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مسئولیت وزارت اطالعات در قبال اساتید دانشگاهی
 وزیر اطالعات گفت: تالش های گسترده وزارت اطالعات با همراهی دستگاه 
قضایی و شورای عالی امنیت ملی و با نقش آفرینی مناسب وزارت خارجه 
منجر به آزادی مسعود سلیمانی شد. سید محمود علوی ، با اشاره به اینکه 
اساتید دانش��گاهی که در راس��تای اعتالی علمی کشور فعالیت می کنند 

به خصوص دکتر مسعود س��لیمانی که اقدامات برجسته ای در زمینه درمان 
بیماری های العالج دارد هستند، اظهار کرد: حمایت از این افراد در حوزه امنیتی بر 
عهده وزارت اطالعات است.وی ادامه داد: متاسفانه دولت آمریکا بر خالف ادعاها نه 
تنها تحریم های ظالمانه ای را در بخش دارویی کشور اعمال کرده که منجر به ایجاد 
مش��کالت عدیده برای سالمتی برخی بیماران شده بلکه به تعبیر و اعتراف آشکار 

ترامپ، اقدام به گروگان گیری دانشمندان ما نیز کرده است.  ایسنا 

جهان باید بداند غربی ها به تعهدها پایبند نیستند
عضو شورای حزب موتلفه گفت: بهانه جویی های مکرر اروپا نشان از ضعف 
آنها در برابر آمریکا و عدم توانایی برای حرکت مس��تقالنه دارد. حمیدرضا 
ترقی، با اشاره به نامه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد علیه برنامه موشکی ایران، گفت: همانطور که 

روس��یه هم در اجالس شورای امنیت با صراحت اعالم کرد ادعای اروپایی ها 
مبنی بر اینکه در قطعنامه شورای امنیت به مسئله موشکی ایران اشاره شده کاماًل 
ک��ذب و دروغ اس��ت. وی گفت: ایران باید به فک��ر ادامه گام های کاهش تعهدات 
برجامی خود در برجام باشد و به صراحت اعالم کند که برجام مرده است؛ دنیا باید 
بداند که هر توافقی با آمریکا و اروپا غیرعملیاتی خواهد ماند و اروپا و غرب هرگز 

پایبند به تعهدات خود در هیچ تعهدی نیستند.   باشگاه خبرنگاران

طرح »سرا« قابل اجرا نیست
عض��و فراکس��یون امید مجلس ضمن انتقاد از س��ازوکار اصالح طلبان در 
انتخاب��ات مجلس، گفت: این طرح س��ازوکار الزم برای اجرا در کش��ور را 
ندارد. داوود محمدی، در خصوص طرح »سرا« گفت: بنده بارها انتقادات 
خ��ود را به این طرح مطرح کرده ام، ای��ن طرح موارد مثبت و منفی دارد. 

بر اس��اس این طرح، نامزدهای انتخابات قبل از اینکه معرفی ش��وند، مورد 
بررس��ی قرار خواهند گرفت.وی تاکید کرد: نقطه مثبت دیگر این طرح این است 
که خواست عمومی نیز در معرفی نامزدها و قرار دادن آنها در لیست اصالح طلبان 
مورد توجه قرار می گیرد.عضو فراکس��یون امید گفت: اما این طرح سازوکار الزم 
برای اجرا در کشور را ندارد به همین دلیل بنده و تعدادی از اعضای شورا با این 

طرح موافق نبودیم اما با این حال در شورا تصویب شد.  مهر 

بدون انتخابات، مردم ساالری 
نخواهد بود

انتخابات یک حادثه ی گذرا نیست، یک حادثه ی 
اثرگذار اس��ت؛ لذا روی این باید تأمل کنیم. اوالً 
انتخابات رکن مهم نظام است. نظام مردم ساالری 

دینی، متکی به انتخابات است. 
بدون انتخابات، مردم ساالری نخواهد بود. معیار 
تکیه ی به مردم، معیار مشهود و محسوس و قابل 

اندازه گیری، همین انتخابات است.
 بنابراین هر کس��ی به نظام اسالمی اعتقاد دارد، 
در این اعتقاد صادق اس��ت، شرکت در انتخابات 
را وظیفه ی خودش میداند؛ ولو حاال ممکن است 
اعتراضی هم به یک چیزی، به خود این انتخابات، 
به یک ش��کلی از اش��کال انتخابات داشته باشد؛ 
لیکن در عین حال با وجود اعتراض، وارد میدان 
انتخابات میش��ود؛ ای��ن وظیفه اس��ت. بنابراین 
همه ی کس��انی که در سرتاسر کش��ور وارد این 
عرصه ش��دند، ب��ه این واجب عم��ل کردند؛ این 
وظیفه را انجام دادند؛ فهم صحیح خودش��ان را 

