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محسن رضایی:
در مورد FATF نظر شورای نگهبان 

حاکم است
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گرچه وج��ود برخی نماین��دگان متخلف در 
مجلس شورای اسالمی مسبوق به سابقه است 
اما این دلیل نمی شود که چنین روندی ادامه 
داشته باشد. با وجودی که نامزدهای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی از فیلترهای گوناگون 
برای بررس��ی صالحیت آنها عبور می کنند، 
اما پس از برگزیده ش��دن نامزدهای انتخابات 
مجلس، پس از چندی برخی از آنها تو زرد از 

آب در می آیند.
مردم هر ش��هر و اس��تان، نماینده خود را با 
امیدهای زیادی به مجلس ش��ورای اسالمی 
فرس��تاده اند تا بتوانند گرهی از کار کش��ور 
بگشایند، نه این که خود گرهی شوند بر روی 

گره های دیگر!
اگر تاکنون با چنی��ن نمایندگانی که هنگام 
مس��ئولیت نمایندگی، تخلف ک��رده اند و با 
آنها در همان زمان هیچگونه برخوردی نشده 
اس��ت، از این پس باید برخورد ش��ود. اگر در 
این راه مش��کلی وجود دارد ی��ا قانون اجازه 
چنی��ن کاری را نمی دهد بای��د موانع قانونی 
برداشته شود، در حالی که گام دوم انقالب در 
پایان 40 سالگی از سوی رهبر معظم انقالب 
گام��ی مهم، سرنوش��ت س��از و حیاتی برای 
جمهوری اس��المی ایران تبیین ش��ده است، 
برای جمهوری اسالمی ایران غیر قابل تحمل 
خواه��د بود ک��ه در نهادهای کش��ور افرادی 
مسئولیت داشته باشند که دارای پرونده های 
تخفات مالی و اقتصادی باشند. مجلس شورای 
اسالمی با راه اندازی هیئت نظارت بر عملکرد 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قرار بود با 
نمایندگان متخلف برخورد کند، در حالی که 
از زمان تشکیل این هیئت تاکنون یک نمونه 
هم دیده نشده که با نماینده متخلف و مقصر 
برخورد شده باشد یا پرونده او به قوه قضاییه 

ارسال شده باشد.
اکن��ون ک��ه در آس��تانه برگ��زاری انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی در دوم اسفند ماه 
س��ال جاری قرار داری��م، نامزدهای این دوره 
از انتخابات مجلس یک��ی از تعهدات خود به 
مردم را تصویب قانونی در مجلس آینده برای 
برخورد با نمایندگانی اعالم کنند که در زمان 
نمایندگی تخلف می کنند، این تخلف و قصور 
از هر جنسی که باشد در این مصوبه نمایندگان 
گنجانده شود که همین امر باعث خواهد شد 
مردم نیز با شور بیشری در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی شرکت کنند.
م��ردم باید در ای��ن دوره از انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی که در آس��تانه آن برگزاری 
آن، س��رداری را از دس��ت دادند که از جنس 
مردم و برای مردم بود، توقع و انتظار بیشتری 
از نامزدهای��ی دارند که خود را برای انتخابات 

مجلس آینده آماده کرده اند.
مردم، نمایندگانی انقالبی، جهادی و س��لیم 
النفس همچون سردار سلیانی می خواهند، او 
گرچه نماینده رسمی مردم در مجلس شورای 
اسالمی نبود، اما حیات و شهادت او نشان داد 

که نماینده واقعی مردم است.
م��ردم اف��رادی را میخواهن��د ک��ه اگ��ر به 
نمایندگی مردم انتخاب شدند مدافع حقوق 
مردم، انقالب و آرمان های آن باش��ند، نه آن 
که با تخلفات خود موجب سرشکستگی ایران 

اسالمی و مردم شوند.
نامزدهایی که در انتخابات برگزیده می شوند، 
حب قدرت و ریاست نباید آنها را فریفته خود 
کند، ع��الوه بر آن که مس��ئولین باید نفس 
سلیم داشته باشند، نهادهای قانونی و نظارتی 
نیز باید شدیدتر و سخت تر با هرگونه تخلف 

و فسادی برخورد کنند.
زیبنده جمهوری اس��المی ایران نیس��ت که 
تعدادی از نمایندگان مجلس آن، هم اکنون 
که در ای��ن جایگاه قرار دارند، دارای تخلفات 
اقتصادی و مالی هستند و هیچ دستگاهی هم 

با آنها برخورد نمی کند.
حتی کدخدایی س��خنگوی ش��ورای نگهبان 
گفته است برخی از نمایندگان کنونی در قوه 
قضاییه پرونده دارند و دس��تگاه قضایی اعالم 
کرده که چون آنها اکنون نماینده هستند نمی 
تواند با آنها برخورد قضایی کند. باید قوانینی 
تهیه، تنظیم و تصویب شود تا اگر هر مسئولی 
هنگام مسئولیت تخلفی مرتکب شد و قصوری 
انجام داد، همان زمان مسئولیت با او برخورد 
قانونی انجام شود. پس از پایان مسئولیت اگر 
با افراد مس��ئول برخورد ش��ود تأثیر اولیه را 
ندارد ضمن آنکه به چنین افرادی اجازه داده 
شده هنگام مسئولیت به اقدامات خالف خود 

در هر زمینه ای ادامه دهند.

ضرورت برخورد قانونی با 
نمایندگان متخلف

رئیس دستگاه قضاء وعده دیدار با قاتالن 
شهید سردار سلیمانی را داد

سرلشکر سالمی: 
جان هیچ فرمانده آمریکایی در امان 
نخواهد بود
2

خ���ب���ر

سرمقاله

سیاوش کاویانی

اخبار ضدونقیض از هویت هواپیمای سقوط کرده
 در افغانستان

اداره هوانوردی افغانس��تان اعالم کرد گزارش ها مبنی بر وقوع سانحه هوایی در استان غزنی در حال 
بررسی است، اما این اداره تاکنون سقوط هواپیمای مسافربری را در غزنی تایید نمی کند در حالی که 

طالبان این هواپیما را متلعق به آمریکا عنوان کرده که به دست طالبان سرنگون شده است.
شرکت هواپیمایی غیردولتی »کام ایر« افغانستان نیز اعالم کرده که هواپیمای مذکور متعلق به این 
ش��رکت نیست. در همین حال »وحید اهلل کلیمزی« استاندار غزنی گفت: این هوایپما در شهرستان 
»ده یک« غزنی متعلق به شرکت های خارجی بوده، ولی ملیت آن هنوز مشخص نیست. »رحمانی« 
نماینده مردم غزنی نیز گفته که هواپیمای سقوط کرده در غزنی یک هواپیمای کوچک پانزده نفری 
بوده اس��ت. رحمانی افزود: آمبوالنس ها برای انتقال کشته ش��دگان عازم محل س��قوط شده اند و این 
محل در کنترل طالبان قرار دارد.س��خنگوی اس��تاندار غزنی هم در همین خصوص گفت: هواپیمای 
س��قوط کرده در غزنی مربوط به یک شرکت خارجی است. تمام کشته شدگان اتباع خارجی هستند.

وی افزود: تنها اجس��اد دو خلبان س��الم بوده و بقیه اجس��اد کامال س��وخته است. در همین حال در 
ویدئوی منتش��ر ش��ده از هواپیمای س��قوط  کرده در غزنی افغانستان، نش��ان »نیروی هوایی ارتش 
آمریکا« بر روی بدنه این هواپیما دیده می شود. ان بی سی نیوز به نقل از مقامات افغانستان نوشت: 
تنها چیزی که می توانیم بگوییم، این است که عدد ۳۸۵بر روی الشه هواپیما درج شده و  نمی دانیم 
این )هواپیما( متعلق به کدام کشور و یا شرکت است.پایگاه دفنس بالگ به نقل از کارشناسان گزارش 
داد الش��ه هواپیمای س��اقط شده در افغانستان ش��بیه »بمباردیه گلوبال ۶000/ای ۱۱ آ« متعلق به 

نیروی هوایی آمریکاست.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت: تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی از محل سقوط هواپیما 
نش��ان می دهد ممکن اس��ت هواپیما یک بمباردیه ۱۱A-E بوده باشد که ارتش آمریکا برای نظارت 
الکترونیکی بر فراز افغانستان استفاده می کند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( با 
اعالم آغاز تحقیقات در مورد حادثه سقوط هواپیما در افغانستان گفت هنوز هویت هواپیمای سقوط 
کرده مش��خص نیس��ت. بث ریاردن از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد. ذبیح اهلل 
مجاهد، س��خنگوی طالبان رسما سرنگونی هواپیمای جاسوس��ی آمریکا را برعهده گرفت. سخنگوی 
طالبان افزود: افس��ران رده باالی اطالعاتی سازمان سیا در هواپیمای سرنگون شده بودند.برخی منابع 
خبری تعداد سرنش��ینان هواپیما را ۸۵ نفر اعالم کرده اند که همه سرنش��ینان آن کشته شده اند.  در 
صورتی که مالکیت این هواپیما به ارتش آمریکا تایید ش��وداین رخداد  رس��وایی بی س��ابقه ای برای 
سیس��تم فرماندهی و کنترل بزرگترین ارتش دنیا خواهد بود. ارتش��ی که مدعی اس��ت کوچکترین 
تحرک وس��ایل پروازی در سراس��ر جهان را با سامانه های ماهواره ای کنترل می کند چگونه پس از 

گذشت چندین ساعت نمی تواند در مورد مشخصات این هواپیما اظهار نظر قطعی کند؟

»خانه زنیان« در استان فارس لرزید
زمین لرزه ای به بزرگی ۵.4 ریشتر خانه زنیان در استان فارس را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری کش��ور اعالم کرد: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.4 دهم ریش��تر در س��اعت ۱۶ و ۵۸ 
دقیقه و ۲۶ ثانیه بعد از ظهر دیروز خانه زنیان در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد. این زمین لرزه  بخش هایی از اس��تان فارس از 
جمله شهرستان های کازرون و شیراز احساس شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار 
کرد: ارزیابان برای ارزیابی خسارات وارد شده به محل اعزام شده اند و در حال بررسی محل هستند. 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان فارس اعالم کرد: پس از زلزله ۵.4 ریشتری ساعت 
۱۶:۵۸ ام��روز در خانه زنیان، بالفاصله 4 تیم ارزیاب هالل احمر برای بررس��ی اولیه به منطقه اعزام 
شدند. مهدی خوبیار  اظهار کرد: شدت این زمین لرزه به حدی بود که احتمال خسارت در آن بسیار 
زیاد است و اطالعات تکمیلی پس از بررسی اعالم می شود. تیم های امداد و نجات هالل احمر برای 
ارائه هرگونه خدمات رسانی در آماده باش کامل هستند. اورژانس استان فارس در پی وقوع زمین لرزه 
۵.4 ریشتری در خانه زینان اعالم کرد: تیم های ارزیاب و واکنش سریع اورژانس برای بررسی میزان 

خسارات و خدمات رسانی به مصدومان احتمالی، به مناطق زلزله زده، اعزام شده اند.
 باشگاه خبرنگاران

آگهی مزایده هاى عمومی 
•

•
•
•
•
•

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 دوم

نوبت

شماره مجوز :1398.6545

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FLS-9840121-FL/MK :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: »میلگرد آجدار«

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــتصد هزار ریال( با اعتبار 3 ماهه  قابل تمدید  ــت و هفتاد و دو میلیون و هش ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 272/800/000 ریال )دویس 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
برای یک دوره مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور.

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942661ـ21 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1397 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س
ــرکت در مناقصه کفایت می کند. تکمیل جداول ارزیابی  ــته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت ش نیازی به ارائه مجدد مدارک نداش

الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

جناب آقاى محمد دلمرادى 
انتصاب شایسته حضرتعالى به عنوان سرپرست شرکت سهامی 
عرض  تبریک  را  وبلوچستان  سیستان  استان  اي  منطقه  آب 
خدمتى  براى  افزون  روز  توفیق  منان  ایزد  درگاه  از  و  نموده 
سرشار از سربلندى و مملو از توکل الهى را  مسئلت داریم. 

سرپرستى روزنامه سیاست روز استان سیستان و بلوچستان

نه برای 
مذاکره

پله پله همت 
تااقتداراقتصادی
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

شهادت بانوی دو عالم، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سالم هللا علیها بر عموم مسلمانان تسلیت باد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که در آینده ای نه چندان دور، قاتالن شهید سپهبد سلیمانی 
پای میز محاکمه خواهند ایس��تاد و اراده ای��ران و عراق بر پیگیری حقوقی و قضایی اقدام 
تروریس��تی آمریکا در به شهادت رساندن سرداران مقاومت، کامال راسخ است. دیر یا زود با 
قاتلین ش��هید س��لیمانی مالقات خواهیم کرد اما نه برای مذاکره برای محاکمه و مجازات 
آن ها. آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت 
حضرت صدیقه طاهره )س(، راه نجات جامعه را ش��ناخت س��یره اهل بیت )ع( و عمل به 
سیره پاک آن بزرگواران دانست و با اشاره به در پیش بودن ایام اهلل دهه فجر تصریح کرد: 
اصلی ترین س��الح ما در طول چهار دهه گذش��ته، پیام های انقالب اس��المی بوده است که 
موجب خنثی سازی توطئه های پی در پی دشمنان، به حاشیه راندن خواسته های آن ها در 

صفحه 3منطقه و جهان و امیدآفرینی برای ملت های محروم و مستضعف شده است.


