پارلمان

دیدگاه

بسته جدید ارزی دولت برای مقابله با وضعیت بازار کافی نیست

عض��و هیئت رئیسه مجلس گفت :بست��ه جدید ارزی برای مقابله با وضعیت
موجود در بازار ارز کافی نبوده و همچنین ناقص است.
محمدعل��ی وکیلی اظهار کرد :تغییر در بازار ارز تابع یک بسته نمیش��ود و
بست��ه جدید ارزی دول��ت نمیتواند تغییرات ملموسی را ایج��اد کند .وی افزود:
متغیرهای مهمی اعم از داخلی ،خارجی و روانی در بهمریختگی بازار تاثیر بسزایی
داشته است ،این وضعیت موجود را نمیتوان با یک بسته و آن هم بسته سیاستی که
از سوی بانک مرکزی ارائه شده ،تغییر داد.
وی بیان کرد :ضروری بود که دولت در کنار بسته جدید ارزی بستههای دیگری را
هم تدارک میدید ،معتقدم تا بستههای دیگر در کنار این بسته جدید ارزی قرار نگیرد،
شاهد تاثیر مثبت در بازار نخواهیم بود ،این بسته برای مقابله با وضعیت موجود در بازار
باشگاه خبرنگاران
ارز کافی نیست و همچنین ناقص است.

توضیح سفر خانوادگی مجلسیها برای بررسی یک طرح

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجل��س ،توضیحاتی درباره سفر اعضای این
ن به مشهد مقدس ارائه کرد.
کمیسیو 
زهرا سعیدی مبارک��ه ضمن تائید سفر اعضای این کمیسیون برای بررسی
ط��رح بانکداری اسالمی به مشهد مق��دس گفت :اعضای کمیسیون در این سفر
میهم��ان حجتاالسالم حسینزاده بحرینی بودند .وی ب��ا بیان اینکه نمایندگان
در هت��ل وابسته به دانشگاه فردوسی مستقر ش��ده بودند ،اف��زود :تنها  50درصد از
هزینههای هتل در مدت سه روز اقامت اعضای کمیسیون پرداخت شد.
سعیدی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون هر روز  12ساعت بر روی طرح مذکور بحث
و تبادل نظر داش��تند ،گفت :این سفر صرفاً ک��اری بود و اعضای کمیسیون در این سهروز
ت و برگشت به
ت�لاش فراوانی برای بررسی طرح مورد نظر داش��تند .وی گف��ت :هزینه رف 
توپاش آنچنانی نگرفته است .تسنیم
مشهد مقدس را خود اعضا متقبل شدند و ریخ 

