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سخنگوی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه تأکید کردند

اروپا متعهد به اجرای برجام است

با ارسال بخشنامه معاون رئیسجمهور

شرکتهای دولتی ملزم به ثبت اطالعات در سامانه یکپارچه اطالعات شدند

معــاون اول رئیــس جمهوری با ارســال
بخشــنامهای ،کلیــه وزارتخانههــا،
ســازمانها ،مؤسســات و شــرکتهای
دولتــی ،بانکهــا و بیمههــا را ملــزم بــه
بارگذاری اطالعات در «سامانه یکپارچه
اطالعــات شــرکتهای دولتی» کــرد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر هیأت
دولــت ،اســحاق جهانگیــری بــا ارســال
بخشــنامهای ،همــه شــرکتهای دولتی

مشــمول مــاده ( )4قانــون محاســبات
عمومی کشور و ماده ( )4قانون مدیریت
خدمــات کشــوری و مــاده ( )5قانــون
رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقای
نظام مالی کشــور و همچنین مؤسســات
انتفاعی وابســته بــه دولت را ملــزم کرد
تا ضمــن معرفــی نماینــده تاماالختیار
خود به دفتر امور شــرکتهای دولتی در
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اطالعات

خــود را در «ســامانه یکپارچــه اطالعات
شــرکتهای دولتی» تکمیل و بارگذاری
کنند .وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات
دولتــی و شــرکتهای مادرتخصصــی
نیــز موظفنــد درخصــوص شــرکتهای
زیرمجموعه خود اقدامات الزم را انجام
دهنــد .براســاس ایــن بخشــنامه وزارت
امــور اقتصــادی و دارایی نیز مکلف شــد
امکانات مــورد نیاز به منظور دسترســی

بــه این ســامانه را فراهم کــرده و گزارش
عملکــرد دســتگاههای اجرایی یادشــده
موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی
 6ماهــه بــه دبیرخانــه ســتاد فرماندهی
اقتصــاد مقاومتــی ارســال کنــد .گفتنــی
اســت نمایندگان مجلس هم در جلسه
روز  19در راستای شفافیت بیشتر سیستم
مدیریت کشور ،طرحی را تصویب کردند
کــه براســاس آن شــرکتهای عمومــی

غیردولتــی و خصولتیهــا باید اطالعات
مالی خود را بهصورت شفاف علنی کرده
و به سازمان بورس ارائه دهند .براساس
تصمیــم مجلــس در غیــر ایــن صــورت
اعضــای هیأت مدیــره این شــرکتها با
مجازاتهایی روبه رو میشوند .موافقان
ایــن طــرح در توضیحــات خــود تأکیــد
کردند که شــفافیت مهمترین ابزار برای
مقابله با فساد است.

