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اهلل يار ملك ش��اهي رييس كميس��يون قضايي مجلس، 
محمد كاظمي، نايب رييس مجلس و عضو هيات رييسه 
فراكسيون حقوق شهروندي، محمد دهقاني و محمد جواد 
فتحي عضو كميس��يون قضايي، عبدالكريم حسين زاده 
نايب رييس كميس��يون اميد و محمد عل��ي وكيلي عضو 
هيات رييس مجلس يكشنبه آينده از زندان اوين بازديد 
مي كنند. البته اين تركيب كامل نيست و دو يا سه نفر نيز 
از كميسيون امنيت ملي به هيات اضافه مي شوند. اين خبر 
را اهلل يار ملك شاهي بعد از جلس��ه عصر ديروز اعالم كرد. 
حضور يا عدم حضور نماينده كميسيون بهداشت و درمان 
نيز هنوز محل بحث است. درخواس��ت بازديد از اوين بعد 
از ناآرامي هاي اخير طرح شد. نمايندگان مجلس ابتدا در 
نامه اي خطاب به روس��اي قوه مجريه و قضاييه خواستار 
آزادي هر چه س��ريع تر بازداشت شدگان ش��دند. اين تنها 
نامه اي نبود كه مجلس��ي ها تحويل حس��ينعلي اميري، 
معاون پارلماني ريئ��س جمهور دادند. نام��ه دوم كه قرار 
بود به واسطه وزير دادگستري به رييس قوه قضاييه تقديم 
ش��ود حاوي درخواس��تي براي بازديد از زندان اوين بود. 
درخواس��تي كه محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون 
قضايي و حقوقي چند روز قبل از مورد موافقت واقع شدنش 
خبر داد. بر اساس خبري رييس كميسيون قضايي اعالم 

كرده، اعضاي اين كميسيون يكش��نبه آينده به اتفاق دو 
يا سه نماينده از كميس��يون امنيت ملي كه هنوز اسامي 
آنها اعالن نشده اس��ت از زندان اوين بازديد مي كنند. اين 
در حالي است كه كميسيون بهداش��ت و درمان نيز اصرار 
دارد در هيات بازديدكننده نماينده اي داش��ته باشد. علي 
نوبخت حقيقي، رييس كميس��يون بهداش��ت ديروز در 
اين باره گفت: »توجه به آنكه پيش تر اين مس��اله مطرح 
ش��ده بود كه مجلس به عنوان يك واحد نظارتي، كميته 
حقيقت ياب زيرنظر كميسيون قضايي تعيين كند، وقتي 
متوجه اين مس��اله ش��دم در نامه هاي جداگانه به رييس 
مجلس شوراي اس��المي و رييس كميس��يون قضايي و 
حقوقي پيش��نهاد كردم حتما در مي��ان اعضاي كميته 
حقيقت ياب يك يا چند نفر از اعضاي كميسيون بهداشت 
و درمان نيز حضور داشته باش��ند چرا كه ابعاد پزشكي و 
رواني زندانيان به گونه اي است كه حتما بايد يك طبيب 
با نگاهي طبيبانه به قضيه نگاه كند. با اين حساب اين دو 
نامه را به روساي مجلس و كميسيون قضايي ارسال كردم 
و همچنان منتظرم تا پس از تش��كيل تيم بازديدكننده 
بنده نيز يكي يا چند نفر از اعضاي كميسيون بهداشت را 
براي حضور در اين هيات معرفي كنم.« ملك شاهي رييس 
كميسيون قضايي و حقوقي اما با پيشنهاد نوبخت موافق 
نيست و گفته است  »درخواست بازديد از زندان مربوط به 
كميسيون قضايي و حقوقي اس��ت و در صورتي كه ديگر 

نمايندگان خواستار بازديد از زندان ها باشند، مي توانند به 
طور مستقل اقدام كنند.« اقدام مستقل، همان كاري است 
كه رييس كميسيون بهداشت قبال فكر آن را كرده است. او 
ديروز در واكنش به تاكيد ملك شاهي مبني بر اينكه بازديد 
نمايندگان از زندان اوين مختص اعضاي كميسيون قضايي 
است، گفت: اتفاقا به همين دليل و از آنجا كه احساس كردم 
تصميم گيري در اين رابطه خارج از حيطه اختيارات رييس 
كميسيون قضايي باش��د، در نامه اي جداگانه درخواست 
خود را تقديم رييس مجلس ش��وراي اس��المي كردم. به 
بيان ديگر خطاب به همتاي خود يعني رييس كميسيون 
قضايي اين پيش��نهاد را مطرح كردم اما با توجه به اينكه 
طبيعتا ايشان تصميم گيرنده نيس��ت به رييس مجلس 
نيز نامه اي جداگانه نوش��ته و حضور اعضاي كميس��يون 

بهداشت در هيات بازديد از زندان اوين را خواستار شدم. 
مجلس، مجلس نيست اگر بازديد نكند

فهرست اعضاي هيات بازديد كننده تقريبا معرفي و زمان 
بازديد نيز مشخص شده است. حسن نوروزي سخنگوي 
كميسيون قضايي با اشاره به اين بازديد كه يكشنبه آينده 
)8 بهمن( انجام مي ش��ود، گفت: جمع��ي از نمايندگان 
كميسيون به رياس��ت الهيار ملكش��اهي از زندان اوين و 
برخي زندان هاي ديگ��ر بازديد مي كنند، البت��ه در اين 
بازديد برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس و نمايندگان ديگ��ر مجلس هم حضور 

دارند. نماين��ده مردم رباط كريم و بهارس��تان درمجلس 
شوراي اسالمي افزود: اين بازديد با هدف پيگيري مسائل 
مربوط به بازداشت شدگان تجمعات وقايع اخير در كشور 
صورت مي گيرد، در اين بازديد نمايندگان از روند مسائل 
مربوط به اين افراد اطالع خواهند يافت. اين بازديد گامي 
در راس��تاي انجام وظايف نظارتي مجلس است چنانچه 
رييس كميسيون بهداشت تاكيد كرده بود: »اگر مجلس 
نتواند چني��ن بازدي��دي را انجام دهد، مجلس نيس��ت. 
وظيفه مجلس نظارت اس��ت و هنگامي كه مش��كلي در 
مملكت پيش مي آيد مجلس بايد ورود كند و بنده عملكرد 
احتمالي كساني كه سد راه شده يا مجلس را بيگانه بدانند، 
محكوم مي كنم.«عل��ي مطهري نماينده ته��ران نيز در 
واكنش به اين سوال كه آيا با توجه به آزادي اكثر زنداني ها 
هم اكنون براي انجام بازديد دير نشده است، گفت: »مساله 
اين اس��ت كه در حال حاضر بحث بازدي��د از زندان هاي 
تهران، مشخصا زندان اوين اس��ت و ثانيا اينكه بنا داريم 
در اين بازديدها در مورد يك نفر از زندانيان كه دس��ت به 
خودكشي زده بررسي انجام دهيم.«عضو فراكسيون اميد 
يادآور شد: »طبيعتا درباره شهرستان ها نيز بايد بررسي 
صورت گيرد اما فعال بحث در مورد بازديد از زندان تهران 
است. البته بماند كه بد نيس��ت كه اگر اين مساله به كل 
كشور تعميم داده شود تا درباره ديگر افرادي كه گفته شده 

خودكشي كرده اند نيز تحقيقات  بيشتري  صورت گيرد.«

روزنام�ه اعتم�اد مصاحب�ه مركز اس�ناد انقالب 
اس�المي با آي�ت اهلل هاش�مي را روز نوزدهم دي 
منتش�ر كرد كه ادامه آن به صورت روزانه منتشر 
خواهد ش�د. روز شنبه بخش�ي از پاسخ آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به اين سوال »مالقات  ايشان  با 
ش�اه  و اين  برخوردهاي  تقريبا نزديك  را چطوري  
توجيه  مي كرديد؟« به چاپ رسيد كه امروز ادامه 

آن را در زير مي خوانيد. 

خب ، جبهه  ملي  با اينكه آن  موق��ع  كار بزرگي  هم  كرده  
بودند و شاه  را شكسته  بودند و قضيه  30 تير هم  باز عمق  
بيش��تري  داده  بود به  قضيه  ولي  به  خاط��ر اين  كارهاي  
اين طوري  كه  حاال ما، تجزيه  و تحليل  زياد  سياسي  هم  
نداشتيم  روي  اين  مسائل . من  فكر مي كنم  با احساسات  
مذهبي  و با ادراكات  طبيعي  اسالمي مان  ديگر اواخر عمر 
اينها با اينها دل خوش��ي  نداش��تيم . به طوري  كه  وقتي  
مص��دق را زدند، گرفتن��د. من  به  نظ��رم  مي آيد كه  جو 
اطراف  ما ناراحت  نش��د.من  آن  موقع  در نوق بودم ؛ رفته  
بودم  براي  تبليغ  تابس��تان ، دالك  ده  ما، سلماني  ده  آمد 
ش��ب  خبر داد و تبريك  گفت . كه  من  چ��ي  گفتم  يادم  
نيست  اما جو مذهبي  اين  جوري  بود كه  شكستن  دكتر 
مصدق را آمد تبريك  گفت  ك��ه  آن  البته  دهاتي  و عوام  و 
تحت  تاثير تبليغات  و فالن  بود اما خب ، ما خودمان  االن  
يادم  نيس��ت  ولي  به  ذهنم  نمي آيد كه  بدم  آمده  باشد از 

تبريك  او، يا چيزي  گفته  باشم . 
اين طور شده  بود كه  جبهه  ملي  به  خاطر اين  سياست ها 
و رفتار بدي  كه  كردند، بعد از پيروزي  و همين  كارهايي  
كه  ليبرال ها مي كنند آن  موقع  هم  اثرش  را روي  طلبه ها 
و روي  جوان ها و اينها، گذاش��ته  بود. سقوط   ش��ان   يك  
مصيبت  تلقي  نشد. برگش��ت  ش��اه  را كارهاي  بد اينها 
درست  كرد. يعني  زمينه  كارهاي  بعدي  شاه  را، بد عمل  
كردن  جبهه  ملي  درست  كرد. البته  توده اي ها هم  موثر 
بودند. حاال آن  هم  به  پاي  جبهه  ملي  گذاش��ته  مي ش��د 
ديگر. از خاطرات  معروف  ما همين  مسائلي  بود كه  وقتي  
برقعي  را آوردند قم ، برقعي  سيدي  بود پيش نماز بود در 
مس��جد امام  ولي  روحيه  چپي  و اينها، داش��ت . چپي ها 
آمدند گولش  زدن��د و بردنش  كنگره  وين ، بع��د از آنجا 
كه  برگش��ت ، توده اي ها در قم  يك  استقبال  عظيمي  از 
اين  كردند. خ��ب ، توده اي  ديگر قم  نبايد جاذبه  داش��ته  
باش��د، طلبه ها هم  مخالف  بودند با اين  كار. ما هم  جزو 
مخالفان  رفتيم ، يادم  اس��ت  كه  توي  صحن  و آنجاها كه  
رفتيم  مخالفت  مي كرديم . بعضي  از اي��ن  خدمه  حرم  و 
اينها جزو توده اي ها بودند، اينها طلبه ها را مي زدند و ما 
آن  شب  يك  عده اي  از طلبه ها كتك  خوردند. آنها آمدند 
جلوي  حرم ، جلوي  همين  ايوان  آيينه  قرآن  را]ناتمام [... 
اهانت  كردند به  طلبه ها، به  حوزه ، ب��ه  آقاي  بروجردي ، 
به  قرآن  اينقدر اينها بد عم��ل  كردند. بعد رفتند در خانه  
آقاي  بروجردي  اهانت  كرده  بودند. ما همان  شب  حركت  
كرديم  و فردايش  قيام  كرديم  كه  آن  حادثه اي  كه  ش��ما 
اشاره  كرديد؛ شايد همان موقع ها اتفاق افتاد، طلبه ها را 

كتك  زدند. 
   دقيقا چند نفر طلبه زخمي شدند؟ 

من  آن قدرها خيلي  روش��ن  يادم  نيس��ت . در آن  قضيه  
طلبه ها كتك  خوردن��د و يك  عده اي  از طلبه ها ش��ايع  
ش��د كه  مفقوداالثر ش��دند. يازده  نفر مي گفتند كشته  
و مفقوداالثر ش��ده اند كه  ماها باز در متن  قضايا نبوديم؛ 
ديگران  هدايت  مي كردند مس��ائل  را، ما جزو س��ياهي  
لش��كر بوديم . رفتيم  در خانه  آقاي  بروجردي  شب  آنجا 
استغاثه  كرديم ، كمك  خواستيم . فردا مرحوم  آقاي  شيخ  
علي اكبر تربتي  آمد س��خنراني  كرد در مدرسه  فيضيه . 
ما اجتماع  كرده  بوديم ، بعد هم  رفتيم  در ش��هرباني  در 
شمال  همين  شيخان ، شهرباني  آنجا بود. يك  ساختمان  
آجري  هست  ش��هرباني بود آن  موقع  قبال شهرباني  بود. 
ما رفتيم  آنجا و تظاهرات  كرديم  پاس��بان ها يا ژاندارم ها 
آمدن��د. نمي دان��م ، در بالكن  ايس��تادند. مبلغي  يكي  از 
طلبه هاي  داش  مش��تي  آن  موقع  بود. ايش��ان  يك  دفعه  
پريد رفت  باال و از تو س��الن  رفت  در بالك��ن  و ما ديديم. 
اسلحه  اينها را گرفته  و با اينها گالويز شده . خيلي  حادثه  
عجيب  و غريبي  بود ديگر. اين  ش��هامت  ب��ود، به  نظر ما 
شهامت  بود ديگر. او هم  جزو كس��اني  بود كه  با فداييان  
اسالم  اينها، شعار مي داد. س��خنراني  هم  خوب  مي كرد. 
جزو كس��اني  بود كه  با شعار و س��خنراني  حرف  مي زد، 
آباداني  بود. كه  يك  دفعه  شروع  كردند گاز اشك آور پرت  
كردن  ميان  ما. به  م��ا حمله  كردند، پاس��بان ها و اينها، 
حمله  كردند. ما ف��رار نكرديم، گاز اش��ك آور انداختند. 
گاز اش��ك آور كه  انداختند خب ، ما نمي دانستيم  چيه ؟ 
يك  دفعه  چش��م هاي مان  شروع  كرد به  س��وختن  و آب  
آمدن . رفتيم  در خانه  آقاي  بروجردي  داد و فرياد كرديم ، 
كسي  به  دادمان  نرسيد. متفرق ش��ديم  در شهر. همان  
وقت  منزل مان  در كوچه  ح��رم  تقريبا مقابل  كوچه  ارگ  
پهلوي  كتاب فروشي  موالنا اينها، اينجا يك  كوچه اي  بود 
در باالخانه اي  يك  اتاقي  اجاره  كرده  بوديم، در آن  كوچه  
بوديم . شب  رفتيم  آنجا و بوي  گاز اش��ك آور آنجا را هم  
گرفته  بود و چشم مان  تا صبح  مي سوخت. خيلي  حادثه  
وحشتناكي  شده  بود آن  شب  براي  ما. دوباره  فردا طلبه ها 
جمع  ش��دند فردايش  بود يا همان  روز بود، رفتند چند 
تا مغازه  بود در ش��هر مي گفتند اينجا پات��وق توده اي ها 
بود، يكي  آرايشگاه  نامي  بود در خيابان  ارم  آن  باال، يكي  
خياطي  بود م��ال  آقايي  بود ب��رادر آن  س��يد آقايي  اين  
برادرش  طلبه  بود، يكي  از اين  كفش  كن هاي  حرم ، آنجا 
از پاتوق هاي  توده اي ها ب��ود، ريختند طلبه ها اينجاها را 
شكستند و خرد كردند. حادثه  خيلي  پر سروصدايي  بود. 
بعد ديگر آقاي  بروجردي  از تهران  كس��اني  را خواست، 
آمدند و قول  مساعدت  دادند در همين  صحن  سخنراني  
گذاشتند. فردا براي  اينكه يازده  تا مفقوداالثر ما داريم  اين  
آقاشيخ  فضل ا... محالتي  جزو س��خنران ها بودند، آقاي  

مكارم  هم  جزو سخنران ها بود.

زهير موسوي| نزديك به ش�ش ماه از آغاز به كار 
دولت دوازدهم مي گذرد. درس�ت است اين زمان 
براي ارزيابي عملك�رد دولت كافي نيس�ت اما در 
همين مدت كم ش�اهد برخ�ي اتفاق�ات بوده ايم. 
وزراي�ي در دول�ت دوازده�م حض�ور دارن�د كه 
ژنرال هاي دولت اول روحاني بودند اما در اين شش 
ماه آن طور كه بايد و ش�ايد نتوانستند انتظارات را 
برآورده كنند. »علي تاجرنيا« معتقد است برخي 
وزرا از چيدمان كابينه دوازده�م راضي نبوده و به 
همين دليل انگيزه خود را ب�راي ادامه همكاري در 

دولت از دست داده اند.  

   در دول�ت يازده�م وزرايي حضور داش�تند كه 
نتايج عملكرد آنها، دس�تاورد هاي دولت يازدهم 
را شامل مي ش�د اما همان وزرا در دولت دوازدهم 
رفتار متفاوت�ي از خود نش�ان داده ان�د و همين 
رفتار متفاوت س�بب شده اس�ت بيش از گذشته 
در تيررس رس�انه هاي منتقد ق�رار گيرند. دليل 
اين تفاوت رفت�اري و عملكردي برخ�ي وزرا در 

چيست؟
رفتار و فعاليت وزرا تابعي از رفتار مجموعه دولت و شخص 
رييس جمهور است. من احساس مي كنم در دور اول هم 
روحاني و هم مجموعه دولت با انگيزه بيش��تري فعاليت 
مي كردند. دليل اين انگيزه براي فعاليت آن بود كه بتوانند 
حضور خودرا استمرار بخشيده و برنامه هاي خود را براي 
حوزه هاي مختلف سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي پياده 
كنند. از همين رو نيازمند حضور ج��دي بودند. موضوع 

ديگري ك��ه وجود داش��ت 
آن بود كه در دولت يازدهم، 
خرابي هاي ناش��ي از دولت 
گذش��ته از لحاظ رواني كار 
دولت را از اين جهت راحت تر 
مي كرد كه بخ��ش عمده اي 
از اي��ن نارس��ايي ها متوجه 
برنامه ري��زي غل��ط در دوره 

قبل بود. 
  اما اين ب�راي دولت يازدهم ب�ود. در دوره دوم 
دولت آقاي روحاني انتظ�ارات از دولت باال رفته 

است. اينطور نيست؟
درس��ت اس��ت. در دور دوم انتظار اين بود ك��ه چون اين 
دولت و ش��خص رييس جمهور به راي مردم نيازي ندارد 
بايد با فراغ بال بيش��تر، جدي تر و در عي��ن حال با انگيزه 
بيش��تري برنامه هاي خود را دنبال كند. من فكر مي كنم 
تركيب كابينه دوم روحاني ب��راي وزرايي كه به اصطالح 
پاشنه ها را وركشيده بودند و به دنبال فعاليت پر حجم و 
گسترده بودند يك نوع ترمز بود. انتظار برخي وزرا آن بود 
كه در دولت بخشي از كساني كه در دولت قبلي منفعل تر 
بودند كنار رفته و دولت با ان��رژي مضاعفي برنامه خودرا 
پيش برد؛ ب��ه ويژه آنك��ه در اي��ن دوره رييس جمهوري 
مواضعي اتخ��اذ كردند كه نش��ان دهنده يك عزم جدي 

براي انج��ام اصالح��ات در 
حوزه هاي مختلف ب��ود اما 
به زعم بنده آق��اي روحاني 
ن��ه تنه��ا كابينه دوم ش��ان 
كابينه رو به جل��و نبود بلكه 
در برخ��ي از وزارتخانه ه��ا 
ب��ه وي��ژه در وزارتخانه هاي 
سياسي، آموزشي و فرهنگي 
عقبگردي جدي داشت. من 
فكر مي كنم اين بخش از دولت كه نيروهاي با انگيزه تري 
بودند مانند وزير راه و شهرس��ازي، وزير بهداش��ت، وزير 
امور خارجه، وزير جهاد كشاورزي و وزرايي شبيه به اينها 

تركيب جديد دولت دوازدهم خارج از توقع شان بود. 
  آيا حضور برخي اف�راد در دفتر رييس جمهور 

براين موضوع تاثيرگذار بوده است؟
قطعا حضور فردي مانند واعظ��ي در دفتر رييس جمهور 
تاثيرگذار بوده اس��ت. ايش��ان عمده رويكردهاي ش��ان، 
رويكردي اصولگرايي است و بيش از آنكه به دنبال تعامل با 
جريان هاي حامي آقاي روحاني باشد، به دنبال البي كردن 

با مخالفين براي كاهش مشكالت است. 
  ارزيابي ش�ما از حضور و نق�ش جهانگيري در 

دولت دوازدهم چيست؟
با توج��ه به نق��ش آفريني موث��ري كه جهانگي��ري در 

رقابت هاي انتخابات داشت، رييس جمهوري بايد فرصت 
بيشتر و نقش موثر تري به ايشان مي داد. 

  يعني در بدنه دولت بي انگيزه شده است؟
خير، متاس��فانه احس��اس مي كنم مجموعه دولت از آن 
انگيزه الزم براي فعال شدن برخوردار نيست به ويژه آنكه 
برخي از وزرا احس��اس كرده اند كه در نگاه رييس جمهور 
رابطه دوستي و نزديك بودن تاثيرگذار تر است تا كارنامه 

فعاليت ها. 
  ب�راي مقابل�ه ب�ا اي�ن بي انگيزگ�ي وظيف�ه 

جريان هاي سياسي چيست؟
من فكر مي كنم جريانات سياس��ي ك��ه در اينجا منظور 
اصالح طلبان است، به كفايت دولت را همراهي كرده اند و 
به نوعي در حضور قوي ايشان نسبت به دوره گذشته در 
انتخابات نقش موثري داشتند. اين حمايت ها حتي تا بعد 
از تشكيل اين كابينه ضعيف بازهم ادامه داشت. من فكر 
نمي كنم جريان اصالحات وظيفه ديگري در برابر دولت 
داشته باشد جز نقد مشفقانه تا در اين مدتي كه روحاني 
مس��ووليت را به عهده دارد، خي��ال اصالح طلبان راحت 

باشد.
  آيا اين نداشتن انگيزه در آينده سبب مي شود 

كه شاهد خداحافظي برخي وزرا با دولت باشيم؟
 اين به نظر رييس جمهور بس��تگي دارد. به هر حال اين 
دولت متناسب با آنچه روحاني در انتخابات مطرح مي كرد، 
نيست. اين بستگي به روحاني دارد كه چه مقدار بخواهد 
دولت را در مس��ير پر نش��اط و پر انرژي بودن قرار دهد يا 
اينكه به نوعي دولت در همين مسير روزمّرگي كه قرار دارد 

مسير را ادامه دهد. 

علي تاجرنيا در گفت وگو با »اعتماد«: 

برخي وزرا  بي انگيزه شده اند

گفت و گو

نظرات خود را برای ما 
پیامک کنید
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 آگهي فراخوان عمومي مزایده
 شماره  96-27

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد برای فروش اقالم مازاد انبار خود از طریق برگزاري مزایده عمومي و واگذاری آن به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد صالحیت 
با شرایط ذیل اقدام نماید. 

1- موضوع مزایده: فروش اقالم مازاد انبار از قبیل: اقالم سالم خط تولید لوله پالستیكي و مواد شیمیایی)انواع سالم ویا تاریخ گذشته(، روغن صنعتی )سالم(، کابل 
مازاد ضایعاتي، اقالم اس�قاطي مكانیكی/ابزاردقیق/مخابرات/فن آوري اطالعات، گوشی تلفن و سانترال،  ضایعات آهنی، بشكه خالی فلزی و پالستیكی،الستیک 

مستعمل و ... 
2- مزایده گزار: شرکت پتروشیمی جم 

3- شماره مزایده:   96-27
4- محل تحویل مواد: استان بوشهر – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی )عسلویه( - شرکت پتروشیمی جم 

5- دستگاه نظارت: واحد عملیات کاال و انبارهاي مجتمع پتروشیمي جم
6- تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانكی به مبلغ پنج درصد مبلغ کارشناسی اقالم درخواستی

7- قیمت پایه مزایده: قیمت کارشناسی درج شده برای هر کاال
8- شرایط الزم جهت شرکت در مزایده:

الف( اخذ مجوزهای الزم جهت بارگیری، حمل و خروج اقالم از محدوده منطقه ویژه
ب( رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوط به حفظ محیط زیست 

ج( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مي باشد.
9- شرکت پتروشیمي جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنكه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

10- خرید اسناد: واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 9 صبح تا 15 بعدازظهر تاریخ 1396/11/02 لغایت 1396/11/11 با در دست داشتن 
معرفي نامه و فیش واریزي به مبلغ 2.000.000 ریال )غیرقابل استرداد( به حساب  2663107006 بانک تجارت به نام پتروشیمي جم به نشاني تهران -خیابان توانیر، خیابان 
نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه 6، پالك 27، طبقه3  امور حقوقی و پیمانها و یا بوشهر – عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادي پارس مجتمع پتروشیمي جم امور 
 tender@jpcomplex.com :حقوقي و پیمانها مراجعه نمایند. تمامی مكاتبات و هماهنگی های الزم در خصوص این مزایده از طریق پست الكترونیک شرکت به نشانی

بوده و لذا اعالم رسمی نشانی پست الكترونیک مزایده گر در نامه معرفی نماینده جهت دریافت اسناد، برای تداوم اطالع رسانی ها الزامی است.
11- تحویل پاکات: کلیه اسناد مزایده بایستي توسط اشخاص مجاز تكمیل، امضاء و ممهور گردیده و بصورت الك و مهر شده در پاکات )الف،ب و ج( قرار داده 

شوند و حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 96/11/21 به نشاني فوق الذکر تحویل گردند. 
12- بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات و اعالم نتیجه نهایی طی اطالعیه های جداگانه به مزایده گران اعالم خواهدشد.

13- شماره تماس: 021-88650457-8 

روابط عمومي شرکت پتروشیمي جم 

هاشمي به روايت  هاشمي)9(

آرزو  فرشيد

وزير اطالعات به اغتشاش��ات اخير اشاره و بيان كرد 
كه نقطه ش��روع بحران از اقدامات دش��منان نبود. 
سيدمحمود علوي در جلسه ش��وراي اداري استان 
اصفهان گف��ت: حض��ور س��رمايه گذاران در عرصه 
اقتص��ادي موجب برطرف ش��دن مش��كل بيكاري 
و تقويت اقتصاد كشور خواهد ش��د و الزمه فعاليت 

بخش خصوصي نيز تامين امنيت است. 
 وي با بي��ان اينكه در مب��ارزه با تروريس��ت ها، مغز 
آنان را هدف قرار مي دهي��م، تصريح كرد: برخورد با 
مفاسد اقتصادي با ديگر مسائل متفاوت است و بايد 
با اقدام هاي مناسب و شايسته جلوي فرار سرمايه ها 
را گرفت تا از افزايش بيكاري در كش��ور جلوگيري 
شود. وي با انتقاد از عملكرد افرادي كه موجب دامن 
زدن به احساس نااميدي در جامعه مي شوند، افزود: 
بايد با انسجام و همدلي، ريشه كمبودها را خشكاند. 

وزير اطالع��ات با بي��ان برخي مش��كالت و زمينه 
نارضايتي ها از قبيل مس��ائل قوميتي، معيش��تي و 
ريزگردها در كش��ور گف��ت: مش��كالت اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي مي تواند به جامعه آسيب بزند. 
برخي مواق��ع، اين گونه كاس��تي ها را ب��ه حكومت 
نسبت مي دهند كه در نتيجه آن، مسائل اجتماعي 

به مسائل سياسي تبديل مي شود. 
 علوي با اشاره به اغتشاشات اخير گفت: نقطه شروع 
بحران از اقدامات دش��منان نبود بلك��ه دامن زدن 
به نارضايتي ها موج��ب بروز حوادث ش��د كه البته 
همكاري و همدلي دستگاه هاي امنيتي، انتظامي و 

اطالعاتي، آن را برطرف كرد. ايسنا

شهيندخت مالوردي، دس��تيار ويژه رييس جمهور 
گفت: ماموريتي كه براي دستيار ويژه رييس جمهور 
در امور اجراي منشور حقوق شهروندي تعريف شده 
است ارزيابي، نظارت و هماهنگي است منتها انتظار 
عمومي اين اس��ت كه دس��تيار ويژه رييس جمهور 
كليه م��وارد نقض حق��وق ش��هروندي را به صورت 

موردي پيگيري كند و به نتيجه برساند. 
دس��تيار وي��ژه رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه مثال 
مش��هودي از موانع سياس��ي اف��زود: دول��ت اراده 
سياس��ي خود را با اعالم و ابالغ منشور نشان داد، به 
همين دليل هم مطالبات عمومي باال رفته است اما 
اجراي منشور حقوق شهروندي نياز به هماهنگي و 
تعامل بين اركان حاكميتي دارد كه اين مساله هنوز 
شكل نگرفته اس��ت. در واقع با وجود انواع چالش ها، 
اراده مل��ي بايد باش��د وگرن��ه وضع مان اي��ن نبود. 

خبرآنالين

آيت اهلل مرتض��ي مقتدايي، عض��و مجلس خبرگان 
رهبري درباره ويديويي كه اخيرا از جلس��ه انتخاب 
رهبري در مجلس دوم خبرگان منتش��ر شده است 
گفت: ب��ه نظر من پخ��ش اين مطالب ب��راي عموم 
مصلحت نيس��ت. اين ش��ايد خالف مصال��ح عامه 
باش��د. براي اينكه مطالبي كه مق��ام معظم رهبري 
در آن جلسه فرمودند كش��ف از يك تواضع اخالقي 
و كشف از يك شايستگي بود. اينكه هركسي از نظر 
اخالقي خودش را كوچك و از تكب��ر دور مي بيند و 
از خودخواهي، تفرع��ن، معروفي��ت و امثالهم دور 
 اعالم مي كند، اين يك س��نت بين علماي اس��الم 

بوده است. 
وي افزود: پخ��ش اينگونه ام��ور در جامع��ه باعث 
مي ش��ود آن كس��اني كه در وادي اين نوع اظهارات 
نيس��تند فكر كنند كه ف��رد خودش در ح��ال اقرار 
است. به همين خاطر انتش��ار آن خيلي كار خطايي 
بود ول��ي در عين حال باي��د توضي��ح داد كه مردم 
بدانند اين اظهارات ي��ك روش اخالقي و تواضع در 
بين مراج��ع بوده و االن هم هس��ت و ادام��ه دارد و 
كسي فكر نكند كه مطالبي كه ايشان فرمودند اظهار 

يك واقعيتي است بلكه يك تواضع است. 
مقتدايي در واكنش به انتشار اين ويديو تاكيد كرد: 
يك خيانتي بوده اس��ت كه رفتند مطلب محرمانه 
را منتش��ر كردند و اين موضوع بايد پيگيري ش��ود. 

اعتماد آنالين

شروع بحران از اقدامات دشمن نبود

تعامل بين اركان حاكميتي براي 
اجراي حقوق شهروندي

انتشار ويديويي از جلسه انتخاب 
رهبري خيانت بود

اكبر توكلي / ايرنا

بازديدازاوينيكشنبهآيندهانجامميشود
رييس كميسيون قضايي مجلس خبر داد


