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"روحانی" به رئیس دفتر خود تذکر دهد
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
گفت: ش��ما که این گونه از بی وفایی ها گله می کنید چرا به رئیس دفتر خودتان 

تذکر نمی دهید تا با اظهاراتش موجب دلخوری حامیان دولت نشود؟
محمدجواد حق ش��ناس با اش��اره به اظهارات اخیر محمود واعظی، مبنی بر 

ع��دم ائتالف با اصالح طلب��ان تندرو در انتخابات س��ال 92 و 96 گفت: اظهارات 
آقای واعظی با واقعیات انطباق ندارد.  وی افزود: آقای روحانی در ش��رایطی در سال 

92 وارد عرصه رقابت ها ش��د که عالوه بر رد صالحیت مرحوم آقای هاشمی، بسیاری از 
چهره های  شناخته شده  جریان اصالحات، نیز به دلیل رد صالحیت از حضور در انتخابات 

بازمانده بودند.
حق ش��ناس ادامه داد: س��ؤال من از آقای روحانی این اس��ت "ش��ما که این گونه از 

بی وفایی ها گله می کنید چرا به رئیس دفتر خودتان تذکر نمی دهید؟" تسنیم

احزاب
مردم انتقادات جدی به برخی سیاست های دولتمردان دارند

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��المی با تاکید بر 
تقوی��ت روحیه نقدپذیری مس��ئوالن نس��بت به مطالبات مردم��ی گفت: مردم 

انتقادات جدی به برخی سیاست های مسئوالن و دولتمردان دارند.
حس��ین نیازآذری افزود: همین مردم پشتیبان نظام و ارزش های واالی آن 

هستند و دهه فجر را جشن می گیرند. 
ویجناحی و سیاس��ی شدن برنامه های س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی را نافی 

رهنمودهای مقام معظم رهبری دانس��ت و از همه دلس��وزان نظام و جریان های مختلف 
اجتماعی دعوت کرد با وحدت و برادری برای پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای انقالب 

اسالمی که استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بوده متحد و متعهد باشند.
نی��ازآذری گف��ت: در چله انقالب هم وحدت کلمه و پی��روی از رهبر معظم انقالب 

اسالمی رمز بقای انقالب اسالمی خواهد بود.  تسنیم

پارلمان
راه مقابله با تحریم ها ارتباط هر چه بیشتر با چین است

عضو س��ابق کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: قطعاً 
یک��ی از راه های کاربردی برای عبور از تحریم های آمریکا و بی نتیجه گذاش��تن 
سیاس��ت من��زوی کردن ایران توس��ط آمریکا ارتباط هر چه بیش��تر با کش��ور 

قدرتمند چین است.
محمد حس��ن آصفری افزود: متاسفانه یکی از اشتباهات سیاست خارجی در 

دولت های یازدهم و دوازدهم این است که ما تمام تخم مرغ های خود را در سبد غرب 
و به طور خاص کش��ور های اروپایی گذاش��تیم اما مطمئناً از طرف اروپا آبی برای ملت 
ایران گرم نخواهد شد. وی گفت: به نظر من اگر ما بخشی از وقت سیاست خارجی خود 
را صرف ارتباط با چین و کش��ورهای شرقی می کردیم وضعیت بهتری داشتیم. وضعیت 
امروز ما به این نحو است که مردم از دولت می خواهند مشکالت گرانی، بیکاری، تورم و 

وضعیت نامناسب اقتصادی را حل کنند.  مهر

دیدگاه

 اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 
۲۰ درصد آغاز شد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اقدامات  اولیه ب��رای طراحی س��وخت مدرن 2۰ دستــــاورد
درصد آغاز ش��ده و در آس��تانه آن قرار داریم، این محصول با 

سوخت 2۰ درصد قبلی متفاوت است.
عل��ی اکبر صالحی گف��ت:در دانش و صنعت هس��ته ای 

آن قدر پیش��رفت کرده ایم که به جای مهندس��ی معکوس و 
اس��تفاده از طراحی دیگران، خودمان می توانیم سوخت جدید 

طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ برای کشور است.
وی گفت: راکتور هسته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم 
کار می ک��رد اما س��وخت مدرن، بهره وری راکت��ور را افزایش 
می دهد. رئیس س��ازمان انرژی اتمی با اع��الم اینکه اقدامات 
اولیه برای طراحی س��وخت مدرن 2۰ درصد آغاز شده است و 
در آس��تانه آن قرار داریم،اظهارداشت: محصولی که با سوخت 

2۰ درصد قبلی متفاوت اس��ت و در هر راکتوری مانند راکتور 
تهران ساخته شود، می توانیم سوختش را تأمین کنیم.

صالح��ی، تامین س��وخت و س��اخت ات��اق کنت��رل را از 
گلوگاه ه��ای اصلی راکتور برش��مرد و گف��ت: اکنون طراحی 
راکتور برای متخصصان کش��ورمان، کاری بس��یار ممکن شده 

است. 
وی گفت:از دیگر دس��تاوردهای بزرگ هس��ته ای ما این 
است که عالوه بر تجهیزاتی که می سازیم، دانش صنعت هسته 

ای را مهار کردیم و توانستیم مستندسازی کنیم به نحوی که 
فرمول های علمی را به صورت نرم افزاری درآورده ایم و پس از 

راستی آزمایی، از آن برای طراحی استفاده می کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی از توانمندی دانشمندان هسته 
ای کش��ورمان در تولید ماده اولی��ه FDG یعنی داروی مورد 
اس��تفاده در تجهی��زات »پت« خب��ر داد و افزود: م��اده اولیه 
FDG، اکس��یژن ۱۸ است که توانس��ته ایم این اکسیژن را با 

خلوص 9۵ درصد در اراک تولید کنیم.  مهر

 لزوم افزایش آمادگی همه جانبه
 در مقابل دشمن

آمادگی هایت��ان را افزایش بدهید؛ هم آمادگِی علمی 
را ]یعنی [ در علم و در تحقیقات، هم آمادگی های ابزاری 
را ]یعنی [ ابزارهای جنگی. همین طور که سردار فرمانده 
اشاره کرد، دش��منان در مقابل ابزارهای به میدان آمده ی 
س��پاه پاس��داران به فکر افتادند ک��ه راهبردهای جنگی 
خودشان را تغییر بدهند؛ یعنی حضورِ همراه با ابتکارِ سپاه 
در دریا موجب ش��د که آنها ناچار باش��ند که راهبردهای 
خودشان را تغییر بدهند. بنابراین ابتکارات شما، ابداعات 
شما، نوآوری های شما در مسئله ی ابزارها و نوآورِی در ابزار 
به موازات تحّرک دشمن در کار علمی و ابزارسازی و حضور 
نظامی باید افزایش پیدا کند؛ و میشود؛ نوآورِی ذهن انسان 
پایان ندارد. همان طور که فرض کنید یک روزی سپاه به 
این نتیجه رسید که دنبال قایقهای تندرو برود، میتواند که 
به مسائل جدیدی که فراتر از این باشد، بهتر از این باشد، 
قوی تر از این باشد، فکر کند و به میدان بیاورد. دائم به فکر 
باشید، دست برتر را داشته باشید؛ مالک »تُرِهبوَن بِه  َعُدوَّ 
اهلل« است. دشمن اگر نترسد، تعّرض میکند؛ اگر نترسد، به 

خود جرئت میدهد که تجاوز بکند.
امروز دس��تگاه های اس��تکباری در ای��ن منطقه 
هدف های خطرناکی را برای خودشان تعریف کرده اند؛ 
اینها هدفهایی است که با سرنوشت ملّتها سروکار پیدا 
میکن��د. ابزارهایی هم که ب��ه کار میگیرند، ابزارهای 

بسیار خطرناک و غیر انسانی و سبعانه است.

 بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان
 نیروی دریایی سپاه پاسداران 
15 مهر 94

مخاطب شمایید

آگهى مزايده
شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبدكاووس در نظر دارد باستناد موافقت 
چهارشنبه  روز  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  جلسه  در  محترم  اعضاى 
1395/10/29 نسبت به مزايده هشت/8 قطعه از قطعات زمين هاى تفكيكى شركت 
تعاونى واقع در شهرك پرويز مقدادى خيابان هاى مهر- آبان– آذر به شماره قطعات 
نقدى  صورت  به  مزايده  طريق  از   480-479-455-387-370-369-368-367

واگذار نمايد.
شرايط مزايده:

1-شركت كنندگان مى بايست ضمن بازديد از محل اسناد مزايده را از دفتر شركت 
بين  غربى  امامزاده  خيابان  در  واقع  گنبدكاووس  شهردارى  كاركنان  مسكن  تعاونى 
چهارراه مختوم و فردوسى پاساژ چوپانى طبقه اول واحد 12 تحويل و سپرده اى به مبلغ 
5 درصد  قيمت پايه را بحساب شماره 0108523469008 بنام شركت تعاونى مسكن 

كاركنان شهردارى نزد بانك ملى مركزى واريز و فيش مربوطه را ضميمه اسناد نمايند.
2-مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخه 97/11/10 مى 
باشد پيشنهاد دهندگان مكلفند مبلغ پيشنهادى خود را با خط خوانا نوشته و بدون قلم 

خوردگى در پاكت هاى كامال در بسته به دفتر شركت تعاونى مسكن تحويل نمايند

3-درصورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن همراه 09111723601 تماس حاصل 
فرماييد. زمان تماس از ساعت 10:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر خواهد بود، رعايت زمان 

تماس الزامى است.
4-درصورتيكه برندگان نفرات اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتيب به نفع شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى ضبط خواهد 

شد.
5-به پيشنهادات مخدوش- مبهم – مشروط يا پيشنهاداتى كه پس از موعد مقرر 

رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.

7-هزينه نشر آگهى ها بعهده برنده مزايده خواهد بود.
8-شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبدكاووس در رد يا قبول يك يا كليه 

پيشنهادات مختار است.
9-هيئت مديره و بازرس شركت تعاونى در راس ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخه 
97/11/10 درخصوص پيشنهادات واصله تشكيل جلسه خواهد داد و نتيجه به اطالع 

شركت كنندگان در مزايده خواهد رسيد .

      هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبدكاووس

شماره :  338
  تاريخ : 97/10/23  

  آگهى مزايده عمومي مرحله دوم شماره: 1397-33
شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/622 ش مورخه 1397/09/25  شوراي شهر  مغازه هاى تجاري واقع در جنب سينما انقالب را 

از طريق آگهي مزايده به صورت اجاره ماهانه براي مدت يكسال  شمسى از تاريخ انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

شرايط شركت در مزايده:
كليه مراحل مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى WWW.SETADIRAN.IR دولت انجام خواهد گرفت

1- متقاضيان بايد مبلغ سپرده شركت در مزايده را به شماره حساب31000008830006 نزد بانك مّلى شعبه مركزى به نام شهردارى پارس آباد مغان واريز بصورت 
نقدى و الكترونيكى و يا بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل نمايند.

2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهردارى باقى خواهد ماند و در صورت انصراف هركدام سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
3- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

4- كليه هزينه هاى مربوط ثبت قرارداد ، هزينه نشر آگهى و هزينه كارشناسى ارزيابى برعهده برنده مزايده مى باشد. 
5- قرارداد اجاره با برنده مزايده براي يكسال منعقد و در صورت رضايت شهرداري پس از اخذ مجوزهاي قانوني قابل تمديدبراي يكسال ديگر مي باشد. 

6- به پيشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فيش سپرده و خارج از مهلت مقّرر قانونى به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اخذ برنده  از شخص  بهاء يكسال  اجاره  مبلغ  به مجموع  بانكى  نامه  فقره ضمانت  قراردادى يك  تعهدات  انجام  بهاء يك سال و حسن  اجاره  بابت  از   -7 

 خواهد شد.
 ،WWW.SETADIRAN.IR  8- نحوه ارائه پيشنهاد : شركت كنندگان مى بايست بعد از تكميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد
سپرده و يا ضمانت نامه شركت در مزايده را در پاكت (الف) اسناد مزايده  و اسناد هويتى متقاضى را در پاكت (ب) و برگ پيشنهاد قيمت را در پاكت (ج) و هر سه 

پاكت را به صورت الك شده و ممهور داخل يك پاكت بزرگ قرارداد و به دبيرخانه شهردارى تحويل داده و رسيد دريافت دارند.
9- محل و مهلت دريافت اسناد:                 از مورخه 1397/10/24  تا مورخه  1397/10/30  از طريق سامانه ستاد.
10- محل و مهلت تحويل پيشنهادات:            از مورخه 1397/11/01 تا مورخه 1397/11/10 از طريق سامانه ستاد.

11- محل زمان گشايش پيشنهادات:               پنج شنبه مورخه 11/11 /1397 رأس ساعت 11/00 در محل دفتر شهرداري.
از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) نحوه تهيه و خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت و كسب اطالعات و نحوه اطالع رساني صرفاً 

 

 WWW.SETADIRAN.IR  امكانپذير است.        

احمد مالئى مطلق- سرپرست شهردارى پارس آباد مغان                                                              

آدرسمبلغ سپرده (ريال)قيمت پايه (ريال)نوع كاربرىمساحت(مترمربع)شماره مغازهرديف

ميدان امام حسين(ع) جنب سينما انقالب11/500/0007/000/000تجارى1519

 دوم
نوبت  آگهى تجديد اول مزايده عمومى

   وزارت نيرو يك مرحله اى شماره 97/01
شركت آب و فاضالب روستايى

 استان البرز                                        

شرکت آب و فاضالب روستايي استان البرز

1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضالب روستايى استان البرز

شركت آب و فاضالب روستايى استان البرز در نظر دارد نسبت به انجام مزايده برابر مشخصات ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد. 

كليه مراحل برگزارى از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 

http://www.setadiran.ir برگزار خواهد شد. ضمناً مزايده گرانى كه عضو سامانه نمى باشند جهت شركت در مزايده موظفند نسبت به انجام مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى اقدام نمايند.

2- آدرس دستگاه مزايده گزار: كرج ، چهارراه هفت تير ، جنب درمانگاه شهيد كالنترى ، نبش كوچه ستاره 2 ، شركت آب و فاضالب روستايى استان البرز 

3- موضوع مزايده: فروش تعداد 4200 دستگاه كنتور آب 1/2 اينچ برنجى اسقاط با وزن تقريبى 4 هزار كيلوگرم 

4- دستگاه نظارت: اداره پشتيبانى و خدمات عمومى

5- تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل 5 درصد مبلغ كل برآورد كه مى بايست بصورت ضمانت نامه بانكى و بنام شركت آب و فاضالب 

روستايى استان البرز باشد.

6- مهلت فروش اسناد مزايده: از روز شنبه مورخ 97/10/22 لغايت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/11/01 بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)

7- مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 97/11/01 بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)

8- تاريخ بازگشايى اسناد: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/2

9- مدت  اعتبار پيشنهادات مزايده از تاريخ بازگشايى سه ماه مى باشد.

10- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است.

11- كليه هزينه هاى درج آگهى ، كارشناسى و قيمت گذارى به عهده برنده مزايده خواهد بود.

12- آگهى مذكور در پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسى آبفاى كشور به آدرس 

http://iets.mporg.ir و http://tender.nww.ir و سايت شركت آب و فاضالب روستايى استان البرز به آدرس http://abfar-alborz.ir درج خواهد شد.

تذكر: به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن و يا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پيشنهادهايى كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادى و شناسه ملى توسط كليه مزايده گران الزامى ميباشد.

شناسه آگهى: 345799

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در  روش��ن  روز  در  پومپئ��و  سیاست داخلی ایران دخالت دست بـه نقد
می کن��د و علی��ه کش��ور قانونی ائتالف تش��کیل 
می ده��د بی آنکه آب از آب تکان بخورد! همانطور 
ک��ه نتانیاه��و در مجمع عمومی س��ازمان ملل به 
دزدی از ای��ران اعت��راف کرد و هیچ نش��د! کاش 
خوش خی��االن ببینند ک��ه س��ازمانها و نهادهای 
قانون��ی بین الملل��ی در مقابل ای��ن اعترافات هم 

کاری نمی کنند چه رسد به...
بعد از اینکه نتانیاهو نخست وزیر صهیونیستها 
در صحن عمومی س��ازمان ملل اعتراف کرد که به 
تمامی��ت ارضی جمهوری اس��المی تجاوز کرده و 
اسنادی را از داخل کشور دزدیده نه کسی پیراهن 
درید و گفت که چرا وارد حریم کش��وری شدی و 
نه کسی قطعنامه تحریمی نوشت که چرا از کشور 
دیگری دزدی کردی!!! از مطلعی هم در نشس��ت 

دانشجویی پرسیدیم و او به جای پاسخ!! تاکید کرد 
که هیچ چیزی ننویسید وگرنه شکایت می کنیم!!! 
بعد هم در گوشمان گفت ما که این رژیم منحوس 
را به رس��میت نمی شناسیم که شکایت کنیم!!! اما 
حاال برای هزارمین بار یکی از مسئوالن امریکایی 
در مالء عام از تریبون رسمی می گوید که در تالش 
اس��ت تا برای آنچ��ه او »مهار ای��ران« می نامد در 
کشور لهستان جلس��ه ای بگذارد!! عجیب تر اینکه 
می گوید ده ها کش��ور همراهی اش می کنند  تاریخ 
برگزاری جلسه را هم اعالم می کند!!! و باز هم جز 
چند توئیت و تهدید و .. هیچ اقدام عملی از سوی 
حقوق دانان بین المللی وزارت خارجه و یا دیپلماتها 
شاهد نیستیم!! نه کسی از پومپئو شکایت می کند 
و نه کسی وا اسفا س��ر می دهد که ای داد.. آبروی 
منش��ور ملل متحد را بردند!!!! اینجاس��ت که باید 
بنویس��یم که این چه سیاست خارجی است که به 
هر بی س��ر و پایی اج��ازه می دهد تهدید کند و در 

مالء عام  از تریبون رسمی فریاد تغییر رژیم ایران 
را سر دهد و در مقابل جمهوری اسالمی را با هزار 
بهانه واهی و جرم نکرده!!! تحریم کند؟! اینجاست 
که باید گفت:»خواهش می کنیم باور کنید که در 
ه��رج و مرج موجود در جهان ن��ه قطعنامه به کار 
می آید، نه رای دادگاه الهه و نه حتی تضمینی به 
نام امضای کری می تواند کارآمد باشد« اینجاست 
که باید ب��ه دیپلماتهای تدبیر و امید التماس کرد 
که »لطفا باور کنید برای موثر بودن باید قدرتمند 
و موث��ر« بود نه »خنثی« اینجاس��ت ک��ه باید به 
دیپلماته��ای لبخند بر لب تدبیر و امید تاکید کرد 
نه امضای اف.ای.تی.اف می تواند به کار معیشت و 
بالندگی و رش��د و توسعه جمهوری اسالمی بیاید 
و نه رای به س��ی.اف.تی. اگر هدفتان پیش��رفت و 
توس��عه کشور اس��ت لطفا همیت کرده، نگاهی به 
داخل داش��ته باش��ید و برای قدرت مند شدن در 
منطقه و بازشناسایی راهکارهای اقتصادی راه حل 

ارائه دهید.
کاش ب��اور کنی��د که برجس��ته نک��ردن رای 
دادگاه اله��ه در داخ��ل کش��ور به دلی��ل تحقیر 
سیاس��ت خارج��ی کش��ورمان نیس��ت، بلک��ه به 
ای��ن دلیل اس��ت که اگر پس ف��ردا همین دادگاه 
هزار رای ناجوانمردانه ص��ادر کرد بتوانیم بگوییم 
ناجوانمردان��ه اس��ت و اگ��ر همین س��ازمان ملل 
منش��ورش را نادیده گرفت و نفهمید که چرا نباید 
به تهدیدی که در مالء عام علیه کش��وری مطرح 
شود واکنش دهد، بتوانیم بگوییم که ساختار ملل 

متحد نیازمند بازنگری است. 
اگ��ر نمی نویس��یم که امضای ک��ری تضمین 
اس��ت نه برای این است که منتظریم که سیاست 
خارجی مان به بن بست برسد و به آن بتازیم، برای 
ای��ن اس��ت که این مس��یر را در حافظ��ه تاریخی 
آن م��رور کردی��م و نتیج��ه اش را دیدی��م و برای 
همین نخواس��تیم امید واهی به جامعه ای بدهیم 

که به اندازه کافی بابت س��خنان نسنجیده برخی 
مس��ئوالن انتظارات بزرگ و نش��دی را از امضای 

برجام داشت.
امروز اما می نویسیم و می گوییم که اگر مقابل 
این وقاحتهای رژیم کودک کش و امریکا اس��توار 
و پرقدرت نیاس��تیم، اگر به فکر قدرتمند شدن در 
حوزه های اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی، علمی و 
فناوری و .. نباش��یم باید روز به روز وقیح تر شدن 
این کش��ورها و حتی کش��ورهای کوچک را نظاره 

کنیم و نمی توانیم حرف بزنیم.
اگ��ر نبینی��م عاقبت یمن را که ب��ه آن تجاوز 
ش��ده و کس��ی به دادش نمی رس��د، اگر نبینیم 
عاقبت سوریه را که به حاکمیت قانونی اش توسط 
تروریس��ت ها تجاوز شده و ابرقدرتها به جای یاری 
رساندن به تروریست ها پول می دهند تا سرنگونش 
کنند، اگر نبینیم عاقبت قذافی ها و صدام ها را که 
چطور با وجودی که تابع ش��دند توسط آنهایی که 
اعتماد کردند نابود و س��رنگون ش��دن... عاقبتمان 
اینه��ا نمی ش��ود چون ع��ده ای همیش��ه بیدار و 
هوشیار داریم اما وقاحت آنها بیشتر می شود چون 
متاس��فانه ع��ده ای تابع و لبخند ب��ر لب در مقابل 
دش��من ه��م داری��م!!! برهمین اس��اس راهی جز 

قدرتمند شدن در حوزه های مختلف نداریم.

کاش تدبیر و امید باور کند نه امضای کری تضمین است نه رای الهه؛

پومپئو و تاکید برآنارشی جهان 

رئیس جمهور  پارلمان��ی  معاون  گف��ت: پیش نویس الیحه جامع خیابان پاستور
انتخاب��ات با توجه به سیاس��ت های کل��ی انتخابات 
بازنگ��ری و اصالح ش��ده اس��ت. ای��ن پیش نویس با 
اس��تفاده از نقطه نظرات نخبگان، اساتید، متخصصان 
و صاحب نظران در ۱6۱ ماده منطبق با سیاست های 
کل��ی انتخابات ابالغ��ی مقام معظم رهب��ری توأم با 
کارشناس��ی دقیق و با نظر کارشناسان خبره تدوین 

شده است.
 حسینعلی امیری گفت: از نکات متمایز این الیحه 
می توان  به جامعیت، فراگیری، ش��فافیت هزینه های 
انتخابات��ی، برگ��زاری انتخابات الکترونی��ک و تدوین 

مجازات های متناسب با جرایم انتخاباتی اشاره داشت.
امیری اظهار داش��ت: تجمی��ع مجموعه قوانین 
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 
مجلس خبرگان رهبری و ش��وراهای اسالمی شهر و 
روس��تا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده 
در عرصه انتخابات و اصالح نظام انتخاباتی جمهوری 

اسالمی ایران، در این الیحه تحقق یافته است.
معاون پارلمانی ریاس��ت جمهوری با اش��اره به 
اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات) ماده 9 الیحه( 
از دیگ��ر ویژگی ه��ای این الیحه اس��ت،تصریح کرد: 
طب��ق مواد الیحه ، انتخاب رییس جمهور با کس��ب 
اکثریت مطل��ق آراء،  و انتخ��اب نمایندگان مجلس 

شورای اس��المی، منتخبین مجلس خبرگان رهبری 
و ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا با کسب اکثریت 

نسبی کل آرای ماخوذه خواهد بود.
امیری خاطر نش��ان کرد: ایجاد وحدت رویه در 
ترکیب و نحوه تش��کیل هیاته��ای اجرایی انتخابات 
مختل��ف و فرآیندهای انتخابات در این الیحه تحقق 
یافته اس��ت.تعریف مراجع پنجگان��ه به منظور تایید 
ش��رایط اختصاص��ی و عموم��ی داوطلب��ان از حیث 
آشنایی با مسایل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و 
قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی ، انتخاب و 
تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و 
حساسیت های مقام ریاست جمهوی و تعریف شرایط 
اختصاص��ی ) عالوه بر ش��رایط عموم��ی( برای کلیه 
داوطلبان انتخابات ش��ورای اسالمی شهر و روستا؛ به 
منظ��ور فراهم نمودن زمینه حضور داوطلبان کارآمد 
در ش��وراهای اسالمی شهر و روستا از دیگر مواد این 

پیش نویس است.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: به منظور 
ش��فاف س��ازی و قانونمند کردن منابع فعالیت ها و 
تبلیغات انتخاباتی داوطلبان درکلیه انتخابات تدابیر 
ویژه ای  پیش بینی ش��ده است. تدقیق مواد مربوط 
به تبلیغات انتخابات و شفاف سازی هزینه های مالی 
انتخاب��ات ، احص��اء مناب��ع مجاز و غیر مج��از برای 
تبلیغات در م��واد ۱2۰ الی ۱43 الیحه قانون جامع 

انتخابات پیش بینی شده است.
امی��ری تاکید ک��رد: در این الیحه م��دت زمان 
اس��تعفا ب��رای مش��مولین و م��دت زم��ان تبلیغات 
دس��تخوش تغییرات اساسی شده و از جمله محدوده 
زمانی استعفا کاهش و  در جهت انطباق با سیاستهای 
کلی انتخابات مبنی بر زمینه سازی آشنایی و شناخت 
هرچه بیش��تر مردم با نمایندگان، مدت زمان قانونی 
تبلیغات افزایش یافته است. در این الیحه، تبلیغات و 
شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات و مدت زمان 
تبلیغات نظام مند شده است. تجمیع و اصالح یندهای 
برگزاری انتخاب��ات، حذف تفاوت های غیرضروری در 
انتخابات ه��ای مختل��ف و کاهش بار مال��ی دولت به 
م��وازات تجمیع برگزاری انتخاب��ات را از اولین نتایج 

قانونی شدن و اجرای این الیحه بر شمرد.
وی در مورد اهمیت شفافیت در این الیحه برای 
انتخابات گفت: شفافیت کامل و رصدپذیر شدن منابع 
مال��ی انتخابات، پیش بینی ضمانت اجرایی الزم برای 
برخورد با تخلفات انتخاباتی قبل و بعد از زمان ثبت نام 
و مشخص ش��دن چارچوب ها و حدود نظارت و اجرا 
مبتنی بر اصول قانون اساسی را می توان از مهمترین 
مختصات پیش نوی��س الیحه نظام جام��ع انتخابات 
برشمرد. تشکیل کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات 
به منظور بررس��ی تخلفات، قانونمندسازی تبلیغات و 
نظارت بر هزینه ه��ای تبلیغاتی ، پرداختن به وظایف 
ق��وه قضاییه و نقش دادگس��تری و تعریف ش��رایط 
همکاری نیروی انتظامی در نظم دهی به انتخابات از 

دیگر ویژگی های این الیحه است.  فارس

طرح جزئیات و ویژگی های پیش نویس الیحه جامع انتخابات؛

هزینه های انتخابات شفاف شود


