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مجلس کماکان مشغول طرح های بی فرجام است؛

قانونگذاری در خأل 
آگاهی از قانون

سياست 2

ظاهرا دست بهارستان برای سر و ســامان دادن به وضع موجود و 
نظارت و قانونگذاری با ابزار موجود چنان ناتوان اســت که برای عرض 

اندام رو به بدعت گذاری های عجیب و غریب آورده است. 
تازه ترین نمونه آن هم طرحی اســت که طی چند روز گذشته موج 
انتقادات توام با حیرت و شــگفتی را به سوی مجلس روان کرده است. 
البته طرح مذکور ایده ناب! مجلس یازدهم نیست. در مجلس دهم نیز 
نمایندگان موضوع ممنوع الخروجی مســئوالن نظام را مطرح کرده 

بودند که نافرجام ماند. 
حاال که مجلس یکدست تر از مجلس پیشین است، این طرح با قوت 
و قدرت بیشــتری به جریان افتاده تا سرپوشی باشد بر ضعف مجلس 

برای قانونگذاری و نظارت. 
هفته گذشته جالل رشــیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها از تهیه طرح یک فوریتی ممنوعیت خروج مسئوالن و 
مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر 
داد. او در توئیتر این خبر را مطرح  و بعــد هم اضافه کرد که این طرح با 
قید یک فوریت تنظیم و به هیأت رئیسه ارسال شده است. این نماینده 
مجلس این را هم تصریح کرد که طرحش به دنبال صیانت و حفاظت از 

بیت المال مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است. 
شش ماده و یک تبصره

چند روز بعد جزئیات این طرح منتشــر شد. مشخص شد که شش 
ماده دارد. ماده اول می گوید: »مدیرانی شــامل این طرح می شوند که 
در آیین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال 

مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.«...

هفته ای استثنایی پیش روست؛

بازار در آستانة کانال شکنی سکه و ارز
چرتکه 3

همين صفحه

  ظریف: نشانه جدی از نقش اسرائیل در ترور وجود دارد

 محسن فخری زاده 
دانشمند هسته ای کشورمان ترور شد

محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان عصر دیروز در آبسرد 
دماوند به مورد سوءقصد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، عصر جمعه صدای یک انفجار 
در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد خبرساز شد و در پی آن، شاهدان 

عینی یک انفجار و پس از آن صدای رگبار را تایید کردند. 
بنا بر این گزارش، ســه یا چهار تن دیگر نیز در این درگیری کشــته 

شده اند که گفته می شود از تروریست ها بوده اند.
 بیانیه وزارت دفاع در پی شهادت فخری زاده

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در پی شهادت محسن 
فخری زاده، رئیس ســازمان پژوهش و نــوآوری وزارت دفاع بیانیه ای 

صادر کرد.
در اطالعیه وزارت دفاع که عصر دیروز و ســاعاتی پــس از این ترور 

وحشیانه صادر شد، آمده است:
»بعدازظهر جمعه عناصر تروریســت مســلح خودرو حامل محسن 
فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله 
قرار دادند. در جریان درگیری تیم حفاظت ایشان با تروریست ها آقای 

محسن فخری زاده به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
متاسفانه تالش تیم پزشکی برای احیای ایشان موفق نبود و دقایقی 
قبل این مدیر خدوم و دانشمند پس از سال ها تالش و مجاهدت به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام ناجوانمردانه ترور یکی 
از مدیران متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک مقام معظم رهبری 

و ملت شهید پرور ایران اسالمی تبریک و تسلیت عرض می نماید.«
  نشانه جدی از نقش اسرائیل 

در ترور وجود دارد
وزیر خارجه کشورمان نیز جمعه شب در توئیتی با اشاره به این حادثه 
تروریستی در دماوند  گفت: »تروریست ها امروز یک دانشمند برجسته 
ایران را ترور  کردند. این بزدلی - که نشــانه های جدی از نقش اسرائیل 
در آن دیده می شود - نشانگر جنگ طلبی از سر استیصال مرتکبین این 

اقدام است.«
محمدجواد ظریف افزود: »ایران جامعه بین المللی - خصوصا اتحادیه 
اروپا - را به پایان دادن استانداردهای دوگانه شرم آور خود و محکوم کردن 

این عمل تروریستی دولتی فرامی خواند.«
همچون صاعقه بر سر قاتالن فرود خواهیم آمد

همچنین مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی و وزیر پیشین وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح در پیامی با تسلیت شهادت محسن 
فخری زاده، تصریح کرد: همچون صاعقه بر سر قاتالن این شهید مظلوم 

فرود خواهیم آمد و از کرده خود پشیمان شان می کنیم!
در پیام سردار حسین دهقان آمده است:

»صهیونیست ها در واپسین روزهای عمر سیاسی متحد قماربازشان 
در پی تشدید و افزایش فشــار بر ایران برای ایجاد یک جنگ تمام عیار 
هستند. شــب دراز است و قلندر بیدار! دوســت و برادر دیرینه ام شهید 
 محسن فخری زاده کسی بود که نامش رعب و ترس بر دشمنان این مرز 
وبوم می انداخت و ثمره مجاهدت هایش همچنان کابوس آنها خواهد بود. 
کسانی که در پس دعواهای سیاسی بی هیچ ادعا و تکفلی در حال مبارزه 

هستند و در این راه شهادت نصیب شان می گردد.عند ربهم یرزقون«
انتقام سختی در انتظار آمران و عامالن این اقدام کور خواهد بود

در پی ترور محســن فخری زاده، رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح که منجر به شهادت وی شد، 
رئیس ستادکل نیروهای مســلح در پیامی ضمن تسلیت شهادت وی 
تصریح کرد: »گروه های تروریستی و آمران و عامالن این اقدام کور هم 

بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود.«
در پیام سرلشکر پاسدار محمد باقری، آمده است:

»بار دیگر تروریست های کوردل وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید 
صهیونیستی در اقدامی وحشیانه، یکی از مدیران و خدمتگزاران عرصه 
علمی،پژوهشی و دفاعی کشور را به شهادت رساندند. ترور این مدیر توانا 
و شایسته گرچه تلخ و ضربه سنگینی به مجموعه دفاعی کشور بود، اما 
دشمنان کوردل بدانند راهی را که شــهید فخری زاده ها آغاز کرده اند، 
هرگز متوقف نخواهد شد. اطمینان می دهیم تا تعقیب و مجازات عامالن 

ترور شهید محسن فخری زاده از پای نخواهیم نشست.«
الزم به ذکر است اوایل ســال ۱397، منابع رژیم صهیونیستی اعالم 
کرده بودند که سازمان جاسوســی این رژیم »موساد« تالش کرده یک 

دانشمند هسته ای ایران را ترور کند اما عملیات او موفق نبوده است.
در این باره وبگاه »والال نیوز« گزارش داده بود عوامل موســاد پیشتر 
تالش کرده اند یک دانشمند هسته ای ایرانی به نام »محسن فخری زاده 

مهابادی« که مسئول راکتور اتمی تهران است را ترور کنند.
 این وبگاه اذعان کرده بود تمام دانشمندان هسته ای ایرانی که پیشتر 
ترور شدند یا سوء قصدی علیه جان آنها انجام گرفته، عملیات آن توسط 

عاملین موساد اجرا شده است.
مقامات اطالعاتی خارجی موساد به »والال« گفته بودند که فخری زاده 

در لیست ترور موساد قرار داشت.
به گزارش فارس، نام فخری زاده از طریق لیســت ســازمان ملل در 
اختیار موساد قرار گرفته بود. وی در این لیست تحت عنوان »دانشمند 
ارشــد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح و رئیس پیشین مرکز 
تحقیقاتی فیزیک )PHRC(« معرفی شده بود. محسن فخری زاده تنها 
دانشمند هسته ای ایرانی است که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نام او را مستقیما در شو تبلیغاتی ۲ سال پیش خود به زبان 

آورده و مدعی شده بود روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می کرده است.

خبر

ظریف: نشانه جدی از نقش اسرائیل در ترور وجود دارد

محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان ترور شد
سخنگوی دولت با اشاره به انتشار خبری 
درباره شــالق خوردن یک کارگر، گفت: من 
دلیل شالق خوردن این کارگر را نمی دانم اما 
شالق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم کرده 

و آزارم می دهد.
 به گــزارش ایلنا، علی ربیعی در حســاب 
کاربری خود در توئیتر نوشــته اســت: »در 
بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجاِم برجام و 
جامعه، به عادت بد همیشگی سری به فضای 

مجازی زدم. 
با تعجب، خبری تاسف انگیز در مورد  شالق 
خوردن یک  کارگر دیــدم. نمی دانم اتهام او 
چیست، اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ 

کارگر و زحمتکشی شکایتی نکرده ام.

 در طــول دوران وزارتم، صرفــا برای یک 
شکایت دستور پیگیری دادم آن  هم در مورد 
آخرین رئیس ســازمان تامین اجتماعی در 

دولت دهم بود. 
به یــاد دارم آقــای عباس عبــدی اوایل 
فروردین 9۸، به نقل از وکیل خوشنام کشور 
آقای صالح نیکبخت که وکیل این کارگر بود 
از من خواست برای رفع شبهه، نامه ای تنظیم 

کنم. 
من با ایشــان صحبت کردم کــه هر متن 
موثری که الزم می دانــد تنظیم کرده تا امضا 
کنم. اتفاقا در خط چهارم قبل از »شــکایت 
ندارم« خــودم واژه »نداشــته« را هم اضافه 
کردم. چون اساسا نه تنها اعتقادی به  شکایت 

ندارم بلکه به گواه همــگان، وزارت کار و دفتر 
من همیشه محلی برای تظلم خواهی کارگران 

بوده.  
من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم 
که به جرم قتل غیرعمــد عازم زندان بود یک 

روز به زندان برود و رضایت دادم. 
من دلیل شــالق خوردن ایــن کارگر را 
نمی دانــم امــا شــالق بر تــن هر انســان 
و کارگــری نگرانــم کــرده و آزارم می دهد. 
آقــای نیکبخت وکیــل این کارگر، شــاهد 
صادقی برای کل این ماجراســت   متاســفم 
از فضــای غیرمنصفانه کنونی کــه عده ای 
 بدون هیــچ اطالعــی، قضــاوت می کنند 

و می نویسند و...«

خبر

واکنش سخنگوی دولت به خبر شالق خوردن داوود رفیعی

شالق بر تن هر انسان و کارگری آزارم می دهد

شرکت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه انجا م عملیات انشعاب گیری 
گــرم )HOT TAP (را از طریق مناقصــه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.
۲- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان تهران 

تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱60، 
طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها 

موضوع مناقصه:
) HOT TAP( انجا م عملیات انشعاب گیری گرم

۳-   مدت اجراء پیمان: 730 )هفتصد و سی( روز تقویمي مي باشد. 
4-   نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری

۵-   محل اجراء پروژه: در سطح استان تهران مي باشد. 
 6-  نــوع و میــزان تضمین شــرکت در مناقصــه مطابق مصوبه شــماره
  ۱۲3۴0۲/ت 50659 ه- مــورخ 9۴/09/۲۲ هیــات محتــرم وزیــران 

به مبلغ 000’000’۴۲5 )چهارصد و بیست و پنج میلیون( ریال مي باشد.
7-  مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

99/09/0۸ تا تاریخ ۱399/09/۱۲ مي باشد .
 8 - زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱399/09/۲3 و محل 

ارسال آن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مي باشد.     
9- زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ  ۲۴ /09/ ۱399  و محل 

گشایش آن سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه مي باشد .

11- شرایط متقاضی: 
 حداقل داشــتن رتبه 5  تاسیســات، تجهیــزات از ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور . 
  داشــتن تجربــه کافــي و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه. 

)داشتن حداقل یک کار مشابه(
 داشتن حسن سابقه در کارهاي قبلي. 

 داشتن توان مالي. 
 داشتن ظرفیت خالی. 

 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاران. 
 ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور.
 عطف به آئین نامه اجرایي راهکارهاي افزایــش ضمانت اجرایي و تقویت 
حسابرســي ، انعقاد قراردادهاي بیــش از ۱0 برابر نصاب معامالت متوســط، 
صورت هاي مالي حسابرســي شــده توسط حســابدار رســمي، عضو جامعه 

حسابداران رسمي مورد نیاز مي باشد  .
متقاضیاني که داراي شــرایط مذکــور در بند »۱۱ « فوق بــوده و آمادگي 
اجراي پروژه را دارند، مــي توانند در مهلت تعیین شــده فــوق الذکر، جهت 
 دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 مناقصه عمومي ) يك مرحله اي ( 
)نوبت دوم(به شماره 99-08/065

شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(
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