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مجمع برای بررسی لوایح اف.ای.تی.اف تجربه برجام را ببیند
رئیس ش��ورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به نظر 
صری��ح رهبر انقالب درب��اره قراردادهای خارجی، گف��ت: انتظار جامعه خصوصا 
جریانات انقالبی از اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام این اس��ت که برای 

بررسی لوایح »اف.ای.تی.اف« تجربه برجام را ببینند.
حجت االس��الم والمس��لمین محمد محمدیان گفت: ما در ابت��دا باید به این 

توجه کنیم که رهبر معظم انقالب خیلی صریح در رابطه با این مس��ئله نظر خود را 
بیان کردند، ایشان هم در گذشته درباره اعتماد به این مجموعه ها گفتند و هم اخیرا با 
صراحت گفتند که اروپایی ها قابل اعتماد نیستند. نمی دانم حضرت آقا دیگر صریح تر از 

این چگونه باید سخن بگویند که آقایان توجه کنند.
وی ادامه داد:   در بیانیه گام دوم هم، خیلی مستدل به این موضوع پرداختند و حقیقت 

این است که انتظار از اعضای مجمع تشخیص این است که تجربه برجام را ببینند.

دیدگاه
مسئوالن پاکستانی بارها برای آزادی مرزبانان مواخذه شده اند 

رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس در م��ورد ش��رایط آزادی مرزبانان 
میرجاوه گفت: مسئوالن پاکستانی بارها برای آزادی مرزبانان مواخذه شده اند .

حش��مت اهلل فالحت پیشه ظهار داش��ت: بعد از حادثه تروریس��تی زاهدان و 
ش��هادت عده ای از پاسداران، موضوع آزادسازی مرزبانان میرجاوه به طور جدی از 

س��وی مسئوالن ایرانی پیگیری شده و بارها مسئوالن پاکستانی مورد مواخذه قرار 
گرفتند. وی با اشاره به اینکه ما اطالع موثق داریم که این مرزبانان زنده هستند، گفت: 

آزادی مرزبانان میرجاوه در گرو اجرای توافقات امنیتی فی مابین ایران و پاکستان است که 
تاکنون مسئوالن پاکستان حتی درصد کمی از این موافقت نامه ها را اجرایی نکرده اند.

وی با تاکید بر اینکه مس��ئولیت جان مرزبانان برعهده دولت پاکس��تان است، گفت: 
این گروه های تروریس��تی از خاک پاکس��تان این عملیات را طراحی و تدارک دیده اند و 

متاسفانه خاک پاکستان محل گروه های تروریستی شده است.

پارلمان
اف.ای.تی.اف را آنقدر تمدید می کنند تا آن را امضا کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: اف.ای.تی.اف آنقدر 
مهلت ایران را تمدید می کند تا آن را امضا کنیم.

محمود بهمنی با اشاره به مشکالت کشور بویژه از حیث اقتصادی تاکیدکرد: 
مس��ائل اقتصادی ما قابل حل است و صرفا یک مدیریت ریسک پذیر می خواهد 

و بای��د از نیروه��ای با تجربه، کارآم��د و نخبه برای برون رفت از ش��رایط موجود 
استفاده شود.

وی در واکنش به اظهارات برخی دولتمردان مبنی بر اینکه تصویب نشدن لوایح اف.ای.
تی.اف مشکالت اقتصادی کشور را تشدید می کند، تصریح کرد: قطعا اگر اف.ای.تی.اف هم 
تصویب شود، طرف مقابل مسائل دیگری چون ممنوعیت بکارگیری موشک های بالستیک را 
مطرح می کند و حتی اگر این خواسته را هم اجرا کنیم، آنان سراغ حقوق بشر می روند و ایران 

را متهم به نقض آن می کنند و هر روز یک بهانه جدید علیه ایران می تراشند.  مهر

در حاشیه

نظارت بر نمایندگان را تقویت کنید
بحث نظارت بر نمایندگان را که چند س��ال پیش 
م��ا گفتیم)و نماین��دگان مجلس هّم��ت کردند و یک 
مجموع��ه ی نظارت بر رفتار نمایندگان درس��ت ش��د، 
باید تقویت کنی��د؛ یعنی باید کاری کنید که به معنای 
واقعی کلمه ]نظارت شود[؛ حاال شما نظارت بر دولت و 
رفتاره��ای دیگران را که بر عهده تان دارید، این به نظر 
من مهم تر از آن است؛ این نظارت بر نْفس است، نظارت 

