
به چه قیمت؟
 

پرونده اعتبار نمایندگی تاجگردون پس از طی مراحل طوالنی در هیات اجرایی و نظارت، شورای 
نگهبان و کمیسیون تحقیق مجلس و تایید در تمام نهادها هم اکنون به ایستگاه آخر یعنی صحن 
علنی مجلس کشیده شده است. این نوشته مطلقا درپی پرداختن به دالیل موافقین و مخالفین 
این پرونده و ارزش گذاری درباره آن نیست. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود راهی است 
که مخالفین این تایید صالحیت اعم از نمایندگان مجلس و یا غیره در آن گام می نهند. مسلماً 
مخالفان این پرونده، ایشان را ذیصالح برای نمایندگی مردم نمی دانند و نیز از تایید صالحیت او 
در مراجع فوق الذکر ناخش��نود هستند اما سوال این است که این ناخشنودی تا کجا باید ادامه 
پی��دا نمای��د؟ انتقاد از عملکرد این مراجع قانونی و یا وارد نم��ودن اتهام به آنان؟  اگر ما با یک 

تصمیم مخالف باشیم، حتما باید دیدگاه ما به اجرا گذاشته شود ؟
بدیهی است تضعیف نهادهای قانونی نظام که عموماً در عدالت و پاکدستی آنها تردید نیست، امر 
پسندیده ای نیست. منتقدین محترم این پرونده پا را فراتر گذاشته و اتهام هایی را ولو تلویحاً به 
این نهادها و نیز کمیسیون تحقیق مجلس و نیز نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور وارد آورند. 
فرض کنیم که این نهادها در انجام مسئولیت خود کوتاهی نیز کرده باشند. اما اینکه در نزد افکار 
عمومی مردم آنها را متهم به عدم ایفاء وظایف و یا امور دیگر بنماییم صورت پسندیده ای ندارد. 

برای یک دستمال نباید قیصریه را به آتش کشید.
اگر صحن علنی مجلس نیز به اعتبار ایشان رأی دهد موضع این دوستان دلسوز ما چیست؟ آیا 
مجلس را هم به همراهی مفسدان متهم می کنند؟ و باالخره این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد 
کرد؟ ایس��تادن در مقابل نهاد های قانونی نظام از س��وی دوستانی که تمام وجود آن ها دفاع از 

نظام و انقالب است امر مطلوبی نیست.  الف

اگر با آمریکا قرارداد می بستیم چطور؟
از سپر قانونی برای 
دفاع از افشاگران تا 
اعطای نشان مبارزه 

با مفاسد

پایان دادن به آمریکا

ناکارآمدی قوانین پیشگیری از 
وقوع فساد اداری و اقتصادی!؟
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ترامپ از اهداف تظاهرات ضد 
نژادپرستی مردم ایاالت متحده 

رمزگشایی کرد 

»چالش قانون« پژوهشها و 
مطالعات انجام شده پیرامون فساد 

اداری و اقتصادی را معرفی میکند

صفحه 3

کرونا واژه ای است که همچنان در صدر اخبار داخلی 
و خارجی کشور قرار دارد به ویژه اینکه گزارش ها از 
م��وج جدید مبتالیان به این ویروس حکایت دارند. 
مساله ای که موجب ش��ده تا نهادهای بهداشتی و 
درمانی کش��ور و سازمان بهداش��ت جهانی بر لزوم 
تکرار مقررات سخت گیرانه برای مقابله با شیوع این 
ویروس تاکید داشته اند. در کنار مساله کرونا، طی 
هفته های اخیر رخدادهایی در کشور روی داده است 
که در میان آنها یک حادثه با ویژگی های خاصی، از 
اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در 12 تیرماه  
آقای کمالوندی سخنگوی انرژی اتمی از انفجار در 
یک س��وله در حال ساخت در تاسیسات هسته ای 
نطنز خبر داد. در باب س��ایت نظیر در کنار گزارش 
شفاف و همه جانبه جمهوری اسالمی در باب انفجار 
س��وله در حال س��اخت در نهایت نی��ز آژانس بین 
المللی انرژی اتمی رسما بر غیرهسته ای بودن این 
سوله و عدم آلودگی محیط اذعان نمود که پاسخی 
بود بر جنگ رس��انه ای خارجی برای جوس��ازی و 

ایجاد بازرسی های غیرعرفی و تحمیلی.
 در کنار این مباحث یک نکته بسیار مهم مطرح است 
که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن ادعاهای محافل 
رسانه ای و اطالعاتی رژیم صهیونیستی است. آنها 
ادعا کرده اند که س��وله نظیر توسط جنگ سایبری 
این رژیم هدف قرار گرفته است این مسائل در حالی 
مطرح ش��ده که یک س��وال اساسی همچنان باقی 
اس��ت و آن عدم موضع گیری نهادهای مدعی خلع 
سالح و امنیت جهان در برابر ادعاهای صهیونیستها 
است. حمله به تاسیس��ات هسته ای و مراکزی که 
می تواند پیامدهای زیس��ت محیطی و انس��انی به 
همراه داشته باشد مغایر با تمام اصول امنیتی جهان 
است که نهادهایی همچون شورای امنیت سازمان 
مل��ل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعای 
مس��ئولیت مقابله با این تهدیدات را دارند، بر حفظ 
آن تاکید می کنند. اکنون این سوال مطرح است که 
چرا وقتی محافل رژیم صهیونیس��تی ادعای حمله 
سایبری به مراکزی همچون نطنز را مطرح می کنند 
این نهادها س��کوت کرده و اقدام��ی برای مجازات 
مدعیان صورت نداده اند. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که با ادعای واهی عدم همکاری ایران اقدام به 
صدور قطعنامه علیه جمهوری اس��المی در شورای 
ح��کام می کند، چگونه در براب��ر ادعای حمله رژیم 
صهیونیس��تی به تاسیسات هسته ای ایران سکوت 
کرده و این رژیم را مورد بازخواست قرار نمی دهد؟ 
چرا ش��ورای امنیت در برابر این ادعا واکنش نشان 
نداده و خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی برای 
رد یا اثبات ادعای رسانه هایش نشده است؟ اینگونه 
رفتارهای دوگانه و غیرمس��ئوالنه آژانس و شورای 
امنیت یک ب��ار دیگر حقانیت جمهوری اس��المی 
ایران مبنی بر غیرحرفه ای بودن و صرفا سیاس��ی 
کار ب��ودن این نهادها را اثبات می س��ازد. نهادهایی 
که با این گونه رفتارها، زمینه ساز بدعتی خطرناک 
می ش��وند که با توجه به ذرات خانه های هسته ای 
رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی معلوم نیست 

در آینده چه بحرانی برای جهان ایجاد نماید.
هر چند امروز حمله س��ایبری صهیونیستها اثبات 
نش��ده است اما وقتی عرفی نادرست و خطرناک در 
جهان ایجاد میش��ود  معلوم نیست که در آینده در 
نقطه دیگری از جهان چه حادثه ای روی دهد. شاید 
آن زمان تاسیسات هسته ای فعال دچار حادثه ای 
مرگبار برای محیط زیس��ت و بشریت شود؛ فاجعه 
ای که مسئولیت آن مستقیما با نهادهایی همچون 
ش��ورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
کشورهای مدعی حمایت از صلح جهانی که کشورها 
را به بهانه امنیت جهان تحریم می کنند، خواهد بود 
که امروز در برابر ادعاهای رژیم صهیونیستی سکوت 
ک��رده و می روند تا زمینه س��از عرفی خطرناک در 
تهدید کردن تاسیسات هس��ته ای کشورها شوند. 
جامع��ه جهانی و صل��ح طلبان اکن��ون منتظر آن 
هس��تند تا ببینند که آژانس و ش��ورای امنیت چه 
واکنشی به ادعای صهیونیس��تها خواهند داشت و 
براس��اس آن میزان اعتمادشان به این نهادها شکل 
خواهد گرفت که اس��تمرار رفتار سوال برانگیز آنها 
قطعا نتیجه ای جز تش��دید به بی اعتمادی جهانی 
به شورای امنیت و آژانس و مدعیان دروغین صلح و 

امنیت جهانی نخواهد بود.

منتظر پاسخگویی 
مدعیان امنیت

خ���ب���ر

خ���ب���ر

سرمقاله

 ناصر ایمانی
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ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

به همت س��تاد اجرایی فرمان امام و با همکاری نیروهای 
مرزبانی اس��تان خراسان جنوبی ، 2٥٠٠ بسته پروتئینی 

در مناطق محروم مرزی استان توزیع شد. 
مرحل��ه دوم  اج��رای  راس��تای  در  گ��زارش  بنابرای��ن 
رزمایش همدلی و احس��ان توس��ط بنیاد احس��ان ستاد 
اجرای��ی فرمان امام و کم��ک به آس��یب دیدگان کرونا، 
نیروه��ای مرزبان��ی اس��تان خراس��ان جنوبی اق��دام به 
توزی��ع 1٠ ت��ن گوش��ت م��رغ در قالب 2٥٠٠ بس��ته 
 پروتئین��ی در مناط��ق مح��روم م��رزی اس��تان کردند.
س��ردار "علی اصغر مس��روری" فرمانده مرزبانی اس��تان خراس��ان جنوبی در دیدار مدیرکل 
اس��تانی س��تاد اجرایی فرمان امام ضمن ضمن قدردانی از اقدامات ستاد درخصوص حمایت 
از مناطق محروم گفت: حضور مرزنش��ینان و عش��ایر در مناطق م��رزی باعث تقویت امنیت 
مرزها و قوت قلب مرزبانان اس��ت و مرزبانی نیروی انتظامی این آمادگی را دارد که در بحث 

خدمت رسانی به مرزنشینان با ستاد اجرایی فرمان امام همکاریهای بیشتری داشته باشد.
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام خدمات زیادی در راستای اشتغال زایی و محرومیت زدایی در 
مناطق مرزی و عشایری استان انجام داده و در دوسال اخیر شاهد مهاجرت معکوس دربرخی 
مناطق بودیم، حمایت از آس��یب دیدگان کرونا هم باعث قوت قلب مردم مناطق کم برخوردار 
شده است. موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در خراسان جنوبی نیز دراین دیدار گفت: 
از سال88 که دفتر ستاد اجرایی رسما در استان راه اندازی شده، بیش از 8٠٠ ملیارد تومان 
در خصوص اش��تغال روستایی، ساخت مس��اجد و مدارس، ساخت خانه های بهداشت و امور 
 خدمات بهداش��تی، آب رسانی به روستاهای فاقد آب شده سرمایه گذاری صورت گرفته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین:  

تدوین نقشه راه بلند مدت در روابط تهرانـ ـ 
پکن طبیعی است

رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین اقتصادهای دو کشور را مکمل هم عنوان 
کرد و گفت: تدوین برنامه و نقشه راه برای روابط دو کشور طبیعی است، این 
هم طبیعی است که بخش مهمی از این نقشه درباره مواد خام و زیرساخت ها 
باش��د. »مجیدرضا حریری« روز شنبه در نشست مرکز تحقیقات راهبردی با 
موضوع تصویب برنامه 2٥س��اله همکاری های مش��ترک ایران و چین اظهار 
داشت: روابط تجاری ایران و چین، به خاطر برجام کاهش نیافت بلکه کاهش 
قیمت نفت موجب افت مبادالت تجاری دو کش��ور شد. مسئله انرژی محور 
اصلی روابط دو کش��ور است این هم فقط در روابط ایران و چین نیست بلکه 
بس��یاری از کشورهاست. وی با بیان اینکه چین شریک نخست تجاری ایران 
طی یک دهه گذشته بوده است، اظهار داشت: چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا 
اس��ت و در آینده ای نزدیک به قدرتمندترین اقتصاد دنیا تبدیل می شود ولی 
در حوزه تئوری تعداد کس��انی که در کشور به چین و قدرت این کشور فکر 
می کنند، اندک است در حالی که کارشناسان سایر کشورهایی که روابطشان 

با ما کمتر از چین است، خیلی بیشتر است.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین ادامه داد: وقتی به چین می رویم حداقل 
شصت، هفتاد نفر در وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، حزب کمونیست و... 
به فارس��ی صحبت می کنند و به مسائل مهم ایران آشنا و نزدیک هستند در 
حالی به عکس این موضوع وجود ندارد. حریری گفت: وقتی ش��ی جین پینگ 

در ژانویه 2٠16 به ایران آمد، درباره این سند توافق شد. از حدود یک سال و 
اندی پیش مجدداً اقداماتی برای تدوین سند همکاری های مشترک 2٥ساله 
آغاز ش��د. این اقدامات نگاه��ی بلندمدت و در ابعاد مختل��ف اعم از نظامی، 

امنیتی، سیاسی، منطقه ای، بین المللی، فرهنگی و اقتصادی و... است.
وی با بیان اینکه "از زمان مرحوم هاش��می رفس��نجانی تا به امروز مدل های 
مختلف دولت سیاس��ی را در ایران داشتیم"، خاطرنش��ان کرد: در همه این 
دولت ها، چین از شرکای اول تجاری ایران بوده است. فرض کنید انقالب نشده 
بود. اگر می خواستیم شریک اول تجاری مان را انتخاب کنیم، این انتخاب چین 
ب��ود. این فعال اقتصادی در تبیین علل این ش��رایط گفت: نوع اقتصاد ایران 
مبتنی بر فروش مواد خام به دنیا اس��ت، چین هم خریدار این کاالهاس��ت و 

همین مسئله موجب می شود دو کشور شریک اول تجاری همدیگر باشند.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و چی��ن با بیان اینکه ارتباط سیاس��ی، امنیتی، 
فرهنگ��ی و... ایران با روس ها بهتر از چین اس��ت، ابراز داش��ت: رکورد رابطه 
اقتصادی ایران و روس��یه، 2.2 میلیارد دالر بوده و هیچ وقت هم از این بهتر 
نشده است، به علت اینکه اقتصادهای دو کشور شبیه یکدیگر و رقیب یکدیگر 

هستند در حالی که اقتصاد ایران و چین، مکمل یکدیگر است.
حریری ادامه داد: در خاورمیانه کشورهایی مانند امارات و عربستان در اردوگاه 
غرب سیاسی هستند اما شرکای اول و دوم تجاری چین در منطقه عربستان 
و امارات هستند و عراق و ایران در رتبه های بعد قرار دارند. وی با بیان اینکه 
موضع گیری علیه چین در کشور، به سیاست داخلی بازمی گردد، یادآور شد: 
ارتباط ما با چین طبیعی اس��ت پس طبیعی است نقشه راه برای برنامه بلند 
مدت بنویسیم، طبیعی هم اس��ت که شصت، هفتاد درصد این نقشه درباره 
مواد خام باشد و مابقی هم قاعدتاً توسعه زیرساخت ها است. چین در توسعه 

زیرساخت ها رتبه اول را دارد و ایران هم به شدت به اینها نیاز دارد.  ایرنا
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صفحه 8

نگرانی غربی ها و غربزده ها از توافق 25 ساله ایران و چین

تجدید مناقصه عمومى 9826 
 شماره مجوز 1399/1691

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومى پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کالیه (شامل: الف- احداث ساختمان به 
متراژ 222/29مترمربع ب- دیوار کشی محوطه به متراژ 100/15 متر طول ج- محوطه سازي به متراژ 616/25 متر مربع) به شماره (2099091335000014) را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/04/14 مى باشد . 
-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : پایان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/04/17

-مهلت زمانى ارسال پیشنهاد : تا ساعت: 19:00 روز شنبه مورخ 99/04/28.
-زمان بازگشایى پاکت ها: زمان گشایش پاکات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 99/04/29

-شرایط مناقصه گران: 1- : داشتن شخصیت حقوقی 
2: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه 

کشور).
3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 14,350,000,000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 2. 
- تضمیـن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 717,500,000 ریال.

- محل تامین اعتبار: منابع داخلى شرکت گاز استان قزوین
-قیمتهاى پیشنهادى مناقصه گران مى بایست متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15 مبلغ 
اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :
 آدرس: قزوین-مینودر-میدان حافظ-بلوار سیدالشهداء-خیابان اشرفى اصفهانى -شرکت گاز استان قزوین - طبقه همکف - دبیرخانه و تلفن: 028-3194

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :  41934-021     دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

مناقصات  اطالعات رسانى  پایگاه  یا  و   www.nigc-qazvin.ir نشانى  به  تکمیلى  اطالعات  دریافت  منظور  به  واجد صالحیت دعوت مى شود  از شرکت هاى 
(http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

نوبت اول: 1399/04/14
نوبت دوم: 1399/04/15

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات :
 3/218/213

جزئیات طرح مجلس برای حمایت از 
»سوت زنی«

به افراد فاقد ماسک خدمات ارائه نشود
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

 با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و نیروی مرزبانی صورت گرفت:

توزیع 10 تن گوشت مرغ در مناطق محروم 
 مرزی خراسان جنوبی

یادداشت

رئیس اتاق مشترک ایران و چین:  

تدوین نقشه راه بلند مدت در 
ـ پکن طبیعی است روابط تهرانـ 
1

واکنش یکپارچه عراقی ها به هتاکی روزنامه 

عربستانی به مرجعیت دینی 

آل سعود خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است
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