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رابطه قواي س��ه گانه به وي��ژه قوه مجري��ه و قضاييه در 
س��ال هاي گذش��ته برخالف انتظار چندان دوس��تانه 
نبوده و روس��اي جمه��ور و قضايي��ه در مقاطعي عمال 
درگير بگومگوهاي سياسي از طريق تريبون هاي رسمي 
مي شدند. حاال اما مدتي اس��ت كه ديگر نه خبري از آن 
بگومگوهاي ناخوشايند است و نه صحبتي از انتقادهاي 

گاه و بيگاه دولت و قوه قضاييه از يكديگر. 
بعض��ي جامعه شناس��ان معتقدن��د گاهي بح��ران و 
ناماليمات فردي و اجتماعي، حس همدلي و همكاري 
را ارتق��ا مي ده��د و ح��ال، به نظر مي رس��د تش��ديد 
عداوت هاي خارجي كه با روي كار آمدن ترامپ در كاخ 
سفيد از يكس��و و باالگرفتن مشكالت داخلي همچون 
معضالت معيش��تي و اقتصادي درپي افزايش نرخ دالر 
و بي ثباتي بازار ارز از ديگرسو عمال به همگرايي بيشتر 
در داخل كشور و ميان مسووالن ياري رسانده و به اين 
تعبير ش��ايد بتوان گفت كه توجه به اين روابط حسنه 
قوا، ديدن نيمه پر ليوان در اوضاع و احوال اين روزهاي 

مملكت است. 
همنشيني سران قوا در دوم ارديبهشت ماه 

همزمان درحالي كه در اوج روابط نامس��اعد قوا، بعضا 
جلسات و نشست هاي مشترك سران قوا هم يا با تاخير 
طوالني مدت برگزار مي ش��ود يا اصال برگزار نمي شد، 
حاال چند ماهي است كه اين جلسات با نظم و انتظامي 

نس��بتا قابل قبول درحال برگزاري است و در اين ميان 
در ش��رايطي كه چند روز پيش از برگزاري راهپيمايي 
وحدت آفرين 22 بهمن س��ال گذشته، آخرين نشست 
از اين جلس��ات مشترك در سال گذش��ته برگزار شد، 
اولين جلسه سال جديد نيز روز 6 فروردين ماه امسال 

ب��ه ميزباني رياس��ت جمهوري برگزار ش��د و حس��ن 
روحاني، علي الريجاني و صادق آملي الريجاني درباره 
مهم ترين مسائل كشور ازجمله مش��كالت اقتصادي 
با يكديگر مذاكره كردن��د. در اين اوضاع بهروز نعمتي، 
سخنگوي هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
روز گذش��ته از برگزاري نشست بعدي س��ران قوه در 
روز 2 ارديبهش��ت ماه، يعني به فاصله كمتر از يك ماه 

از جلسه قبل خبر داده است. بهروز نعمتي در اين رابطه 
به پانا گفته است: حسن روحاني رييس جمهوري، علي 
الريجاني رييس مجلس ش��وراي اس��المي و آيت اهلل 
آملي الريجان��ي رييس قوه قضاييه روز يكش��نبه، دوم 
ارديبهش��ت ماه در مجلس شوراي اس��المي گرد هم 

مي آيند و موارد متفاوتي نظير چگونگي حمايت بيشتر 
از كااله��اي ايراني و ايس��تادگي در مقابل توطئه هاي 

دشمنان در اين نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
همدلي قوا در گفتار و كردار

بازگشت روابط قواي سه گانه به حالت طبيعي و ارتقاي 
سطح همدلي و همكاري ميان روساي س��ه قوه اما در 
حالي به اوج خود رسيده كه اين مهم نه تنها در عملكرد 
و برگزاري جلسات سران قوا نمود يافته است، بلكه حتي 
در گفتار و كالم روساي قواي س��ه گانه نيز ظهور و بروز 
دارد. آن چنان كه حس��ن روحاني، رييس جمهوري در 
يكي از آخرين اظهارات خود كه پس از س��خنان مقام 
معظم رهبري در روز عيد مبعث و از قضا در حضور علي 
الريجاني و آملي الريجاني روساي مجلس و دستگاه قضا 
ايراد كرد، به اين مهم اشاره كرد و در بخشي از سخنانش 
با اش��اره به عداوت ها و دش��مني هاي خارجي، س��ران 
كشورهاي غربي را خطاب قرار داد و گفت: خوشبختانه 
نس��بت به ملت ايران هر توطئه اي كه خواستيد انجام 
دهيد، حضور و ايستادگي و مقاومت مردم، توطئه شما 
را خنثي كرد و اخيرا به فكر آن بوديد كه مردم را از نظر 
اقتصادي با مشكل مواجه و اطمينان مردم را نسبت به 
آينده اقتصاد كشور خدش��ه دار كنيد. رييس جمهوري 
ادامه داد: در اينجا در محضر رهبر معظم انقالب بايد از 
وحدت و يگانگي قوا و همه نهادها و رس��انه ها در زمينه 
مقابله ب��ا توطئه اخي��ر و كمك به س��اماندهي اقتصاد 
كشور، تشكر و سپاسگزاري كنم، البته همواره هدايت، 

حمايت و ارش��ادات رهبري مددكار دولت و ملت بوده 
و خواهد بود. 

رييس دولت دوازدهم در ادامه گفت: ما در توطئه هايي 
كه آنها براي ايران تدارك ديده بودند و چش��م طمع به 
اقتصاد و التهابات اقتصادي دوخته بودند، پيش دستي 
كرديم و در بهترين ش��رايط، دس��ت به اقدامي زديم تا 
دشمن را مايوس تر كنيم. وي افزود: به صراحت به ملت 
بزرگ ايران مي گويم، دولت و نظام جمهوري اس��المي 
اي��ران، در زمينه اقتصادي، سياس��ي و ديپلماس��ي و 
فعاليت هس��ته اي، از هر زم��ان ديگر آماده تر اس��ت و 
هرگونه توطئه اي مورد نظر دشمنان باشد، آن توطئه را 
در نطفه، خفه خواهد كرد. رييس جمهوري سخنانش 
را با تاكيد موكد بر اهميت وح��دت و همدلي در مقابله 
با توطئه ها و مشكالت پايان داد و در اين رابطه تصريح 
كرد: با وحدت، اتحاد، انسجام، برادري و يكپارچگي و با 
هدايت رهبري از همه توطئه ها، به خوبي عبور خواهيم 

كرد. 
صيانت دستگاه قضا از پول ملي

البته اين استقبال از همدلي و همكاري به هيچ عنوان 
يك طرفه نب��وده و اتفاقا ديگر مس��ووالن نيز در اين 
راس��تا تالش كردند. تا آنجا كه آيت اهلل صادق آملي 
الريجاني روز گذش��ته بار ديگر بر اين مهم انگش��ت 
گذاشت و با اشاره به التهابات اخير در بازار ارز و تدابير 
دولت ب��راي مديريت ب��ازار اظهار ك��رد: بحمداهلل با 
تدبير دولت محترم، تالطم هاي موج��ود در بازار ارز 
تا حدي حل شده است گرچه توقع داشتيم كه دولت 
محترم و بانك مركزي زودتر وارد عمل ش��وند اما به 
هرحال قوه قضاييه از ه��ر اقدامي در جهت صيانت از 
ارزش پول ملي و ايج��اد ثبات در ب��ازار ارز كه الزمه 
كار اقتص��ادي اس��ت، حمايت همه جانب��ه مي كند. 
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر پش��تيباني از تعادل در 
بازار ارز و مجموعه اقدامات براي بسترسازي اين امر، 
تصريح كرد: نيروي انتظامي و ساير نهادهاي امنيتي 
نيز براي اجراي سياس��ت هاي دولت در ساماندهي و 
مديريت بازار ارز همكاري كامل را خواهند داش��ت و 
اميدواريم كه دولت نيز برخي كاستي هاي موجود را 
اصالح كند تا تجار و بازرگانان نيز نگران فعاليت هاي 
خود نباشند. آملي الريجاني افزود: در بحث مبارزه با 
قاچاق كاال نيز اميدواريم كه همه دستگاه ها با انجام 
وظايف قانوني خود تالش كنند كه اقتصاد ملي از اين 

ناحيه آسيب نبيند. 

هم افزايي نهادهاي مختلف حاكميت مي تواند حركت را 
تند تر كرده و راه حل هاي بهتر و قوي تري را به دست دهد. 
به هر حال راهكار هايي بايد ارايه شود كه قابليت اجرايي 
شدن داشته باشد. همگرايي و انسجام قوا در راستاي منافع 
ملي و عموم خواهد بود. خرس��نديم كه مي بينيم اخيرا 
نشست هاي بين سران قوا با فواصل كمتر تكرار مي شود. 
اميدواريم تصميم��ات قوي اي ك��ه در اين جلس��ات با 
هماهنگي گرفته مي شود، براي رفع مشكالت و معضالت 
كشور و منفعت عمومي مردم ثمربخش باشد. اين جلسات 
وقتي منظم، پيگير و مستمر باش��د، قبل از پيش آمدن 
بحران ها و تبديل مش��كالت كوچك به معضالت بزرگ، 
حل و فصل خواهد شد. تكرار اين جلس��ات و هم افزايي 
براي تصميماتي كه در آن گرفته مي شود نيز امري مهم 
اس��ت. در مدت زماني كه از روي كار آمدن دولت گذشته 
است، اين نوع جلسات براي هم انديشي بين قوا كمتر بوده 
است. اين نوع جلسات مي تواند از پيش��روي و بحراني تر 
شدن مشكالت كش��ور جلوگيري كند. اميدواريم كه به 
صورت جدي و منظم جلس��اتي با كار ويژه مشخص بين 

سران قوا برگزار و تكرار شود.

بركات همفكري قوا

  حجت االسالم حسن روحاني، رييس جمهوري در مراسم روز مبعث امسال: در اينجا در محضر رهبر 
معظم انقالب بايد از وحدت و يگانگي قوا و همه نهادها و رسانه ها در زمينه مقابله با توطئه اخير و كمك 

به ساماندهي اقتصاد كشور، تشكر و سپاسگزاري كنم.
  آيت اهلل صادق آملي الريجاني، رييس قوه قضاييه: قوه قضاييه از هر اقدامي در جهت صيانت از ارزش 

پول ملي و ايجاد ثبات در بازار ارز كه الزمه كار اقتصادي است، حمايت همه جانبه مي كند.
   بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس: حسن روحاني رييس جمهوري، علي الريجاني رييس 
مجلس شوراي اسالمي و آيت اهلل آملي الريجاني رييس قوه قضاييه روز يكشنبه، دوم ارديبهشت ماه 
در مجلس شوراي اسالمي گرد هم مي آيند و موارد متفاوتي نظير چگونگي حمايت بيشتر از كاالهاي 

ايراني و ايستادگي در مقابل توطئه هاي دشمنان در اين نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رييس قوه قضاييه بر لزوم صيانت از ارزش پول ملي تاكيد كرد 

حمايت آملي از تدبير روحاني

آگهی مناقصه عمومی يک   مرحله ای 97.3 ) نوبت اول ( 
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران به نمايندگی از آب و فاضالب استان تهران 

 موضوع مناقصه : تهيه ، خريد و اجرای خطوط جمع آوری شبکه فاضالب شهر واوان 
 مدت اجرای عمليات : 6 ماه شمسی    

 محل اجرا:  شهر واوان    
 محل تامين اعتبار : اعتبارات عمرانی ) اسناد خزانه اسالمی – اوراق مشارکت ( 

 مبلغ برآورد اوليه : 32،291،021،966  ) سی و دو ميليارد و دويست و نود و يک ميليون و  و بيست و يک هزار و نهصد و شصت و شش(  ريال 
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :  1،615،000،000 ) يک ميليارد و ششصد و پانزده ميليون (    ريال در وجه شرکت آب و فاضالب  استان تهران 

 مهلت دريافت اسناد: 97.1.29 الی  97.2.5
 مهلت ارائه پيشنهادات 97.2.19  )تا ساعت 14 (

 تاريخ بازگشايی پاکات الف و ج    :  97.2.22  ساعت 11 صبح )ذيحسابی آب و فاضالب استان تهران  ( 
 دستگاه نظارت :   معاونت مهندسی و توسعه               

 محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : دبيرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران  واقع درکيلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمينی ، روبه روی پاسگاه نيروی انتظامی .
 هزينه خريد اسناد : 985،000 ) نهصد و هشتاد و پنج هزار    ( ريال می باشد که بايد به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واريز و فيش نقدی ارائه گردد .

 هزينه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 دارا بودن رتبه 5 آب  و سابقه کارهای مشابه   و ثبت در سامانه http://sajar.mporg.ir  و  همچنين گواهی نامه صالحيت ايمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی برای کليه شرکت کنندگان الزامی می باشد .

http://iets.mporg.ir : سايت ملی مناقصات 
Swest.tpww.ir : سايت آبفای جنوب غربی استان تهران 

http://tender.bazresi.ir : سايت سامانه کشوری 
www.nww.ir : سايت مهندسی کشور 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.4 ) نوبت اول ( 
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

 موضوع مناقصه : خريد کنتور مولتی جت تمام خشک کالس C160R در سايزهای 1/2 ، 3/4 ، 1 و 2 اينچ  و تحويل در انبار کارفرما 
 مدت تحويل کاال: 3 ماه  شمسی

  محل تامين اعتبار : اعتبارات جاری  
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  : 441،250،000  ) چهارصد و چهل و يک ميليون و دويست و پنجاه هزار ( ريال در وجه شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

  مهلت دريافت اسناد : 97.2.1 الی 97.2.8 
  مهلت ارائه پيشنهادات :   97.2.22  )تا ساعت 14 (

 تاريخ بازگشايی پاکات الف :   97.2.23  )ساعت 14 در دفتر امور بازرگانی و قراردادهای آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران( 
 دستگاه نظارت :   معاونت درآمد و امور مشترکين       بازرس فنی :  بازرس مورد تاييد کارفرما

 محل تحويل کاال : رباط کريم، ميدان شهيد بهشتی ، جنب فرمانداری ، مجتمع انبارهای مرکزی شرکت آب وفاضالب جنوبغربی استان تهران
 محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : دبيرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران واقع درکيلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمينی ، روبه روی پاسگاه نيروی انتظامی .

 هزينه خريد اسناد : 985،000)  نهصد و هشتاد و پنج هزار ( ريال می باشد که بايد به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واريز و فيش نقدی ارائه گردد .
 هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

  فقط توليدکنندگان و نمايندگان انحصاری ، مجاز به شرکت در مناقصه ميباشند.
http://iets.mporg.ir : سايت ملی مناقصات 

Swest.tpww.ir : سايت آبفای جنوب غربی استان تهران 
http://tender.bazresi.ir : سايت سامانه کشوری 

www.nww.ir : سايت مهندسی کشور  

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.5 ) نوبت اول  (
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران به نمايندگی از شرکت آب و فاضالب استان تهران .

 موضوع مناقصه : خريد، بارگيری و حمل لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف و تحويل در انبار کارفرما 
 مدت تحويل کاال: 2 ماه  شمسی

 محل تامين اعتبار : اعتبارات طرح های عمرانی – اسناد خزانه اسالمی و يا اوراق مشارکت  
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  : 411،150،000  ) چهارصد و يازده ميليون و يکصد و پنجاه هزار ( ريال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 

 مهلت دريافت اسناد : 97.2.1 الی 97.2.8 
 مهلت ارائه پيشنهادات :   97.2.22  )تا ساعت 14 (

 تاريخ بازگشايی پاکات الف :   97.2.24  )ساعت 10:30 صبح ذيحسابی آبفای استان تهران( 
 دستگاه نظارت :   معاونت مهندسی و توسعه       بازرس فنی :  بازرس مورد تاييد کارفرما

 محل تحويل کاال : سه راه آدران – به سمت شهريار – بعد از پل روگذر قطار سمت راست – ورودی ايستگاه CNG – انبار لوله آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
 محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : دبيرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران واقع درکيلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمينی ، روبه روی پاسگاه نيروی انتظامی .

 هزينه خريد اسناد : 985،000) نهصد و هشتاد و پنج هزار( ريال می باشد که بايد به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان .واريز و فيش نقدی ارائه گردد .
 هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

 فقط توليدکنندگان و نمايندگان انحصاری ، مجاز به شرکت در مناقصه ميباشند.
http://iets.mporg.ir : سايت ملی مناقصات 

Swest.tpww.ir : سايت آبفای جنوب غربی استان تهران 
http://tender.bazresi.ir : سايت سامانه کشوری 

www.nww.ir : سايت مهندسی کشور 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

تجديد آگهی  فراخوان  عمومی ارزيابی کيفی96.49 
) نوبت اول(  

 دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
 شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمايه گذار جهت تامين و راه اندازی کنتور در شهرستان بهارستان به تعداد 
10،000 دس�تگاه از محل اعتبارات فاينانس  جاری  اقدام نمايد ، لذا واجدين ش�رايط بصورت مس�تقل و يا  گروههای مش�ارکت داخلی و کنسرسيوم مشتمل 
برتامين کنندگان کاال و  تامين کنندگان مالی و پيمانکاران ذيصالح و دارای توانمندی الزم جهت شرکت در فراخوان ميتوانند از تاريخ 97.1.28 لغايت 97.2.3 
جهت دريافت و ارائه اسناد ارزيابی به نشانی دبيرخانه شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران واقع در کيلومتر22 جاده ساوه شهرک واوان، بلوار امام 
خمينی )ره ( ، روبروی پاسگاه نيروی انتظامی حوزه ستادی مراجعه نمايند و اسناد دريافتی را پس از تکميل به همراه کليه مدارک و مستندات خواسته شده 
طی آن حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97.2.22 ارسال نمايند. بديهی است پس از ارزيابی مدارک ارزيابی که توسط شرکت کنندگان تکميل و تحويل می شود از 

سرمايه گذارانی که مورد تائيد قرار گيرند جهت ادامه فرايند  دعوت به عمل خواهد آمد.
 منبع تامين مالی : با توجه به شرايط خاص و جزئيات ويژه قابل مالحظه در اسناد اين پروژه که نظام پرداخت آن به صورت اختصاصی از محل وصول درآمدهای 
حاصل از اجرای پروژه های مذکور توسط برنده مناقصه به طور همزمان مورد طرح ريزی قرار گرفته است لذا مناقصه گران از حيث احراز برای ارزيابی می بايست 

عالوه بر توانمندی اجرايی براساس نظام فنی اجرايی کشور از توانايی مالی اعم از فردی يا مشارکتی نيز برخوردار باشند.
 محل اجرا: شهرستان بهارستان 

 مبلغ برآورد اوليه : در حدود بيست و پنج ميليارد ريال 
  مدت اجرا: 12 ماه شمسی

  دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
  دارا بودن س�ابقه کارهای مش�ابه در زمينه س�رمايه گذاری در بخش خصوصی و همچنين دارا بودن گواهی نامه صالحيت ايمنی صادره از وزارت کار و رفاه 

اجتماعی در بخش اجرای عمليات برای کليه  شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 هزينه چاپ آگهی در دو نوبت بر عهده برنده فراخوان می باشد. 

http://iets.mporg.ir : سايت ملی مناقصات 
Swest.tpww.ir : سايت آبفای جنوب غربی استان تهران 

http://tender.bazresi.ir : سايت سامانه کشوری 
www.nww.ir : سايت مهندسی کشور 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

اصالحيه  تجديد آگهی 96.59
با عنايت به درج آگهی شرکت آب  و فاضالب جنوب غربی استان تهران با موضوع احداث مخزن اضطراری 

500 متر مکعبی کامپوزيت  به استحضار می رساند موارد ذيل صحيح می باشد : 
 مبلغ برآورد اوليه : 9،553،882،765 ) نه ميليارد و پانصد و پنجاه و سه ميليون و هشتصد و هشتاد و دو 

هزار  و هفتصد و شصت و پنج ريال( صحيح می باشد.
 مبلع تضمين ش�رکت در مناقصه : 506،617،000 ) پانصد و ش�ش ميليون و ششصد و هفده هزار ريال (   

صحيح می باشد. 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران )سهامی خاص (

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

تلفن:66124025

هاشمي به روايت هاشمي )51(

اگر از خوانندگان ثابت روزنامه باشيد مي دانيد كه 
از ماه هاي پاياني سال گذشته به صورت دنباله دار، 
خاطرات  آيت اهلل هاش�مي را در اين س�تون چاپ 
كرده ايم و چاپ و انتش�ار قس�مت هاي بعدي اش 
ادامه دارد.  آيت اهلل هاشمي رفس�نجاني در شماره 
قبلي به ماجراي دس�تگيري خود در ق�م و پس از 
تظاهرات دوم شوال اش�اره مي كند. همچنين در 
شماره قبل ماجراي پخش اعالميه ها مطرح شد. در 
اين شماره ادامه اين گفت وگو و ماجراي دستگيري 

ايشان را مي خوانيم.

   چه كسي عليه شما اعتراف كرده بود، سرنخ 
از كجا دست شما آمد؟

 من ي��ك احتمالم هم��ان منزل آقاي ش��ريعتمداري 
هس��ت. چون آنجا ي��ك صحبتي ش��د ك��ه نصيري 
را احتم��اال فالن ج��ا - جايي مط��رح بود- مث��ال آنجا 
مي خواهند ترور كنند. اين حرف آنجا به يك نفر گفته 
شد، يك احتمال هم آنجاس��ت كه تا آخرش هم اين را 
درس��ت رو نكردند فقط مي گفتند تو يك جايي گفتي. 
گفتند در بازار گفتي، فالن گفتي. يك��ي هم بود كه ما 
با آقاي بهادران -در مس��جد ش��اه- بع��د از ماه رمضان 
يك مالق��ات طوالني در بازار س��لطاني و مسجدش��اه 
داش��تيم، بحث مي كرديم براي استخالص اين بچه ها. 
برنامه ري��زي اي كه پي��ش علم��ا برويم پي��ش آقاي 
خوانس��اري برويم، قم پي��ش آقاي گلپايگان��ي برويم، 
برنامه ريزي مي كرديم. ب��راي تالش براي نجات بچه ها 
كه موتلف��ه و اينها، كه ديگر گير نيفتن��د و امثال اينها. 
ظاهرا آن صحنه مذاكرات ما با آقاي بهادران هم مخفي 
شده بود، اينها را نگرفته بودند. اين را اينها مي دانستند 
حاال اين را چطوري ماموري گزارش داده بود كه ما آنجا 
با ايش��ان چيز مي كرديم، جلس��ة آن مدرسه هم ديگر 
براي شان كشف ش��ده بود.چون ديگر هر يك از اينها را 
كه گرفته بودند معلوم مي شد، به آن جلسه حساس شده 
بودند. آن جلسه هم كه من هم سخنگويش بودم آن هم 
حساس ش��ده بودند. از مجموعه اينها فكر مي كردم كه 
چيزي البته ادعاهايي كه عليه من كردند خيلي بيش از 
اينها بود گفتيم شايد، من تا به حال برايم روشن نشد از اين 
دو سه احتمال تا بعد ببينيم چه درمي آيد و نرسيدم هم، 
يك بار پرونده ام را رفتم ديدم -كه آنجا ببينم- كه اينها از 
كجا به ما رسيده بودند چون عجله اي بود و مرور كردن، 
نفهميدم. حاال ش��ما يك وقت]اگر[ پرون��ده را ببينيد، 
پرونده من س��ه جلد دارد. آن جلد مربوط به اين قسمت 
هست. االن بازجويي هايم هم هست. من هنوز نگرفتم و 
نخواندم حاال شما شايد بتوانيد دربياوريد. اگر درآورديد به 

من بگوييد من االن نمي دانم. 
بازجو گفت اين را آن قدر بزنيد تا همه اينها را قبول كند 
و رفت. آنجا تيم بازجويي بود كه س��رهنگ افضلي اداره 
مي كرد. س��رهنگ افضلي گويا آن موقع رييس سازمان 
امنيت بازار بود ساواك بازار بود، چون هيات موتلفه هم تو 
بازار بودند بيشتر به مسائل او مي خورد تيپ روحانيون و 
اينها هم بيشتر دوروبر اين مسائل بود، او اداره مي كرد. يك 

عده اي، يك تيم بازجو و شكنجه گر و اينها هم داشتند. 
   سرهنگ افضلي؟

همان اس��ت بله، نوعا او ب��ا ما طرف ب��ود. اما يك وقت 
اگر كس��ي تلفني مي كرد و يك مقدار ك��ه مهم تر بود، 
خود مولوي طرف مي ش��د. ما را نشاندند به بازجويي و 
سواالت ديگر، آن سوال هاي عصر و آنها نبود. سواالت 
ديگر، همين ردي��ف بود كه -اين ديگ��ر بايد برويد آن 

پرونده را پيدا بكنيد. 

تسنيم

توصيه براي انتخاب شهردار
وقتي چني��ن موضوع��ي را پذيرفتيم طبيعت��ا بايد به 
گونه اي عمل كني��م كه ب��ا كمترين حاش��يه به رفع 
مشكالت مردم بپردازيم. نبايد زانوي غم بغل كنيم و در 
مواجهه با هر مشكل و فشاري كنار بكشيم و بگوييم يك 
عده اي نمي گذارند ما كار كنيم. اين رفتارها مساله  هاي 
ما را حل نمي كند بلكه بايد با همه سختي ها كاري كه به 
عهده گرفته ايم به عنوان يك وظيفه ملي انجام بدهيم و 
همه اينها را گفتم كه تاكيد كنم انتخاب شهردار تهران 
نبايد بهانه اي براي زنده ش��دن مناقش��ه هاي قديمي 
باشد بلكه بايد طوري عمل كنيم كه روابط مان با ساير 
نهادهاي حكومتي بهبود پيدا كند. اين اولين ضرورت 
كار است. دومين نكته اي كه بايد در انتخاب شهردار به 
آن توجه كرد قابليت هاي مديريتي فرد منتخب است. 
دوستان ما بايد توجه كنند و كسي را به عنوان شهردار 
تهران انتخاب كنند كه جسارت، توان و قابليت اجراي 
وظايفي كه بر عهده اش گذاش��ته مي شود داشته باشد. 
نبايد صرفا به اسم ها توجه كنيم، يعني در عين حال كه 
بايد فردي انتخاب شود كه سابقه اش در شان شهرداري 
تهران اس��ت، بايد از توانايي ه��اي مديريتي خوبي هم 
برخوردار باشد. سومين مساله كه بايد مد نظر قرار گيرد، 
خوشنامي شهردار منتخب اس��ت. با توجه به آنچه كه 
در شهرداري تهران گذشته است، بايد فردي به عنوان 
شهردار جديد انتخاب شود كه به پاكدستي و شفافيت 
مالي معروف باشد و اين خصوصياتش براي همه مسجل 
شده باشد. در غير اين صورت بعيد است كه فرد منتخب 
بتواند چنان كه بايد و ش��ايد آنچه در طول س��ال هاي 

گذشته اتفاق افتاده جبران كند. 


