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 آخرین وضعیت انتقال ظریف 
به دانشگاه تهران

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: 
کمیته جذب دانش��گاه تهران با انتقال ظریف موافقت 
کرده ولی هن��وز این انتقال ص��ورت نگرفته و قطعی 

نشده و فعال در فرایند انجام است.
حجت االس��الم سعید رضا عاملی درباره انتقال محمد 
ج��واد ظریف وزیر امور خارجه به دانش��کده مطالعات 
جهان دانش��گاه تهران  گفت: دانشگاه تهران دو سال 
گذش��ته با انتقال دکتر ظریف ب��ه عنوان عضو هیئت 
علمی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه 

به دانشکده مطالعات جهان موافقت کرده است.
وی ادامه داد: کمیته جذب دانشگاه تهران نیز با انتقال 
دکتر ظریف موافقت کرده اس��ت ولی هنوز این انتقال 
صورت نگرفته و قطعی نشده ولی در فرایند انجام است.
رئیس دانش��کده مطالعات جهان دانشگاه تهران افزود: 
وقتی کمیته جذب دانش��گاه تهران وی را تصویب می 
کند، یعنی این انتقال صورت گرفته اس��ت ولی در حال 
حاضر وی وزیر بوده و تابع ماده ۷۵ است. وی ادامه داد: 
مسئوالن درجه یک کشور، وزرا و معاونان تابع ماده ۷۵ 
هستند که براساس این ماده اعضای هیئت علمی که این 
پست ها را می پذیرند هیچ وظیفه آموزشی ندارند،  لذا 
بعد از اینکه از کار خود فارغ شوند در دانشکده مطالعات 

جهان کار خود را آغاز خواهد کرد.  مهر

اخبار

برو دیگه برنگردی
فرمان��ده نیروی اس��مش را نبر: ممکن اس��ت فردی 
بخواهد از شخص دیگری در رفت وآمدهایش استفاده 

کند، اما بادیگارد ها هیچ رسمیت و مجوزی ندارند.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( ممکن اس��ت کس��انی در خیابان آدم ها را سوار 
کنند و از آنها پول بگیرند اما مسافرکش نباشند.

ب( ممکن اس��ت بعضی ها س��ر گاو و گوس��فندان را 
ببرند اما سالخ نباشند.

ج( ممکن است کس��انی نان بپزند و بفروشند اما نانوا 
نباشند.

د( ممکن اس��ت بعضی ها خیلی رو داش��ته باشند اما 
لزوما پررو نیستند.

معاون بنیاد ش��هید قم در واکنش به خودسوزی یک 
فرزند ش��هید: الزم اس��ت بگویم این فرزند شهید ۴۷ 
سال سن داشت و به دلیل اختالالت روانی و دو قطبی 
بودن حکم مهجوریت نیز داش��ته است و پیش از این 
چندین مرتبه در منزل تهدید به خودسوزی کرده بود 
همچنین به دلیل ش��رایطی که داشت چندین بار در 

بیمارستان های اعصاب و روان بستری شده بود.
ب��ا توجه به این اظهارنظر ب��ه زودی کدام یک از انگ 

های زیر را به این بنده خدا می چسبانند؟
الف( سارق مسلح

ب( آپاچی بی ترمز
ج( تروریست بی رحم

د( بزن بهادر و زورگیر محل
جراید: دو نماینده بازداش��ت شده که دیروز آزاد شده 

بودند در جلسه علنی مجلس حضور یافتند.
خبر فوق یادآور کدام یک ازاشعار غنی پارسی است؟

ال��ف( بگو چه کردی / وکیل بن��دی /خدا کنه بیرون 
بیای با سر بلندی

ب( از راه دور آم��دی / چ��ه ناصبور آمدی / خس��ته 
نباشی / مانده نباشی

ج( گل رنگین کمون گل / دراومد از حموم گل
د( برو دیگه برنگردی

ننجون

برگزاری رزمایش نیروی هوایی ارتش در نیمه دوم سال جاری
فرمان��ده نیروی هوایی ارت��ش در خصوص رزمایش های ای��ن نیرو گفت: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته هر س��ال رزمایش برگزار خواهیم کرد و در نیمه 

دوم امسال رزمایش نیروی هوایی برگزار خواهد شد.
امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با اش��اره به اینکه دش��من پس از پیروزی 
انقالب اسالمی تمامی مستشاران نظامی خود را فراخواند، اظهار کرد: آمریکایی ها 
تصور می کردند که به واسطه رفتن مستشاران، نیروهای ما توان نگهداری تجهیزات 

و عملیاتی سازی جنگنده ها را ندارند.
وی ادامه داد: یکی از مهندسین آمریکایی زمانی که در مهرآباد اتاقش را قفل می کرد تا 
به آمریکا برگردد، گفته بود تا من برنگش��تم، کس��ی وارد این اتاق نشود؛ تصور او بر این 
بود که بزودی برخواهد گش��ت و ما توان اداره این تجهیزات بس��یار پیچیده را نخواهیم 

داشت.  روابط عمومی ارتش

خدمت رسانی، به مردم از اهداف سازمان بسیج است 
رئیس س��ازمان بسیج کشور گفت: خدمت رس��انی، مردم یاری و مردم داری از 

اهداف سازمان بسیج مستضعفان در بیانیه گام دوم انقالب است.
س��ردار سرتیپ پاس��دار غالمرضا سلیمانی در همایش ساالنه اس��تادان و نخبگان 
بسیجی، تحقق فرامین مقام معظم رهبری را اصلی ترین رسالت بسیج در گام دوم 
انقالب حوزه های علمیه دانست و افزود: برای حضور سازمان یافته جوانان و نوجوانان 
برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب نیازمند کمک استادان حوزه های 
علمیه،علمای بسیجی و روحانیون هس��تیم. وی با تاکید بر این که طرح اعتالی پایگاه های 
مقاومت محلی بسیج برادران و خواهران در دستور کار است گفت: این طرح برای دستیابی به 

منظومه فکری مقام معظم رهبری و نقشه راهی که ایشان ترسیم کرده اند اجرا می شود.
وی گفت: در سیل اخیر 11 هزارو ۵00 واحد مسکونی تعمیری و احداثی با مسئولیت بسیج 

و با توافق بنیاد مسکن تا پایان شهریور و پایان آذر تحویل داده می شود. سپاه نیوز

پرداخت های نجومی در دولت همچنان ادامه دارد 
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت: همچنان ش��اهد پرداخت های 
غیرقانونی و نجومی در ش��رکت های دولتی هس��تیم و متأس��فانه نظارتی برای 

جلوگیری از این کار نمی شود.
محمدعل��ی پورمختار ب��ا انتقاد از عدم ش��فافیت بودجه ش��رکت های دولتی، 
گفت: متأس��فانه بودجه شرکت های دولتی از بودجه های کاماًل غیرشفاف است و 
شرکت های دولتی همه درآمد کسب  کرده خود را عیناً هزینه می کنند و نمی گذارند 
پولی در خزانه باقی بماند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات 
دیوان محاسبات در برخورد با نجومی بگیران، گفت: در مقطعی روی موضوع پرداخت های 
نجومی حساس��یت زیادی ایجاد ش��د که دیوان محاس��بات پیگیری های الزم را انجام و 
گزارش��ی به مجلس ارائه کرد که آن گزارش فاقد اسامی نجومی بگیران، مبالغ نجومی و 

دستگاه های متبوع این افراد بود و انتظارات را برآورده نکرد.  مهر

تعیین ش��رایط انعق��اد ق��رارداد در الیحه تج��ارت، تاکید 
ب��ر ضرورت ترخی��ص کاالهای حوزه بهداش��ت و درمان از 
گم��رک، مخالفت مجلس با فوریت طرحی برای ش��فافیت 
آرا از مهمترین اخبار جلس��ه روز گذش��ته مجلس شورای 

اسالمی بود.
جلسه علنی  مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی 
برگزار شد و بررسی الیحه تجارت، در دستورکار نمایندگان 
قرار گرفت. س��خنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با 
ارائه توضیحات مبسوطی درباره پرونده نمایندگان بازداشت 
ش��ده در هیات نظارت گفت که بازداشت این نمایندگان به 

اطالع هیات نظارت و یا هیات رییسه نرسیده بود.
درهمی��ن ارتباط نماین��ده مردم ای��الم از مخالفت مجلس 
شورای اس��المی با برگزاری جلس��ه غیرعلنی برای بررسی 
موضوع بازداش��ت دو نماینده خبر داد. نماینده تبریز هم با 
اش��اره به گالیه های رئیس مجلس از بازداش��ت دو نماینده 
گف��ت که طب��ق صحبت ه��ای رئیس مجل��س، رئیس قوه 

قضائیه با بازداشت نمایندگان موافق نبود.
نمایندگان در جلسه علنی، ماده ۵ الیحه تجارت )قراردادهای 
تجارتی( را به تصویب رس��اندند و ش��رایط انعق��اد قرارداد و 
قرارداد یک تعهدی و دو تعهدی را تعیین کردند. که بر اساس 
آن انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد 
و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به 

هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.
همچنی��ن نمایندگان م��واد 10، 11، 1۲، 1۳ و 1۴ الیحه 
تجارت را بررس��ی کرده و به تصویب رس��اندند و س��ازوکار 

اخطارهای مقرر شده در الیحه تجارت را تعیین کردند.

در ادامه بررس��ی ایرادات ش��ورای نگهبان در الیحه تجارت 
– قرارداده��ای تجارتی، در مصوب��ه ای طرفین قراردادهای 
تج��اری مکلف به حفظ اطالعات محرمانه مطرح ش��ده در 

مذاکرات شدند.
با تصویب مجلس، س��ازوکار انعق��اد قرارداد بین طرفین در 

الیحه تجارت نیز تعیین شد.
همچنین نمایندگان  ش��رایطی ک��ه منجر به ابطال قرارداد 

بین طرفین در الیحه تجارت می شود را تعیین کردند.
مهرداد الهوت��ی از تاکید بر ضرورت ترخیص کاالهای حوزه 
بهداش��ت و درمان از گمرک در جلسه فراکسیون مستقلین 
مجلس با وزیر بهداش��ت خبر داد و گفت که در این جلس��ه 
همچنین مطرح ش��د که در کشور ما آزمایش هایی در حوزه 
پزشکی انجام می شود که هزینه های زیادی را در پی دارد.

نمایندگان با ۵۹ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع 
از مجم��وع 1۹۸ نماینده حاضر در مجلس با فوریت طرحی 
برای ش��فافیت آرا در مجلس مخالفت کردند لذا طبق اعالم 
مس��عود پزشکیان رییس جلس��ه این طرح به صورت عادی 
اعالم وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. همچنین 
جلس��ه بررسی صالحیت علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه 
مجلس در کمیس��یون آیین نامه داخلی برگزار شد و اعضای 
این جلسه ضمن مخالفت با استیضاح این عضو هیئت رئیسه 
به صالحیت وی رای دادند. یک عضو هیات رییس��ه مجلس 
شورای اسالمی س��وال ملی علی مطهری، الیاس حضرتی و 
مصطفی کواکبیان نمایندگان تهران از وزیر دادگس��تری در 
رابطه با علت مرگ علیرضا ش��یرمحمدی زندانی سیاسی در 

زندان فشافویه را اعالم وصول کرد.  ایسنا

گزارشی از جلسه روز گذشته خانه ملت
مجلس با دو فوریت طرح شفافیت آرا مخالفت کرد

مع��اون هماهن��گ کننده ارتش ب��ا بیان اینک��ه تهدیدات 
متعددی پیش روی ما وجود دارد،گفت: سناریوهای متعدد 

برای مقابله با تهدیدات دشمن آماده کرده ایم.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در آیین افتتاحیه سی امین 
دوره مدیریت دفاعی دانش��گاه فرماندهی و س��تاد ارتش، با 
اش��اره به درپیش بودن هفته دفاع مقدس،گفت: افتخار ما 

ادامه دادن مسیر شهدا است.
وی ارتقاء بینش، دانش و مهارت را س��ه هدف برگزاری دوره 
مدیریت ب��رای فرماندهان و مدیران ارتش دانس��ت و گفت: 
فرماندهان با حضور در این دوره باید بدانند که کجا هس��تند 
و ب��ه کجا می خواند بروند  این دوره دانش ، بینش و مهارت 
مدیران را برای برعهده گرفتن مسئولیت ها افزایش می دهد.
معاون هماهنگ کننده ارتش وظیفه و مس��ئولیت ارتش را 
دفاع از تمامیت ارضی و اقتدار کش��ور دانست و تاکید کرد: 
م��ا برای اینکه بتوانی��م ماموریت ارتش را ب��ه خوبی انجام 
دهیم باید بتوانیم توانمندی هایی در خودمان بوجود آوریم. 
م��ا در ارتش به این توانمندی »ت��وان رزم« می گوییم و با 
باال نگه داش��تن این توانمندی بازدارندگی را به نمایش می 
گذاری��م. امروز هیچ دش��منی به خود اج��ازه نمی دهد که 

تعرضی به مقدسات ما داشته باشد.
وی با اش��اره به رونمایی از سامانه  پدافندی باور ۳۷۳ گفت: 
هیچ کس باور نمی کرد که فرزندان انقالب اسالمی بتوانند به 
این فناوری دست یابند، این درحالی است که چند ماه پیش 
جنگنده بومی و پیشرفته کوثر به پرواز در آمد و در حوزه دریا 
هم ش��اهد تولید و بکارگیری زیر دریایی و ناوهای پیشرفته 
هس��تیم. معاون هماهنگ کننده ارت��ش افزود: در حوزه رزم 

زمینی نیز به تجهیزات بس��یار پیشرفته ای دست یافته ایم 
که همه این تجهیزات و فناوری ها نتیجه بکار گیری نیروی 

انسانی کار آمد با علم و دانش و البته اعتقاد است.
دریادار س��یاری با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری در 
خصوص اهمیت نیروی انس��انی کارآمد گف��ت: فرماندهی 
معظم کل قوا همواره بر تربیت نیروی انسانی کارآمد تاکید 
دارند و می فرمایند که اگر نیروی انس��انی کارآمد داش��ته 

باشید این نیرو تجهیزات نیز تولید می کند.
مع��اون هماهن��گ کننده ارتش با بی��ان اینکه صحنه های 
جن��گ های آینده بس��یار تغییر کرده اس��ت گفت: صحنه 
های جنگ های آینده از آن ارتشی است که نیروی انسانی 
کارآم��د دارد و برتری تجهیزات تعیین کننده نتیجه صحنه 
نبرد نیس��ت، آنچه ت��ا امروز موجب موفقی��ت های انقالب 
اس��المی در دفاع مق��دس و بعد از آن ش��د همین نیروی 

انسانی کار آمد بوده است.
وی با اش��اره به رخدادهای منطقه در چند س��ال گذش��ته 
گفت: روندها و اتفاقات پیرامون ما نشان می دهد که با روند 
گذش��ته نمی توان مس��یر را ادامه داد، تهدیدات متعددی 
پی��ش روی ما وجود دارد و ب��ه دلیل همین تنوع تهدیدات 
و تغیی��رات متنوع س��ناریوهای متعددی را ب��رای مقابله با 

تهدیدات دشمن آماده کرده ایم.
دریادار س��یاری به جایگاه دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
اش��اره کرد و افزود: امروز دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
با تجربه ه��ای غنی و امکاناتی که در اختی��ار دارد و البته 
اساتید و برنامه های آموزشی که دارند موجب موفقیت های 

فراوانی شده است.  مهر

دریادار سیاری:
سناریوهای متعدد برای مقابله با تهدیدات دشمن داریم

پسماند 12 گانه قانونگذاری ناکارآمد !؟
ادامه از صفحه اول

رعای��ت کنندگان قوانی��ن تقبیح و قان��ون گریزان از 
س��وی جامعه تشویق می شوند. س��رپیچی از قانون، 
نوعی زرنگی و زیرکی تلقی می شود و فرار از قانون از 

جمله موفقیت های فردی محسوب می شود.
پس��ماند یازدهم: گفتمان قانون گریزی در راه تبدیل 
ش��دن به قانون ستیزی، هر گونه س��رمایه اجتماعی 
معط��وف به قان��ون و قانونگذاری را ب��ا خطر نابودی 
مواجه می س��ازد. تعام��ل ها به تقابل و دوس��تی ها 
به دش��منی ها تبدیل می ش��ود. همدلی، همفکری و 
همکاری و بطور کلی س��رمایه اجتماعی در جامعه به 

حداقل ممکن می رسد.
پس��ماند دوازدهم: گفتمان هرج و مرج در جامعه غالب 
می شود و کارکرد افراد بر اساس منافع فردی و گروهی 
و نه مصالح عمومی انجام می شود. هر الگویی برای رفتار 
مردم بجز قانون قابل اجراس��ت. درگیری بر س��ر منافع 
مش��ترک وجود دارد و تداخل اختیارات با ش��دیدترین 
وجه ممکن به ایجاد اصطکاک، درگیری و پرخاش��گری 

در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می انجامد. 

سرمقاله

ماجرای دو نماینده بازداشت شده چه بود؟
احمد توکلی: تبانی در خرید ۶ هزار خودرو و چند صد کیلو طال وظیفه نمایندگی است؟

مبارزه با فس��اد برخی مس��ئولین ه��ر روز با قوت 
بیش��تری ادامه دارد اما مس��ئولین ق��وه قوضاییه 
بای��د مراقب تأثیر نفوذ و توصیه هایی که برای این 

منظور می شود باشند.
در خبره��ا آمده بود که دو نماینده کنونی مجلس 
ش��ورای اسالمی به خاطر دست داشتن در مافیای 
خودرو بازداش��ت شدند، بازداشت این دو بازتاب ها 

و واکنش های بسیاری داشت.
تبانی این دو با یک گروه خودرو س��ازی داخلی بر 
بازار خودرو کش��ور تأثیر منفی زیادی داشته است 
ت��ا جایی که یکی از دالیل افزایش بی رویه قیمت 
خ��ودرو اقداماتی بوده که این دو با همدس��تی با 

خودرو یاز داخلی انجام داده اند.
در همی��ن زمینه احمد توکلی رئیس هیات مدیره 
دیده بان ش��فافیت و عدالت با ارس��ال نامه ای به 
ریی��س کمیس��یون حقوقی و نای��ب  رئیس هیأت 
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح 
برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو 

نماینده ابهر و زنجان شد.
متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای ملکشاهی
ریاس��ت محترم کمیس��یون حقوقی و نایب رئیس 

هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
جنابعالی در پاس��خ به اس��تعالم دادستان محترم 
عموم��ی و انق��الب ته��ران در ارتباط ب��ا تخلفات 
آقای��ان محم��د عزی��زی نمایندۀ ابه��ر و فریدون 
احمدی نماین��دۀ زنجان در تاری��خ بهمن 1۳۹۷ 
اعالم کرده اید که با توجه به بررسی به عمل آمده 
و توضیحات نامبردگان، رفت��ار آقایان در تخلفات 
خودروی��ی و طال خ��ارج از مصادیق ایفای وظایف 

نمایندگی تشخیص داده نشد.
در این باره چند پرسش پیش می آید:

1- آی��ا به نظر هیأت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان، 
تبان��ی در خرید ۶ هزار خ��ودرو به صورت رانتی و 
چند صد کیلو طال و همکاری با فردی که جزء 1۵ 
نفر اول کس��انی است که با خرید بیش از ۳0 هزار 
س��که، کمک به اخالل در نظام اقتصادی کش��ور 

نموده اند، جزء وظایف نمایندگی است؟
۲- آی��ا ایجاد بحران در موضوع پوش��ک که حتی 
مق��ام معظم رهبری ب��ه آن ورود ک��رده و گالیه 
نمودن��د و در ای��ن بحران، رد پای ش��رکت پارس 
حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته 

است، جزء وظایف نمایندگی است؟
۳- هیأت نظارت مجل��س بر رفتار نمایندگان چه 
بررس��ی ای به عمل آورده و براساس وجه عقالنی 
یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف 
نمایندگی نش��ناخته؟ توضیح��ات نامبردگان چه 

بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن 1۳۹۷ موضع درستی 
اتخ��اذ می کردید کار این دو نماینده به اینجا می 

کشید؟
خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس 

به اف��کار عمومی توضیح 
کافی بدهید.

حضور دو نماینده 
بازداشتی در مجلس 

در حالی که همگان تصور 
می کردند این دو نماینده 
به  بازداش��ت  در  مجلس 
س��ر می برند خبر حضور 
دو نماینده بازداش��تی در 
گذشته  روز  علنی  جلسه 
مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ر  را  تعج��ب هم��گان 

انگیخت.
جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس ش��ورای اسالمی 
در حالی برگزار ش��د که 

فریدون احم��دی نماینده م��ردم زنجان و محمد 
عزی��زی نماینده مردم ابهر در صحن علنی مجلس 
حضور داش��تند و با تع��دادی از نمایندگان رایزنی 

کردند.
یک نماین��ده مجلس در این ب��اره گفت: پیش از 
آغاز جلسه رس��می مجلس، علی الریجانی رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه غیر علنی در 
خصوص دس��تگیری دو نماین��ده مجلس و آزادی 

آنها توضیحاتی ارائه داد.
وی اف��زود: الریجان��ی اعالم کرد که م��ا به آقای 
رئیسی گفته ایم چون آقای عزیزی و آقای فریدون 
احم��دی نماینده مجلس هس��تند برای آنها اعالم 
وثیقه کنید که زندان نروند تا بررسی پرونده انجام 

شود.
این نماینده مجلس تصریح ک��رد: آقای الریجانی 
اعالم کرد از محت��وای پرونده دو نماینده اطالعی 

ندارد.

سه نماینده در پرونده سایپا نقش داشتند 
در همین زمینه س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان از نقش س��ه نماینده مجلس در پرونده 
خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران 

خبر داد.
نوبندگان��ی، در جم��ع  محم��د ج��واد جمال��ی 
خبرنگاران گفت: در تاریخ ۲۶ ش��هریور س��ال ۹۷ 
از طرف دادس��تان عمومی و انق��الب وقت تهران 
نامه ای به علی الریجانی ریاس��ت مجلس ش��ورای 
اس��المی ارس��ال ش��د که در آن نامه آمده بود دو 
نفر از ش��هروندان عادی که یک خانم و یک آقا به 
علت  اخالل در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر 
ش��دند و گفته ان��د که ب��رای مش��ارکت در تولید 
خودرو و پیش ف��روش عمده محصوالت ش��رکت 

سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کرده اند.
وی تصریح کرد: بازرس��ی کل کش��ور در گزارش 
واصل��ه در این خصوص اعالم ک��رد که با توجه به 

اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث 
تحقیقات به عمل آمده و ش��رایط واگذاری خودرو 

غیرقانونی بوده است.
نوبندگان��ی خاطرنش��ان ک��رد: حس��ب اظهارات 
متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیس��یون 
صنای��ع و معادن مجل��س از نفوذش��ان برای این 
انعق��اد قرارداد به��ره بردند و پ��س از پایان مدت 
قرارداد و عدم تمدید آن و اس��تقرار تیم جدید در 
س��ایپا یکی از این نمایندگان با حضور در س��ایپا 
خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل 

را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: 
ب��ا توجه به م��وارد ذکر ش��ده دادس��تانی تهران 

خواستار ارائه گزارش شده است.
وی گفت: بنا به اظه��ارات متهمان و اعالم اعمال 
نفوذ این دو نماینده دادس��تانی ته��ران نامه ای را 
به ریاس��ت مجلس ارس��ال کرده و هیأت نظارت 
بر رفت��ار نمایندگان هم موض��وع را طبق گزارش 
جعف��ری دولت آب��ادی دادس��تان وق��ت ته��ران 

بررسی های خود را آغاز کرد.
جمال��ی نوبندگانی گفت: هیأت نظ��ارت بر رفتار 
نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات 
ش��فاهی و مکتوب این نمایندگان را که ش��امل ۴ 

صفحه با امضای آنان است گرفته است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: 
ای��ن دو نماینده عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس گفته اند که ما آ شنایی قبلی با متهمان )آقا 
و خانم( نداش��ته و دخالت ش��ان را در امر قرارداد 
تکذی��ب کرده ان��د و گفته اند که قب��اًل این چنین 
قراردادهای��ی منعقد ش��ده و انعقاد ای��ن قرارداد 

انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.
وی بیان داشت: این نمایندگان در اظهاراتشان در 
هیأت نظ��ارت بر رفتار نماین��دگان گفته اند که با 
تغییر مدیران س��ایپا معموالً مدیران جدید نسبت 
به مدی��ران قبلی اعالم موضع گی��ری کرده و این 
امر مرس��وم بوده و نمایندگان این چنین کاری را 

کرده اند.
نظارت  هیأت  سخنگوی 
نماین��دگان  رفت��ار  ب��ر 
گف��ت: ای��ن دو نماینده 
در جلس��ه هیأت نظارت 
ک��ه  کرده ان��د  اع��الم 
)آق��ا و خانم(  متهم��ان 
مربوط به اس��تان فارس 
و شهر شیراز بوده و بعد 
از مطرح شدن مشکالت 
این افراد و نامه ای که به 
ای��ن نمایندگان ارس��ال 
نماین��دگان  کرده ان��د، 
عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن از آقای شجاعی 
پارلمانی  مع��اون  برهان 
وزی��ر صنعت ب��ه صورت 
شفاهی خواس��ته اند که این موضوع پیگیری شده 
و مشکالت مردم حل شود که به دلیل روابط تیره 
ش��رکت س��ایپا با وزارت صمت این موضوع عماًل 

حل نشد.
وی ادام��ه داد: این دو نماین��ده در هیأت نظارت 
گفتن��د ک��ه اس��تیضاح وزیر صمت ب��ه این دلیل 
مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکالت 
و مش��کالت مربوط به ق��رارداد بوده و در حقیقت 

مربوط به قبل است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: جواد مطهری فرد 
رئیس دفت��ر مرکزی حقوقی س��ایپا نامه ای را به 
بازپرس شعبه 1۴ دادسرای کارکنان دولت ارسال 
ک��رده و مواردی را در این خص��وص توضیح داده 
و گفت��ه با توجه به فراین��د نمایندگی های فروش، 
موارد مذکور از س��وی س��ایپا یدک بوده و حسب 
مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون های 
مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و 

اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: 
نظر به ش��رایط و موقعیت ش��رکت سایپا از جهت 
نقدینگ��ی در آن مقط��ع زمانی با توج��ه به لزوم 
جذب نقدینگی برنامه هایی برای این کار در دستور 
سایپا بوده است که در نهایت اقدام به عقد قرارداد 
س��ه جانبه بین نمایندگی ش��رکت، سرمایه گذار و 

مشارکت کننده و شرکت سایپا شده است.
وی گف��ت: با توجه به اس��تعالم ب��ه عمل آمده از 
طرف دوم یعنی س��رمایه گذار و مش��ارکت کننده 
در زم��ان انعق��اد ق��رارداد متهمان )آق��ا و خانم( 
درخواس��ت کننده به معاونت فروش سایپا معرفی 
ش��ده اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی 
از نمایندگی ه��ای فروش در اس��تان ف��ارس این 

معرفی را انجام داده است.
جمال��ی نوبندگان��ی گفت: مه��دی محمدرضایی 
معاون مالی و اقتصادی سایپا در 1۸ مهر سال ۹۷ 
به مطهری فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت 

سایپا مواردی را توضیح داده است که این قرارداد 
نس��بت به س��ایر قراردادها با توجه ب��ه نقدینگی، 
مشابه قرارداد با سایر نمایندگی های فروش بوده و 
اختیار بیشتری ندارد ضمن اینکه سود مشارکت و 
تخفیف مش��ارکت هم جمعاً ۲۶ درصد است که با 

توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.
س��خنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان 
داش��ت: آن چی��زی که به هیأت نظ��ارت بر رفتار 
نماین��دگان از طرف ق��وه قضایی��ه تاکنون واصل 
ش��ده همین موارد اس��ت و اگر چیز دیگری بحث 
است و یا در آینده بحث خواهد شد موضوع از این 
جریان متفاوت است که تاکنون به این هیأت چیز 

جدیدی واصل نشده است.
وی با بیان اینکه دادستان وقت تهران بنا بر اظهار 
متهم��ان )آقا و خانم( اعالم ک��رده که نمایندگان 
کمیس��یون صنای��ع، وزی��ر صم��ت را تهدی��د به 
اس��تیضاح کرده ان��د ای��ن در حالی اس��ت که ما 
توضیح��ات طرفین را دریافت کرده ایم اما با توجه 
به انعق��اد قرارداد و عدم تحویل خودرو از س��وی 
س��ایپا به این افراد، از این ش��رکت خواسته ایم که 

باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.
جمالی نوبندگانی خاطرنش��ان کرد: هیأت نظارت 
بر رفت��ار نماین��دگان در 1۶ بهمن س��ال ۹۷ در 
نامه ای ب��ه عباس جعفری دولت آبادی دادس��تان 
وقت تهران به اس��تحضار آن مقام قضایی رس��اند 
ک��ه موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ 
قانون آیین نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار 
گرفت��ه و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از 
وظایف نمایندگی آنها تش��خیص داده نشد و نظر 
این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادس��تانی و 

درخواست آنها در سال ۹۷ بوده است.
س��خنگوی هی��أت نظارت ب��ر رفت��ار نمایندگان 
اف��زود: عرف آن اس��ت که نظر هی��أت نظارت بر 
رفتار نمایندگان گرفته ش��ود و حتماً هیأت رئیسه 
مجل��س هم در جریان این م��وارد قرار بگیرد ولی 
در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیس��ه در جریان امر 

قرار نگرفته است. 
وی گفت: هیأت نظ��ارت بر رفتار نمایندگان هیچ 
 گاه در م��ورد قضاوت ها و وظایف قوه قضائیه ورود 
نکرده و معتقد به استقالل آنها هستیم و می دانیم 
حتم��اً آنها با ع��دل رفتار کرده ام��ا در عین حال 

اطالعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.
جمالی نوبندگانی اف��زود: مصونیت به نمایندگان 
مجلس به آن صورتی که در س��ایر کشورهاس��ت 
در ایران وجود ندارد و در کش��ورمان این مصونیت 
درب��اره اظهارنظ��ر و وظای��ف نمایندگ��ی تعریف 

می شود. 
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: 
فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا 
هیأت رئیس��ه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
را در جریان می گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت 

گیرد. 


