
مجلس در ایران 
قدرتمند است

انتخابات در همه 
حوزه ها رقابتی است

تطبیق فرایند تقنین 
یه  در ایران با نظر
قانونگذاری برای 

اجرای قوانین الهی

سه پروژه مهم شرکت نفت پارس وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان امام به بهره برداری رس��ید. عارف نوروزی معاون 
اقتصادی ستاد اجرایی و مدیرعامل گروه اقتصادی برکت 
در این مراس��م گفت: سه طرح شامل "تولید روانکارهای 
پیشرفته صنایع هوایی، احداث پایانه بارگیری محصوالت 
صادراتی و افزایش ظرفیت واحدهای عملیاتی"  امروز در 
شرکت نفت پارس به بهره برداری رسید.وی با استراتژیک 
خواندن محصول جدید این ش��رکت گف��ت: روغن های 
مخصوص صنعت هوان��وردی برای اولین بار در کش��ور 
توسط شرکت نفت پارس وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
امام تولید ش��د که ازاین طریق ساالنه  ۳۰ میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی برای کشور اتفاق خواهد افتاد.مدیرعامل 
گروه اقتصادی تدبیر وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان امام 
افزود: باتوجه به تحریم بودن این روانکارها،درحال حاضر 
سالیانه ۹۰میلیون دالر برای واردات روغن موتورهای جت 
و هیدرولیک، ارز ازکش��ور خارج میشود لذا ستاد اجرایی 
در راستای اجرای سیاس��ت اقتصاد مقاومتی تولید این 
محصول را در دس��تور کار خود قرارداد. وی خاطرنشان 
کرد: این روغن مراحل تس��ت خودرابا موفقیت پش��ت 
سرگذاشته و از امروز دراختیار صنعت هوایی قرار میگیرد.
در ادامه این مراسم خلیلی مدیرعامل شرکت نفت پارس 
نیز گفت: باصادرات سالیانه ۶۷ میلیون دالر به ۲۰ کشور 
وتولید ۲۴محصول جدید درس��ال، شرکت برتر سال۹۸ 
درعرصه صادرات و کارآفرینی ش��ده ایم و سال آینده نیز 

۲۲ محصول جدید به بازار ارائه خواهیم کرد.

فردا می آییم تا با انتخاب خوب خود یک 
مجلس قوی برای ایران قوی بسازیم.

انتخاب��ات ای��ن دوره مجل��س ش��ورای 
اسالمی به واس��طه بس��یاری از اتفاقات 
و تح��والت اهمیت وییه ای یافته اس��ت، 
ای��ن اهمیت از آنجا سرچش��مه می گیرد 
که همه فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی 
دش��منان ناکام مانده و م��ی رود تا به بی 

خاصیتی برسد.
تحری��م اقتص��ادی و تهدی��دات نظام��ی 
نتوانست آمریکا را به اهداف خود برساند و 
اکنون سعی دارد تا با ایجاد فضای نامیدی 
در کشور، مردم را از رفتن پای صندوق رأی 
پش��یمان کند. انتخابات و حضور گسترده 
مردم پ��ای صندوق های رأی مولفه قدرت 
برای ایران اس��المی اس��ت، قدرتی که به 

واسطه وجود مردم ایجاد شده است.
آمری��کا در ماج��رای جمهوری اس��المی 
ایران بیش��تر از هر چیزی، از مردم ایران 

اسالمی خش��مگین است چرا که تاکنون 
هر دسیسه، توطئه و دشمنی علیه ایران 
انجام داده به خاطر پایداری مردم خنثی 
شده است. اگر مردم در کارزار نبرد مقابل 
دشمنان ایستادگی نمی کردند و از انقالب 
خود حراست نمی کردند، دشمنی ها تأثیر 
خود را می گذاشت و توطئه ها و دسیسه ها 

