��اره به 
سخنان رهبر معظم انقالب که می فرمایند »خرمشهرها 

در پیش اس��ت« گفت: باید برای پاس��خ به این سوال 
ابتدا مش��خص ش��ود اردویی که آمدید، به قصد کدام 
خرمشهر است؟ کدام خرمشهر را می خواهید آزاد کنید 
و مختصات آن چیست؟ اینها سواالت مهمی است که 
باید راجع به آن با هم فکر و گفت وگو کنیم. مهم این 
اس��ت که ما بدانیم این جبهه و مختصاتش چیس��ت، 

وسعت آن چقدر است و چه نیازمندی هایی دارد؟
وی خطاب به دانشجویان اظهار داشت: وظیفه نسل 
امروز این است به گونه ای اقدام کند که دشمن را برای 
همیشه از گزینه اقتصادی و فشار اقتصادی ناامید کند، 
این به معنی عملیات موثر علیه دشمن در جنگ اقتصادی 
اس��ت. این عملیات تعریف، نقشه و طراحی می خواهد. 
اگر می بینید دش��من 3۰ س��ال است به س��راغ گزینه 
نظام��ی نمی آید، به دلیل این اس��ت که در دفاع مقدس 
جانفشانی ها شد تا دشمن در عمل به این نتیجه رسید 

که گزینه نظامی جواب نمی دهد.  فارس

جلیلی:
نسل امروز باید دشمن را برای همیشه از فشار اقتصادی ناامید کند