درحاشیه

بیش از  ۹۹درصد مشکالت موسسات مالی رفع شده است

نایب رئیس اول مجلس گفت :در حال حاضر تقریبا بیش از  ۹۹درصد مشکالت
موسسات مالی و اعتباری رفع شده و تنها حدود یک درصد از این مشکالت باقی
مانده که در نشست اخیر مشکالت باقیمانده موسسات مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود پزشکیان با اشاره به نشست خود با برخی سپردهگذاران موسسات مالی
و احم��د توکلی افزود :در این نشست اطالعاتی درباره موسسات مالی و اعتباری به
ویژه ثامنالحجج اخذ شد و در نشست اخیر نمایندگان سران سه قوه گزارش اطالعات
ارائه و در نهایت مقرر شد نشستی درباره اطالعات دیده بان شفافیت با حضور آقای توکلی
و بانک مرکزی برگزار و در جلسهای دو طرفه با شفافسازی ،مشکالت رفع شود.
پزش��کیان در ادامه با اش��اره به مطالب فوق و با بیان اینکه عزم و اراده مسئوالن بر
رفع مشکالت مردم است ،ادامه داد :سعی ش��ده سپردهگذارانی که آسیبپذیرتر هستند
میزان
سریعتر پاسخ داده شوند.
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یکی داد میزن��د که تو بودی
دست بـه نقد
فالن رانت را گرفتی و خوردی
و ب��ردی! دیگری در پاسخ میگوید ،بگم؟! بگم؟! تو
نبودی که حقالسکوت خواستی! آن دیگری فریادی
بلندت��ر میکش��د و میگوی��د« :داد نزنی��د ،هر دو
خوردی��د و بردید و من فق��ط پاکدستم و مدارک را
رو میکنم»!!! در میان این هیاهوی اعتماد کش هم
جای آقای دادستان که بتواند به عنوان مدعیالعموم
به ماجرا ورود کن��د خالیاست! جای او خیلی وقت
است ک��ه خالی است ،آن زمان ک��ه مناظرات زنده
ی
پخش میش��د و همی��ن حرفها به ق��ول خودمان 
خودمان روی بورس بود هم جای ایشان خالی بود،
جای دادست��ان ب��رای برگرداندن اعتم��اد مردم و
برخ��ورد با رانتخ��وار و تهمت زنن��ده خالی است،
دادستانی که بای��د به عنوان مدعیالعموم همانطور
که خیلی سریع در جریانهایی نظیر ادعای تجاوزها
در ایرانشهر ورود کرد ،وارد شود بسیار خالی است تا
برای مردم روش��ن کند چه کسی دروغ میگوید و
چه کس��ی از اعتماد مردم سوء استفاده کرده است.
میدانی��م که نمایندگان مصونیت دارند اما میتوان
این گفته ها را بررسی کرد.
جای دادستان خالی است که روز گذش��ته با
همه تهمتها و اتهاماتی که نمایندگان به محسنی
بندپ��ی وارد کردند و ادعاهای او در رد این تهمتها
حکم سرپرستی وزارت کار برایش صادر شد! جای
دادست��ان خالی است که مچ بگیرد و اعتماد مردم
را دوباره برگردان��د ،دادستان چرا نمیگوید نتایج
شکایتهای کاندیدا در جریان رقابت انتخاباتی چه
شده است؟! چرا با آنهایی که رانتخواری کردهاند
و آنهایی که برای مظلوم نمایی و یا جلب نظر افکار
عمومی تهمت میزنند برخ��ورد نمیکند؟! یا اگر
برخورد میکند چرا اعالم نمیکند که چنین کرده
است تا دیگر سیاستمداری برای جلب توجه تهمت
نزند و یا رانت نخورد! نمیش��ود که یکی بیاید به
دیگ��ری تهم��ت  500میلی��ون رش��وه بزند و آن
دیگری بگوید نه تو میخواستی ویژه خواری کنی
و چ��ون من کمکت نکردم داری تالفی میکنی! و
ف��ردای آن روز آب از آب تکان نخورد! این حرفها

ک��ه در پستو و کوچه و بازار بیان نشده که دخالت
جایز نباش��د ،این حرفها در صدا و سیمای رسمی
و رادیوی رسمی بیان شده است و در حریم مردم
نقل ش��ده تا اعتماد آنها را که پشتوانههای اصلی
نظام هستند به بازی بگیرد .این حرفها حتما الزم
است روشنگری ش��ود ،با انشا اهلل گربه بوده ،اینها
توب��ه کردهآند ،آنها مصونی��ت دارند و امثالهم هم
نمیتوان این سخن��ان را نادیده گرفت .اصال مگر
همی��ن چند ماه پی��ش نبود که حج��ت االسالم
منتظ��ری دادستان کل کش��ور گفتند که «برخی
مسئوالن یا نزدیکانشان در قاچاق سهیم هستند»
خ��ب! چرا به عن��وان مدعیالعم��وم نمیگویند با
این مسئ��والن چه کردند؟! ای��ن سخنان در کنار
تهمته��ا و افشاگریهایی که معل��وم نیست کدام
درست و ک��دام هیجانی است ب�لای جان جامعه
میتواند باش��د و با اعصاب و روان مردم به عنوان
پشتوانههای نظام کاری کند که در اعتمادشان به
همه مسئوالن دچار تجدید نظر ش��وند ،این روند
تنها با رود دادستان ب��ه عنوان مدعیالعموم قابل
روش��نگری و برطرف کردن خدش��هةایی است که
به اعتماد مردم صورت گرفته است .به صحبتهای
نقل شده در جلسات استیضاح ربیعی توجه کنید:
س��ید قاسم جاس��می در موافقت با استیضاح
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بیان کرد« :زمانی
ک��ه صبح بن��ده در صحن علنی مجلس ش��ورای
اس�لامی حاضر ش��دم و آقای قاضیزاده هاشمی
دس��تور جلس��ه را بررسی اس��تیضاح وزیر تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی اعالم کردند ش��اهد بودم که
هم��ه فریاد میزدند دو دو که به منزله اس��تیضاح
وزیر و س��پس به آقای ربیعی نزدیک شدم و دیدم
تع��دادی از نمایندگان س��ینهچاک در مجلس به
ایش��ان میگویند که ما ش��رایط را فراهم کردهایم
تا شما نیفتید».
وی تصریح کرد« :آقای ربیعی شما وزیر بیکارها
هستی��د باید پاسخگوی هشت میلیون جوان بیکار
باش��ید .متاسفانه یکی از مشکالت کشور آمارهای
دروغی اس��ت که پشت تریبونها اعالم میش��ود.
ام��روز صبح عدهای از نمایندگ��ان در حال معامله
با وزیر بودند و به گفته آقای مقصودی ش��ام و نهار
و رفت و آمدهای دیپلماتیک در چند روز گذش��ته
ی ش��دن این استیضاح ش��ده است .من
باعث خنث 
خواهش میکنم ش��أن و منزلت و جایگاه مجلس
ش��ورای اسالم��ی را حفظ کنید .بدانی��د که مردم
نمایندگان شجاع ،صادق و پاکدست میخواهند».
اما حسی��ن مقصودی نماینده م��ردم سبزوار