به نتیجه می رسد.
دش��منی آمریکا و دیگر رژیم های وابسته 
به آن علیه جمهوری اسالمی ایران، توهم 
توطئه نیس��ت، بلکه واقعیتی اس��ت که 
وج��ود دارد. ق��درت ایران اس��المی که 
نشأت گرفته از حمایت و ایستادگی مردم 
است، آمریکا را خشمگین کرده، هنگامی 
ک��ه میلیون ها نف��ر از مردم ای��ران برای 
سردار دالور خود به میدان می آیند و او را 
آنگونه باشکوه تشییع می کنند، عصبانیت 
دش��من افزایش می یابد و این عصبانیت 
است که حقانیت انقالب اسالمی ایران را 

ثابت می کند. فردا مردم ایران بار دیگر و 
حتی پرشکوهتر از گذشته به میدان نبرد 
با دش��منان می آیند تا با انتخابی آگاهانه 
تر از گذشته مجلسی را برای دوره آینده 
تشکیل دهند که دارای ویژگی های واقعی 

یک مجلس قوی و کارآمد باشد.
مجلس��ی ق��وی ب��رای ای��ران ق��وی، با 
نمایندگان��ی انقالب��ی، جهادی، متعه��د و 
مؤمن، کارآمد و دلسوز تا انگیزه های الزم 
برا نیز در جامعه ایجاد کند و در این میان، با 
حضور گس��تدره مردم پ��ای صندوق های 
رأی مس��ئولیت و وظیفه نمایندگانی که 
وارد خانه ملت می شوند، بسیار سنگین تر 
و حس��اس تر از گذشته خواهد بود. کشور 
نیازمند یک مجلس��ی که بتواند ضعف ها، 
کاستی ها، ناکارآمدی ها و مشکالت موجود 
را حل کند، مش��کالتی که بیشتر بر محور 

مسائل اقتصادی و معیشتی است.
انتخاب خوب و آگاهانه است که می تواند 
مجلسی قوی را تشکیل دهد و این انتخاب 
آگانه با مش��ارکت حداکثری مردم میسر 
خواهد شد. فردا،  روزی است که می تواند 

آینده کشور را به گونه ای دیگر رقم بزند، 
هر ایرانی با درک ش��رایط منطقه و دنیا 
با هر دیدگاهی می توان��د صحنه هایی را 
ش��کل دهد که نش��ان دهنده شکس��ت 
دش��من در طرح پایین آوردن مشارکت 
حداکثری دش��منان باش��د. تنه��ا کافی 
اس��ت به توصیه ه��ا و رهنمودهای رهبر 
معظ��م انقالب در باره انتخابات و اهمیت 
آن توج��ه ویژه کرد تا پی به حساس��یت 
این مقطع برد. یادمان نرود س��ردار دلیر 
ایران اسالمی حج قاسم سلیمانی،  خود را 
فدای ایران و مردم کرد تا مردم در چنین 
بتوانند در  انتخاب��ات  روزهایی،روزه��ای 
امنیت و آرام��ش کامل پای صندوق های 
رأی حاضر ش��وند و افرادی را وارد خانه 
ملت کنند که اندکی از ویژگی های سردار 
دالورش��ان را داش��ته باش��د. جمعه دوم 
اسفند ماه 1۳۹۸ با حضور گسترده مردم 
ثبت در تاریخ جهان خواهد شد همانگونه 
که مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم 
س��لیمانی در تاریخ به ثبت رس��ید و در 

یادهای همگان خواهد ماند.
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کدخدایی: 

سیاست روز مقاالت حوزه قانون 
و قانونگذاری را معرفی، نقد و 

بررسی می کند: 

روحانی در جلسه هیئت دولت:
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
مصونیت قضایی این نیست که نماینده 

هرکاری خواست انجام دهد
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داش��تن مجلسی قوی زمینه ساز قوی شدن کشور 
می ش��ود و مجلس��ی ضعیف و وابسته موجب زوال 
و ضع��ف خواهد بود. این عب��ارت را می توان فصل 
الخطاب و مولفه ای مهم برای انتخاب های پیش رو 
در عرصه سیاس��ی دانس��ت. حال این سوال مطرح 
می ش��ود که مجلس قوی چگونه مجلس��ی است و 

چگونه می تواند شکل گیرد؟ 
مجلس قوی قطعا دارای مولفه های بس��یاری است 
ک��ه از وضعیت درون مجل��س گرفته تا تصمیمات 
و قان��ون گذاری ه��ا و نق��ش نظارت��ی آن را در بر 
می گیرد. مجلس��ی قوی خواهد بود که نمایندگان 
اصل ش��فافیت در عملکرد خود نزد ملت را اجرایی 
سازند. شفافیت در عملکرد یعنی اینکه نمایندگان 
هنگام ورود به مجلس هزینه هایی که برای انتخابات 
کرده ان��د و منابع آن را اعالم کنن��د، آرای منفی و 
مثبت خود به طرح ها و لوایح را اعالم کنند و میزان 
مش��ارکت آنها در تصمیمات مجلس ب��رای مردم 

مشخص باشد.
 در اصل مجلس قوی یعنی مجلس��ی که شفافیت 
را از درون خ��ود آغاز و در چارچوب وظایف قانونی 
خود در تحقق شفافیت در سایر ارکان و ساختارها 
اقدام نماید. مجلس قوی یعنی مجلسی که شجاعت 
مخالفت با طرح های نادرس��ت دولت ها را داش��ته 
باشد و نمایندگانش گرفتار بازی ها و ضد و بندهای 
سیاس��ی نش��وند و به عبارتی به رایی که مردم به 
آن دادند وفادار باشند. مجلس قوی یعنی مجلسی 
که بتواند شناختی درست از مشکالت و اولویت های 
کشور داش��ته باش��د و با نگاهی ملی و نه فردی و 

جناحی و قومیتی برای رفع مشکالت گام بردارد. 
مجلس قوی یعنی مجلس��ی که در برابر تهدیدات 
و فش��ارهای خارجی کم نیاورده و به مولفه ای برای 
تقویت توان دفاعی کشور در برابر تهدیدات دشمنان 
در حوزه های مختلف از اقتصادی و فرهنگی گرفته 
تا نظام��ی و امنیتی مبدل گردد. حال این س��وال 
مطرح است که چگونه مجلسی قوی شکل خواهد 
گرفت؟ با توجه به حاکمیت مردم ساالری دینی در 
جمهوری اس��المی، اصلی ترین مولفه برای تحقق 
این مهم ملت بزرگ ایران هستند. ملتی که همواره 
در صحنه بوده و در راه انقالب و آرمانهایش از هیچ 
فداکاری و ایس��تادگی فروگذار نبوده و نیستند. با 
توج��ه به ای��ن مهم می توان گفت ک��ه حضور پای 
صندوق رای اصل اول در تحقق این مهم است. نکته 
مهم دیگر انتخاب صحیح و آگانه اس��ت. انتخابات 
آگاهان��ه به این معنا که افرادی انتخاب ش��وند که 
مولفه ای تشکیل یک مجلس قوی را داشته باشند و 
بتوانند مطالبه مردم در این عرصه را محقق سازند.

 حال این س��وال مطرح است که چگونه نماینده ای 
می تواند زمینه ساز ایجاد مجلسی قوی شود؟ پاسخ 
به این پرس��ش را در نگاه��ی به جایگاه جهانی ایران 
می توان جستجو کرد. هر چند که غرب سعی دارد تا 
ایران را کشوری منزوی نشان دهد اما ترور ناجوانمردانه 
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط آمریکا خود 

جایگاه جهانی ایران را بیش از پیش آشکار ساخت. 
از یک س��و آمریکایی ها رس��ما اذعان کردند که به 
دس��تور ترامپ رئیس جمه��ور این ت��رور را انجام 
داده اند ک��ه این خود بیانگر اقتدار و جایگاه جهانی 
ایران اس��ت و از س��وی دیگر خبر ش��هادت سردار 
موجی از اندوه و غم از ترور ایشان و خشم و انزجار 

از آمریکا را به همراه داشت.
 کمتر کشوری در جهان می توان یافت که ملت ها و 
مسئوالنش لب به ستایش و تحسین سردار باز نکرده 
باش��ند و خشم و انزجارشان از تروریسم آمریکایی را 
بیان نکرده باشند. شهادت سردار سلیمانی به خوبی 
تراز و جایگاه جهانی انقالب اسالمی در جهان را آشکار 
ساخت لذا می توان گفت که مجلس قوی برگرفته از 
نمایندگانی است که در عمل پیرو راه سرداران بزرگ 
مقاومت و انقالب همچون س��ردار س��لیمانی باشند. 
چنین مجلسی می تواند راه اقتدار و عظمت کشور را 
هموار سازد و این ملت هستند که با حضور در انتخابات 

و انتخاب صحیح این مهم را رقم خواهند زد. 
این انتخاب صحیح و درس��ت نه تنها می تواند در 
عرصه داخلی از جمله در رفع مش��کالت اقتصادی 
دستاوردهای بسیاری داش��ته باشد بلکه می تواند 
مولف��ه ای ب��رای تقویت جایگاه ای��ران در معادالت 
منطق��ه ای و جهانی باش��د. امروز چش��م جهانیان 
به مل��ت ایران و حض��ور آن در انتخابات و انتخاب 
آن اس��ت و حضوری گس��ترده و همه جانبه و نیز 
انتخابی صحیح برا تشکیل مجلسی صحیح می تواند 
خنثی کننده تهدیدات دش��منان و حتی مولفه ای 
برای شکست تحریم ها باشد. دستاوردهایی که ملت 
ای��ران فردا با بصیرت حضور پای صندوق و انتخاب 

مجلسی قوی زمینه ساز آن خواهد شد. 

انتخابی در تراز قوی شدن

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
انتخاب آگاهانه مجلس کارآمد را در رأس 
امور قرار می دهد
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تولید روغن فوق پیشرفته و تحریم شده هواپیماهای مسافربری 
برای اولین بار در کشور   

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/8 (مرحله دوم)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان
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–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

می آییم برای تشکیل مجلس قوی

 می آییم 
برای تشکیل مجلس قوی

واشنگتن درباره روابط با ریاض، 
گزاره برگ ضد ایرانی منتشر کرد

وزارت خارجه آمریکا امروز چهارش��نبه همزمان با 
س��فر »مایک پامپئو« به ری��اض، درباره روابط ۷۵ 
ساله دو کشور و مواضع ضد ایرانی آنها، گزاره برگ 

)FACT SHEET( منتشر کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در صفحه اینترنتی خود درباره 
روابط این کش��ور و عربس��تان س��عودی به انتشار 
گزاره برگ دس��ت زده و در آن بر مواضع مش��ترک 
واشنگتن و ریاض در مسائل منطقه به ویژه »مقابله 
با تجاوزگری ایران« تأکید کرده اس��ت.عنوان گزاره 
برگ وزارت خارجه آمریکا که همزمان با سفر امروز 
چهارشنبه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به ریاض 
منتش��ر شده، این است: »ایاالت متحده و عربستان 
س��عودی: یک مش��ارکت دیپلماتی��ک طوالنی ۷۵ 
س��اله«.در ابتدای این گزاره برگ، صحبت های نهم 
دس��امبر ۲۰1۹ )1۸ آذر 1۳۹۸( علی��ه ایران آمده 
که در آن این مقام دولت دونالد ترامپ، عربس��تان 
س��عودی را »ش��ریک مهم ایاالت متحده« خوانده 
و از هم��کاری ریاض با واش��نگتن برای »پس زدن 

جمهوری اسالمی ایران« تمجید کرده بود.
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