بر خویشتن است، نظارت بر سالمت مجلس است.
 من آنچه احس��اس میکنم، این است که بحمداهلل 
مجلس شورای اس��المی که یک رکن اساسی از ارکان 
نظام اسالمی است، تا امروز خوب حرکت کرده و پیش 
رفته است؛ این حرکِت در سمت اهداف انقالب را هرچه 
میتوانید تقویت کنید. امروز کشور احتیاج دارد به این 
اس��تحکاِم س��اخت درونی ملّت و ارکان نظام اسالمی. 
ش��ما ببینید دشمنان شما چه کسانی هستند و با چه 
روحیه ای دارن��د حرکت میکنند و با چ��ه خباثتی در 
مقابل ملّت ایران می ایستند؛ نه فقط هم ]در برابر[ ملّت 

ایران؛ ذات اینها ]این است[. 

 بیانات در دیدار نمایندگان
و کارکنان مجلس شورای اسالمی
30 خرداد 97

مخاطب شمایید

جریان اصالحات هرهری مسلک نیست
چن��د روز پیش گفت وگ��وی تصویری محمود 
احمدی ن��ژاد ب��ا اعتمادآنالین منتش��ر ش��د. 
گفت وگویی که به اصرار احمدی نژاد به دور از مس��ائل 
سیاس��ی کنونی و قدیمی برگزار ش��د و صرفا پیرامون 
منش��ور نهضت به س��وی بهار انجام ش��د. هرچند که 

گریزهای ریز به مسائل سیاسی هم انجام گرفت.
احمدی نژاد در ابتدای این مصاحبه گفت: »آقای 
حضرتی به من زن��گ زد و گفت که بچه های روزنامه 
می خواهند برای مصاحبه بیایند و گفتیم بسیار خب، 
تشریف بیاورند. بعداً تبدیل به برنامه تلویزیونی شد و 

اشکالی هم ندارد، ما خدمتتان هستیم«.
محمدعلی ابطحی رئی��س دفتر رئیس جمهور در 
دولت اصالحات به این گفت وگو واکنش نش��ان داد و 
از رفتار الیاس حضرتی مدیرمسئول اعتماد انتقاد کرد 
و نوش��ت: اصولگراها در هر دو دوره با سالم و صلوات 
احمدی نژاد را آوردن��د. در دور دوم اصالح طلبان این 
همه هزینه برای انتخابش متحمل شدند که حصر یکی 
از آنهاست. باز هم اعتماد آنالیِن اصالح طلب تریبونش 
را در اختیارش گذاش��ته. اس��م این نه سعه صدر است 
و ن��ه زنده ب��اد مخالف من. مخالف ح��رف زدن آقای 
احمدی نژاد نیستیم. ایشان ممنوع التصویر که نیست. 
هم زیاد حرف می زند و هم به اندازه کافی کانال دارد. 
اما مخالف اینیم که تریبون اصالح طلبی در اختیارش 
باش��د. بگذارید هم��ان کیهان و روزنامه های وابس��ته 
ب��ه افرادی که او را نماینده خ��دا و امام زمان معرفی 
کردند، تریبون به ایش��ان بدهند. آقای حضرتی عزیز 
و دوست داشتنی نگذارید اصالح طلبی جاده صاف کن 
احمدی نژاد باش��د. افتخار تفکر اصالح طلبی این بوده 
که مبنا داشته. هرهری مسلک نبوده. برای هرکس که 

مخالف خوانی کند که نباید آغوش باز کرد.
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 محل دریافت

اسناد مزایده

مهلت دریافت اسناد

تلفن های تماس

شرکت نفت فالت قاره ایران

فروش کولر گازی پنجره ای و اسپیلت دوتکه مستعمل

تعداد 484 عدد

منطقه الوان

مبلغ 1/155/000/000

تهران خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع شهید مدرس، 

کوچه خاکزاد، پالک 12، واحد فروش، طبقه 6، اتاق 6/14

از اولین روز آگهی تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 

23942653ـ021 - 23942617ـ021

آگهی مزایده عمومی
شماره 95/08 منطقه الوان
شماره مجوز: 1397.6442

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

ت اولشرکت ملی نفت ایران
نوب

آگهى مناقصه عمومى به شماره 97-74

سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج در نظر دارد نسبت به تهيه مصالح ، طراحى و اجرا و حفظ و نگهدارى سايت ارگ بم در پروژه ايران كوچك را از طريق مناقصه عمومى به 
اشخاص حقيقى و حقوقى واگذار نمايد:

1-شرايط متقاضى:
اشخاص حقوقى: محتوى سوابق كارى متقاضى مرتبط با موضوع مناقصه – اساسنامه شركت – آگهى تاسيس- آخرين تغييرات (روزنامه رسمى) – ساير مدارك ثبتى – گواهينامه ارزش افزوده و 