در غیاب مرجان شیخاالسالمی ،وکیل تسخیری از او دفاع کرد

حقوق دو هزار دالری سپر بالی تحریم!
گروه سیاسی

در چهارمیــن جلســه رســیدگی بــه
اتهامــات  14متهــم پرونــده شــرکت
بازرگانــی پتروشــیمی ،باالخــره نوبت
به دفاع مرجان شیخاالســامی رسید؛
متهمــی کــه البته سالهاســت از ایران
رفته و در کانادا مســتقر اســت .آنگونه
کــه قاضی مســعودی مقام در جلســه
دیــروز گفــت ،اتهــام وی «مشــارکت
در اخــال نظــام اقتصــادی کشــور بــه
میــزان  ۶میلیــارد و  ۶۵۶میلیــون
یــورو از طریــق اخــال در نظــام توزیع
محصــوالت پتروشــیمی کــه منجــر به
تحصیــل  ۷میلیــون و  ۶۵هــزار و ۵۲۹
یــورو -معــادل  ۸میلیــون و  ۷۱۰هزار
و  ۳۸۴دالر» اســت .بــر اســاس متــن
کیفرخواســت و توضیحــات نماینــده
دادســتان شیخاالســامی مدیرعامــل
شرکتهای «دنیز» و «هترا» بوده که با
شــرکت بازرگانی پتروشیمی همکاری
میکردهانــد .او البتــه پیــش از ایــن در
اطالعیــهای بــا رد اتهــام «اخــال در
نظــام اقتصادی» گفته بــود که تاکنون
وکیلــی در دادگاه رســیدگی بــه پرونده
بازرگانــی پتروشــیمی معرفــی نکرده
اســت .دیروز امــا یک وکیل تســخیری
به دفاع از او پرداخت و اتهامات وارده
را رد کــرد .در ابتــدای جلســه ،قاضــی
از حمزهلــو ،مدیرعامــل وقت شــرکت
بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول
این پرونده خواســت تا نحوه همکاری
با شیخاالسالمی را تشریح کند.
ëëحقــوق  2هــزار دالری مرجــان
شیخاالسالمی
متهــم رضــا حمزهلو توضیــح داد:
در سال  ۱۳۸۵از طریق اتاق بازرگانی،
فراخــوان همگانــی بــرای تشــکیل
شــرکتی بــه جهت حضــور در اصل ۴۴
داده شــد که در این خصوص شــرکت
ســرمایهگذاری ایــران تشــکیل شــد که
آن شــرکت از طریــق  ۱۲۶شــخصیت
حقیقــی و حقوقــی ایجــاد گردیــد کــه
تمامــی آن خصوصی بود و بانکهای
خصوصــی و تجــار بــزرگ نیــز در آن
بودند .وی افزود :این شرکت از دی ماه
 ۸۵تشــکیل شــد و بنده از ابتدای سال
 ۸۶مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل
از آن ،عضــو هیأت مدیره بودم .متهم
بیان کرد :هدف از تشــکیل این شرکت
ســرمایهگذاری در صدر اصل  ۴۴بود و
هدف ایــن بود که ســرمایههای بخش
خصوصــی بــرای احــداث واحدهــای

جدید جهتدهی شود.
متهــم حمزهلــو گفــت :مــوارد
ســازمانی کــه برای تشــکیالت طراحی
شــده بــود ،ایــن بــود کــه شــرکت،
هلدینگهــای مختلفی داشــته باشــد
و در معارفــهای کــه در ســطح کشــور
انجام میشــد ،گروههــای مختلفی به
شــرکت ســرمایهگذاری ایران مراجعه
میکردنــد کــه یکــی از آنهــا خانــم
شیخاالسالمی و همسرش بود.
وی افــزود :در آن زمــان آنهــا در
دو حــوزه فرهنگــی و تجــاری فعالیت
میکردنــد و در زمینــه فرهنگــی
خبرگزاری داشتند .البته تخصصی نیز
داشــتند که آن مربوط بــه  ITبود البته
ما در شــرکت خود و در داخل موضوع
 ITرا داشــتیم در چند نوبت که رفت و
آمد شــد ،تصمیم بر ایــن گردید که در
این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل
آن منجــر بــه تشــکیل شــرکتهایی
ماننــد هتــرا و دنیــز شــد و مربــوط بــه
تجــارت کاغــذ ،چــاپ و بخشهــای
مربــوط به رســانه بــود .وی ادامــه داد:
شیخاالســامی چهره شناخته شدهای
بــود و حتــی از فیلتــر شــورای نگهبــان
رد شــده بــود و به عنوان کارشــناس در
مجلس و کمیســیون فرهنگی شــرکت
میکرد .وی فرد محجبهای بود.
متهم ادامه داد :علت اینکه شرکت
دنیــز را ثبت کردیم ،ایــن بود که ما نیز
بــا تحریم مواجه شــدیم ،این درحالی
بــود کــه تــا پیــش از آن خیلــی راحــت
میشــد  LCداد و خریــد کــرد .بعد که
این مشکل اتفاق افتاد ،نیاز به شرکت
خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش
را برعهــده داشــت و نیازهــای وارداتی
که شــرکت هترا با طرفهای خود باید
تأمیــن میکرد ،تأمیــن مینمود و این
کار تــا پایان دورهای که من در بازرگانی
پتروشــیمی بودم ،ادامه پیــدا کرد و دو
ســه ماه بعد هــم از هترا و هــم از دنیز
خــارج شــدم و از اواخــر ســال  ۹۰دیگر
ارتباطی با ایشــان نداشــتم تــا اینکه از
سال گذشته به بعضی از مدارک برای
دادگاه نیــاز پیــدا کردم .امــا هیچ کدام
از مراجــع به عنوان شــخص ثالث این
مــدارک را بــه من تحویــل نمیدادند.
حمزهلــو گفــت :مــا کاری که بــه اتفاق
انجــام دادیم تا پایــان مدیریت من در
بازرگانی پتروشــیمی بود .در ســال ۸۶
آغــاز بــه همــکاری در زمینــه فرهنگی
کردیــم و از اواخر ســال  ۸۸کار تجاری
آغــاز شــد .خانــم شیخاالســامی
مدیرعامل دنیز و هترا تجارت بود.

وی در ادامــه درخصــوص عوایــد
مالی حاصــل از فعالیتهــای تجاری
برای متهــم شیخاالســامی گفت :هر
مبلغی به محض اینکه از طریق PCC
شــانگهای یا امور مالی اعالم میشــد،
سوئیفت آن به سوی دنیز میرفت من
نماینــدهای را از ســمت خود گذاشــته
بودم که به صورت شــبانه روز پیگیری
و نظــارت میکردنــد .عمــاً خانــم
شیخاالسالمی حقوق دنیز را داشت که
در آن زمــان فکر میکنــم دو هزار دالر
در مــاه بــود .وی افزود :عمــده عایدی
کــه وجود داشــت ،از محل تجارتی بود
کــه انجــام میشــد .وی اغلــب مــوارد
در ترکیــه بود و هزینه رفــت و آمد او را
شــرکت پرداخــت میکرد .مــا تجارت
میکردیم حتی بانک ملت قراردادی
مســتقیم با دنیز در ســال  ۹۰بسته بود
که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی
را میگرفت و برای کل کشــور فعالیت
میکرد.
ëëموکلم خــود را ســپر بــای تحریمها
قرار داد
پــس از اظهــارات حمزهلو نوبت به
سلوکی ،وکیل تسخیری شیخاالسالمی
رســید .او کــه معتقــد بــود موکلش در
زمــان تحریمهــا بــه عنــوان وظیفــه
درصدد کمک به صنعت پتروشــیمی
برآمد ،در دفاع از شیخاالسالمی عنوان
کــرد :بــا اعمــال زودهنــگام تحریمهــا
تمامی حســابهای بانــک مرکزی در
خارج مسدود شد و عمالً امکان انتقال
ارز به داخل ممکن نبود .در این شرایط
برای دور زدن تحریمها باید مسیرهای
غیرمعمــول بانکــی مورد شناســایی و
اســتفاده قرار میگرفت لذا استفاده از
افــراد و شــرکتهای خصوصــی بــرای
دور زدن تحریمهــا بیشــتر از هر زمانی
احســاس میشد .حسب تراکنشهای
ثبت شــده در طول همــکاری بین این
دو فــرد یعنی از بهمن  ۸۹تا مرداد ۹۰
بالــغ بر  ۶۵۰میلیــون یــورو ارز حاصل
از فــروش محصــوالت پتروشــیمی به
حســابهای موکلــه در خــارج واریــز
شــده اســت که عیناً تمامی ایــن ارزها
و پولهــا بــه حســابهای اعالم شــده
از ســوی شــرکت بازرگانی پتروشــیمی
واریز شــده است؛ البته مؤید این حرف
اسناد و مدارک است که نشان میدهد
تمامی ارزهای دریافتی به حسابهای
شــرکت بازرگانــی واریــز شــده اســت و
حتــی یــک ســنت هــم باقــی نمانــده
اســت .موکل بنده نه تنها هیچ جرمی
مرتکب نشــده اســت ،بلکه با ســپر بال

عکس :میزان

همزمــان بــا اقــدام جدید کاخ ســفید مبنی بر قــراردادن
نام ســپاه پاســداران انقالب اســامی در لیست گروههای
دیپلماسی
تروریســتی این کشــور و عــدم همراهی اروپاییهــا با این
تصمیم ،سخنگوی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه تأکید کردهاند که این
اتحادیه همچنان خواستار حفظ برجام است.
«مایا کاســیانچیچ» ســخنگوی اتحادیه اروپا و فدریکا موگرینی در بخشی
از گفتوگــوی خــود با ایلنــا ،گفت :معاهده هســتهای بــا ایران بــه اتفاق آرا
یک قرارداد خوب به حســاب میآمد که در تطابق با قوانین شــورای امنیت
سازمان ملل است ،این توافق روش کلیدی برای غیرهستهای کردن ایران و
فاکتوری مهم برای امنیت منطقه محسوب میشود ،اتحادیه اروپا همچنان
متعهــد بــه اجــرای برجــام اســت.وی ادامــه داد :اتحادیــه اروپــا اقدامهای
غیرقانونی یکطرفه شــریک امریکاییمان را مورد بررســی قرار میدهد .ما
بــه تحریمهــا نمیپیوندیم و این موضوع نشــاندهنده اقدام قــوی ما برای
حمایت از برجام اســت چراکــه آن(برجام) را در تطابق بــا قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل میدانیم.
ایــن مقام اروپایی افــزود :هدف ما حفاظت از شــرکتهای اروپایی برای
ادامه تجارت با ایران اســت .در  ۳۱ژانویه  ۲۰۱۹سه کشور عضو اتحادیه اروپا
یعنی فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،سازوکار اینستکس را راهاندازی کردهاند که
هدف آن تســهیل تجارت مشــروع بین ایران و جهان اســت .این موضوع در
تطبیق بــا قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و براســاس اســتانداردهای مبارزه
با پولشــویی و مقابله با تأمین مالی تروریســم به شــمار میآید .به گفته مایا
کاســیانچیچ ،ایــران به توافق هســتهای پایبند اســت و لغــو تحریمها بخش
مهمی از برجام اســت .باور داریم ســود حاصل از برجام باید به مردم ایران
تعلق یابد.
وی ادامه داد :از آغاز به کار اینســتکس بســیار راضی هستیم و معتقدیم
ایــن ســازوکار میتوانــد تأثیر تحریمهــا را کم کنــد و به شــرکتهای اروپایی
بــرای ادامه تجارت مشــروع و قانونی با ایران امکان دهد.البته این ســازوکار
نیــاز بــه زمان برای تطابق با ســاختار ایران دارد .اینســتکس بــه قوانین ضد
پولشــویی و مقابله با منابع مالی تروریســم توجه دارد و در آینده ســه کشــور
اصلی اینستکس یعنی فرانسه ،آلمان و انگلستان به ارائه جزئیات بیشتری
از این ســازوکار خواهند پرداخت.ســخنگوی اتحادیه اروپا درباره رویکرد این
اتحادیــه در قبــال ایــران گفت :ما یک رویکــرد متعادل و مشــخص در قبال
ایران داریم که مبتنی بر گفتوگو است .همواره بر تعامل سازنده وقتی پای
منافع ملی در میان است ،تأکید داریم.
ëëوزیرخارجه فرانسه :اروپا مصمم به حفظ برجام است
همزمــان وزیر خارجه فرانســه نیز تصریح کــرد :بهدنبال تصمیم امریکا
در خــروج از توافــق هســتهای برجام که باعث تأســف ما شــد ،اروپــا تا زمان
احتــرام جمهوری اســامی ایران به ایــن توافق ،تصمیم به حفــظ آن دارد.
بــه گزارش ایرنا« ،ژان ایو لودریان» شــامگاه جمعه در گفتوگو با رســانهها
در پاســخ به این ســؤال که بعد از تصمیم امریکاییها در اعالم کردن ســپاه
انقالب اســامی بهعنوان تروریســت خارجی با توجه بــه نقش برتری که در
اقتصاد ایران دارد ،به شرکتهای فرانسوی که مایل به تجارت با ایران برای
اجرای طرحهایشــان هســتند چه توصیهای دارید ،افزود :روابط اقتصادی با
ایران برپایه توافق هســتهای اســت کــه زمینههای اقدامات برابــر یا نابرابر را
با این کشــور فراهم میکند و براســاس مقررات اروپا ترجمه شــده است.وی
ادامــه داد :در قالب همکاریهای فرانســه ،آلمان و بریتانیــا ،مکانیزم مالی
اینســتکس اجرا شد که باید زمینه تحقق معامالت مالی را برای شرکتها و
بازرگانانی که مایل به برقراری روابط تجاری با ایران هســتند آســان کند و در
چارچوب قوانین اروپا باشد.
بــا این حال مقامهای کشــورمان از روند کند اقدامــات اروپا در مواجهه با
امریــکا و حمایت از برجــام انتقاد دارند .چنانکه رئیس جمهوری سهشــنبه
در روز ملی فناوری هســتهای به کشــورهای امضاکننده برجام هشدار داد که
«صبر اندازهای دارد» .وی گفت« :یکی از اعضای گروه  ،۵+١تمام تعهدات
خود را زیر پا گذاشــته و نشــان داده است که قابل اعتماد در جهان نیست ،از
اینرو به آن گروه پنج میگویم به وظایف خود توجه کنید ،ما صبر میکنیم
و تاکنون صبر کردهایم اما صبر آســتانهای دارد و در آن آســتانه ممکن است
دولت و ملت ایران قدم دیگری بردارند؛ برای آن روز هم فکر کنید».
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان هم پیش از این
گفتــه بــود :در صورتی کــه اروپایی ها به وعده هایشــان عمــل نکنند ،ممکن
اســت تحوالت و اقدامات آینده نه برای ایران ،نه برای اروپایی ها و نه برای
ســایر اعضای برجام خوشایند نباشد .تالش های زیادی شد تا برجام شکل
گیرد .لذا ما تمایل نداریم که این توافق توسط هریک از اعضای باقی مانده
در آن ،شکسته و نقض شود.
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■ حمزهلــو متهــم ردیــف اول پرونــده دربــاره مرجــان
شیخاالســامیگفتکهویچهرهشــناختهشــدهایبود
نیم نگاه وحتــیازفیلتــرشــوراینگهبانردشــدهبودوبــهعنوان
کارشناسدرمجلسوکمیسیونفرهنگیشرکتمیکرد.ویفردمحجبهایبود.
■ بــه گفته حمزهلو ،شیخاالســامی اغلــب در ترکیه بــود و هزینه رفت و
آمدش را شرکت می داد و حقوق او حدود دو هزار دالر در ماه بوده است.
■ مدیر عامل وقت شــرکت بازرگانی پتروشــیمی توضیــح داد که حقوق
خودش در سال  1390ماهیانه مبلغ  17میلیون تومان بوده است.
■ سلوکی وکیل تسخیری شیخ االســامی در دفاع از او گفت :موکل بنده
نــه تنها هیــچ جرمی را مرتکب نشــده اســت ،بلکه با ســپر بال قــرار دادن
خــود و خانواده که ممکن بــود تحت تأثیر تحریمها قــرار گیرند ،خدمات
شایستهای را به نظام داشته است.
■ به گفته سلوکی متهمه تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل
شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
■ وکیل تســخیری ادعا کرد :موکل من متواری نشــده اســت بلکــه به صورت
قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی میکند و اینکه چرا در دادگاه
حاضر نمیشود ،خودش صالح میداند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.
قــرار دادن خــود و خانــواده که ممکن
بود تحــت تأثیر تحریمها قــرار گیرند،
خدمات شایســتهای را به نظام داشته
است بنابراین متهم کردن موکل بنده
به اخــال در نظــام اقتصادی کشــور و
نیــز تحصیل مــال نامشــروع برخالف
عدالت است.
 300ëëمیلیون یورو به کشور بازنگشت
در ادامــه جلســه دادگاه ،حســینی
نماینــده دادســتان بــه دفــاع وکیــل
تســخیری شیخاالســامی مبنــی بــر
نجات دادن کشــور از دســت تحریمها
واکنــش نشــان داد و گفــت :کســی کــه
چنیــن اقداماتــی انجــام داده ،چــرا از
کشــور فــرار کرده اســت .چــه ضرورتی
داشــت در شــرکت هتــرا و دنیــز یــک
نفر مدیرعامل باشــد .بر فــرض اینکه
اســتفاده از خدمــات دنیــز و هتــرا
ضــروری بــوده ،چرا تشــریفات قانونی
رعایــت نشــده اســت و کار بــه صورت
پنهانــی صــورت گرفته اســت؟ چیزی

معــادل ۳۰۰میلیــون یورو با ارز منشــأ
داخلی تسویه شده لذا برخالف ادعای
وکیل متهم همه ارزها به داخل کشــور
نیامــده اســت .آیــا عــدم انتقــال۳۰۰
میلیون یورو موجب اخالل نمیشود؟
موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰
میلیون یورو با همکاری حمزهلو نقش
داشته است.
وکیــل شیخاالســامی امــا در برابر
اظهارات نماینده دادســتان ،همچنان
تأکیــد دارد کــه موکلش تمــام ارزها را
بــدون کســر حتــی یــک ســنت تحویل
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی داده
است .او در پاسخ به اظهارات نماینده
دادســتان مبنــی بــر متــواری بــودن
موکلش گفت :موکل من متواری نشده
است بلکه به صورت قانونی مهاجرت
کــرده و اکنــون نیــز در کانــادا زندگــی
میکنــد و اینکــه چــرا در دادگاه حاضر
نمیشــود ،خــودش صــاح میداند و
دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.

ëëحقوق  ۱۷میلیونی حمزهلو در سال ۹۰
متهــم ردیف اول پرونــده در رابطه با
 ۳۰۰میلیون یورو که مورد بحث نماینده
دادســتان بــود ،گفــت :موضــوع ۳۰۰
میلیون یــورو که هتــرا ارز دریافت کرده و
آن ارز را به بازرگانی داده اســت ،ارتباطی
بــه کیفرخواســت صــادره و موضوعــات
مــورد طرح در دادگاه نــدارد ،این مبلغ از
طریق شــرکت بازرگانی پتروشیمی بوده
و طبق مصوبه هیأت وزیران این ســپرده
هیچ گونــه تعهــد ارزی ندارد .بخشــی از
امــوال متعلق بــه خود شــرکت بازرگانی
اســت و این مبالغ در مســیر دیگری برای
کشــور هزینه شده اســت .متهم در پاسخ
به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه
چقــدر حقوقتــان بــود؟ گفــت :حقــوق
مصــوب بــه عنــوان مدیرعامــل دریافت
میکــردم کــه این مبلــغ در ســال ۱۷ ،۹۰
میلیــون تومــان بــود .الزم بــه ذکر اســت
که در ســال  ۸۹مبلغی بــه عنوان حقوق
مــن مصوب نشــده بــود .بنده بر اســاس
حقوقی که دریافت میکنم ،مسئولیت را
میپذیرم و ریال اضافی نمیگیرم.
ëëنظام به ما اعتماد کرد؛ مدیونیم
در ادامــه جلســه دادگاه قاضــی
مســعودی مقام از متهــم دیگر پرونده
محسن احمدیان خواست تا در جایگاه
قرار گیرد .او ضمــن رد اتهامات وارده،
گفــت :درخصــوص اتهــام اخــال از
من ســه بار آخریــن دفاع گرفته شــد و
میفرماییــد ارز را دیــر آوردنــد و یــا در
جایــی دیگــر نگــه داشــتند .مــن مدیر
میانی بودم و مســئولیت من صادرات
بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل
انجام نمیشــد .جناب حمزهلو دستور
مــیداد کــه حتــی بــه کــدام حســاب
پــول واریــز شــود .احمدیان ادامــه داد:
پیسیسی تبدیل به شرکتی شد که در
داخل نیــز خرید و فــروش میکرد زیرا
که مــا بازار داخــل را بلد بودیم و ســود
خوبی داشــت و بزرگترین محصولی
که میفروختیم ،گاز مایع بود .نظام به
ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشــاند که
مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر
نظام نبود ،ما نیز بلد نبودیم .من هنوز
هم متوجه نشــدم که نقــش من در آن
 6.6میلیارد یورو چیست؟
براســاس ایــن گــزارش ،قاضــی
مســعودی مقــام با رســیدن بــه وقت
ظهر ،ختم جلسه را اعالم کرد و گفت:
جلســه بعــدی دوم اردیبهشــت مــاه
برگزار میشــود و تا آن زمان تحقیقات
در زمینههــای مختلــف ادامــه خواهد
داشت.

برای ارائه گزارش سیل به مجلس

 4وزیر امروز به بهارستان میروند

جلســه علنــی امــروز مجلــس بــا حضور
 4وزیــر و دو مقــام مســئول دیگــر مرتبط
بــا ســیل برگــزار میشــود .به گفتــه علی
اصغــر یوســفنژاد عضــو هیأت رئیســه
مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی ،رضا
اردکانیــان ،محمــد اســامی و محمــود
حجتی وزیران کشور ،نیرو ،راه و شهرسازی
و جهاد کشاورزی در جلسه امروز گزارشی
از حادثــه ســیل در اســتانهای مختلــف
کشــور و نحــوه عملکرد ایــن وزارتخانهها
و دســتگاههای ذیربــط ارائــه میکننــد.
همچنین اسماعیل نجار رئیس سازمان
مدیریت بحران و سحر تاجبخش رئیس
ســازمان هواشناســی کشــور هــم در ایــن
جلســه حضور خواهند داشــت و گزارش
میدهنــد .پیــش از این در اولین جلســه
بهارستان در سال جدید قرار بود تعدادی
از وزیران مرتبط با حوزه سیل در مجلس
حاضر شوند که این اتفاق نیفتاد و منجر
بــه تذکــرات تنــد و تیــزی از ســوی برخی
نماینــدگان مجلــس شــد .حــاال معاون
پارلمانی رئیس جمهوری توضیح داده:
روز یکشــنبه هفتــه گذشــته مجلــس از
تعدادی از وزیران مرتبط با ســیل دعوت

عبدالرضا رحمانی فضلی

محمد اسالمی

کرده بود تا در جلســه حضــور پیدا کنند و
قرار بود آقایان در جلسه حاضر شوند .اما
شرایطی شــب قبل از این برنامه در چند
اســتان از جمله خوزستان پیش آمد و ما
بارندگیهای شدیدی را مشاهده کردیم.
وی ادامــه داد :شــرایط خاصــی به وجود
آمد و ما برای رســیدگی به این مشکالت
نیاز به تصمیم جمعی داشتیم؛ بنابراین
با توجه به اینکه مســائل مربوط به ســیل
باید لحظهای و مســتمر پیگیری میشــد
تا آثار کمتری از خود برجای بگذارد ،بنده
بهعنوان معاون پارلمانی دولت با هیأت
رئیسه مجلس شورای اسالمی صحبت و
اعالم کردم با توجه به شرایط فوق حضور
آقایان در مجلس میتواند به کار آســیب
بزنــد ،بنابرایــن از آقایــان هیــأت رئیســه
خواستم حضور وزیران را به وقت دیگری

محمود حجتی

رضا اردکانیان

موکول کنند .امیــری ادامه داد :بر همین
اســاس نامهای به هیأت رئیســه نوشــتم
و شــرایط موجود را در آن بیــان کردم و با
موافقت مجلس شورای اسالمی حضور
آقایــان بــه روز یکشــنبه (امــروز) موکــول
شــد.وی ادامه داد :آقای حاجیدلیگانی
در روز بعــد از ایــن ماجــرا تذکــری را در
خصــوص حضورنداشــتن وزیــران در
مناطــق ســیلزده و مجلــس دادنــد،
توضیحــات الزم و نامــه را نشــان ایشــان
دادم ،ســپس نزد آقای الریجانی رفتیم و
با وی هم گفتوگویی داشــتیم ،نماینده
مــردم شاهینشــهر هــم توضیحــات را
پذیرفــت و قــول داد تذکــرش را اصــاح
کند .امیری همچنین در گفتوگو با ایلنا،
درباره اینکه عدهای از نمایندگان مطرح
میکننــد عملکــرد دولــت در برخــورد با

حادثــه ســیالبهای اخیر ضعیــف بوده
است و رئیس جمهوری باید استعفا دهد
یا مجلس باید او را استیضاح کند ،گفت:
خیر؛ به هیچ عنوان چنین چیزی مطرح
نیســت .اعضــای دولــت و آقــای رئیــس
جمهوری کامالً پای کار هستند.
ëëپیشنهادتشکیلوزارتمدیریتبحران
احمد صفری عضو فراکســیون امید
با انتقاد از موفق نبودن نهادهای مرتبط
بــا کنتــرل بحران ،بــه خانه ملــت گفت:
متأسفانه در چند سال اخیر سیل و زلزله
و آثار ناشی از آنها بسیار آزار دهنده بوده
است.نیازمند آن هستیم تا وزارتخانهای
تحــت عنــوان وزارت مدیریــت بحــران
تشــکیل شــود تا هم بودجه اختصاصی
داشــته باشــد وهم نماینــده تاماالختیار
کشــور در کنتــرل بحــران باشــد.نماینده
کرمانشــاه ادامــه داد :رونــد کاری ســتاد
مدیریــت بحران جوابگو نیســت و اکنون
که این نهاد ضعیف عمل کرده است نیز
نمیتوانیم بخوبی این ســتاد را مؤاخذه
کنیــم زیرا آنها نیــز ازنداشــتن اختیارات
کافی گالیهمند هستند و بعضاً میگویند
اختیار کافی نداریم.

