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نیروی هوایی ارتش مانع ورود داعش به مرزها شد
مع��اون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی هنگامی که 
داعش به مرز های کش��ور نزدیک شده بود با حضور به موقع، مواضع آن ها را 
در نزدیکی مرز ها مورد هدف قرار داد و اجازه ورودشان را به میهن اسالمی 
نداد. امیر سرتیپ »مهدی هادیان« اظهار داشت: این عنایت خداوند بود که 

کارکنان نیروی هوایی توانس��تند روز ۱۹ بهمن آن افتخار تاریخی را در این 
مدرسه رقم بزنند. امیر هادیان ادامه داد: نیروی هوایی در به ثمر رسیدن و پیروزی 
انقالب اس��المی نقش ویژه ای داش��ت و همچنین در ختم غائله های ضد انقالب در 
روز های نخستین پیروزی انقالب اسالمی نیز نقش برجسته ای ایفا کرد.  وی گفت: 
ش��رکت در عملیات های مختلف و در هم شکس��تن هیمنه هوایی رژیم بعثی سبب 
ش��د تا امام )ره( مدال بزرگی را بر س��ینه نیروی هوایی بزنند و این نیرو را »نیروی 

الهی« نامیدند که این افتخار بزرگی برای ما است.  روابط عمومی ارتش

حضور مردم در انتخابات اثر مثبت خود را روی کشور می گذارد
نماین��ده اراک در مجل��س با بیان اینکه حضور پرش��ور م��ردم در انتخابات 
تضمین کننده نیازهای آینده کش��ور است گفت: اثرات خیر حضور مردم در 
انتخابات در آینده نزدیک به کش��ور می رسد. علی اکبر کریمی درباره حضور 
پرشور مردم در انتخابات اسفندماه گفت: انتخابات مجلس در امورات کشور 

بس��یار سرنوشت س��از اس��ت و با توجه به اهمیت این رکن مردم باید در این 
انتخابات پرشورتر از انتخابات دیگر در آن شرکت کنند. وی اظهار داشت: بیگانگان 
و دشمنان ملت ایران توطئه ها و دسیسه های فراوانی علیه جمهوری اسالمی داشته 
و دارند و جدیدترین اقدام آنان تالش برای کاهش مشارکت ملت ایران در انتخابات 
اس��فندماه اس��ت؛ چراکه بنا دارند م��ردم را                                             از امورات جاری کش��ور مایوس کنند. 
کریمی خاطرنش��ان کرد: تکلیف ملی و شرعی مردم آن است که با جدید بیشتری 

در صحنه انتخابات آمده و به انجام تکلیف خود بپردازند.  فارس

ملت از انتخابات مایوس نمی شود
نماینده ولی فقیه در س��پاه گفت: دش��من چون می داند یگانه عامل اقتدار 
انقالب، حضور بابصیرت و بااس��تقامت مردم ما در صحنه است، از آن هراس 
دارد و این موضوع را برای خود یک تهدید می داند. حجت االس��الم عبداهلل 
حاجی صادقی با بیان اینکه عامل اصلی اقتدار کش��ور ما که دشمنان از آن 

بی بهره اند مردم بصیر و والیی ما هستند، گفت: دشمنان هم مثل ما از سالح 
و تجهیزات نظامی برخوردار هس��تند ولی آنچه که دش��من نمی تواند معادل آن را 
تهیه کند، مردم باانگیزه و باتوان و باایمان است. نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان 
اینکه همانگونه که در مراحل قبلی به اثبات رسیده است انتخابات در ایران اسالمی 
یاس دشمنان را در پی دارد، تاکید کرد: دشمن هرگاه ببیند میزان مشارکت مردم 
در انتخاب��ات و میزان وفاداری و حمایت آنان از نظام جمهوری اس��المی باالس��ت، 

می فهمد که بار دیگر نقشه هایش بی اثر خواهد شد.  مهر

گ�روه رویکرد  جالب اس��ت که حت��ی نمایندگان فعلی 
مجلس دهم از کارکرد این مجلس ناراضی هستند و خواهان 

تغییر و تحول مثبت و اساسی در مجلس آینده.
مجلس شورای اسالمی دوره دهم ماه های آخر فعالیت خود 
را سپری می کند، دوم اسفند ماه سال جاری انتخابات دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی برگزار می شود. انتخاباتی که 
با توجه به شرایط و تحوالت منطقه ای، بین المللی و داخلی 

از اهمیت بسیاری برخوردار اشت.
قطعاً وجود یک مجلس کارآمد،  توانمند،  تأثیر گذار و انقالبی 
برای کش��ور می تواند اسباب تأثیرات مثبت بر اداره کشور را 

فراهم کند.
این که برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی دوره 
دهم از عملکرد خ��ود و مجلس انتقاد می کنند و آن را یک 
مجلس ناکارآمد می دانند، اتفاق خوبی است،  اما نمی تواند بر 
مس��ئولیتی که در طول یک دوره مجلس بر دوش آنها بوده 
است بر زمین بگذارد ، حتی آنهای نمایندگانی که از مجلس 
ش��ورای اس��المی دوره دهم گالیه دارند و آن را ناکارآمد و 
ضعیف می دانن��د، در به وجود آم��دن چنین مجلس نقش 

داشته اند.
به چند نمونه از انتقادات نمایندگان کنونی محلس ش��ورای 

اسالمی از مجلس دهم توجه کنید.
پژمانف��ر عضو فراکس��یون والیی مجلس گف��ت در این باره 
گفته اس��ت؛ مشکالت کش��ور با یک مجلس انقالبی حل و 
فصل می ش��ود و نمایندگان در یک مجلس قوی می توانند 
تصمیم��ات ش��جاعانه بگیرند و کش��ور را از بحران ها نجات 
دهند. وی گفته؛ بنده به دنبال سیاه نمایی نیستم اما مجلس 
ده��م در ریل گ��ذاری ها، اولویت ها را گم کرد و نتوانس��ت 
اولویت ه��ای اصل��ی کش��ور را پی��دا کرده و ب��رای حل آن 

مشکالت، تصمیمات و قوانین مهمی داشته باشد.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی 
اس��ت، حضور کارچاق کن ها در مجلس را یکی از مشکالت 
بزرگ دانسته و گفته؛ کارچاق کن ها افرادی هستند که قباًل 

در دولت یا مجلس مس��ئولیتی داش��ته اند و واس��طه گری 
می کنند. محمد رضا پور ابراهیمی که نماینده مردم کرمان 
است گفته؛ بده بستان هایی که بین دولت و نمایندگان وجود 
دارد نیز بعضاً زمینه س��از شکل گیری فساد است. به عنوان 
مثال نمایندگانی که استیضاح یک وزیر را امضا می کنند، با 
گرفتن وعده وعی��د امضای خود را پس می گیرند و انصراف 
می دهند. ش��اید این وعده وعیدها برای حل مشکالت حوزه 
انتخابیه آن ها باش��د اما فساد و س��وئ استفاده است چون 
حق��ی را ناحق کرده ان��د. هر دو طیف سیاس��ی موجود در 
مجلس دهم اعتقاد دارند مجلس ش��ورای اس��المی کنونی 
ناکارآمد بود، اصولگرا و اصالح طلب چنین نظری دارند حال 
یکی کمی بیشتر و دیگر کمتر آن هم به خاطر آن است که 
تعداد نمایندگان اصالح طلب مجلس ش��ورای اسالمی دوره 
دهم کمی بیشتر از اصولگرایان است، همه نمایندگان مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اس��المی از طیف سیاسی اصالح 
طلب اس��ت. یعنی 30 نفر. با وجود ای��ن که همگان بر این 

نظر اعتقاد دارند که مجلس دوره دهم ناکارآمد است و حتی 
برخی از کارشناس��ان از عباراتی چ��ون مجلس دهم فاجعه 

است بهره می برند چه باید کرد؟
آیا قرار است بار دیگر یک مجلس ناکار آمد در انتخابات دوم 
اس��فند تشکیل ش��ود؟ قطعاً مردم و حتی نظام اسالمی نیز 

چنین چیزی نمی خواهند.
با وج��ودی که ش��ورای نگهبان در بررس��ی صالحیت های 
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی بر اساس وظیفه 
قانونی خود عمل می کند و س��عی دارد تا از میان سیل ثبت 
نام کنندگان افرادی مناس��بی را احراز صالحیت کند، اما به 
نظر می رس��د که حلقه مفقوده در روند بررسی صالحیت ها 
وجود دارد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار روز چهارشنبه هفته گذشته با هزاران نفر 
از اقش��ار مردم، ویژگی های یک نماینده را برشمردند، قطعاً 
دارا بودن چنین ویژگی هایی یک مجلس در خور جمهوری 

اسالمی ایران را شکل خواهد داد.

رهبر انقالب بارها این ویژگی ها را برای مردم تبیین کرده اندو 
ایش��ان در تاریخ ۱7 اردیبهش��ت 7۱ مؤم��ن بودن نماینده 
مجلس را نخس��تین ویژگی دانستند و فرمودند؛»نماینده ای 
که متدین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیانت و کار 

هالف نخواهد کرد.«
ایش��ان ویژگی دوم را انقالبی بودن دانستند و در تاریخ ۱6 
بهمن 87 در این باره فرمودند؛»نماینده باید انقالبی باش��د؛ 
روحیه و نش��اط و امید و قوت و روحیه انقالبی در او وجود 
داشته باش��د تا بتواند راه هایی که به نظر بن بست می رسد 

بشکافد و پیش برود.«
از نظ��ر رهب��ر معظ��م انقالب ویژگی س��وم ب��رای نماینده 
مجلس شجاع بودن است.ایشان درباره این ویژگی به شهید 
مدرس اش��اره کرده اند. رهبر انقالب در تاریخ 26 بهمن 78 
فرموده اند؛»ش��هید مدرس خصوصیت عمده اش این بود که 
هیج عام��ل ارعاب و تهدی��د تطمیع و فریبگ��ری در او اثر 

نمی کرد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای چهارمین ویژگ��ی را روحیه 
جه��ادی عنوان ک��رده در تاریخ 30 خ��رداد ۹7 در باره آن 
فرموده اند؛»ای��ن ک��ه ما مرتب به مدی��ران توصیه می کنیم 
مدیریت جهادی، این در مورد مجلس، رفتار جهادی اس��ت،  
سخن گفتن جهادی است،  اقدام کردن مجاهدانه و جهادی 

است.«
کارآم��دی و ط��رف دار عدالت بودن نی��ز ویژگی ها پنجم و 
شش��می اس��ت که ایش��ان درباره ویژگی های یک نماینده 

مطرح کرده اند.
چنین ویژگی هایی اگ��ر در اکثریت نمایندگانی که انتخاب 
می ش��وند و به مجلس راه پیدا می کنند وجود داشته باشد، 
قطعاً مجلس��ی کارآمد از هر نظر شکل خواهد گرفت و این 
مه��م جز با انتخاب درس��ت و دقیق از س��وی مردم محقق 
نخواهد ش��د. مردم باید با دقت بیشتری نامزدهای انتخابات 
مجلس در دوم اسفند ماه را برگزینند و به آنها رأی دهند تا 

نتیجه مطلوب آن را نیز ببینند.
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موضوع مناقصه : تکمیل و بروز رسانى تجهیزات سالن جلسات بندر گلمانخانه
شنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا  آگهى  درج  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  نحوه  و  مهلت   ، محل 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با   1398/11/19 تاریخ 

www.setadiran.ir امکان پذیر است.
محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 9 صبح 
روز سه شنبه مورخ 1398/12/13 در سامانه ستاد بارگزارى و پاکت الف را به دبیرخانه مرکزى 

دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.
روز سه   12 راس ساعت  گران  مناقصه  پیشنهادهاى  پیشنهادها:  پاکت  بازگشایى  زمان  و  محل 
دستگاه  آدرس  به  دریانوردى  و  بنادر  اداره  جلسات  سالن  محل  در   1398/12/13 مورخ  شنبه 

مناقصه گزار مفتوح خواهد شد.
سپرده شرکت در مناقصه : مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکى بدون قید و شرط و قابل تمدید به 
دفعات به مبلغ 1/050/000/000 ریال ، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 410454 نزد بانک 

تجارت شعبه گاندى کد بانک 21 ارائه نمایند.
مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 150 روز باشد.

بندر   ، دریا  جاده   16 کیلومتر   ، ارومیه   ، غربى  آذربایجان  استان  گزار:  مناقصه  آدرس دستگاه 
گلمخانه ، اداره بنادر و دریانوردى دریاچه ارومیه ، تلفن  04432573308 - 04432573027 - 

فاکس  04432573027 - کدپستى 5735181922
هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار مى باشد.
-توضیحات:

جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 در محل اداره 
بنادر و دریانوردى دریاچه ارومیه در  آدرس مناقصه گزار برگزار خواهد شد.

برآورد اولیه این مناقصه 21/000/000/000 ریال مى باشد.
شناسه آگهى 763105

سازمان بنادر و دریانوردى

مجلس کارآمد با ویژگی های شش گانه

چگونه نماینده و مجلسی نیاز است؟

برای اولین بار بعد از انقالب اسالمی، ایران توانست 
وارد فضا شود.

ش��وروی ها در سال ۱336 اولین بار ماهواره به فضا 
فرستادن که این اولین نمونه بود.

سال بعد آمریکایی ها موفق به پرتاب ماهواره شدند. 
س��ال ۱344 فرانسه سال ۱34۹ ژاپن و چین سال 
۱350 انگلستان س��ال ۱35۹ هندوستان موفق به 
پرتاب ماهواره شدند. ایران نهمین کشور جهان بود 
که سال ۱384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار 
زمین ماهواره فرس��تاد. اما این ماهواره همچنان با 

مشارکت خارجی ها ساخته شده بود.
ای��ران چند م��اه بعد از ای��ن پرتاب روند س��اخت 
ماهواره ی کامال بومی را هم ش��روع کرد و سرانجام  
در بام��داد ۱5 بهم��ن س��ال ۱387 در س��ی امین 
س��الگرد انقالب اس��المی ماهواره ی امید که کامال 

ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد.
س��ازمان فضان��وردی آمریکا ناس��ا موفقیت پرتاب 

ماهواره ی امید را تایید کرد.
ب��ه این ترتیب ایران برای اولی��ن بار در تاریخ خود 
به باش��گاه نه نفره کش��ورهایی وارد شد که صاحب 

فناوری فضایی هستند.

کارنامه
اولین ها

اولین ماهواره در تاریخ ایران


