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دلتنگ صراحت و خلوص ابوذرها هستیم
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در س��الگرد شهادت جانش��ین لشکر ۲۷ محمد 

رسول اهلل)ص( نوشت: دلتنگ صراحت و خلوص ابوذرها هستیم.
در سالگرد شهادت جانشین لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل )ص( شهید غالمرضا صالحی، 

علی شمخانی فرمانده ارشد سالهای دفاع مقدس دلنوشته ای را منتشر کرد.
در این متن آمده است: »آهنگ صدای رسا و بی پرده اش، صراحت و خلوص ابوذر 

را در جانمان جاری می کرد.
این روزها جای رفقای ناب و همراه که تا پای جان در کنارت باشند و چشم در چشم و 
یکدل جلویت در بیایند و نظر مخالفشان را بگویند چقدر خالیست. اگر بودند و چون ایام 
یک رنگ��ی و صداقت، با هم بودیم، دنیایم��ان چقدر باصفاتر بود، چقدر به حق نزدیک تر 

بودیم و چقدر دلهامان گرم تر و مطمئن تر.
در معرکه گله گذاری ها و دلخوری ها و تس��ویه حس��اب هایی که همه بوی دنیا می دهد، 

نبودنشان بیش از همیشه، داغ بر دلهامان می گذارد.«  مهر

آغاز توزیع 2 هزار بسته لوازم خانگی بین سیل زدگان پلدختر
نماینده مردم پلدختر از آغاز توزیع ۲ هزار بس��ته لوازم خانگی بین سیل زدگان 

در این شهرستان توسط سازمان هالل احمر خبر داد.
س��یدحمیدرضا کاظمی با اش��اره به آخرین وضعیت س��یل زدگان در پلدختر و 
معموالن، گفت: عالوه بر این ستاد اجرایی فرمان امام )ره( نیز تاکنون بسته های 
لوازم خانگی بین حدود 5 هزار خانوار در مناطق سیل زده توزیع کرده که توزیع 

این بسته ها توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( همچنان ادامه دارد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به تخریب واحدهای مسکونی 
بر اثر س��یل در پلدختر و معموالن، اظهار داش��ت: 80 درصد این واحدها دچار خسارت 
ش��ده اند که کار ترمیم برخی از آنها که آسیب ش��ان جزئی بوده تمام ش��ده و مابقی نیز 

در حال انجام است. 
نماینده مردم پلدختر گفت: در مورد خس��ارت کش��اورزان بر اثر س��یل های اخیر هنوز 

خسارتی به این کشاورزان پرداخت نشده است.  فارس

ایران بهترین شرایط امنیتی را دارد
وزیر کش��ور گفت: امروز ایران، با حمایت و مشارکت مردم، بهترین، درونی ترین 
و پایدارترین امنیت را دارد، زیرا همین جوانان و مردم پای این امنیت نشس��ته 

اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشس��ت ش��ورای اداری شهرستان شیروان، اظهار 
داش��ت: ایران همه امور و ارکان اداری را به مردم س��پرده اس��ت و بر این اساس 
سالها است که شاهد برگزاری انتخابات باشکوه، دموکراسی فعال و آزادی مطبوعات 
در کشور بوده و هستیم. وی گفت: هم اینک شرایط و ثبات انقالب اسالمی با ۴0 سال 
قبل قابل مقایسه نیست و با توجه به مبارزه و تالش مجاهدانه ای که ملت در این مسیر 

داشته، همیشه پیروزی را از آن خود کرده است.
وزیر کش��ور، دعوای کنونی ایران و آمریکا را ناش��ی از پیش��رفت ایران، تاثیرگذاری بر 
معادالت منطقه و استیفای حق و سهم خود از تکنولوژی دانست که آمریکا در برابر آن 

به مخالفت با آن برخاسته است.  پایگاه اطالع رسانی دولت

آگهى تجدید مزایده عمومى

    حجت اله مرادى -سرپرست سازمان مدیریت حمل  و نقل بار و مسافرشهردارى اراك 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك در نظر دارد نسبت به واگذارى امور ذیل به افراد واجد شرائط از طریق مزایده عمومى و به باالترین قیمت پیشنهادى اقدام نماید .