ارائه رتبه با صالحيت رشته خدمات از سازمان مديريت و برنامه ريزى يا اداره كار و امور اجتماعى يا ساير مجوزها از ارگانهاى و ادارات ذيربط
اشخاص حقيقى: گواهى ارزش افزوده – كارت ملى – شناسنامه و ارائه رتبه با صالحيت رشته خدمات از سازمان مديريت و برنامه ريزى يا اداره كار و امور اجتماعى يا ساير مجوزها از ارگانهاى 

و ادارات ذيربط.
2-سپرده شركت در مناقصه به يكى از روشهاى ذيل ارائه گردد:

- متقاضيان مى بايست بابت شركت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانكى (تا 45 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد) به مبلغ 140/000/000 ريال و يا 
-  واريز فيش نقدى به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانك شهر شعبه عظيميه 45 مترى كاج به نام شهردارى كرج.

3-برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .
4-سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5-مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانك شهر شعبه عظيميه واريز و  واصل فيش واريزي به امورپيمانهاي سازمان ارائه نمايند . 
(با همراه داشتن كارت اعتبارى امكان واريز وجه در محل وجود دارد)

6-متقاضيان جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ نشر اين آگهى به مدت ده روز مى توانند در ساعت ادارى به امورقراردادهاى سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج  واقع - 
عظيميه- ضلع شمالي ميدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پيمانها مراجعه و يا با شماره تلفن 32540303 (026) تماس مراجعه نمايند.

7-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات: دبيرخانه سازمان مى باشد.
8- مهلت ارائه و تحويل اسناد: حداكثر 10 روز كارى از تاريخ انتشار آگهى و تاريخ بازگشايى پاكات اولين جلسه بعد از عودت اسناد مى¬باشد.

9-  همراه داشتن مهر شركت و معرفى نامه ممهور به امهر و امضاء مديرعامل شركت هنگام خريد اسناد مناقصه الزامى مى باشد.
10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
11- هزينه چاپ دو آگهى توامان به عهده برنده مناقصه مى باشد.

12- مبلغ كل رقم قرارداد 100 درصد تهاتر با ملك (در سطح مناطق شهردارى كرج) محاسبه و از مبلغ صورت وضعيت ابتدا كسورات قانونى (بيمه – ماليات- سپرده ) كسر و سپس سهم و درصد 
تهاتر محاسبه ميگردد.

امور قراردادها و روابط عمومى سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى كرج

شهردارى كرج
سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى

 شهردارى كرج 

مبلغ  اوليهموضوع  مناقصهرديف

2/800/000/000تهيه مصالح ، طراحى و اجرا و حفظ و نگهدارى سايت ارگ بم در پروژه ايران كوچك1

ادامه از صفحه اول
تفس��یر آنها این است که اگر شکایتی به هیات 
ارس��ال ش��ود می توان آن را بررس��ی ک��رد و هیات 
نمی تواند راس��ا وارد موضوعی ش��ود.این تفسیر در 
حالی است که بس��یاری از مردم و حتی نمایندگان 
از ما می خواهند که در مواردی هیات نظارت راس��ا 
ورود پیدا کند و منتظر ش��کایات نباشد. با توجه به 
ای��ن وضعیت ب��ه نظرم باید هیات رییس��ه در قالب 
استفساریه به ما ابالغ کند که آیا قرار است کار هیات، 
نظارت تام یا فقط رسیدگی به شکایات باشد. بنده در 
یکی دو مورد به دلیل اهمیت موضوع و درخواس��ت 
مردم ورود پیدا کردم چون ش��اکی وجود نداشت با 
همه هزینه هایی که برای خودم به جای می گذاشت، 

شکایت کردم تا به آن موضوع رسیدگی شود.

مراحل نظارت بر نمایندگان
اما نظارت بر نمایندگان دارای 2 مرحله است 
ک��ه مرحل��ه اول، تایید صالحیت ه��ای نامزدهای 
انتخابات بوده و خارج از مجلس ش��ورای اسالمی 
اس��ت. ضمن اینکه نظ��رات ش��ورای نگهبان هم 
براساس قانون محدود به مراجع چهارگانه نیست. 
مرحله بع��دی نظارت ب��ر نماین��دگان مربوط به 
نظارت بر آنان در داخل مجلس اس��ت که حضور 
آنان در صحن های علنی و غیرعلنی و کمیسیون ها 
و گاهی اوقات خارج از مجلس هم ش��امل شده و 
خواهد ش��د که هیچ کس ج��ز نمایندگان بر رفتار 
همکاران خود در مجلس اش��رافیت ندارد که این 