پمپاژ بیاعتمادی ،از مناظره کاندیدای ریاست جمهوری تا استیضاح ربیعی

جای خالی دادستان
بازی با روان پشتوانههای نظام

نی��ز بیان کرد «:آقای ربیعی ش��ما آخر البی گری
و ب��ازی کردن ب��ا احساسات مردم هستید .ش��ما
موجب فتنههایی هستید که امروز مردم را به نظام
بیاعتماد کرد...در بانک توسعه و تعاون یک و نیم
میلیارد دالر از ذخیره این مملکت پول برداش��ت
شد .آقای ربیعی جواب مردم و جواب مقام معظم
رهب��ری را چ��ه میخواهید بدهی��د .بانک توسعه
و تع��اون اقتصادی نیست؟ موسس��ه کار و تامین
اجتماعی ،شستا ،سازمان بیمه روستاییان ،صندوق
سرمایهگذاری و تعاون اقتصادی نیست؟»
علی رس��تمیان نیز گفت«:آیا با وجود ریخت
و پاشهای آقای بندپی و عدم رس��یدگی شما به
این موارد باید اش��کهای ش��ما برای کارگران را
باور کرد .بنده از طرف کمیس��یون اجتماعی چند
اس��تان را در بحث مس��ائل حمایتی کمیته امداد
و بهزیس��تی مورد نظارت و بررس��ی قرار دادم .در
استان لرستان مس��ائل و مشکالتی را در خصوص
بهزیستی مشاهده کردم و وقتی به اسناد و مدارک
رس��یدم آقای بندپی به استانهایی که به صورت
پایلوت بنده باید رس��یدگی میکردم دستور دادند
بنده را راه ندهند».
وی در ادام��ه بیان کرد« :اما توس��ط یکی از
فرس��تادههای آق��ای بندپی به بن��ده گفتند ۵۰۰
میلی��ون تومان به ش��ما میدهیم ت��ا دهنم قرص
باش��د و حرفی از وضعیت اس��تان نزن��م ،به بنده
گفتن��د  ۲۰میلیون تومان را به خیریه بده و ۴۸۰
میلیون توم��ان را خودت بردار تا به اس��م خیریه
باش��د .زمانی که به این سر نخ پی بردم به استان
لرس��تان رفتم خیریههایی ک��ه کمک های زیادی
گرفته بودند رس��یدگی ک��ردم و به رئیس مجلس
نیز کتبا گزارش دادم و به معاون وزیر اطالعات نیز
گزارش دادم .زمانی که وارد ش��دم مشاهده کردم
آق��ای بندپی تنها ۲۰میلیون پ��ول را به خیریهها
داده است و بقیه آن را خودش برداشته و از محل
خرید ویلچر و کمک به ایتام خرج کرده و ماشین
شاس��ی بلند خریده اس��ت .آقای ربیعی ش��ما که
اس��م کارگر و معلول میآید غش میکنید و اشک

