
اقدام سازمان ملل گامی در مسیر احقاق حقوق ملت فلسطین
دبی��رکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلس��طین مجلس ش��ورای 
اس��امی اقدام اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که با اکثریت آراء به قطعنامه 
»حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود« رأی داد را گام مهمی در مسیر 

احقاق حقوق ملت فلسطین توصیف کرد. 
حسین امیرعبداللهیان با اشاره به بر این نکته تاکید کرد که کشورها و ملت های 

جهان متوجه ش��ده اند که بی ثباتی و ناامنی که امروز صلح و امنیت منطقه و اروپا را 
تهدید می کند، ناشی از اشغال سرزمین فلسطین و تداوم تجاوز و قتل عام ملت مظلوم 
فلسطین توسط صهیونیست ها می باش��د.وی همچنین از سازمان همکاری اسامی و 
اتحادیه عرب درخواس��ت کرد با تصویب و حمایت از طرح دموکراتیک حق برگزاری 
همه پرس��ی تعیین سرنوشت ملت فلس��طین، گام اساسی برای حل مهمترین مساله 

جهان اسام بردارند.  ایرنا

وزرا حتی برای عکس گرفتن به خوزستان نیامدند
جواد کاظم نس��ب گفت: در بارندگی های اخیر خوزس��تان بس��یج و سپاه و 
مدی��ران اس��تانی تاش های زیادی را در کمک به مردم داش��تند اما وزرا و 
مدی��ران ملی حتی برای عکس گرفتن هم ب��ه اهواز نیامدند. نماینده مردم 
اهواز در مجلس ش��ورای اس��امی با اش��اره به آخرین وضعیت مردم اهواز 

پ��س از بارندگی های اخیر گفت: هن��وز مناطقی از کوت عبداهلل و اهواز دچار 
آب گرفتگی اس��ت و مردم با مش��کل مواجه هستند. وی افزود: بخشی از مردم قادر 
ب��ه تامین م��واد خوراکی خود نیس��تند و در اینجا عاوه بر پمپ ه��ای قوی آب و 
تانک��ر برای خالی کردن معابر از آب ها، نیازمند مواد غذایی و آب معدنی هس��تیم. 
کاظم نسب گفت: دولت در سال 96 مصوبه ای را                                                                                                                                     گذرانده که طی سه سال فاضاب 
اهواز نوسازی شود اما این طرح پیشرفت اندکی داشته و به خاطر فاضاب فرسوده 

شهری،شاهد پس زدن فاضاب در خانه ها هستیم.  فارس

درآمد سلبریتی ها بررسی می شود
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: درآم��د هنرمندان تابع یک قرارداد 
مش��خص است و باید از آنان بر اس��اس قراردادی که منعقد می کنند و ثبت 
ش��ده است، مالیات دریافت شود.جمش��ید جعفرپور، درباره معافیت مالیاتی 
هنرمندان در بودجه 99، اظهار داش��ت: هنرمندان طیف بسیار گسترده ای را 

ش��امل می ش��وند که برخی از آنان درآمد نجومی دارند و درآمد برخی از آنان 
بسیار کم است.وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی هنرمندان پیشنهادی است که دولت 
در الیحه بودجه سال 99 آورده و هنوز تبدیل به قانون نشده است، ادامه داد: موضوع 
معافیت مالیاتی هنرمندان به طور دقیق در مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی مورد 
بررسی قرار می گیرد.وی تصریح کرد: مجلس در زمان بررسی بخش مالیات بر درآمد 
بودجه به طور دقیق به این موضوع ورود می کند و یکی از پیشنهادات ما این است که 

از هنرمندان بر حسب درآمدی که دارند، مالیات دریافت شود.  مهر

س��خنگوی ش��ورای نگهبان ب��ا بیان 
اینک��ه انتقاد نه از رهب��ری و نه هیچ 
نه��اد دیگ��ری م��اک رد صاحیت 
نیست، گفت: فقط توهین و شکستن 
چارچوب ه��ا را مدنظر قرار می دهیم. 
عباس��علی کدخدای��ی در نشس��ت 
خب��ری درب��اره بررس��ی صاحیت 
داوطلب��ان انتخاب��ات مجلس گفت: 
بررسی صاحیت داوطلبان انتخابات 
مجلس در هیئت ه��ای اجرایی پایان 
یافت و نتایج آن نیز اعام شد و ادامه 
رسیدگی در هیئت های نظارت استانی 
شورای نگهبان آغاز شده است. وی گفت: پس از بررسی ها در هیئت های نظارت 
و اعام نتایج به هیئت مرکزی انتخابات، امیدواریم در موعد مقرر نتایج نهایی 
اعام ش��ود. سخنگوی ش��ورای نگهبان افزود: در حوزه انتخابات میان دوره ای 
خبرگان رهبری، ۳۰۳ نفر ثبت نام کردند که بخش��ی از این تعداد قبًا آزمون 
داده بودند، از این رو ۲۷۲ نفر برای آزمون کتبی دعوت ش��دند و از این تعداد 

۲۲۱ نفر در آزمون شرکت کردند.
کدخدایی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه در صورتی که بیش از نیمی از 
وزرای دولت تغییر یابند آیا جلس��ه رأی اعتماد باید مجدد برگزار ش��ود، اظهار 
داش��ت: تعداد وزارتخانه ه��ا باید در این زمینه مد نظر ق��رار گیرد و اگر نیمی 
از وزرای کابین��ه موجود تغییر کنند، نیاز به تغییر کابینه و رأی اعتماد مجدد 
اس��ت. سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به س��والی دیگری مبنی بر اینکه 
معموالً تفاوت بس��یار زیادی بین عملکرد ش��ورای نگهبان و وزارت کش��ور در 
تأیید صاحیت ها وجود دارد، به این صورت که در هیئت های اجرایی صاحیت 

اکثر افراد پذیرفته می ش��ود اما در شورای نگهبان اینچنین نیست، خاطرنشان 
کرد: معتقدیم که تمام نهادها و دستگاه هایی که در حوزه انتخابات وظیفه دارند 
باید وظیفه خود را براس��اس قانون انجام دهن��د و ما از هیئت های اجرایی هم 
خواستیم براساس مر قانون نظارت کنند و این رویه همیشه وجود داشته و ما 
دقت الزم را خواهیم داشت که قانون در بررسی صاحیت ها رعایت شود و حق 
کسی تضییع نشود. وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه ها رد 
صاحیت افرادی خاص را هدفمند دانستند این در حالی است که 9۱ درصد از 
ثبت نام کنندگان انتخابات نمایندگان تأیید شده اند و آیا اقدامات این رسانه ها 
یک عملیات روانی علیه ش��ورای نگهبان نیست؟ گفت: مقابله با عملیات روانی 
برخی از رسانه ها و جریان های سیاسی کار شما رسانه ها است که باید به شورای 

نگهبان در این زمینه کمک کنید.
کدخدایی ادامه داد: قانون سه محور تأیید، عدم تأیید و عدم احراز صاحیت ها 
را صراحتاً عنوان کرده و نهادهای نظارتی باید براساس این مسائل، عمل کنند و 
اگر برخی از نهادهای نظارتی وظیفه خود در این زمینه را انجام ندهند، این طور 
نیست که شورای نگهبان هم وظایف خود را نادیده بگیرد و ما همه تاش خود 

را در این راستا انجام خواهیم داد.
س��خنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما بارها نسبت به ثبت نام گسترده افراد 
برای انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی گایه کرده ایم که اگر مجلس شورای 
اس��امی قانون اصاح انتخابات را تصویب می ک��رد، از این موضوع جلوگیری 
می ش��د. وی متذکر ش��د: در دوره گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت نام کننده 
برای انتخابات مجلس داشتیم که 9 هزار نفر از این افراد اولین بار ثبت نام کردند. 
این در حالی است که در این دوره هم ۱۱ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات 
مجلس شرکت کرده اند و این مسئله حاکی از آن است که همواره تعداد کثیری 
از افراد هس��تند که برای اولین بار در انتخابات ثبت نام می کنند در حالی که 
قانونگذار می توانست مانع این ثبت نام ها شود تا هزینه ای برای نهادهای نظارتی 

ایجاد نش��ود. کدخدایی با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نظارت های شورای 
نگهبان از سوی برخی افراد مطرح می شود، تصریح کرد: ما کشور آزادی داریم 
و ممکن است افرادی له و افرادی علیه شورای نگهبان مطالبی را مطرح کنند 
ام��ا ماک و معیار م��ا در انتخابات فقط قانون اس��ت و تاش می کنیم اجرای 
صحیح قانون را در دستور کار قرار دهیم. سخنگوی شورای نگهبان در واکنش 
به س��والی مبنی ب��ر اینکه صاحیت برخی از نمایندگان فعلی تأیید نش��ده و 
آیا این مس��ئله تأثیری در ادامه روند قانونگ��ذاری در مجلس می گذارد، گفت: 
صاحیت نمایندگان و روس��ای جمهور در یک دوره چهار س��اله و نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری در یک دوره ۸ س��اله تأیید می شود و شورای نگهبان 
در ط��ول این مدت درباره صاحیت افراد مجدداً اظهار نظر می کند و فرض بر 
این اس��ت که آن افراد تا انتهای دوره فعالیت خود، صاحیت دارند. وی یادآور 
شد: اگر نماینده و یا مسئولی صاحیتش برای دوره بعدی انتخابات تأیید نشود، 
این مسئله برای دوره بعد است و مربوط به دوره فعلی نیست و افراد می توانند 
تا پایان دوره ای که در حال فعالیت هستند به کار خود ادامه دهند. کدخدایی 
درباره روند بررس��ی صاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس ش��ورای اسامی 
تصریح کرد: وزارت کشور جدولی را در این باره منتشر کرده که مورد تأیید ما 
اس��ت. نتایج بررسی صاحیت ها در هیئت های نظارت استانی تا دهه دوم دی 
ماه اعام می ش��ود و سپس به هیئت مرکزی می رود و نتیجه نهایی صاحیت 
کاندیداها در دهه دوم بهمن ماه اعام می ش��ود. سخنگوی شورای نگهبان در 
واکنش به ماقات برخی از افراد و گروه های سیاس��ی با اعضای شورای نگهبان 
خاطرنشان کرد: ما فارغ از بحث احزاب و گروه ها با این افراد دیدار می کنیم چرا 
که اش��خاص و گروه های مختلفی تقاضای ماقات با اعضای شورای نگهبان را 

دارند و این رویه کامًا جاری است.
وی با اش��اره به اینکه افرادی چون عارف، مجید انصاری، خرازی و چند نفر از 
اعضای حزب اش با اعضای ش��ورای نگهبان دیدار کرده اند، ادامه داد: ما آماده 
دیدار و ماقات با تمام افراد هستیم و صرفاً این جلسات با چهره های اصاح طلب 
برگزار نمی ش��ود و این جلسات به معنای چانه زنی برای تأیید صاحیت برخی 
افراد هم نیس��ت. سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
گفته می شود درباره سواالتی که از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرسیده 
شده است، شبهاتی وجود دارد، گفت: اگر به کتب فقهی مراجعه کنیم می بینید 

که س��واالت به سه بخش اصولی، فقهی و اجتهادی تقسیم می شود و سواالتی 
که از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان پرسیده می شود، در این راستا است. 
کدخدایی در پاسح به سئوالی مبنی بر اینکه اگر فردی منتقد عملکرد رهبری 
باشد می تواند امیدوار باشد که صاحیت او در انتخابات تایید شود، اظهار داشت: 
ما کش��ور آزادی داریم و بحث انتقاد ازهیچ ف��رد و نهادی ماک رد صاحیت 
نخواه��د بود اما توهین، افترا و مباحث ساختارش��کنانه، مرز متفاوتی با انتقاد 
دارد و ما به مرزهای ساختارشکنانه در بررسی صاحیت افراد توجه می کنیم. 
س��خنگوی شورای نگهبان در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فرایند اخذ 
ش��مارش آرا هم به صورت الکترونیکی در انتخابات آینده انجام خواهد ش��د، 
تصریح کرد: این مسئله هنوز مشکات فنی دارد اما اگر  حل و فصل شود ما با 

وزارت کشور در این زمینه همکاری خواهیم کرد و آمادگی الزم را داریم.
کدخدایی در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه  شنیده می شود کارگروهی در 
دولت درباره انتخابات تش��کیل شده است و آیا ش��ورای نگهبان با این مسئله 
برخورد می کند یا خیر، گفت: بنده این خبر را نشنیده ام اما به جز وزارت کشور 
که در حوزه اجرای فرایند انتخابات  وظایفی دارد دیگر بخش های دولت وظیفه 

ای در انتخابات ندارند.
وی درباره تبلیغات زود هنگام برخی از کاندیداهای انتخابات و به ویژه کسانی 
ک��ه در قوه قضائیه پرونده دارند، خاطرنش��ان کرد: اگر کاندیداها، تبلیغات زود 
هنگام کنند، ما اعام نظر می کنیم و درباره تخلفات افراد هم باید گفت که ما 
با توجه به اس��ناد و مدارکی که درباره کاندیداها برای ما ارسال می شود، درباره 

آنان اعام نظر می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما محدودیتی در دریافت گزارش، اسناد و 
مدارک درباره کاندیداها نداریم اما این مدارک باید مستند و محکمه پسند باشد. 
کدخدایی درباره اظهاراتی که پیرامون »رفراندوم« داش��ته است، افزود: بنده در 
یک جلسه کارشناسی عنوان کردم که همه اصول قانون اساسی از جمله اصل 
۵9 باید اجرا شود و کسی نباید بابت اجرای یک اصل قانون اساسی  نگران باشد 
چرا که همه اصول قانون اساس��ی الزم االجرا اس��ت. وی درباره تاثیرات ضعف 
قانون انتخابات گفت: یکی از بزرگترین تاثیرات این مس��ئله آن است که افراد 
بسیار زیادی در انتخابات مجلس شرکت می کنند و بررسی صاحیت این افراد 

بسیار زمانبر است.  مهر
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گزارش 

انتقاد از رهبری مالک رد صالحیت نیست
کدخدایی در نشست خبری:

اى فروش ساختمان دانشکده  ،مزایده عمومى یک مرحله  نظر دارد  دانشگاه علوم پزشکى لرستان در 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  تابعه  هاى  واحد  از  بروجرد  پرستارى 
www.setadiran.ir برگزار نماید کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل :دریافت اسناد مزایده ،بار گذارى پیشنهاد 
مزایده گران ،گشایش پاکتهاى پیشنهادى تا اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
انجام خواهد شد.مدارك خارج از سامانه (به استثناءتضمین شرکت در فرآیند مزایده  و فیش دریافت اسناد مى 
بایست به هر دو شکل الکترونیکى در سامانه ستاد بارگذارى و فیزیکى اصل ارسال گردد) فاقد اعتبار مى باشد.
متقاضیان جهت دریافت اوراق شرایط (از سایت هاى مربوطه) مى بایست مبلغ000 /300 ریال (سیصد هزار ریال) 
به حساب شماره 2178354904003 نزد بانک ملى بنام درآمدهاى اختصاصى دانشگاه واریز و فیش مربوطه را در 

داخل پاکت الف گذاشته و در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه نمایند.
تاریخ انتشار دعوتنامه شرکت در مزایده در ستاد : دوشنبه1398/10/2

www.setadiran.ir:مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)( به آدرس
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد :تا ساعت 14روز چهار شنبه تاریخ 1398/10/11
آخرین مهلت زمان بارگذارى پیشنهادات در سامانه ستاد :تا ساعت 15روز شنبه تاریخ 1398/10/21

زمان ومکان تشکیل کمیسیون مزایده : در ساعت 10روز یکشنبه تاریخ 1398/10/22در سالن جلسات معاونت 
توسعه تشکیل مى گردد

اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد )مرکز تماس پشتیبانى 
سامانه 021-41934.

میزان سپرده شرکت در فرآیند مزایده و نوع تضمین قابل قبول: (میزان سپرده در اسناد مناقصه ذکر گردیده ) به 
دو صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 0110901516007بانک ملى به نام دانشگاه علوم پزشکى استان لرستان 

یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار سه ماهه تامین و ارائه گردد
نکته مهم :اصل تضمین شرکت در فرآیند مزایده مى بایست در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت 14روز شنبه تاریخ 
1398/10/21( قبل از گشایش پاکتهاى پیشنهادى (مزایده گران ازطریق سامانه ستاد)به دانشگاه علوم پزشکى 

واحد حراست در مقابل اخذ رسید تحویل گردد.
هزینه چاپ بر عهده برنده مناقصه مى باشد. در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتى مودى که آخرین نشانى آن در دسترس واحد مالیاتى نمى باشد به شرح زیر ابالغ مى گردد :

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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