متقاضیان مى توانند پس از دریافت اسناد مزایده ؛ قیمت پیشنهادى خود را حداکثر 12 روز پس از تاریخ انتشار آگهى در روزنامه هاى کثیر  االنتشار تحویل و جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مزایده مى توانند صرفًا در 
ساعات ادارى به امور قراردادهاى سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك به آدرس : اراك – بلوار آیت اله اراکى – مقابل کارخانه ماشین سازى  - پایانه مسافربرى مرکزى مراجعه و یا با شماره تلفن 33120011 - 086 

تماس حاصل فرمایند.              م.الف: 529292

عناوین مزایده ها و مبالغ 
تضمین ها

1 - واگذارى حق بهره بردارى از قطعه زمینى به مساحت تقریبى 20 متر مربع به صورت اجاره بابت استقرار یک دستگاه کانتینر و کانکس جهت استفاده خدمات تعویض روغنى با 
قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاء ماهانه به مبلغ : 16,500,000 ریال و مبلغ تضمین : 9,900,000 ریال ( شماره مزایده  : 98/03/02/2      م.م.ز ) 

2 - واگذارى حق بهره بردارى از یک باب سوله به صورت اجاره جهت استفاده خدمات تعمیرگاهى به متراژ تقریبى 450 متر مربع با قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاء ماهانه به مبلغ : 
35,000,000 ریال و مبلغ تضمین : 21,000,000 ریال ( شماره مزایده : 98/03/03/2 م.م.ز )

3 - واگذارى حق بهره بردارى از یک دستگاه کانکس فلزى به صورت اجاره جهت استفاده خدمات کارواش به ابعاد  تقریبى 3 × 5 متر و محوطه پارك اتوبوس با قیمت پایه 
کارشناسى اجاره بهاء ماهانه به مبلغ : 13,200,000 ریال و مبلغ تضمین : 7,920,000 ریال  ( شماره مزایده : 98/03/05/2 م.م.ز )

امور قرارداد هاى سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك به نشانى : اراك - بلوار آیت اله اراکى - مقابل کارخانه ماشین سازى  - پایانه مسافربرى مرکزىمحل توزیع اسناد مزایده

به مدت 12 روز پس از تاریخ نشرآگهىزمان توزیع  و تحویل اسناد

نحوه تسلیم سپرده شرکت 
در مزایده 

ضمانت نامه بانکى شرکت در فرایند ارجاع کار داراى حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك یا اصل فیش واریزى به حساب سپرده 
پیمانکاران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك به شماره 100817768814 بانک شهر شعبه شهید بهشتى اراك

حداقل یک هفته پس از بازگشایىتاریخ اعالم و ابالغ به برنده

دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك به نشانى : اراك - بلوار آیت اله اراکى - مقابل کارخانه ماشین سازى  - پایانه مسافربرى مرکزىمحل تحویل اسناد

روز سه شنبه ه  مورخ 98/5/8 در ساعت 12 و در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  شهردارى اراك - ضمنًا حضور شرکت کنندگان و یا نماینده قانونى زمان  و محل جلسه کمیسیون
ایشان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفى نامه کتبى  بالمانع است 

حداقل صالحیت و رتبه 
شرکت کننده

تمامى افراد حقیقى و حقوقى 

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهردارى و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك موضوع ماده 10 آئین نامه مالى مى باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات 
مطابق آئین نامه معامالت مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونى، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزى و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمى شود - سایر شرائطى که 

در این آگهى قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معامالتى مورد عمل سازمان مى باشد .

متن آگهى

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در نظر 
روى  بر  گذارى  سرمایه  و  مشارکت  به  نسبت  دارد 
شهر  ورودى  در  واقع  گبرآباد  عباسى  کاروانسراى 
قمصر این شهرستان بصورت BOLT اقدام نماید ، 
لذا متقاضیان میتوانند جهت بررسى صالحیت فنى و 
اقتصادى حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/5/10 
پس از بازدید از محل درخواست اعالم آمادگى خود 
را به همراه یک فقره ضمانت نامه بانکى با سررسید 
1398/07/10 به مبلغ دو میلیارد ریال بابت ضمانت 
در  واقع  محل  اوقاف  دبیرخانه  به  تعهدات  انجام 
خیابان امیرکبیر کاشان مقابل شرکت برق تحویل و 
رسید دریافت نمایند. مساحت کل عرصه کاروانسرا 
مساحت خود   ، مترمربع   21642 اطراف  زمینهاى  و 
تعیین  است  بذکر  الزم   ، مترمربع   2650 کاروانسرا 
استان  فرهنگى  میراث  کل  اداره  توسط  صالحیت 
اصفهان انجام و نتیجه بصورت کتبى اعالم مى گردد.

شناسه آگهى 530192

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى راهسازى خیابان شهید رحمانى مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 350/000/000 (سیصد و پنجاه میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا سپرده 

نقدى در وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/4/31 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/05/03 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/5/6 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیــه هزینه هاى چاپ آگهــى به عهده برنده مناقصه مى باشــد و 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/50

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
دوم

ت 
نوب

قرار بر این بود که در چهار ماهه اول سال، مجلس 
و دولت با همکاری همدیگر مش��کالت ساختاری 
بودجه را برطرف کنند اما هنوز اقدام در خوری در 

این باره انجام نشده است.
اواس��ط بهمن م��اه ۹۷ بود که عل��ی الریجانی از 
دس��تور مقام معظم رهبری برای اصالح س��اختار 
بودجه ریزی کش��ور در چهار م��اه آینده خبر داد. 
طبق گفته رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، تدوین 
بودجه بر اس��اس کاهش هزینه ها و قطع وابستگی 
بودجه ب��ه نفت از موارد مؤکد رهب��ر انقالب بود. 
الریجانی در تش��ریح دس��تور رهبر معظم انقالب 
گف��ت: ایش��ان فرمودن��د ک��ه بودجه کش��ور در 
ش��رایط تحریم باید با مالحظاتی تدوین ش��ود و 
ضروریاتی چون حقوق و مزایای کارکنان، افزایش 
اش��تغال، ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت و رشد 

سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

 »ریل گذاری« جدید
 برای ساختار اقتصادی کشور

در همی��ن زمینه، محمود بهمن��ی تاکید می کند 
که کشور در ش��رایط جنگ اقتصادی است و این 
نظام بودجه ریزی با ش��رایط فعلی کشور سنخیت 
ندارد و برای برون رفت از این وضعیت باید ش��یوه 
بودجه ری��زی اصالح ش��ود. این عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس یادآور ش��د: بودجه سال ۹8 در 
اواخر سال گذش��ته و با توجه به شرایط آن زمان 
تنظیم ش��د در صورتی که شرایط در حال حاضر 
تغییر کرده اس��ت و دول��ت نمی تواند بر اس��اس 
مصوب��ه قبل عم��ل کند چرا که درآمد و ش��رایط 
ارزی امروز، با شرایط چند ماه قبل بسیار متفاوت 
اس��ت و درآمده��ا و هزینه ها ب��ا یکدیگر مطابقت 

ندارند.
این نماینده مجلس معتقد اس��ت ک��ه دولت باید 
بودجه فعلی را کنار بگذارد و بودجه ای بدون نفت، 
تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند تا بلکه با بودجه 

بدون نفت بتوانیم از تحریم ها عبور کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس هم بر رهایی از اقتصاد نفتی ُمهر تأیید 
می زند و بر این باور است که عدم صادرات نفت خام، 
از جمله مواردی است که باید در بودجه مورد اصالح 
قرار گیرد چرا که کشور باید تحت هر شرایطی حتی 

تحریم ، از صادرات نفت بی نیاز باشد.
کاه��ش هزینه های جاری و م��ازاد دولت هم یکی 
دیگر از موارد ضروری برای اصالح ساختار بودجه 
اس��ت که محمود بهمنی در این باره می گوید: در 
شرایط فعلی و برای حل مشکالت اقتصادی، دولت 
بای��د هزینه های م��ازاد و ریخت وپاش های خود را 