خروج آمریکا از برجام ،مصداق نقض توافقی بینالمللی است که از طریق
یک قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل در قوانین بینالمللی گنجانده شده
اس��ت .این اقدام ،بهعالوه مص��داق تالش برای تضعیف "ق��رارداد اجتماعی"
زیربنای توافق هس��تهای است که هدف آن مهار برنامه هستهای ایران بهازای
تخفیف تحریمها اس��ت ،بنابرای��ن ،بازگرداندن تحریمها ،ت��ا جایی که ایران
همانن��د اکنون و بهگواه  11دور گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
توافق پایبند مانده ،نقض یکی از اصول بنیادین قوانین بینالمللی یعنی "اصل
لزوم قراردادها" محسوب میشود.
فراتر از این ،بازگرداندن تحریمها بهعنوان یک اقدام سیاس��ی برای آوردن
ایران پای میز مذاکره ،منطق اندکی دارد .مذاکرات برای موفق ش��دن مستلزم
حداقلی از حس��ن نیت بین طرفهای متخاصم اس��ت و نقض برجام توس��ط
آمریکا ،اندک اعتمادی را که با صبوری ظرف  12س��ال مذاکره ایجاد شده بود
از بین برد ،بهعالوه بهنظر من اینطور میآید که نیت دولت ترامپ نه مذاکره با
ایران برای رسیدن به یک توافق جدید بلکه وادار کردن ایران به تسلیم است.
ترامپ در یک هشدار ظاهری به اتحادیه اروپا گفت "هر کسی که با ایران تجارت
کند با ایاالت متحده تجارت نخواهد کرد ،".نظر شما در این مورد چیست؟

متأس��فانه ،ای��ن بیانیه اظه��ار واقعیتی اس��ت که بهصورت پای��های آثار
تحریمهای ثانویه آمریکا را توضیح میدهد .این مس��ئله در گذشته هم برای
اروپاییه��ا مسئلهس��از بوده (به همین دلیل نس��خه اصلی قوانین مانعس��از
تحریمی در دهه  1990تدوین ش��د) ،اما هیچگاه ما با دولت آمریکایی مواجه
نبودهای��م که بخواهد نزدیکترین متحدانش را باب��ت پایبندی به توافقی که

اخیرا ً هیثر نوئرت ،س�خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن مایل
ب�ه گفتوگو با ایران در راس�تای تالش برای رس�یدن ب�ه «توافق جامع
جدید» اس�ت .او گفت" :ایاالت متحده مایل ب�ه ورود به گفتوگوهایی با
حکومت ایران اس�ت ،اما ما بهدنبال تعهدی هس�تیم مبنی بر اینکه آنها
مایل هس�تند تغییراتی بنیادین در رفتارشان ایجاد کنند ".شما چه فکر
میکنی�د؟ آیا ایران واقع ًا میتواند وقتی که همزمان با برجام تحت تحریم
قرار دارد ،وارد مذاکرات جدید شود؟

این تصمیمی است که دولت ایران باید بگیرد ،ولی من با توجه به پاسخی
که در باال دادم بهشدت به اینکه انتظار آمریکا محقق شود ،شک دارم.

فدریکا موگرینی مس�ئول سیاس�ت خارج�ی اتحادیه اروپ�ا اخیرا ً گفته
است" :ما داریم بیشترین تالشمان را انجام میدهیم تا ایران را در توافق
هستهای نگاه داریم و مزایای اقتصادی این توافق برای مردم ایران را نگاه
داریم ،چون معتقدیم که این در راستای منافع امنیتی نهتنها منطقه بلکه
دنیا اس�ت .اگر یک توافق بینالمللی در زمینه منع اشاعه وجود دارد که
کارکرد دارد ،بایس�تی آن را حفظ کرد ،".آیا اروپ�ا میتواند خودش را از
آمریکا جدا کند؟

اتحادیه اروپا مش��خصاً تصمیمش را گرفته اس��ت :اتحادیه اروپا در برابر
تصمی��م نامبارک دووجهی همراهی با آمریکا در برابر پایبند ماندن به برجام،
هیچگاه در انتخاب گزینه دوم تزلزلی نش��ان نداده است .این موضوع بهخاطر
ال معتقد است که برجام توافق خوبی است که
آن اس��ت که اتحادیه اروپا کام ً
کارآیی دارد و توافقی اس��ت که ثابت میکند چندجانبهگرایی ،دیپلماس��ی و
قوانین بینالمللی بهعنوان س��ه اصل زیربنایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
تنها دستورالعملهای محققسازی صلح و امنیت بینالمللی هستند.
ش�ما اخیرا ً در مصاحبه با رادیو بیبیس�ی 4گفتید که شرکتهای اروپایی
که بهدلیل تحریمها تجارت با ایران را متوقف کنند ،ممکن اس�ت توس�ط
اتحادیه اروپا تحریم شوند ،میتوانید درباره این توضیح بیشتری بدهید؟

کاری که قانون مانعس��از تحریمی انجام میدهد از یک طرف این اس��ت
که به ش��رکتها اجازه میدهد زیانهای ناشی از تحریمهای ثانویه آمریکا را
جب��ران کنند و از طرف دیگر ش��رکتها را از پایبندی ب��ه آن تحریمها منع
میکند .از این لحاظ ،میتوان این قانون را بهعنوان قانون تحریم شرکتهایی
دانست که با سیاستهای تحریمی آمریکا همراه باشند.

یک نکتهی مهم در باب ق ّوهی قضائیّه  -که میبینم
جزو دغدغههای مسئولین محترم قوّه و شخص جناب
آقای آملی اس��ت و به جایی هم غالباً نمیرسد ،یعنی
درس��ت پیش نمیرود  -مس��ئلهی اعتمادسازی مردم
اس��ت؛ ..افکار عمومی خیلی مهم اس��ت .ما در مقابل
دش��من و بدخواه و توطئهگ��ر و دروغگو و تهمتزن
باید با صالب��ت و قاطعیّت عمل کنی��م؛ که الحمدهلل
مواضع جناب آقای آملی انصافاً مواضع بس��یار خوبی
اس��ت در مقابله و مواجهه [با آنه��ا] .همین صحبتی
که پریروز ایش��ان کردند ،صحبت خیلی قوی ،خوب و
مطلوب مردم [بود]؛ یعنی در مقابلِ آد ِم تهمتزن ،در
مقابلِ آدم فاس��د ،در مقابلِ آدم متخلّف باید با قدرت
وارد ش��د .در مقابلِ افکار عمومی نمیشود اینجوری
ظاهر شد .در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع ،با
دلسوزی ،با محبّت وارد شد.
جلب اعتماد افکار عمومی ،یکی از آن اساسیترین
کارها اس��ت برای ق�� ّوهی قضائیّه؛ البتّ��ه برای همهی
دستگاهها همینجور است ،منتها ق ّوهی قضائیّه چون
ب��ا دعوا س��روکار دارد و وارد میدان دع��وا و معارضه
با متجاوز و متعدّ ی از قانون میش��ود ،بیش��تر از اغلب
دستگاههای دیگر به اعتمادسازی احتیاج دارد.
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سیاست مجازی
همیشه فرصت در رفتن نیست

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ارشد رئیس
مجل��س در ام��ور بینالمل��ل نوش��ت :رژی��م
صهیونیس��تی باید بداند که ت��داوم حمالتش به غزه را
نمیتواند همواره با درخواس��ت آتشبس مدیریت کند.
این رفتار نتانیاهو همان سیاست مزورانه «بزن و دررو»
هست؛ اما همیشه فرصت برای در رفتن نیست .تلآویو
قادر به تحمل ضربات مقاومت فلسطین نخواهد بود.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ (

ﻧﻮﺑ

همانطور که میدانید دونالد ترامپ سه ماه بعد از خروج از توافق هستهای
ایران روز دوشنبه یک فرمان اجرایی را برای اعمال مجدد تحریمها علیه
ای�ران امضا کرد .او گفت سیاس�ت آمریکا وارد آوردن "فش�ار اقتصادی
حداکثری» روی این کش�ور برای آوردن مجدد ایران به میز مذاکره است.
موضع شما درباره بازگشت تحریمهای ایران چیست؟

آمری��کا هم آن را امضا کرده و ج��زو جداییناپذیر قوانین بینالمللی اس��ت،
تنبیه کند .وضعیت بیسابقهای ایجاد شده و اروپاییها تازه دارند با آن مواجه
میشوند .بهروزرسانی قانون مانعساز تحریمی اولین گام در این جهت است.

آدم تهمتزن
در
ِ
مقابل ِ
باید با قدرت وارد شد

ﻭﻝ

نیت ترامپ از مذاکره ،وادار کردن ایران به تسلیم است

میریزید آیا این "ش��وی تبلیغاتی نیس��ت؟" شما
باید با قضایای آقای بندپی برخورد میکردید .شما
حتی س��ر خود را به نشانه تاس��ف تکان ندادید و
گفتید این اتفاقها میافتد».
محسنی بندپی همانی که روز گذشته سرپرست
وزارت رفاه ش��د ،هم در پاسخ به ادعای طرح شده
گفت��ه که «علت این اتهامات این اس��ت که فردی
که آقای رس��تمیان به عنوان مدیر برای بهزیستی
اس��تان معرفی کرده بود اما فاقد شاخصهای الزم
بوده و در کمیته انتصابات س��ازمان بهزیستی رای
نی��اورد و منصوب نش��د و فردی که م��ورد تایید
سازمان بهزیستی بود برای این سمت انتخاب شد.
متاسفانه آقای رستمیان دنبال این بود که این فرد
را به سازمان بهزیستی تحمیل کند».
اینه��ا بخش��ی از صحبتهای نقل ش��ده طی
دو روز گذش��ته اس��ت ،تنها بخشی از آن! اگر قرار
به رس��یدگی و رود دادس��تان باش��د حتما باید از
صحبته��ای کاندیدا در مناظ��رات تا کنون را مرور
کرد و س��خن راس��ت را به مردم منتقل کنند ،آیا
با این حس��اب الزم نیس��ت که آقای دادستان که
مردم به او و عدالت قضائی اعتماد دارند ورود کرده
و اجازه ندهد که مس��ئوالن به هر بهانهای با بیان
صحبت��ای اینچنین با اعتماد مردم بازی کنند؟ آیا
ضرورت ن��دارد که هم دروغگو تنبیه ش��ود و هم
رانت خوار؟! آیا هنوز این مهم حس نشده که حرف
زدن و رفت��ن تنها ذهن مردم را آش��فته میکند و
عایدی برای آنها جز بیاعتمادی به مسئوالنش��ان
نخواهد داش��ت؟! امیدواریم به زودی دادس��تان را
در نق��ش مطالبهگر حق م��ردم از حقیقت پنهان
س��خنان طرح شده پرده برداری کرده و با بررسی
ماجرا س��ره از ناس��ره در افکار عمومی ش��ناخته
ش��ده و اجازه حرف بیعواقب زدن به کس��ی آن
هم در تریبونهای رس��می داده نشود ،دادستانی
که میتواند یک روزه علیه امثال س��تار بهش��تی
وبالگنوی��س اع�لام جرم ک��رده و او را فراخواند،
مائده هژبریها را بیابد ،درباره ادعالهای تجاوزات
گس��ترده در ایرانشهر حقیقت را به سرعت بگوید،