نشان دادند.
 ای��ن فهم صحیح نش��ان میدهد که مس��ئله ی 

انتخابات، مسئله ی رکن نظام است. 
ما نمیتوانیم از این مس��ئله صرف نظر کنیم، به 
ص��رف اینکه یا به زید و عمروئی معترضیم، یا به 
شیئی و ش��یئی معترضیم. این اعتراضها مانع از 

این نمیشود؛ این نکته ی اساسی و اصلی است.
 یک اثری که این انتخابات داشت - و انتخاباتها 
غالباً این اثر را دارد - مسئله ی توّهم زدائی است. 
انتخابات مثل یک س��یلِی بیدار کننده و هشیار 
کننده اس��ت به کسانی که در توّهمات خودشان 
غوطه میخورند و خیال پردازی میکنند؛ راجع به 
آینده ی نظام، راجع به اصل نظام، راجع به مردم، 
راج��ع به کش��ور، راجع به دش��من توّهماتی در 
ذهن دارند، تخیالتی دارند، غرق در این توّهمات 
هس��تند. انتخابات، اینها را از این توّهمات خارج 
میکند؛ حقیقت را جلوی اینها می گذارد. نکته ی 
دیگر که اشارتاً عرض شد، این است که انتخابات 

نشان دهنده ی اعتماد مردم به نظام است.

بیانات در دیدار اعضای
 مجلس خبرگان رهبری
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مخاطب شمایید

ثبت نام از نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای 
اس��المی به پایان رسید. بر اس��اس آمارهای منتشر شده 
توسط وزارت کشور در مدت شش روز، 15618 داوطلب 
برای رسیدن به کرسی های بهارستان ثبت نام کردند. از 
ای��ن پس تالش احزاب و جریانهای سیاس��ی معطوف به 

تهیه فهرست های انتخاباتی خواهد بود.
فرآیند ثبت ن��ام از داوطلبان ورود به انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی  با دستور وزیر کشور از روز 
یک شنبه 10 آذر آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت. مطابق 
آمار رسمی توس��ط وزارت کشور، 2840 نفر در تهران و 

در کل کشور 13896 نفر ثبت نام کردند.
از مهم ترین اتفاقات این دوره عدم حضور علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اسالمی برای انتخابات دوره یازدهم 
اس��ت. بعد از س��ه دوره ریاس��ت مجلس، علی الریجانی 
رسماً اعالم کرد که در انتخابات این دوره حضور نخواهد 

داشت.

ثبت نام قالیباف از تهران

مه��م ترین اتفاق که در آخری��ن روز ثبت نام رخ داد نام 
نویس��ی محمدباقر قالیباف از ح��وزه انتخابیه تهران بود. 
قالیباف با صدور بیانیه ای در خصوص حضور در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، تاکید کرد: هم و 
غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت 

در این یک سال و نیم باقیمانده از عمرش قرار می دهم.
در انتهای بیانیه قالیباف آمده اس��ت: از مردم عزیز ایران 
خصوص��ا تهران می خواهم با حض��ور آگاهانه خود به ما 
کمک کنند تا  مجلس��ی قوی و کارآمد تش��کیل ش��ود 
تا با نظ��ارت مقتدرانه و تصویب قوانی��ن به موقع بتواند 
مراقب باش��د تا در این یک سال و نیم پیش رو وضعیت 

زندگی مردم بدتر نشود و زمینه ساز روی کارآمدن دولتی 
جهادی و کارآمد باشد.

عارف نیامد

یکی دیگر از اتفاقات مه��م عدم حضور محمدرضا عارف 
در انتخابات است. رئیس فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد: در چند روز اخیر مردم و جوانان اصرار 
داشتند که در انتخابات ثبت نام کنم اما احساس می کنم 
ک��ه خارج از مجلس بهتر می توانم کمک کنم. وی افزود: 
از تمامی نخبگان، جوانان و خانم ها درخواس��ت می کنم 
ک��ه در مجلس ثبت نام کنند تا ش��اهد مجلس پویاتر و 
کیفی تر باشیم. بنده هم در بیرون از مجلس در حد وسع 

کمک خواهم کرد.

زاکانی: مجلس یازده���م می تواند دولت 
کم  کار روحانی را به کار وادار کند

یک��ی دیگ��ر از اتفاقات مه��م ای��ن دوره، تعیین تکلیف 
لیس��ت اصولگرایان در شهر قم است. به همین دلیل بود 
که علیرضا زاکانی، حجت االس��الم والمس��لمین مجتبی 

ذوالنور و احمد امیرآبادی فراهانی با حضور در فرمانداری 
قم از حوزه انتخابیه این استان داوطلب نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی شدند.
علیرض��ا زاکانی بعد از ثبت نام اظهار داش��ت: وضع موجود 
کشور نیازمند تغییرات اساسی و جدی است که مبتنی بر این 

ضرورت،  نقش مجلس بسیار برجسته و حائز اهمیت است.
عضو ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب ب��ا بیان  "در حال 
حاضر در مجلس ش��ورای اس��المی نیازمند یک جنبش 
تغییر هستیم" گفت: جنبش تغییر باید از جایگاه مجلس 
ش��ورای اس��المی که قرار است بیش��ترین تأثیرات را در 

جامعه داشته باشد، صورت گیرد.
نماینده س��ابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به نقش مجلس در مطالبه گری از دولت خاطرنشان 
کرد: مجلس با حدود اختیاراتی که در دست دارد می تواند 
همی��ن دولت کم کار را به یک کار حداقلی وادار کند و از 

آن مطالبه جدی داشته باشد.
زاکان��ی افزود: مجلس باید از ه��ر لحظه و هر امکانی که 
برای کش��ور وجود دارد به نفع مردم و جمهوری اسالمی 
اس��تفاده کند، این رویه را ما در مجلس فعلی مش��اهده 
نکردیم؛ از این رو معتقدیم مجلس باید تغییر کند و قطعاً 

سرآغاز این تغییر، مجلس یازدهم خواهد بود.

شرایط انتخابات چگونه پیش می رود؟
در ش��رایط فعلی و با وجود چند ساعت از پایان ثبت نام 
ها، شاید پیش بینی اینکه در نهایت در روز دوم اسفندماه 
صف آرایی احزاب و جریانات سیاس��ی چگونه خواهد بود 
زود باش��د. اما با توجه به ش��رایط می توان حدس زد که 
انتخابات می تواند دو، س��ه یا چهار قطبی و بیشتر باشد. 
البته این اتفاق بیشتر در شهر تهران و کالنشهرهای دیگر 

احتماالً رخ خواهد داد.
در ص��ورت دو قطبی بودن، رقابت های انتخاباتی بر پایه 
ص��ف بندی اصولگرایان و اص��الح طلبان خواهد بود. اگر 
این اتف��اق رخ دهد، پیروز انتخابات می تواند هم یکی از 
جریانات باشد یا اینکه ترکیبی از نامزدهای اصالح طلب 

و اصولگرا، پیروز انتخابات باشند.
در صورتی که صف بندی های انتخاباتی سه قطبی شود 
ممکن اس��ت در جریان اصولگرا یا اصالح طلب تش��تت 
و دو دس��تگی رخ ده��د. در جریان اصولگ��را، گروه ها و 
تش��کل هایی مانند ایثارگران، رهپویان، »نواصولگرایان« 

قالیباف، جبهه پایداری و ... حضور دارند. اگر اصولگرایان 
نتوانند به فهرست مشترکی با سرلیست واحد دست یابند 
ممکن است برخی گروه ها مانند پایداری لیست جداگانه 
ای دهن��د. البته ای��ن احتمال نیز وجود دارد که ش��اید 
اصولگرایان به لیست واحدی برسند اما در مقابل جریان 
اص��الح طلب نتواند بر فهرس��ت واح��دی ائتالف کنند. 
بخصوص این که یکی از مش��کالت جریان اصالح طلب، 
تاکتیک آنها در قبال اعتدالی ها)بخصوص حزب اعتدال و 
توسعه( و طرفداران علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 

اسالمی است.
پیروزی فهرس��ت امید در ته��ران در دوره فعلی مجلس 
شورای اس��المی محصول ائتالف اصالح طلبان، اعتدالی 
ه��ا و طرف��داران علی الریجانی بود. اما با ریاس��ت بدون 
چون و چرای الریجانی بر مجلس شورای اسالمی، ضعف 
فراکسیون امید و ناکارآمدی دولت، مشخص نیست دوباره 

این ائتالف شکل بگیرد.
همچنین صف بندی انتخابات ممکن اس��ت چهار قطبی 
یا حتی بیشتر شود. در این صورت هم در جریان اصولگرا 
و هم در جریان اصالح طلب، حداقل دو لیست انتخاباتی 
منتش��ر می شود. به عبارتی در جریان اصولگرا دو لیست 
و در جریان اصالح طلب نیز دو لیس��ت منتشر می شود. 
البته ممکن اس��ت در یک ش��رایط اس��تثنایی فهرست 
های بیش��تری نیز منتشر ش��ود. در این صورت احتمال 
پراکندگی آرا و اینکه بیش��تر کرس��ی ه��ا در دو مرحله 

انتخابات مشخص شوند افزایش می یابد.
حال ممکن اس��ت وضعیت هایی که در باال به آنها اشاره 
شد در حوزه های انتخابیه سراسر کشور تکرار شود. البته 
در ش��هرهای کوچک و حوزه هایی ک��ه تک نماینده ای 
هستند معموالً رقابت های سیاسی تعیین کننده نیستند 
و مس��ائلی مانند قومی، طایفه ای و ... تعیین کننده اند. 
اما نکته مهم این است در نهایت نماینده هایی که از این 
شهرها انتخاب می شوند به لحاظ سیاسی بیشتر رهرو و 
پیرو جریانی هس��تند که در رقابت های شهرهای بزرگ 

پیروز شده اند.
ب��ا وجود تمام توضیحاتی که در باال گفته ش��د فعاًل زود 
اس��ت درباره این که رایزنی ها و مذاکرات احزاب و گروه 
های سیاس��ی در نهایت چ��ه س��رانجامی خواهد یافت 
قضاوت داشت و شاید در هفته های آینده بهتر بتوان در 

این باره تحلیل ارائه داد.الف

با انتصاب حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برمسند دستگاه 
قض��ا،دور جدید و ج��دی از مبارزه با فس��اد آغاز ش��د و ازآنجائیکه در 
مقطعحساس کنونی، فساد مالی واداری زیبنده نظام وکشورنیست و در 
این مدت، برخوردقاطعانه قوه قضائیه با مفاسدبرخی دستگاههاونهادهای 
کشوری،همواره رایحه کرامت،عدالت و فساد ستیزی در جامعه گسترش 
یافت��ه وباعملکرد مطلوب این قوه، ضمن صیانت از بیت المال، پیوس��ته 
گامهای مناس��بی در راستای پیش��گیری و رفع عوامل فسادزا برداشته 

شده است.
با انتشار آیین نامه اجرایی شورای حل اختالف درروزنامه رسمی شماره 
16747 روز سه شنبه پنجم شهریورماه 1381نهاد شورای حل اختالف 
در سیس��تم قضایی کشورتعریف و براساس ماده 189 قانون برنامه سوم 
ک��ه به منظور کاه��ش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راس��تای 
توس��عه مش��ارکتهای مردمی، رفع اختالفات محل��ی و نیز حل و فصل 
ام��وری که ماهیت قضایی ن��دارد و یا ماهیت قضای��ی آن از پیچیدگی 
کمتری برخوردار اس��ت به ش��وراهای حل اختالف واگذار واین شورا به 

صورت قانونی تاسیس شد.
فاصله گیری ش��وراهای حل اختالف از فرهنگ صلح و س��ازش، همواره 
این ش��ورا، در دهه ی اخیر از "ش��ورای حل اختالف" به "شورای طول 
اختالف" ش��هرت یافته درحالیکه قانونگذار در ماده 1 قانون ش��وراهای 
حل اختالف، منظور از تشکیل این شورارا صلح و سازش و رفع اختالفات 
اش��خاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعالم کرده اس��ت ولی در عمل 
ب��ا عدم آگاهی کامل اعضای ش��وراهای حل اخت��الف از دانش حقوقی 
وب��ه کارگیری افراد ع��ادی و بدون تخصص درای��ن نهاد،منتج به نقض 
آشکار حقوق شهروندی بوده و برگزاری محکمه های سنتی ومصلحتی، 
مراجعی��ن را از تظلم خواه��ی ناامید می گرداند وای��ن ناامیدی بااصل، 
اس��اس،هدف و غایت قانونگذار در تاسیس ش��ورای حل اختالف یعنی 
ایجاد صلح و س��ازش  در روابط و کم کردن تراکم پرونده های دادگاهها 