نظارت دارای ظرافت خاصی است.
س��لیمی یکی از نخس��تین اعضای نظارت بر 
نمیاندگان مجلس اما با تاکید براینکه معتقدیم که 
قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصالح 
ش��ود، معتقد اس��ت که اصل قصه یعنی نظارت بر 
رفت��ار نماین��دگان باید در ط��ول نمایندگی و در 
حیط��ه نمایندگان طبق نظر مق��ام معظم رهبری 
و دیگر باید وجود داشته باشد که بر همین اساس 

باید بگویم که هیچ کس جز نمایندگان اش��رافیت 
کامل بر این موضوع ن��دارد. اقدامات و تصمیمات 
هیات نظارت بر رفتار نماین��دگان کاماًل محرمانه 
بوده و مش��خص اس��ت که برخورده��ای جدی با 
نمایندگان داش��ته ایم و اگر می توانستیم موارد را 
اعالن عمومی می کردیم مردم متوجه می شدند که 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تا چه حد قاطع 
بوده است. همان طور که اقدامات شورای نگهبان 
درخص��وص عدم احراز صالحیت و رد صالحیت ها 
کامال محرمانه بوده و به افراد اعالم می شود و فقط 

بخشی از آن را به کاندیداها می گویند.
اما علی رغم این سخنان سه پرونده ای که اخیرا 
از هدایت اهلل خادمی، محمدباسط درازهی و سلمان 
خدادادی مطرح شده انگار نظر مردم را جلب نکرده 
و همچنان براس��اس اختیاراتی که هیات نظارت بر 
نماین��دگان دارد اف��کار عموم��ی می  خواه��د که 

برخوردی جدی تر با این افراد صورت گیرد.

پرونده خادمی به کجا رسید؟!
اما درباره خادمی باید بگوییم که چندی پیش 
یک��ی از مراجعی��ن ب��ه خادمی در م��ورد وضعیت 
سرویس بهداشتی ورزشگاه این شهر صحبت کرد که 
در جواب یکی از مراجعان که تقاضای حل مشکالت 
مردم را داش��ت، گفت: »به افراد عقب مانده ای مثل 
تو ارتباطی ندارد.« این فیلم دس��ت به دست شد و 
افکار عمومی منتظر برخود با این نماینده ماند اما در 
این زمینه جمالی گفت: هنوز شکایتی از خادمی به 

این هیات نرسیده است.
ای��ن موضوع می تواند یک نمونه از انتقاد اولیه 
درباره اینکه اگر شکایتی نباشد هیات نظارت ورود 

نمی کند تلقی شود، درحالی که هدف اولیه هیات 
نظارت خودکنترلی بوده نه پیگیری شکایات.

پرونده درازهی چه شد؟!
ام��ا آن نماین��ده ای که در مقاب��ل در ورودی 
گمرک دچار درگیری شده و حتی ابهاماتی درباره 
چرای��ی حضورش در آن محل مطرح ش��ده بود به 

کجا رسید؟!
هی��ات نظ��ارت بر رفت��ار نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی با تشکیل آخرین نشست به منظور 
بررس��ی رفتار درازهی،  برای این نماینده مجلس به 
تصمیم گی��ری نهایی و صدور حکم رس��ید. در این 
زمینه چند روز بعد از اخبار و رسانه ای شدن موضوع 
یک نماینده مجلس - که خواس��ت نام او منتش��ر 
نش��ود-، درباره جزئیات تصمیم گیری هیات مزبور 
در این رابطه اظهار داش��ت:  در 9 بند درباره درازهی 
تصمیم گیری و مقرر شد براساس ماده 6 قانون هیات 
نظارت بر رفت��ار نمایندگان عمل ش��ود.وی افزود: 
همچنین مقرر شد برای نماینده ای که فیلم جلسه 
غیرعلنی مربوط به این بخش را ضبط و منتشر کرده 
است اعمال ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
شود. با هر دوی این نمایندگان اقدامات قانونی الزم 

طبق ماده 6 این قانون صورت گیرد.
این نماینده خاطرنش��ان کرد: در هیات نظارت 
نمی توانند درباره رفتار کارمند گمرک اظهارنظر کنند 
اما برای کارمند گم��رک به صورت جداگانه تصمیم 
گرفته خواهد شد. وی با بیان اینکه در چند بند برای 
نماینده سراوان تصمیم گیری شد، گفت: به احتمال 
زی��اد برای وی فقط بند الف و ب اعمال ش��ود یعنی 
تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته 

کسر حقوق هم خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه در 
قانون آنچه که برای یک نماینده پیش بینی شده همین 
موارد ماده 6 است،  گفت: درازهی از هیات نظارت بر 

رفتار نمایندگان تذکر کتبی دریافت می کند.
ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس مربوط به هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان می گوید: هیات با توجه به 
اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت 
به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده )6( 
قانون آیین نامه داخلی مجلس قابل اجرا است، تصمیم 
می گیرد: الف( تذکر شفاهی بدون درج در پرونده. ب( 
تذکر کتبی ب��ا درج در پرونده. پ( اخذ تعهد کتبی 
مبن��ی بر عدم تکرار تخلف. ت( کس��ر حقوق از یک 
 ماه تا یک س��ال به میزان یک دوم. ث( محرومیت از 
عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و 
تفحص. ج( محرومی��ت از نامزدی برای عضویت در 
هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ها. چ( 
اعالم یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی 
توس��ط رئیس  مجلس. ح( اعالم یک یا چند تخلف 

نماینده در جلسه علنی توسط رئیس  مجلس.
به موجب تبصره 1 م��اده فوق نیز،  درصورتی 
که هیات تش��خیص دهد دارایی نماینده به ناحق 
افزایش یافته اس��ت، تا قب��ل از انتخابات دوره بعد 
موضوع را به اطالع شورا ی نگهبان می رساند و جهت 

رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می نماید.
همچنین براس��اس تبصره 2 ای��ن ماده، کلیه 
امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون 
اساس��ی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر 
و اعالم مواضع در مس��ائل داخلی و خارجی کشور 
و آزادی در انج��ام وظای��ف قانون��ی و اعمال رای 
خود و کس��ب اخبار و اطالع��ات مورد نیاز وظایف 
نمایندگ��ی و قانونگ��ذاری و تحقی��ق و تفح��ص 
در تمام امور کش��ور و س��وال و اس��تیضاح وزرا و 
رئیس جمه��ور و رای اعتم��اد و رای عدم اعتماد و 
ماموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای 
وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات 

موضوع این ماده مستثنی است.

پرونده خدادادی
ام��ا چندی پیش رئیس هیات عالی نظارت بر 
رفتار نماین��دگان درباره آخری��ن وضعیت پرونده 

موجود در این هیات توضیحاتی ارئه داد.
جمالی با اش��اره به پرونده خ��دادادی، گفت: 
آنطور که آقای س��لیمی از اعض��ای هیات بر رفتار 
نمایندگان هم گفته اند، آن مطالبی که منتشر شده 
زیاد شفافیت نداش��ته و ابهاماتی داشته است. این 
بحث به مباحث قضایی هم مربوط می ش��ود و باید 
جاه��ای مختلفی نظر بدهند، ولی به این دلیل که 
این مساله حساسیت دارد و بحث حقوق شهروندی، 
ش��رافت و بحث طرف مقابل وجود دارد، باید سعی 
کنیم کاری کنیم که حقی از کس��ی ضایع نش��ود، 

بنابراین ممکن است کمی زمان بر باشد.

چه باید کرد؟!
یک��ی از انتقادات هم این بود که ش��اید چون 
هی��ات نظارت از نمایندگان فعلی تش��کیل ش��ده 
باعث ش��ود که اعضا ب��ا نمایندگان رودروایس��ی 
داشته و نتوانند آنطور که باید با آنها برخود کنند، 
به جز سه پرونده اخیر، سفرهای خارجی غیرضرور 
نمایندگان، اس��تفاده بی ج��ا از امکان��ات دولتی، 
حضور در مراکز اقتصادی مانند شس��تا و دریافت 
وجه از آنها حتی س��لفی گرفتن با موگرینی جزو 
مواردی اس��ت که افکار عموم��ی از هیات نظارت 
توقع برخوردی صریح دارد، به این موارد می ش��ود 
طرح س��خنان ربیعی در جلسه استیضاح، صحبت 
درباره بده بس��تان های برخی با زنگن��ه و... را نیز 
افزود و راهکاری مثال انتخاب اعضای هیات نظارت 
از بین نمایندگان ادوار گذش��ته را پیش��نهاد داد 
چراکه آنطور که مش��خص اس��ت به نظر می رسد 
خودکنترلی آنطور که توقع می  رفت نتوانسته نظر 

افکار عمومی را جلب کند.

هیات نظارت بر شکایات یا نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس؟!

خودکنترلیجوابنمیدهد