حتما میتواند به س��رعت به ای��ن ماجرا نیز ورود
کرده کرده و افکار عمومی را روشن کند.
ق��وه قضاییه همانطور که رهب��ری بارها و بارها
تاکید کردن��د اهتمام خوبی به اعتمادس��ازی برای
م��ردم دارن��د اما رهبری ه��م تاکید کردن��د که از
دستگاههای دیگری کارش��ان برای جچلب اعتماد
مردم مهمتر و س��خت از هست .بر همین اساس و
براس��اس توقعی که از قوه قضاییه براساس برخرود
قاطعی که با مفس��یدن اقتصادی انجام داده اس��ت
انتظ��ار میرود که بعد از این نیز این قوه براس��اس
انتظ��ارات مردم و برای کمک به تنویر افکار عمومی
از سمپاشی که خواس��ته یا ناخواسته توسط برخی
مسئوالن در جامعه میشود که موجبات بهرهبرداری
غ��رب را از این اتهامات و صحبتهای گاها هیجانی
ایجاد میکند ،ورود س��ریع به ماجرا داشته و قبل از
اینتکه تخم بیاعتمادی در دل مردم کاش��ته شود
راست و دروغ صحبتها را مشخص کرده و در نهایت
با آنهایی که نسنجیده و بدون مدرک سخن گفتهاند
برخرودی قاطع کرده و احیانا مس��تندات و مدارک
احتمالی را نیز برای افکار عمومی منتظر کند.
قوه قضاییه که براس��اس س��خن رئیس آن با
قض��ات خاطی هم برخود میکند و قرار اس��ت به
زودی اسامی آنها را نیز منتشر کند بسیار پندیده
است که در مسیر اعتمادسازی برای افکار عمومی
با س��خنان گزاف و یا مس��تندات ترتیب اثر داده
نش��ده نیز رود کرده و این مسیر را نیز برای مردم
روش��ن کند تا اجازه سوءاس��تفاده از صحبتهای
افرادی که مس��تند حرف نمیزند به ضد انقالب و
ضد نظام داده نشده و از همه مهمتر پشتوانههای
نظام با دلسردی و بیاعتمادی به مسئوالنشان نگاه
نکرده و همه را با چوب بیاعتمادی نرانند.
برای این اس��ت ک��ه امروز مینویس��یم جای
دادس��تان برای رود به این مس��ایل خالی اس��ت
و امیدواریم به زودی پر ش��ود و ش��اهد ورود قوه
قضاییه به این ماجراها باشیم.
برای همین براساس انتظار باالیی که از قوهع
قضایی��ه داریم درد و دل م��ردم را برای ترتیب اثر
دادن مینویسیم و این به منزله کوتاهی و یا قصور
نیروهای خدومی که شبانهروز برای مبارزه با فساد
میجنگد نیس��ت ،فقط توقع ما براساس اقداماتی
که ش��هید بهش��تی در نخس��تین دوره داش��تند
باالس��ت و ظرفیتهای موجود نیز ضامن برآورده
ش��دن این انتظارات هس��تند و برای همین تاکید
داریم که قوه قضاییه میتواند مس��یر روشنگری را
با اعتمادسازی با سرعت بیشتری بپیماید.

مخاطب شمایید

ﺖﺍ

مشاور موگرینی:

مشاور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است
گفتو گــ�و
که نیت رئیسجمهور آمریکا مذاکره با ایران برای رسیدن
به توافق جدید نیست ،بلکه وی به دنبال وادار کردن ایرا ن به تسلیم است.
ناتالی توچی گفت :هدف «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا از پیشنهاد
دیدار با ایران رس��یدن به توافق جدید با ایران نیست .وی اقدام دولت آمریکا
در خروج از توافق هستهای را نقض «توافقی بینالمللی» خوانده و گفته نیت
ترامپ مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق جدید نیست .خبرگزاری تسنیم
با او گفتوگویی انجام داده که در ادامه ماحصل آن را میخوانید:
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-1ﻧﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
-2ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ – ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺜﺖ ) ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ (  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ – ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻯ 045 – 33741601 -9
-3ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ،ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ  ،ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ( 2ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻔﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ) ﺍﻟﻒ  -ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻧﺎﺟﺎ ﺏ – ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ (
-4ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  610000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
-5ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﺍﻟﻒ – ﺗﻬﺮﺍﻥ– ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ– ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺯﻳﻞ– ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ  ،ﺑﻠﻮﻙ  ، 2ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ – ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺗﻠﻔﻦ 021 -88887086
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺗﻠﻔﻦ 09122788910
ﺏ – ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ – ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺜﺖ – ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ – ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ) ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ (
-6ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﺍﻟﻒ – ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻰ
ﺏ – ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻤﺒﻠﻎ  200000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0103815822001ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
-7ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/22ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺭﻭﺯﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/30ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ
-8ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/6/7ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ) ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  -ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺑﻌﺜﺖ ) ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ( ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  ( 5613643355ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
-9ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺍﺗﺎﻕ ﺟﻠﺴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-10ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/6/7ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-11ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/6/7ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-12ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰ ) ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ (  :ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ .
-13ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ( ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-14ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
-15ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎء  ،ﻣﺸﺮﻭ ﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ) ﻻﻙ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩ (  ،ﺑﺪﻭﻥ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ  ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
-16ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ  ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ  ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ  ،ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
-17ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ) ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ .
-18ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ .
-19ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-20ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
-21ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
-22ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ – ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.tavanir.org.irﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  htpp/iets.mporg.irﻭ ﺳﺎﻳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.aped.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ

