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غروب مجلس دهم كه رس��يد، بي��ش از هرچيز اهمال و كم 
كاری در آن دوره نماي��ان ب��ود تا آنجا ك��ه به هنگامه تاييد 
صالحيت ها، شورای نگهبان بسياری از نمايندگان اين مجلس 

را بی صالحيت اعالم كرد . 
از سوی ديگر نتايج مجلس يازدهم با اكثريت اصولگرا نشان 
داد ك��ه مردم به دنب��ال روزگار مجل��س انقالبی با مديريت 
جهادی هستند. مجلسی كه با ديگر مجالس متفاوت باشد و 
از آن رايح��ه روزهای ابتدای انقالب و رفتار انقالبی و خدمت 
بهمشام برس��د. در اين ميان يکی از داليل انتخاب برخی از 
نماين��دگان نيز تاكيد آنها بر اصول انقالب بود و همين اصل 

بود كه مردم آنها را انتخاب كردند. 
از اين رو به نظر می رسد كه مجلس يازدهم بايستی تفاوتی 
ويژه با مجالس پيشين و بخصوص مجلس دهم داشته باشد 
و نمايندگان آن هم رفتار و اخالق انقالبی داش��ته باشند، تا 
بتوانن��د انتظارات بحق مردم را در مجلس  برآورده كنند و با 
استفاده از اختيارات قانون اساسی و آيين نامه داخلی مجلس 
ضم��ن برطرف كردن دغدغه ها و مش��کالت م��ردم، جايگاه 

مجلس را به رأس امور بازگردانند . 
آزمونیبرایشفافيت

 با اين حال اين روزها اخباری از مجلس به گوش می رس��د 
كه می تواند رويکرد تازه مجلس را زير س��وال ببرد و موجب 
ش��ود تا برخی آن را با ادوار گذشته مقايسه كنند و دست به 
تخري��ب مجلس بزنند.  يکی از اين اخبار اظهارات حس��ين 
جاللی، نماينده رفسنجان و انار بود كه گفت : »اولين حقوق 
نمايندگی 11 ميليون توم��ان؛ به عالوه 200 ميليون تومان 
بابت مس��کن و 20 ميليون تومان هم برای ساير هزينه ها به 
حساب ما واريز شد.« مسلم است كه دريافتی 231 ميليونی 
توج��ه مردم را به خ��ود  جلب می كند. آن ه��م زمانی كه 
كرون��ا نفس مردم را تنگ كرده و گرانی  اجناس و مس��کن، 
حقوق ه��ای عقب افت��اده، كارگران بی كار، زنان سرپرس��ت 
خانوار و بازنشس��تگان باعث ش��ده در تنگی معيشت به سر 
ب برند. تا اينجای كار يك مسئله و در جای ديگر هم  وقتی 
فيش حقوقی ماهانه نمايندگان مجلس در سال گذشته را كه 
9 ميليون و 280 هزار تومان بود با امسال كه به 11 ميليون 
و 600 هزار تومان رسيده مقايسه می كنيم ، اين سوال برای 
مردم پيش می آيد كه واريز 231 ميليون تومانی از كجا آمده 
اس��ت كه موجب رنجش خاطر افکار عمومی شده است. اين 
بخش به دريافتی های ديگر تحت عنوان هزينه اياب و ذهاب، 
استخدام منش��ی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض 
موبايل پرداخت می ش��ود. حدوداً هر نماينده برای استخدام 

س��ه نيروی كار 9 ميليون تومان، برای پرداخت هزينه دفاتر 
نيز ماهانه سه ميليون تومان، برای اياب و ذهاب دو ميليون و 
200 ه��زار تومان و برای پرداخت قبض موبايل 200 تا 400 
هزار تومان دريافت می كند.  با اين  حال هنوز رقم به 230 
ميليون تومان نرسيده است اما ارقام ديگری هم وجود دارد، 
از جمل��ه اينکه نمايندگان برای اقام��ت در تهران هم اجاره 
ماهانه پنج ميليون تومانی دريافت می كنند حتی نمايندگانی 
كه در تهران س��اكن هستند. به اين پرداخت ها، يك دستگاه 
خودروی پژوپارس و همچنين سهميه بنزينی كه در اختيار 
تمام نمايندگان برای رفت و آمد قرار داده شده بود نيز اضافه 
می ش��ود. همه اينها به كنار اي��ن 200 ميليون تومان وديعه 

مسکن در اين ميان بيش از هرچيز خودنمايی می كند.  
س��وال اينجاست مگر نمايندگان مجلس يازدهم  " پويش نه 
به وديعه مسکن " را راه اندازی نکردند؟  چرا نمايندگان بايد 
به جز حقوق نمايندگی از چنين امکاناتی برخوردار باش��ند؟  
نمايندگان مجلس مانند ساير آحاد مردم در برابر خدمتی كه 
می كنند دريافتی هم دارند ، بنابراين چه نياز است كه حتی 
نمايندگانی كه در تهران س��اكن هس��تند از چنين مزايايی 
برخودار باش��ند. م��ردم انتظار ندارند كه نمايندگانش��ان با 
اتوبوس و مترو جابجا ش��وند كه البته اگر جابجا هم بشوند 
مناس��ب تر اس��ت اما سوال اينجاس��ت پرداخت هزينه 20 
ميليون تومانی برای دفتر و منش��ی و ماشين و راننده برای 
نماينده انقالبی چه محلی از اعراب دارد. مردم می پرس��ند 
نماينده ای كه 200 ميليون پول مسکن می گيرد آيا دغدغه 

مسکن برای مردم دارد؟
مردم اين تس��هيالت را با تس��هيالت مس��کن يا وام ازدواج 
جوانان، وام ضروری بازنشستگان و مستمری بگيران مقايسه 
می كنند و اين سوال برای آنها ايجاد می شود كه چه اشکالی 
دارد نمايندگان��ی كه با رأی همين افراد به مجلس راه يافته 
اند در كنار مردم دردشان را احساس كنند؟ نماينده انقالبی 
باي��د در عم��ل انقالبی بودن خود را نش��ان دهد و به عنوان 
نماينده و وكيل مردم حداقل مانند اكثريت مردم كش��ور نه 
فقرا، زندگی كند و نش��ان دهد كه به درد و رنج مردم واقف 
اس��ت. نماينده انقالبی بايد انقالبی بينديش��د و رفتار كند و 
ليبرال مسلك و عافيت طلب نباشد. همواره در فرمايش های 
رهبر معظم انقالب بر س��اده زيستی و دوری از اشرافی گری 
مسئوالن تأكيد شده و ايشان در بيانات خود يکی از مهمترين 
شاخصه های نماينده انقالبی را روحيه خدمت  گذاری و يك 
جنس بودن با ملت عنوان كرده اند. از جمله ايش��ان در اولين 
ديداری كه ب��ا نمايندگان منتخب مجلس هفتم داش��تند، 
به آن ه��ا توصيه كردند: » نماينده م��ردم بايد نماينده توده 
مردم باش��د؛ به خصوص نماينده كس��انی باشد كه به حضور 
نماينده ش��ان در سطوح تصميم گيری و تصميم سازی كشور 
بيش��تر نياز دارند؛ آن هايی كه دستش��ان به جايی نمی رسد 
و محروميت بيش��تری را دارند.«  مردم از نمايندگان مجلس 
يازده��م انتظار دارند كه حتی اگر از تمک��ن مالی برخوردار 
هس��تند ، متواضع برخورد كنند و بنابه فرمايش مقام معظم 

رهب��ری آنچنان زير توهمات مربوط به توس��عه، محو و مات 
نشوند كه از ياد قشرهای مظلوم و ضعيف غافل بماند. 

 درايتنمايندهانقالبی 
از س��وی ديگر يکی از ش��اخصه های نماينده انقالبی درايت، 
حوصله و ادب آنها در رفتار است تا به قول شهيد بهشتی)ره( 

نه  سياست باز اما سياست كارباشد. 
نمايندگان مجلس يازدهم بايد بدانند كه اگر نسبت به آينده 
كشور دلسوز هس��تند بايد در رويکردهای مجلس تغييرات 

زيادی داشته و دست به خانه تکانی بزنند. 
مردم انتظار دارند كه نمايندگان آنان با بصيرت بوده با نهايت 
دقت تمامی مس��ائل را رصد و از فه��م و درك قوی برخودار 
باشند. انتظار مردم اين است كه نماينده مجلس ساده انديش، 
احساسی، تندرو و افراطی نباشد و مالك رفتار خود را اعتدال 

و حقيقت قرار دهد. 
 هنگامهتدبير

در اين مي��ان رفتارهای برخی نمايندگان موجب می ش��ود 
كه انتقادات مثبت ديگر نمايندگان ش��نيده نشود و راه برای 
تخريب اصولگرايان هموار شود. يکی از موارد، داد و فريادهای 
برخی نمايندگان مجلس به هنگام س��خنرانی وزير خارجه و 
قطع چندين باره سخنان او بود. اگر چه ظريف تالش می كرد 
تا برجام را كه مورد انتقاد بسياری از مردم و كارشناسان قرار 
دارد به عنوان يك رويکرد درس��ت و س��ندی تاريخی برای 
مردم و كشور نشان دهد، اما رفتار برخی از نمايندگان موجب 
شد تا نه تنها حقانيت انتقادات نمايندگان مشخص نشود بلکه 

برای آقای ظريف زمينه ای برای مظلوم نمايی ايجاد شود. 
هم��ه می دانيم ك��ه رويکرد دولت روحانی و تيم سياس��ت 
خارجی او، درك اشتباه از ماهيت دشمنی آمريکا عليه ايران 
و ناديده گرفتن  ظرفيت  و قابليت های كش��ور موجب شد تا 

اس��تراتژی غلط برجامی تدوين ش��ود و در نتيجه شرايط و 
فشارهای فعلی برای مردم و كشور حاصل شود. 

اما آيا توهين كردن به وزير خارجه و متهم نمودن او به خيانت 
می تواند مسيردرستی را برای برون رفت از اين وضعيت فراهم 
كند و باری از مشکالت مردم بردارد؟ يا اينکه فقط كمك می 
كند تا كليت مجلس زير س��وال برود و اميد مردم به مجلس 

انقالبی تبديل به يأس شود. 
 نمايندگانتجربهديگرانراتکرارنکنند

 در نهايت مردم بايد نمايندگان انقالبی را از جنس خود بدانند 
و مردمی بودن فقط رفتن به حوزه انتخابيه و ش��عار و نطق 
كردن نيس��ت. شکی نيست كه نماينده بايد با مردم مالقات 
كند و به حوزه انتخابيه خود سربزند اما اين تنها مردمی بودن 
محسوب نمی شود. مردم می خواهند تقيد به واليت را نه تنها 
در تظاهر زبانی بلکه در مقام عمل از نمايندگان ببينند. معيار 
انتخاب وكيل شايسته بارها و بارها از سوی امام خمينی)ره( 
و رهبر معظم انقالب مطرح شده است. امام در اين باره، شهيد 
مدرس را الگوی نمايندگی ملت ايران برای همه زمان ها اعالم 
می كنند و انتظار دارند نماينده اگر الزم باشد، حتی يك  تنه 
در مقام دفاع از حق با ش��جاعت ايستادگی كند. مقام معظم 
رهب��ری نيز در اين باره می فرمايند: » دنبال آدم های مؤمن و 
ش��جاع و انقالبی و كسانی كه بتوانند قدرت اين ملت را- كه 
در سايه ارزش های انقالبی است- حفظ كنند، باشيد؛ كسانی 
كه وقت��ی قوانينی می گذارند و موضع��ی می گيرند و نطقی 

می كنند، همه در اين جهت باشد.«
مجلس يازدهم در نظر داشته باشد كه هم زير ذره بين مردم 
و ه��م ذره بين منتقدان قرار دارد و اگر كارنامه درس��تی از 
خ��ود به جای نگذارد ، راه را برای تصدی انقالبيون در ديگر 
مناصب و انتخابات آينده رياست جمهوری دشوار می كند. 

امامصادق)ع(: زندانی واقعی كسی است كه دنيايش او را از آخرتش 
باز داشته باشد.

مقامسازمانملل:
ترورژنرالسليمانینقضمنشورملل

متحدبود

گزارشگر ويژه سازمان 
گزارش��ی،  در  مل��ل 
در  آمري��کا  جناي��ت 
ترور س��ردار سليمانی 
را  المهن��دس  و 
نق��ض  و  غيرقانون��ی 
متحد  مل��ل  منش��ور 

توصيف كرد.
»اَگِنس كاالمارد« گزارش��گر ويژه سازمان ملل در 
ح��وزه تروره��ای غيرقانونی و خودس��رانه در دفتر 
كميساريای عالی حقوق بش��ر اين سازمان، بامداد 
روز سه شنبه جنايت آمريکا در به شهادت رساندن 
س��ردار س��پهبد حاج »قاسم س��ليمانی« فرمانده 
شهيد نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ايران را غيرقانونی خواند.
به نوش��ته خبرگ��زاری »رويت��رز«، كاالم��ارد در 
گزارشی ضمن رد كردن ادعاهای مقامات آمريکايی 
درباره دليل ترور سردار سليمانی، نوشت واشنگتن 
نتوانس��ته مدارك كافی از تهاج��م قريب الوقوع يا 
در ح��ال انجام ب��ه منافعش را ارائ��ه كند تا حمله 
به كاروان س��ردار س��ليمانی در نزديک��ی فرودگاه 
بغ��داد را توجيه نماي��د. وی در ادام��ه تاكيد كرد 
كه ترور س��ردار س��ليمانی به هم��راه »ابو مهدی 
المهندس« معاون ش��هيد س��ازمان الحشدالشعبی 
در ع��راق و چن��د تن ديگر از همراهانش��ان، نقض 
منش��ور س��ازمان ملل متحد بود و خواستار اعمال 
قوانين حسابرسی و مقررات سخت تر درباره كشتار 
به وس��يله پهپادهای تهاجمی ش��د. اين كارشناس 
سازمان ملل در گفت وگو با رويترز توضيح داد: »در 
حوزه اس��تفاده از پهپادها، جهان در برهه حساسی 
و احتماال نقطه بحرانی قرار دارد... ش��ورای امنيت 
اقدامی ]در اين باره[ انجام نمی دهد، جامعه جهانی 

نيز عامدانه يا سهواً ساكت مانده است«.
بر اين اس��اس، كاالمارد قرار است امروز يافته های 
خ��ود در گزارش جديد را به ش��ورای حقوق بش��ر 
س��ازمان ملل ارائه كند. آمري��کا به دليل خروج دو 
س��ال قبل خود از اين ش��ورا، در نشس��ت مذكور 
حضور نخواهد داشت. وی همچنين در اين گزارش 
تصريح كرده اس��ت: »به دليل نب��ود تهديد واقعی، 
مسير اقدامی كه آمريکا انجام داد، غيرقانونی بود«. 
ارت��ش آمريکا بامداد 13 دی م��اه 1398 طی يك 
عمليات تروريس��تی به دس��تور »دونال��د ترامپ«، 
رئيس جمهور اين كشور، سردار سليمانی و شماری 
از همراهان ايش��ان از جمل��ه المهندس را لحظاتی 

بعد از ترك فرودگاه بغداد به شهادت رساند. 
چندی پيش نيز پايگاه »امريکن كانزروتيو« نوشت 
س��ازمان اطالعات مرك��زی آمريکا )س��يا( از ارائه 
اس��ناد مرتبط با ترور سردار س��ليمانی خودداری 

فارس كرده است.

گزارشخبر
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20دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس ′  AB  20-400 کاوا 4

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى :
  www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  تدارکات  الکترونیکى  سامانه  به   1399/04/25 لغایت   1399/04/21 ازتاریخ  توانند  مى  متقاضیان 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ  4,693,000,000 ریال به حساب جارى103403815002 بانک صادرات  
شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان مى بایست ضمن بارگذارى تصاویر کلیه مدارك پاکات (الف,ب و ج 
) در سامانه الکترونیکى دولت تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1399/05/11 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرایط درج شده در اسناد 
مناقصه در پاکات الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 
37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامى فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت 

مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/05/12 در سالن 

کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و 
دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن 41934-021تماس حاصل فرمایید.

مدت قرارداد : 6 ماه  
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانىTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع 
www.iets.mporg.irمراجعه  به آدرس  مناقصات  ملى  پایگاه  www.sbepdc.ir همچنین  نشانى  به  بلوچستان  و  برق سیستان  نیروى 
فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن و پیشنهادهایی که 

پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
در ضمن ارائه گواهى هاى مطابقت با استاندارد تولید کاالهاى تخصصى صنعت برق از شرکت توانیر براى کاالهاى موضوع مناقصه الزامى است.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالى و معامالتى دانشگاه هاى علوم پزشکى 

دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى البرز
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ت 
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– – – 

((آگهى تجدید مناقصه عمومى))

دهقان _ شهردار ورامین 

ول
ت ا
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شهردارى ورامین

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1399 پروژه هاى ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجدالشرایط واگذار 
نماید .

قیمت بر اساساعتبار (ریال)ردیف بودجه مصوب سال 1399پروژه

فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند 6/000/000/000ردیف 1-2-402جدولگذارى معابر سطح شهر (نواحى چهارگانه)
فرودگاه سال 1399

فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند 7/000/000/000ردیف 1-2-402جدولگذارى معابر سطح شهر (ناحیه 3)
فرودگاه سال 1399

- داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامین مراجعه و اسناد تجدید 
مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس: 7-   36242525 داخلى 364 _ 366 
_ شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

_  هزینه درج آگهى و کارشناسى بعهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود
_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود مى باشد .

نمایندگان زیر ذره بین مردم و منتقدان 

مجلس یازدهم حساب شده تر عمل کند

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی


