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ایران می تواند صنایع دفاعی خود را تجاری سازی کند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این توانمندی امروز در جمهوری 

اسالمی وجود دارد که بتواند صنایع دفاعی خود را تجاری سازی کند.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی گفت: ایران به صورت علنی از طرف آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی تهدید به حمله نظامی می شود، بنابراین حق مسلم ما است 

که توان دفاعی خود را تقویت کنیم تا دستاورد های نظامی ما دشمنان جمهوری 
اسالمی را مایوس کند. وی با بیان اینکه دستاورد های دفاعی جمهوری اسالمی برای 

کشورهای دنیا تهدید نیست، اظهار داشت: دستاوردهای دفاعی ایران برای سایر کشورها 
فرصتی تلقی می ش��ود که آنها نیز بتوانند از این دس��تاورد ها است تا از این دستاوردها 

جهت دفاع از خود استفاده کنند.
وی اف��زود: این توانمندی امروز در جمهوری اس��المی وجود دارد که بتواند صنایع 

دفاعی خود را تجاری سازی کند.  مهر

امنیت و اقتدار
رئیس جمهور مقتدرانه از تحریم های ضد ملت ایران سخن بگوید

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره سخنرانی امسال رئیس جمهور در سازمان ملل متحد گفت: آقای روحانی 

باید از تحریم های ضد ایرانی آمریکا سخن بگوید.
حش��مت اهلل فالحت  پیشه گفت: معتقدم آقای روحانی ادله الزم را دارد تا از 

دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران دفاع کند.
وی یادآور شد: یک زمانی نتانیاهو آمد و تصویر بمبی را نشان داد و گفت ایران را 

متوقف کنید در مقابل این رفتار توهین آمیز علی رغم این که ما هم می توانس��تیم مقابله 
ب��ه مثل انجام دهیم به صورت کامال مس��المت آمیز و صلح آمیز به گونه ای عمل کردیم 
که بهانه ای برای ایجاد برخی از رفتارها وجود نداش��ته باش��د. آقای رئیس جمهور این بار 
باتوجه به ش��رایطی که پیش آمده و مخصوصا بدعهدی ایاالت متحده باید از دیپلماسی 

کشورمان دفاع کند و یک اقامه دعوای جدی در مجمع عمومی مطرح کند.  ایلنا

پارلمان
صادرات رادیوداروهای تولیدی به ۱۴ کشور جهان

س��خنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به صادرات رادیوداروهای تولیدی به 
۱۴ کشور جهان تاکید کرد: به تازگی داروهای تولیدی در این بخش به دو کشور 

اروپایی نیز صادر می شود.
بهروز کمالوندی گفت: ب��ا ورود این نیروگاه    ها به مدار تولید، ظرفیت تولید 

برق هس��ته ای کشور به سه درصد از کل ۵۷ هزار مگاوات برق مصرفی کشور در 
پیک می   رسد. وی با اشاره به نیاز ساخت این نیروگاه   ها به سرمایه گذاری ۱۰  میلیارد 

دالری تصریح کرد: عمر این نیروگاه ها ۶۰ و ۴۰ س��ال نیز قابل تمدید اس��ت که با عمر 
۱۰۰ ساله این نوع نیروگاه ها می توان گفت توجیه اقتصادی دارد.

وی گف��ت: هم    اکنون وضعیت مناس��بی برای تامین داروی م��ورد نیاز یک میلیون 
مصرف    کننده کش��ور وجود دارد و عمده داروها به روش  راکتور تولید می شود. به تازگی 

داروهای تولیدی در این بخش به دو کشور اروپایی نیز صادر می   شود.  الف

دیدگاه

ذهنی که می تواند یک موشک درست کند 
آیا نمی تواند خودرو تولید کند!

گاهی ما میگوییم ک��ه چرا فالن جنس را و فالن 
کاال را وارد میکنی��د درحالی که تولید داخلی هس��ت، 
میگویند فّناورِی تولیِد داخلِی ما قدیمی اس��ت، امروز 
دنیا تحّول پیدا کرده اس��ت، کاره��ای جدیدی آمده، 
فّناوری ه��ای جدیدی آمده که ناچاری��م از خارج وارد 
کنیم. من جواب دارم برای این حرف. من البّته با وارد 
کردن مخالف نیس��تم؛ بنده با وارد کردن، بخصوص با 
وارد کردن فّناوری، هیچ مخالف نیس��تم؛ خود من در 
این کش��ور رئیس جمهور بودم، با مس��ائل اجرائی در 
ارتباط بودم و میدانم؛ اشکالی ندارد، یک وقت هایی الزم 
است، اّما به اندازه و بمیزان. هرجا کم می آورند میگویند 
فّناورِی تولیِد داخلی عقب افتاده است؛ خب ما این همه 
ذه��ن فّعال در کش��ور داریم، ذهنی ک��ه میتواند یک 
موشک درس��ت کند که این موشک دو هزار کیلومتر 
طی میکند و با کمتر از ده متر خطا به هدف میرس��د؛ 
ای��ن چیز کوچکی اس��ت؟)۶( )بنده ]فقط[ خواس��تم 
مثال بزنم؛ حاال اس��م موشک آمد و جوانها به هیجان 
آمدند.( م��ن میگویم آن مغزی که میتواند یک چنین 
موش��کی را تولید بکند که دشمنان ما اعتراف میکنند 
به اهّمّیت این کار، آیا این مغز نمیتواند خودرویی را که 
فرض بفرمایید مصرفش س��یزده لیتر در صد کیلومتر 
اس��ت، برس��اند به پنج لیتر در صد کیلومتر؟ نمیتواند 
بکن��د؟ این مغز عاجز اس��ت از این کار؟ چرا به جوانها 
مراجعه نمیکنی��د؟ چرا به این ذهنهای خاّلق مراجعه 

نمیکنید؟ چرا از اینها کمک نمیگیرید؟ 
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مخاطب شمایید

 ایران با قدرت در کنار متحدین
منطقه ای خود می ماند

حس��ین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس 
شورای اسالمی در امور بین الملل در واکنش به 
صحبت های جان بولتون و دخالت های او در سیاست های 
اس��تراتژیک جمهوری اسالمی نوشت: سیاست شکست 
خورده ج��ان بولتون در کاخ س��فید دوام نخواهد آورد. 
ترام��پ متزلزل و نتانیاهوی نامش��روع کمتر از آنند که 
بخواهند در مورد سیاس��ت های مثبت و سازنده منطقه 
ای جمهوری اس��المی ایران تعیی��ن تکلیف کنند. ما با 

قدرت در کنار متحدین خود در منطقه می مانیم.

 شرکت ایرانی
جای خالی »بریتیش ایرویز« را پر کند

حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اس��المی 
ای��ران در لن��دن در واکنش ب��ه ترک خطوط 
هواپیمای��ی حمل و نقل مس��افری انگلیس��ی نوش��ت: 
بریتیش ایرویز امروز اعالم کرد که به دالیل تجاری از 
اواخر سپتامبر پروازهای خود را به تهران ادامه نخواهد 
داد. این تصمیم با توجه به تقاضای مسافرین این خط 
مس��تقیم مایه تاس��ف اس��ت. امیدواریم ای��ران ایر با 
داشتن س��ه پرواز هفتگی مس��تقیم به لندن بتواند با 

استفاده از فرصت، جای خالی را پر نماید.

سیاست مجازی

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران در پروژه هاى ساختمانى
دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

 دانشكده علوم پزشكى 
و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

دانشكده  علوم پزشكى و  خدمات  بهداشتى درمانى  آبادان در  نظر دارد  در راستاى  ماده 12  قانون  برگزارى مناقصات  و آئين نامه اجرايى آن به منظور تهيه فهرست كوتاه 

شركت ها جهت انجام پروژه هاى ساختمانى و  تاسيسات وتجهيزات معتبر  وتمايل به همكارى با دانشكده  علوم پزشكى  و خدمات  بهداشتى درمانى آبادان دارند  اقدام نمايند.  

لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد با تكميل و  ارسال اسناد فراخوان در ارزيابى كيفى مناقصه گران در سال 1397 شركت نمايند .

 محل دريافت اسناد: آبادان كوى ذوالفقارى ابتداى خيابان 30 مترى – دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى  آبادان – ساختمان مديريت امور پشتيبانى 

 http:iets.mporg.ir:و رفاهى – اداره قراردادها  يا دريافت اسناد از سايت ملى مناقصات كشور به آدرس

مهلت دريافت اسناد : از تاريخ1397/06/3 لغايت 1397/06/15

مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : درصورت دريافت اسناد به صورت حضورى مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 8333059365 بانك ملت واريز و اصل فيش را ارائه 

نمايد در صورت دريافت اسناد از سايت ملى مناقصات كشور به آدرس http:iets.mporg.ir  نياز به واريز وجه نمى باشد. 

رتبه بندى : در صورت نداشتن رتبه بندى صالحيت به هيچ كدام از مفاد ارزيابى ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

تاريخ تحويل پيشنهادات: پايان ساعت ادارى مورخ 97/06/25 

محل تحويل پيشنهادات : آبادان كوى ذوالفقارى ابتداى 30 مترى –  ساختمان مركزى دانشكده- دفتر مديريت  حراست دانشكده

لطفا براى كسب اطالعات بيشتر به منوى اخبار در سايت اين دانشكده به نشانى hm-abn.ajums.ac.ir  وhttp:iets.moprg.ir   مراجعه گردد ويا با تلفن 06153384004-7 

مركز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها تماس حاصل فرماييد.

مديريت امور پشتيبانى و رفاهى دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان

 دوم
نوبت آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره 97-3-651

روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالى مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزارى مناقصه ى عمومى تامين نمايد.

لذا كليه شركت هايى كه فعاليت آنها مرتبط به شرح كاالى مورد درخواست مى باشد مى بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتى 
ذيل الذكر، نسبت به استخراج و تكميل «فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب » و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم 

منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابى كيفى (براى معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
WWW.NISOC.IR --فرم پرسش نامه ارزيابى-- مديريت تداركات و امور كاال-- مزايده ومناقصه

كسب حداقل نمره 60  در ارزيابى كيفى جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 220/000/000 ريال مى باشند.

آدرس پستى : اهواز ، كوى فدائيان خريد كاالى داخلى اسالم (نيوسايد) ، خيابان شهريور ، مجتمع تداركات و امور كاال ، ساختمان 102- اداره تداركات ، واحد لوله و آهن 
آالت ، اتاق 17 ،  كدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-22471

درگاه هاى اينترنتى مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فنى و مقادير كاال: 
 WWW.SHANA.IR //  WWW.NISOC.IR //  WWW.IETS.MPORG.IR 

شماره مجوز : 1397/2342

شركت ملى نفت ايران
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

 (سهامى خاص)
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جنگنده جدید در دل تحریم ها  ب��ا توان دس��تان دانش��مندان دستــــاورد
ایرانی متولد شده است، عجیب نیست با وجودی که 
حتی تحریم های شدید بر ما اعمال می شود جنگنده 
بسازیم، مگر نبود آن زمان که بر خالف قطعنامه های 
حقوق بش��ری به م��ا دارو ه��م نمی دادن��د و ما آر.

کیو.۱۷۰ را گرفتیم و به راحتی با مهندسی معکوس 
ب��ه پ��رواز درآوردیم. اما عجیب اس��ت که دس��تان 
توانمن��دی که هواپیما و جنگنده و موش��ک و تانک 
می سازد نتواند خودروی درست و حسابی تولید کند! 
نتواند در صنعت آنطور که باید و شاید موفق باشد و 
نتواند صنعت فضایی را به روز کند! عجیب است که 
در ای��ن زمینه ها ب��ا مدیریت دوره ای روب��ه رو بوده و 
یکبار ایران ۱۴۰ می سازیم و می رود تا... یکبار میمون 
به فضا می فرس��تیم و می رود تا ...، راز این نوس��انات 
سینوس��ی را شاید بتوان در سپردن کار به جناح ها و 
احزاب و دولت برآورد ساخت، چرایی بیشتر این دلیل 
را با بررس��ی رمز موفقیت در دستاوردهای نظامی و 

دفاعی در گزارش بررسی خواهیم کرد.

کوثر چیست؟
همزمان با روز صنعت هوایی از جنگنده آموزشی 
و پش��تیبانی نزدیک کوثر رونمایی شد. بهره گیری از 
معماری یکپارچه پیشرفته و اویونیک و کنترل آتش با 
استفاده از شبکه داده دیجیتال نظامی منطبق با نسل 
۴، بهره گیری از کامپیوتر محاسبات بالستیک سالح و 
 )HUD( س��امانه پیشرفته نشانه روی مقابل خلبان
به منظ��ور افزایش دق��ت اصابت س��الح و مهمات، 
بهره گی��ری از رادار پیش��رفته و چندمنظوره کنترل 
آتش جهت باال بردن دقت کشف اهداف و تهدیدات 
و بهره گی��ری از ناوبری دقیق به ص��ورت رادیویی و 

مستقل و استفاده از سامانه نقشه متحرک هوشمند از 
مهمترین ویژگی های این جنگنده است. این جنگنده 
در دو نوع تک کابین و دوکابین قابل تولید بوده که نوع 
دو کابینه عالوه بر قابلیت رزمی، برای آموزش خلبان 
در مرحله پیشرفته نیز کاربرد دارد. ساخت جنگنده 
کوثر، ایران را در زمره معدود کشورهای دارای فناوری 
طراحی و س��اخت جنگنده با سامانه های اویونیک و 

کنترل آتش نسل ۴ قرار می دهد.
امیر بنی طرفی رئیس س��ازمان صنایع هوایی 
وزارت دف��اع، درخص��وص هم��کاری ب��ا بخ��ش 
خصوصی و ش��رکت های دانش بنیان برای ساخت 
جنگنده کوثر گفت: ۷۵ درصد کار این هواپیما در 
بخش خصوصی صورت گرفت و ما در وزارت دفاع 
آن را هدایت کردیم. با تولید این جنگنده، در کل 
هواپیما ۱۶ و نیم میلیون دالر و در بخش اویونیک 

۷ و نیم میلیون دالر صرفه جویی می شود.
در پروژه کوثر، ۱۰ دانش��گاه برتر کش��ور، ۷۲ 
شرکت پیمانکار، ۴۴ شرکت تامین کننده ۶۳ شرکت 
دانش بنیان همکاری داش��ته اند و این یعنی ارتباط 
خوبی در مس��یر طراحی و تولید پروژه های نظامی 
میان صنعت و دانشگاه برقرار شده است که این به 

خودی خود، گام بسیار مهمی تلقی می شود.
 از مهمتری��ن اتفاقاتی ک��ه در پروژه کوثر رخ 
داده، می توان از نصب "موتور توربوجت بومی اوج" 
روی جنگن��ده کوثر نام برد؛ اوج اولین موتور جت 
ساخت ایران است که همتای موتور J-۸۵ به شمار 
م��ی رود و متخصصان کش��ورمان آن ق��در به این 
محصول اطمینان داش��ته اند که ح��اال آن را برای 

اولین بار روی یک جنگنده سوار کرده اند.
موت��ور توربوج��ت ملی اوج، قابلی��ت عملکرد 
پروازی تا ارتفاع ۵۰ هزار پا را دارا بوده و مجهز به 
س��امانه های متعددی است که در شرایط مختلف 

عملیاتی و آب  و هوایی از توانمندی باالیی برخوردار 
است و قابلیت نصب به روی انواع پرنده های با وزن 

برخاست حداکثر ۱۰ تن را داراست.

مدیریت واحد
یکی از نکاتی که باعث می شود کارهای دفاعی و 
نظامی با پیشرفت چشمگیر و متفاوت از دیگر کارها 
پیش رود مدیریت واحد و غیرمتغیر اس��ت. اقدامات 
نظامی اقدامات هماهنگ و باثباتی است که با استراتژی 
واحد پیش می رود و تغییرات مدیریتی نیز مانعی برای 
پیشرفت به وجود نمی آورد بلکه نیروی جدید و تازه 
نفسی را برای ادامه مسیر و استراتژی تعریف شده به 
سیستم تزریق می کند. این کار بر خالف کارهایی که 
در مدیریت دولتی ص��ورت می پذیرد از ثبات و نظم 
خاصی برخوردار اس��ت و تغییرات باعث نمی ش��ود 
مدیران اتوبوسی جابه جا شده و نفرات بعدی استراتژی 

را ۱۸۰ درجه تغییر دهند.
اما در کارهای دولتی مانند س��اخت فضاپیما و 
صنعت و خودرو سازی به دلیل تغییر استراتژی در 
دوره های دولت ها شاهد افول و صعود این حوزه ها 
هس��تیم و این می شود که در دوره قبل هواپیمای 
مسافربری تست می کردیم و فضاپیما می فرستادیم 
و در دولت کنون��ی چنین دیدگاهی وجود ندارد و 

این کارها به نوعی به خاطره مبدل گشته است!

فراجناحی
یک��ی دیگ��ر از نقاط ق��وت که باع��ث به ثمر 
نشستن دستاوردهای دفاعی و نظامی این است که 
این حوزه خوشبختانه تاکنون اسیر کار حزبی نشده 
و منافع ملی بر همه منافع حزب و جناح و دس��ته 
ارجعیت داشته و هیچ گاه نخواسته برای خوش آمد 
حزب و گروهی دس��تاوردهای خود را تعطیل و یا 

با س��رعت دو برابر رونمایی کند. از این رو با در نظر 
گرفتن منافع ملی و نیاز کش��ور به حفظ تمامیت 
ارضی ،اس��تراتژی های خود را دنبال کرده و اس��یر 
سیاس��ی کاری و کار حزبی نش��ده است. بر خالف 

مدیریت دولتی که معموال جناحی پیش می رود.

کارگروهی هماهنگ
در ح��وزه نظام��ی و دفاعی کاره��ا با مدیریت 
جه��ادی، یعن��ی مدیریت منطق��ی و بهره بری باال 
ب��ه صورت هماهنگ پیش رفته و افراد کمتر دچار 
ناهماهنگی می شوند. این مهم با تعریف استراتژی 
یکس��ان با ثبات از اولین روزهای انقالب در صنایع 
نظامی و دفاعی ما شکل گرفته و همچنان با رعایت 
سلسله مراتب و هماهنگ به کار خود ادامه می دهد 
چون مطمئن اس��ت حق خوری و پارتی بازی کمتر 
در آن راه دارد. ب��ر خ��الف مدیری��ت دولتی که با 

سفارش و البی و ظهور آقازاده نمود می یابد.

اقناع انجام کار برای رضای خدا نه رای آوری
در بحث صنایع دفاعی و نظامی افراد و نخبگان 
باور دارند که کار برای رضای خدا و حراست از مرزها 
و م��ردم صورت می گیرد نه پز دادن و خودنمایی و 
رای آوردن و مشهور ش��دن. برای همین است که 
دس��تاوردها در این حوزه دستاوردهای نظام است 
نه اش��خاص و ما کسی را نمی بینیم که با دستاورد 
خود سلفی بگیرد! درست دوباره بر عکس مدیریت 
دولتی که تالش می ش��ود همه موفقیت ها مصادره 

شده و به نفع خود و حزب متبوع نوشته شود!

اعتماد به داشته ها
ش��اید از همه مهمتر باور به داشته های درون 
کشور است که در حوزه دفاعی و نظامی به شدت 

وجود دارد و رخ می دهد بر خالف مدیریت دولتی 
که با نگاه به بیرون عجین ش��ده است. همه اینها 
باعث می ش��ود که ما بتوانی��م هواپیما، جنگنده و 
موش��ک بس��ازیم و خودرو نه! و هم��ه این الگوها 
می توان��د کمک کند که منویات رهبری که روزی 

در این حوزه سفارش داشتند رعایت شود.

شبهه ای که وارد می کنند و پاسخ ما
با همه این تفاس��یر هر جا دستاوردی به دست 
می آید دشمن برای ناامید کردن مردم و بی اعتمادی 
آنها به مس��ئوالن تالش دارند که نش��ان دهند این 
دستاورد تقلبی اس��ت برای این جنگنده نیز طبق 
انتظار چنین سناریویی نوشته شده است که فارغ از 
راس��ت و دروغ بودن و دالیل مهم برای دروغ بودن 
این سخنان باید نوشت حتی اگر این سخنان راست 
باشد و جمهوری اسالمی توانسته باشد همان اف۵ 
را یکبار دیگر بسازد، کار کوچکی انجام نداده است، 
اف۵ ک��ه هنوز در امریکا و جه��ان می پرد و افتخار 
می آفریند مهندس��ی معکوس کردن آن با دس��ت 
خالی نکته کمی نیس��ت، هر چند که براساس ادله 
کارشناسان این ادعای رسانه های غربی پاسخ داده 
شده است: یکی از شبهاتی که ضدانقالب و شبکه های 
بیگانه در ابتدا خواستند آن را به مخاطبان خود القا 
کنند، این بود که برای جنگنده کوثر، تصویر »جت 
آموزشی کوثر ۸۸« که سال گذشته به بهره برداری 
رس��یده بود را نمایش دهن��د و بدین ترتیب ارزش 
کار متخصصان کش��ورمان را پایین بیاورند. اقدامی 
مضحک و تاس��ف آور که حتی نیازی به ساده ترین 
تکذیبیه هم نداشت. کاربرد جت کوثر ۸۸ که سال 
گذشته رونمایی ش��د، صرفاً آموزشی بود و سرعت 

آن نیز به سرعت صوت نمی رسید.
رویترز، فاکس نیوز، اینکوایر، هندوستان تایمز، 
بی بی سی، سی ان ان، پایگاه خبری جروزالم پست، 
پایگاه خبری انگلیسی »استار« و العربیه، مهمترین 
رسانه هایی بودند که درخصوص رونمایی از موشک 
کوثر، به ِصرف اعالم یک خبر کوتاه بسنده نکردند 
و درباره این دستاورد جدید ایران، گزارش های فنی 

ارائه دادند.

وقتی منافع حزبی از بین می رود؛

افتخار جنگنده بومی؛ افتضاح خودروی ملی

ثروتی:
شفافیت در هر سه قوه وجود ندارد

 نمایندگان به دلیل گرفتن پست 
به نفع دولت رای می دهند

نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی با  بیان اینکه وظیفه نظارتی مجلس در حد دیـــــدگاه
صف��ر اس��ت، گف��ت: متاس��فانه تصمیم��ات سیاس��ی برخی 
نمایندگان به خاطر حفظ پس��ت و جایگاه آنها در آینده است 
و همیش��ه  گردنشان کج است و نمی توانند مقاومت کنند و به 
همین خاطر رئیس جمهور می گوید نمایندگان بیخود کرده و 

کار آنها خالف قانون اساسی است.
موس��ی الرضا ثروتی گف��ت: در این زمین��ه گزارش هایی در 
کمیس��یون های اقتص��ادی و اصل ۴۴ قانون اساس��ی مجلس به 
دولت ارائه شد؛ به عنوان مثال ۴ ماده قانون رفع موانع تولید به آقای 
رئیس جمه��ور اختصاص دارد که به ایش��ان در این گزارش اعالم 

شده، اما هیچ کدام از این موارد در طول این مدت اجرا نشد.
وی افزود: البته گزارش عدم اجرای قانون رفع موانع تولید 
که رئیس جمهور برای اجرای آن وظیفه داشت با تصویب ماده 
۲۳۶ در مجلس به قوه قضاییه ارس��ال شد؛ ولی تاکنون هیچ 

گزارش و اقدامی چه در دولت قبل و چه دولت جدید انجام  و 
ارائه نشده و حداقل شفافیت و اطالع رسانی نیز وجود نداشت؛ 
منتظر هس��تیم تا در مورد اجرای عدم این قانون، قوه قضاییه 
چه تصمیمی گرفته اس��ت و هنوز متوجه نش��ده ام که نشان 
می دهد که دس��تگاه قضا این بخش از وظایفش را به درس��تی 

انجام نداده است یا نه.
ثروتی با اش��اره ب��ه اینکه طبق اصل ۱۶۵ قانون اساس��ی 
مسئول اجرای حسن قوانین برعهده قوه قضاییه است، تصریح 
کرد: س��ازمان بازرس��ی به عن��وان یک بازوی ق��وه قضاییه به 
دست ناکارآمد تبدیل شده اس��ت، یعنی تاکنون ندیده ایم که 
این س��ازمان اقدام مثبتی را انجام داده باش��د. از س��وی دیگر 
س��ازمان تعزیرات حکومتی هم گاهی فعال می ش��ود و گاهی 
به کما می رود و در طول این مدت نیز از این س��ازمان چیزی 
نشنیده ایم البته با توجه به وضعیت اقتصادی، شروع بازرسی و 
به گرفتن انبارها کرده و فعال شده است؛ البته سازمان بازرسی 
ه��م در حال حاضر تا حدودی فعال ش��ده درحالی که در زمان 
فعالیت شرکت پدیده، اجرای قانون هدفمندی یارانه  که وظیفه 
اجرای حس��ن قوانین را برعهده داش��ت، فقط به ارائه گزارش 

اکتفا کرد و نه پرونده ای تشکیل شد و نه اقدامی انجام داد.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: زمانی که نماینده مجلس 
ب��ودم یک بار از وزیر دادگس��تری وقت س��والی طرح کردم که 
ایش��ان پاسخ داد سازمان بازرس��ی در مورد آن سوال گزارشی 

تهیه کرده است؛ پرس��یدم چرا اقدام قانونی انجام ندادید؟ که 
او ج��واب داد گزارش دادیم، ولی کس��ی این موضوع را تحویل 
نگرفت که در پاس��خ به او گفتم مگر قوه قضاییه نیس��تید، اگر 
خالفی در مورد پدیده ش��اندیز یا موسس��ات مالی و اعتباری، 
مانند میزان و کاسپین رخ داد و اگر سازمان بازرسی وظیفه خود 
را درس��ت انجام می داد، این راهپیمایی ها و اعتراضات مردمی 
ایجاد نمی ش��د؛ زیرا اعتراضات مردمی به دلیل ناکارآمدی قوه 

قضاییه در بخش سازمان بازرسی بوده است.
وی اضافه کرد: البته س��ازمان بازرس��ی باید در مورد س��ایر 
قوانی��ن هم گزارش دهد، از اینکه مجلس موضوعی را براس��اس 
ماده ۲۳۶ تصویب و وزیر یا رئیس جمهور را به قوه قضاییه معرفی 
می کند؛ نتیجه پرونده چه می شود، ما در این ده سال اخیر هیچ 
گزارش��ی از قوه قضاییه ندیده ایم؛ به همین دلیل است که مردم 
اعتمادشان نس��بت به قوه قضاییه و سازمان بازرسی سلب شده 
است. وی با بیان اینکه مطبوعات باید از قوه قضاییه شفاف سازی را 
مطالبه گری کنند، ادامه داد: طبق اصل ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون اساسی 
محاکمه باید علنی باش��د و به اطالع مردم برسد، درحالی که نه 
قوه قضاییه و نه کمیس��یون قضایی مجلس در این رابطه اقدامی 
نکردند، البته بعد از نامه رئیس قوه قضاییه و دستور و اختیاراتی 

که رهبری دادند، قرار شد این اقدام اجرایی شود.
ثروتی در پاس��خ به این س��وال که وظیفه مجلس در اینجا 
چیس��ت و چرا اقدامی انج��ام نمی دهد، گف��ت: مجلس قانون 

مصوب می کند، ولی اعضای کمیس��یون قضایی که نوعا قضات 
هس��تند و قضات هم دوباره می خواهند به قوه قضاییه برگردند، 
لذا نان خود را آجر نمی کنند. حرفم این است که قوه قضاییه و 
کمسیون قضایی مجلس هم دخالت دارند؛ تعزیرات حکومتی و 
سازمان بازرسی هم زیر نظر دستگاه قضایی است؛ از سوی دیگر 
کمسیون اصل ۹۰ مجلس هم خیلی فعال نیست؛ درحالی که به 
لحاظ قانون اساسی وظیفه سنگین و خطیری برعهده دارد. این ها 
هم همین مشکل را دارند چراکه بعد از نمایندگی می خواهد به 
دستگاه های خودشان برگردند، لذا نمی خواهند اقدامی کنند که 
این دستگاه ها فردا این ها را تحویل نگیرند، متاسفانه بسیاری از 
نمایندگان و کمیسیون های مجلس به این شکل عمل می کنند، 

لذا استقاللی که از نمایندگان انتظار داریم را نمی بینیم.
وی با بیان اینکه نقش نظارتی مجلس ضعیف است، گفت: 
نق��ش نظارت��ی مجلس قطعا ضعیف اس��ت و به ط��ور مثال در 
کمیس��یون بهداشت و درمان اکثراً پزشک هستند و این ها فردا 
می خواهند به وزارت بهداشت و درمان بازگردند، لذا نمی خواهند 
اقدام��ی انجام دهند ک��ه وزارتخانه نان این ه��ا را در آینده آجر 
کند. در کمیسیون اقتصادی هم به این شکل است، بنده خودم 
رئیس بانک مرکزی وق��ت را ارجاع به ماده ۲۳۶ کردم و رئیس 
کمیسیون اقتصادی این دستور را به کمیسیون نمی آورد و بعد از 
دوره ای که ایشان )رئیس کمیسیون اقتصادی وقت( رای نیاورد؛ 

مدیرعامل یکی از شرکت های بانک مرکزی شد.  الف