و تسریع در دادرسی سازگارنیست.
بعد از 17سال سپری از فعالیت شوراهای حل اختالف، این نهادباچالش 

ها و آس��یب هایی روبرو بوده و به نظر می رس��د که این ش��ورا از هدف 
تش��کیل خود فاصل��ه می گیرد، بطوریکه واگ��ذاری تصمیم گیری های 
حقوق��ی به افراد غیرحقوقی در ش��وراهای حل اخت��الف، رفته رفته به 
آس��یب جدی در دس��تگاه قضا تبدیل می شود و ضروریست رئیس قوه 
قضائیه با قدرت، اقتدار وجدیت،رویکرد تغییر در اعضاهای شوراهای حل 
اختالف، توجه به تخصص این اعضا رادر اولویت کاری خودقرار دهدوبی 
شک این رویکرد عالوه بر تقویت این قوه و نیز استفاده از جوانان مستعد 
آگاه در این زمینه، همواره مانع از ایجاد اهرم های نفوذ به این دس��تگاه 

نیز می شود.
پوس��ت اندازی در تغییر اعضاهای ش��ورای حل اخت��الف در این برهه 
ضروری به نظر می رس��دو به کارگیری اعضای غیرحقوقی و غیرمرتبط 
در مجموعه ش��وراهای حل اختالف در مدت زمان طوالنی، شایس��ته و 
ب��ه صالح نیس��ت و نحوه ب��ه کارگیری اعضای فعلی در گذش��ته با چه 
س��ازوکاری جذب شده اند مورد بررس��ی جدی قرار گیرد وعدم تسلط 
کارکنان دفتری و اعضای اصلی شورا به مباحث حقوقی و نحوه تشکیل 
پرون��ده در این ش��ورا که ماهیت قضای��ی ندارد اما س��رانجام باافزایش 
حجم پرونده ورس��یدگی قضایی و ارجاع به دادگاه، برمشکالت قضایی و 
مراجعین می افزاید وضمن اینکه آمار پرونده های قضایی باال می رودکه 

پیوسته این حرکت، مبارزه بزرگ با فساد در دستگاه قضایی است.
اگرنگاه��ی واقع بینانه به روند رس��یدگی پرونده ها در ش��وراهای حل 
اختالف داش��ته باشیم، رضایت بخش نیست وبا اطاله دادرسی،مراجعین 
در حاش��یه امن رس��یدگی قرار نمی گیرند و عدم آگاهی اعضای سنتی 
شوراهای حل اختالف به قانون، از دالیل فاحش این امر بوده و به همین 

سبب حق مظلوم پایمال می شود.
ش��وراهای حل اختالف با حرکت در مس��یرکنونی،ضمن اینکه سعی در 
س��ازش ندارد بلکه با حجیم نمودن پرونده، سعی در صدور رای داردواز 
این نظرنمی توان عملکرد فعلی ش��وراهای حل اختالف را مثبت ارزیابی 
ک��رد و اگ��ر در این خصوص به آم��ار و ارقام پرونده ه��ای مختومه که 
توس��ط همین نهاد هرس��اله منتشر می ش��ود اکتفا کنیم تداعی همان 

ضرب المثلی است با این مضمون:" کس نگوید که دوغ من ترش است" 
واگر قانونگذار بخواهد در جوار دادگس��تری مجموعه ایی را طراحی وتا 
از ای��ن طریق برای خلوت نم��ودن دادگاهها، مراجعان را به ش��وراهای 
حل اختالف هدای��ت کند وبه شوراها،بیش��تر از وظایف قانونی و خارج 
از چهارچوب تعریفی، اختیاراتی را محول کند، در این ش��رایط، افزایش 
مراجعان و بالتکلیفی در شعبات شوراهای حل اختالف و افزایش پرونده 
ها بیشتر خواهد شد وشایسته است تدابیری نسبت به رفع این معضالت 
اندیشیده ش��ود تاموجب برچیدن فساداحتمالی در این نهاد را به دنبال 