کاهش دهد.
همچنین واگذاری پروژه ه��ای عمرانی نیمه تمام 
ب��ه بخش خصوص��ی یک��ی دیگ��ر از راهکارهای 
افزای��ش درآمد دولت اس��ت که مه��رداد الهوتی 
عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس معتقد 
است که این مسئله باید در اصالح ساختار بودجه 
مورد توجه ویژه ق��رار گیرد، وی می گوید: یکی از 
مشکالت اصلی کشور، نیمه کاره ماندن پروژه های 
عمرانی اس��ت که در حال حاض��ر ۷0 هزار پروژه 
عمران��ی نیمه تمام داریم و اگر بتوانیم ش��رایطی 
را فراهم کنیم که این پروژه ها به بخش خصوصی 
واگذار ش��وند، درآمد بس��یار خوبی ب��رای دولت 

حاصل می شود.

اعتراض های مجلس به دولت
با همه این تفاس��یر و با گذشت چند ماه از دستور 
مق��ام معظم رهبری برای اصالح س��اختار بودجه، 

س��وال این اس��ت که دولت و مجلس تاکنون چه 
اقداماتی را در این راستا انجام داده اند و اصالحات 
س��اختاری در بودجه چه زمان��ی نهایی و اجرایی 
می شود؟ علی اکبر کریمی در این خصوص گفت: 
هنوز خبری از ارائه الیحه اصالح س��اختار بودجه 
به مجلس نیس��ت و گویا دول��ت هیچ عالقه ای به 

تدوین اصالحات ساختاری در بودجه ندارد.
همچنی��ن چندی پیش محمدرض��ا پور ابراهیمی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی اخطار قانون 
اساسی در مجلس، گفت: پس از آنکه دولت الیحه 
بودجه را به مجلس ارائه کرد، مقام معظم رهبری 
نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهم ترین 
آن عدم تطابق بین الیحه بودجه با وضعیت فعلی 
کشور است. پس از آن، رئیس جمهور در نامه ای به 
مقام معظم رهب��ری فرصت چهار ماهه ای را برای 
اصالح ساختار بودجه درخواست کردند، اما اکنون 
در روزهای پایانی بررس��ی بودجه )س��ال ۹8( نه 
تنه��ا این اتفاق رخ نداده اس��ت ک��ه بودجه فعلی 
با بودجه سنوات گذش��ته تفاوت ندارد؛ سوال این 
اس��ت که قرار اس��ت اصالح س��اختار بودجه چه 

زمانی رخ دهد؟
حمیدرض��ا حاجی بابایی عضو کمیس��یون برنامه 
و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی ه��م بر تأخیر 
دولت در ارائه الیحه اصالح س��اختار بودجه صحه 
می گذارد و می گوید: دولت باید حدود یک س��ال 
پیش الیحه اصالح س��اختار بودج��ه را به مجلس 
ارائه می ک��رد. م��ا نمی دانیم چه مش��کلی وجود 
دارد، اما به نظر می رس��د دولت نمی خواهد چنین 

الیحه ای را به مجلس ارائه کند.

ای��ن نماینده مجلس می گوید که اگر دولت الیحه 
اصالح ساختار بودجه را به مجلس نیاورد، مجلس 
این کار را انجام خواهد داد اما نقدی هم به مجلس 
می کن��د و می گوی��د که مجلس ه��م مانند دولت 
مشکل دارد چرا که طی این مدت جلسه ای جدی 

در این باره برگزار نکرده است.
اکب��ر رنجب��رزاده عضو هیئت رئیس��ه مجلس هم 
در این باره می گوید: متأس��فانه هن��وز به صورت 
منس��جم جلس��اتی در رابطه با »اصالح س��اختار 
بودجه« از سوی دولت و مجلس برگزار نشده است 

و اقدام مشهودی در این باره نداشته اند.
مه��رداد الهوتی عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجل��س ای��ن نکته را تأیید ک��رد و گفت: دولت و 
مجل��س در ح��ال بررس��ی روی موض��وع اصالح 
س��اختار بودجه هس��تند و در کمیسیون برنامه و 
بودج��ه هم بررس��ی های متع��ددی در این زمینه 

صورت گرفته است.

تحقیقات مجلسی ها
البت��ه ذکر ای��ن نکته حائز اهمیت اس��ت که علی 
الریجانی پس از دس��تور مقام معظ��م رهبری به 
اص��الح س��اختار بودجه، ب��ه مرک��ز پژوهش های 
مجلس مأموریت داد تا در راستای تحقق فرمایش 
رهبر معظ��م انقالب برای اصالح س��اختار بودجه 
اق��دام کنند و تاکید کرد که اگ��ر ظرف چهار ماه 
آینده این اصالحات تدوین شود، می توان بر قانون 
بودجه س��ال ۹8 اصالحیه زد و بودجه سال ۹۹ را 

بر این مبنا تدوین کرد.

 وقتی دولت دنبال »رفع تکلیف« است
تا اصالح ساختار

در آن سوی ماجرا، طی هفته های گذشته سازمان 
برنامه و بودجه کشور چارچوب مفهومی اصالحات 
س��اختاری بودجه را تهیه کرد. محمدباقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: 

ما برای اصالح ساختار بودجه باید ۲۴ برنامه را در 
چهار مح��ور درآمدهای پایدار، هزینه های کارآمد، 
ثب��ات اقتصادی و تقویت نهادی اجرا کنیم که ۱۱ 
برنامه مربوط به سال جاری و ۱۳ برنامه برای سال 

آینده است.
غالمرض��ا تاجگ��ردون رئیس کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجل��س در واکنش به این طرح س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه، گف��ت: آنچه تاکنون از س��وی 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه صورت گرفته اس��ت، 
مت��ن تکان دهنده ای ندارد. ح��دود ۷0 درصد آن 
رویکردهایی بود که در گذشته هم جاری و ساری 
بوده است و بخشی از آن هم بدیهیاتی است که از 
برنامه دوم و س��وم توسعه مطرح و در دستور اجرا 
شدن قرار گرفته است. متأسفانه موضوعاتی که در 
برنامه اصالح س��اختاری بودجه طرح شده چندان 
هم سنگ نیست و به این ترتیب نمی توان آن را به 

خوبی مورد ارزیابی و اجرا قرار داد.
ذکر این نکته حائز اهمیت اس��ت که رهبر انقالب 
دول��ت و مجل��س را به ص��ورت همزم��ان مأمور 
رسیدگی به فرایند اصالح ساختار بودجه کردند به 
گونه ای که )روز سه ش��نبه ۲۴ اردیبهشت ۹8( در 
دیدار با مسئوالن نظام، مجدداً به موضوع ضرورت 
اصالح س��اختار بودجه ای کش��ور اش��اره کردند و 
فرمودند: »قرار بر این ش��د ک��ه در چهار ماه اول 
س��ال ۹8، مجلس و دولت با هم��کاری همدیگر، 
این مشکل س��اختاری بودجه را برطرف کنند؛ دو 
ماهش گذشته، االن دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این 
یکی از کارهای اساس��ی و مهّمی است که بایستی 
انجام بگیرد.« بر این اس��اس بهتر است که دولت 
و مجلس به جای پاسکاری مأموریتی که بر عهده 
دارند، هر چه س��ریع تر اقدام��ات خود در این باره 
را به صورت منس��جم و هماهنگ با یکدیگر انجام 
دهند و از یاد نبرند که زمان زیادی تا پایان مهلت 
چهار ماهه ای که از فروردین س��ال ۹8 آغاز شده 

باقی نمانده است.  مهر

پاسکاری بودجه ای دولت و مجلس

 انقالب اقتصادی چه شد؟

در یک نشست خبری مطرح شد
 واکنش کدخدایی به موضوع »گرفتن آپارتمان

در قبال انصراف از استیضاح«
س��خنگوی شورای نگهبان در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری درباره طرح موضوعی مبنی بر اینکه 
نماین��ده ای عنوان کرده اس��ت برخ��ی از نمایندگان برای انص��راف از اس��تیضاح وزرا، آپارتمان 

گرفته اند، گفت: در این خصوص اعالم نظر نمی کنم.
عباس��علی کدخدایی در نشست خبری گفت: طبق بررسی ش��ورای نگهبان الیحه اصالح بند ۳ 

ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم با اصالحات بعدی، مغایر با شرع مقدس شناخته نشد.
وی ب��ا بیان ای��ن در چند مورد طرح اصالح مواد یک و ده نح��وه فعالیت احزاب و گروه ها مغایر 
با ش��رع مقدس شناخته ش��د، تاکید کرد: در ماد یک بند ۱۷ بحث احزاب به کانون های صنفی 
توس��عه داده شده است که مشخص نیس��ت کانون های صنفی می خواهند جز احزاب قرار گیرند 

و یا نه؟
کدخدایی در پاس��خ به س��وال خبرنگاری درباره طرح موضوعی مبنی بر اینکه نماینده ای عنوان 
کرده اس��ت برخی از نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزرا، آپارتمان گرفته اند، گفت: در این 

خصوص اعالم نظر نمی کنم.
س��خنگوی شورای نگهبان در پاسخ به س��وال دیگری درباره ایجاد برخی فضاسازی ها در آستانه 
انتخابات س��ال ۹8 تصریح کرد: اگر ما بخواهیم وقتمان را برای پاس��خ به این حرف ها اختصاص 

دهیم به کار های دیگرمان نمی رسیم.
کدخدایی با اشاره به موضوع سرنوشت برگزاری انتخابات الکترونیکی بیان داست: احراز هویت ها 
الکترونیک خواهد بود در بقیه موارد هم تا هر جایی که بتوانیم با وزارت کش��ور به توافق برسیم 

انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
وی در خص��وص ادع��ای یکی از نمایندگان ادوار مجلس درباره خری��د رای ۲00 هزار تومانی از 
معتادان گفت: خرید و فروش رای جرم است و به قوه قضاییه ارجاع می شود و قوه قضاییه بررسی 

می کند، اما اینکه هر کسی در هر موردی از خودش حرف بزند حرف دیگری است.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتخاب یکی از نمایندگان به عنوان عضو حقوقدان 
ش��ورای نگهبان گفت: ما فارغ از پاس��خگویی هس��تیم، چون این موضوع از اختیارات رئیس قوه 
قضائیه اس��ت و نهایتاً مجلس تصمیم می گیرد قطعاً هر کس��ی که به شورای نگهبان راه می یابد 
فارغ از س��الیق و نظرات ش��خصی اش اعمال نظر می کند و در تصمیم گیری ها مشارکت خواهد 

داشت.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه مالک های ش��ورای نگهبان در تائید صالحیت نامزد ها در 
انتخابات پیش رو چه خواهد بود؟ گفت: ش��ورای نگهبان در بررس��ی صالحیت ها، اجرای قانون و 
اجرای مواد قانون انتخابات را مدنظر دارد، مفاسد اقتصادی، اخالقی و ضدیت با حاکمیت سه محور 

کلی است که در عموم قوانین انتخاباتی وجود دارد، مالک شورای نگهبان نیز همین است.
کدخدایی در ادامه با اشاره به فیلم انتسابی به دولت و وزارت خارجه و اینکه آیا فیلم سازان اجازه 
دارند از نهاد متبوع شما هم فیلمی بسازند؟ تصریح کرد: هر اندازه می خواهند فیلم بسازند. البته 

کم هم نمی سازند. ادعا های مزخرفی که مطرح می شود کم از فیلم نیست.
وی در پاس��خ به س��والی در مورد موافقتنامه اوراسیا گفت: این موافقتنامه می تواند کمک زیادی 
به شرایط اقتصادی موجود کند. این کشور ها، کشور های موثر هستند وزیر نیرو مسئول پیگیری 

این موافقت نامه هستند و گفتند که اثرات خوبی دارد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در مورد مذاکرات مج��دد پیرامون برجام تصریح ک��رد: برجام یک 
موافقتنامه بوده اس��ت که امضا ش��ده اس��ت و اگر بخواهد تغییری در آن ایجاد ش��ود باید همه 
اطراف قضیه نسبت به آن نظر داشته باشند. آمریکایی ها مثل همیشه بد عهدی کردند و توافقات 
خود را نقض کردند ما فقط باید بر اجرایی ش��دن برجام اصرار کنیم و راهکار دیگری پیش بینی 
نمی ش��ود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده 
تهران گفته که در مس��جدی ۲00 میلیون تومان پول دریافت می ش��ده تا برخی کاندیدا ها تأیید 
صالحیت شوند، نظر شما نسبت به این موضوع چیست، گفت: بنده خودم این موضوع را ]یعنی 
من گفتم چنین ش��بهاتی را مطرح می کنند[ در جلس��ه فراکس��یون مطرح کردم و ایش��ان این 

موضوع را نگفتند.
وی تاکید کرد: در جلسه فراکسیون امید نیز به ایشان گفتم اگر مدارکی دال بر این تخلف دارید 
به نهاد های نظارتی مراجعه کنید، اما وقتی در رسانه ها مطرح می شود معلوم است اهداف دیگری 
دارند. ما هم در این رابطه از ایش��ان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده ایم که در 

حال بررسی است.  میزان

آیا مردم مقصرند؟
ادامه از صفحه اول

ه��ر چند نمی ت��وان چنین قضاوت قاطع��ی درباه هر 
یک از رؤس��ای جمهور کشور داشت، اما اکثر رؤسای 
جمه��ور دارای معایبی بوده اند که ه��ر یک از آنها در 

مقطع خود کشور را دچار آسیب و زیان کرده اند.
ام��ا آیا می ت��وان مردم را مقصر دانس��ت؟ آیا می توان 
ادعا کرد که اگر در سال ۱۳8۴ به جای آقای احمدی 
نژاد، مرحوم آقای  هاش��می  رفسنجانی رئیس جمهور 
می ش��د، وضع بهتری را در دو دور ریاس��ت جمهوری 

ایشان شاهد می بودیم؟!
اینها همه فرضیه و نظریه هایی است که حتی عملیاتی 
هم نشده است، گرچه مردم به خوبی شرایط اقتصادی 
دوران ریاست جمهوری مرحوم  هاشمی  رفسنجانی را 
به یاد دارند. باالترین تورم تاریخ کشور در زمان ایشان 
بر ایران سایه افکنده بود، بدون آن که دولت سازندگی 

با مانع تراشی و مخالفت هایی روبرو باشد. 
دوران ریاست جمهوری مرحوم  هاشمی  رفسنجانی تنها 
دورانی بود که یک رئیس جمهور از اختیارات و امتیازات 
ویژه برخوردار بود. اگر بگوییم وضعیت اقتصادی که اکنون 
شاهد آن هستیم درصد زیادی از آن میراث تصمیمات، 
برنامه ه��ا و طرح های اقتصادی دوران دولت س��ازندگی 
است، بزرگنمایی یا سیاه نمایی نکرده ایم. چنین میراثی 
به دولت های بعد نیز س��رایت ک��رد. هر چند دولت های 
پسین، تالش کردند یا با آن سیاست ها کار را ادامه دهند، 
یا سعی داش��تند، ریل گذاری اقتصادی و حتی سیاسی 
آن دوران را تغییر دهند. آیا مردم مقصر بودند که فردی 
همچ��ون مرحوم آقای  هاش��می  رفس��نجانی را انتخاب 
کردن��د؟ یا پس از آن فردی همچون آقای خاتمی با رأی 
مردم برگزیده شد که باعث تالطم های شدید سیاسی در 
کشور شد و از اقتصاد غفلت شد و یا حتی زمانی که مردم 
به آقای احمدی نژاد رای دادند و او را به مرحوم  هاشمی 

 رفسنجانی ترجیح دادند، اشتباه مردم بود؟
انتخاب��ات س��ال 88 را اص��الح طلبان با سفس��طه و 
مغالط��ه خود به یک آش��وب و فتنه تبدی��ل کردند، 
ادعای تقلب از سوی آنها و نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری این طیف سیاس��ی مطرح ش��د، چرا که بار 
دیگر نمی خواس��تند باور کنند، فردی چون موس��وی 

مقابل احمدی نژاد شکست خورده است.
ادعا می ش��ود که نخبگان جامعه ب��ه میدان آمدند تا 
م��ردم را از خطر انتخاب ش��دن آقای احمدی نژاد در 

سال 8۴ آگاه کنند اما گوش مردم بدهکار نبود!
بهتر نیس��ت به انتخاب م��ردم احترام گذاش��ت؟ آیا 
می ت��وان این وضعی��ت را در انتخابات س��ال ۹۲ نیز 
مصداق دانس��ت؟ یعنی ایا مردم اش��تباه کردند آقای 

روحانی را انتخاب کردند؟
اکنون که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به گونه ای 
اس��ت که هم��گان می بینند، آیا مقص��ر این وضعیت 
انتخابی است که مردم در سال 8۴ و 88 داشته اند؟

منصفان��ه خواه��د بود اگ��ر بگوییم، ه��م در دور اول 
ریاس��ت جمهوری آق��ای احمدی ن��ژاد و هم در دور 
دوم، کارشکنی های بس��یاری علیه آن دولت از سوی 
طیف مخالف انجام شد تا ناکارآمدی آن را اثبات کند. 
مخالفین دولت آقای احمدی نژاد می توانند انکار کنند 
که وعده داده بودند دولت احمدی نژاد 6 ماه بیش��تر 

دوام نخواهد آورد؟!
البت��ه برخی رفتارهای س��اختار ش��کنانه دولت آقای 
احم��دی نژاد در دور دوم ریاس��ت جمه��وری را نباید 
نادیده گرفت. اگر طیف سیاس��ی اصالح طلب مردم را 
مقصر می داند و مستوجب محاکمه، دلیل آن تنها یک 
مس��ئله اس��ت، خود برتربینی حتی فراتر از میلیون ها 
ایرانی که بر اساس تش��خیص خود رأی داده اند و اگر 
هم مش��کالتی با رأی آنها به وجود آمده باش��د، خود 
نخستین افرادی خواهند بود که از انتخاب خود، زیان 
خواهن��د دید. پ��س در هر صورت باید ب��ه رأی مردم 
احترام گذاشت و آن را کوچک ندانست.  در این راه آیا 
نخبگان اشتباه نمی کنند؟ آیا آنها باعث انحراف و تغییر 
نظر مردم نمی ش��وند؟ چه بسا همین کارکرد نخبگان 
ادعایی، باعث انتخاب اش��تباه مردم نیز شود.  باید تن 
به قانون و انتخاب مردم داد و حکومت اسالمی، مبتنی 
ب��ر آراء مردمی اس��ت، همین مردم اگر در وس��ط راه 
تشخیص دهند انتخاب اشتباهی کرده اند، پا به میدان 
می گذارند و خواهان برکنای منتخب خود می ش��وند، 

همانگونه که در زمان بنی صدر چنین کردند.

سرمقاله

بازی جنگ هوانیروز آماده شده است
فرمانده هوانیروز ارتش گفت: در راستای وعده چند ماه 
پیش پیرامون مهیاسازی »بازی جنگ« برای هوانیروز، 
اکن��ون اعالم می کنیم که این بازی جنگ آماده ش��ده 
است. امیر »یوس��ف قربانی« ادامه داد: در بازی جنگ 
هوانی��روز، موارد و ن��کات مه��م الزم پیرامون مناطق 
مرزی، استقرار دش��منان در نواحی مرزی و همچنین 
نحوه چیدمان و دفاع توسط هوانیروز، پیش بینی شده 
اس��ت. وی در ادام��ه گف��ت: توان و ظرفی��ت نخبگان 
دانشگاهی و مراکز دانش بنیان در طراحی و تولید بازی 

جنگ هوانیروز بکارگیری شده است.  میزان

اخبار
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