داشته باشد.
نظرسنجی از مراجعین به روندرسیدگی پرونده ها در مجموعه شوراهای 
حل اختالف، می توان به ناکارآمدی و عدم دقت در رسیدگی با برگزاری 
جلس��ات سنتی، خارج از روال معمول وعملکردنامطلوب این شوراها پی 
برد وعلی رغم آموزش هایی که در طول سال برای اعضای شوراها برگزار 
می ش��ود، خروجی مطلوبی ندارد چرا که اعضای این شوراها، حقوقدان 
نیستند و باتوجه به بیکاربودن فارغ التحصیالن در رشته حقوق، به نظر 
می رس��داین فارغ التحصیالن،جایگزین مناس��بی به جای اعضای فعلی 
وسنتی و بدتر از همه اغلب این اعضا، بازنشسته های ادارات می باشندکه 
حتی، توان تش��خیص حق و ذیحق را نداردش��د و در ارجاع پرونده های 
کیف��ری و حقوقی به اعضای غیرحقوقی که صالحیت رس��یدگی ندارند 
موجب ایجادفس��اد اداری، مالی و برخی مواقع اخالقی می ش��ود وعلی 
رغم اینکه نظارت در مجموعه ش��ورا همانند نظارت برعملکردقضات در 
دادس��راها و دادگاهها نیس��ت و عدم نظارت کافی ب��ه این مجموعه می 

تواندجدای از صلح و سازش، فسادزا نیزباشد.
رس��یدگی غیرتخصصی درش��ورای حل اختالف به پرونده های متعدد، 
حق اساس��ی مراجعین به دادگستری پایمال می شود و حق اولیه تظلم 
خواه��ی کاه��ش و یا محدود می ش��ود ورویکردس��ازش قانونی قضات، 
قابل مقایس��ه با روش های منسوخ ش��ده اعضای شوراهای حل اختالف 
کنونی نیس��ت و با این سازوکارهایی که برای شوراها ترسیم شده است 
ق��درت و اقتدار قوه قضائیه را پایین می آورد و نباید مردم با مراجعه به 

شوراهای حل اختالف سردرگم شوند و اعضایی که از روش های قانونی 
میانجگری مطلع نیس��ت، پس هیچ تضمینی برای رعایت عدالت در این 
نهاد وجودنخواهدداشت و این نارضایتی ها از سازوکارهای نامناسبی که 

تاکنون در شوراها اعمال شده نشات می گیرد.
اعض��ای وثوق و مورد اعتمادش��وراهای حل اختالف ب��ا فعالیت چندین 
س��اله، بی اعتمادی مردم را کسب کرده اند و اس��تفاده از بازنشستگان 
س��ایر ادارات و نهادهای دولتی به جای اعض��ا و کارکنان اداری در این 
مجموعه، ناکارآمدی این سیس��تم را نمای��ان می کند درصورتیکه جابه 
جای��ی قض��ات در دادگاهها به نحو صحیح انجام م��ی پذیرد اما غافل از 
اینکه ش��وراها، به تغییرات اولیه و اساس��ی اعضای خود نیز نیستند و از 
جابه جایی های جزئی بایدپرهیز کنند که این موضوع، انس��جام و بهره 

مندی از ظرفیت های شوراها را افزایش می دهد.
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رقابت اصولگرایان و اصالح طلبان چگونه خواهد بود؟
پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس

ضرورت بازنگری قانونگذار به شوراهای حل اختالف

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
كانون صنفي بازنشستگان و مستمری بگیران بیمه مركزي جمهوري 

اسالمي ایران 
شماره ثبت 31856 - شناسه ملي 10320875603

به اطالع کلیه اعضاي محترم کانون مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق 
العاده کانون س��اعت 10:00 صبح روز پنجش��نبه مورخ 1398/10/05 در محل سالن 
اجتماعات بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی تهران، خیابان آفریقا ، نبش 

بلوار ناهید شرقی ، پالک 223 تشکیل می شود.
دستور جلسه :

1( استماع گزارش هیات مدیره 
2( انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره و بازرس

3( انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4( سایر موارد

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم کانون دعوت می ش��ود در جلس��ه مزبور ش��رکت 
نمایند. کسانی که تمایل به عضویت در هیات مدیره یا انتخاب شدن به عنوان بازرس 
را دارن��د مدارک خود ش��امل تقاضای کتبی ، یک قطعه عک��س ، تصویر صفحه اول 
شناسنامه و کارت ملی را حداکثر تا تاریخ 1398/10/02به نشانی تهران خیابان آفریقا 

نبش بلوار ناهید شرقی پالک 223 طبقه دوم دفتر کانون ارسال نمایند.
هیات مدیره كانون صنفي بازنشستگان و مستمری بگیران

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران


