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نماینده بروجرد : 
عده ای هر روز پولدارتر و فقرا هر روز 

فقیرتر می شوند
نماینده بروج��رد در مجلس 
گفت:  عده ای هر روز پولدارتر 
می ش��وند و فقرا نیز هر روز 
فقیرتر می ش��وند. چ��را باید 
زمان��ی که دو نی��رو در یک 
محل و در یک ساعت زمانی 
معی��ن کار می کنند اختالف 

حقوق چهار میلیونی با هم داشته باشند؟
فاطمه مقصودی نماین��ده مردم بروجرد در مجلس 
دیروز در  تذکری شفاهی به استناد به بند 9 اصل 3 
قانون اساس��ی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: 
رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات رفاهی برای مردم 
یک اصل از قانون اساس��ی است مبارزه با بی عدالتی 
و رفع تبعیض یکی از پیام های قیام عاشوراست. وی 
افزود: چند سالی است که در کنار ظهور حقوق های 
نجومی مدیران تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان و 
نیروهای شرکتی، قراردادی، پیمانی، بخش خصوصی 
با نیروهای رسمی مشهود است. رونق و جهش تولید 
تنها با عدالت اجتماعی و همراه کردن بدنه اجتماع 
یعنی کارگران، تولی��د کنندگان و کارمندان محقق 
می شود. نماینده مردم بروجرد در مجلس تاکید کرد 
که مجلس و دولت باید با برنامه ریزی عادالنه تکلیف 
نیروه��ا و کارمندان قراردادی، پیمانی را مش��خص 

کنند و برای آنها امنیت شغلی ایجاد کنند.
مقصودی می گوید که بی عدالتی در پرداخت حقوق 
و مزای��ا نتیجه مطلوبی ندارد بلکه روحیه تالش را از 
بین می برد. تبعیض در پرداخت دستمزد به شکاف 
طبقاتی در جامعه منجر ش��ده اس��ت. وی در ادامه 
تاکید کرد: عده ای هر روز پولدارتر می ش��وند و فقرا 
نیز هر روز فقیرتر می ش��وند چ��را باید زمانی که دو 
نیرو در یک محل و در یک س��اعت زمانی معین کار 
می کنند اختالف حقوق چهار میلیونی با هم داشته 
باش��ند. نماینده مردم بروج��رد در مجلس در پایان 
گفت: تبعیض  در نگاه امیر المومنین علی )ع( یعنی 
گروه گروه کردن جامعه و عده ای را هر روز برخوردار 
ک��ردن و عده ای را به زی��ر آوردن. تبعیض منجر به 
ش��کل گیری فساد در جامعه می شود و  تباهی را به 

بار خواهد آورد.  فارس 

سخنگوی سپاه پاسداران: 
با شکوه برگزار کردن مراسم »حاج 
قاسم« برای دشمن پیام مهمی دارد

رمضان ش��ریف گف��ت: در همه مناس��بت ها و در 
آستانه مراسم مختلف در کشورمان، دشمن جریان 
رس��انه ای را برپ��ا می کند تا م��ا را در دام عملیاتی 
خود گرفتار کند. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف سخنگو و مس��ئول روابط عمومی کل سپاه 
اظهار کرد: برای هر کدام از مناس��بت ها مخصوصا 
س��الگرد شهادت س��ردار سلیمانی س��تاد ویژه ای 
پیش بینی ش��ده است و قرار است به زودی جلسه 
ای با مسئولین فرهنگی کشور برگزار شود. با شکوه 
برگزار کردن مراس��م حاج قاسم هم برای ما خیلی 
مهم است هم برای دشمن پیام مهمی دارد و سنگ 

بنایش باید درست گذاشته شود.
س��خنگوی س��پاه پاس��داران گف��ت: در همه این 
در  مختل��ف  مراس��م  آس��تانه  در  و  مناس��بت ها 
کشورمان، دش��من جریان رسانه ای را برپا می کند 
ت��ا در دام عملیات��ی خود ما را گرفت��ار کند و این 
نشان می دهد دشمن به صورت حرفه ای وارد عمل 
می ش��ود و م��ا آن طور که باید ب��ه این موضوعات 
توجه نمی کنیم. وی با بیان اینکه اقدامات محتوایی 
ما در سال جاری بیشتر خواهد بود، افزود: ما نباید 
اجازه دوقطبی ش��دن درباره برگ��زاری برنامه های 
مختل��ف را بدهیم. ش��اید از بس��تر این مراس��م ها 
بتوانیم ثابت کنیم که همه گروه ها هدف مشترکی 

دنبال می کنیم.  ایسنا 

با اینکه مدتها به آغاز انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده 
، گمانه زنی برای ورود رجال سیاسی به عرصه این رقابت 
ها آغاز ش�ده و هم اینک سوال اینجاست که نامزدهای 

آتی ریاست جمهوری چه کسانی خواهند بود؟
با این حال قوانین انتخاباتی در کش�ورمان محل س�وال 
اس�ت و همی�ن امر موجب ش�ده تا طرح اص�اح قانون 
انتخابات ریاس�ت جمه�وری این روزها در کمیس�یون 
سیاس�ت داخلی و ش�وراهای مجلس ش�ورای اسامی 
بررس�ی و اص�اح ش�ود .  ای�ن، موضوعی اس�ت که با 
نظرات متفاوتی از س�وی نمایندگان مجلس روبرو است 
و مخالفین و موافقین متع�ددی دارد.  24 مرداد 99 بود 
که رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس 
شورای اسامی مجلس در این باره گفت که اصاح قانون 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری و ش�وراها در دس�تور کار 
مجل�س ق�رار دارد و تاش نمایندگان بر این اس�ت این 
قانون تا قبل از انتخابات ریاس�ت جمهوری و شوراها در 

سال ۱4۰۰ اصاح شود.
محمد صالح جوکار نماینده یزد و اش��کذر افزود: در مجلس 
یازدهم بحث ما این اس��ت که این مجلس باید در راس��تای 
تدوین قوانین جدید که نیاز آنها احس��اس می ش��ود، اقدام 
کند و قانونگذاری به گونه ای انجام شود تا قوانینی که با هم 

تناقض دارند، اصالح شود.
با این حال باید دید که مجلس ش��ورای اس��المی، شورای 
نگهبان و چندین نهاد پژوهشی و حقوقی و سیاسی و غیره، 
آی��ا می توانند  برای تعیین ح��دود و ثغور واقعی و منطقی 

قانون انتخابات ریاست جمهوری به اجماع نظر برسند. 
 نگاه مجلس دهم به اصاح قانون انتخابات 

بهمن ماه س��ال 97 بود که دولت ب��رای رفع ایرادات قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، الیحه جامع انتخابات را با قید 

دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد . 
با این حال این الیحه هرگز در صحن پارلمان بررسی نشد. 
البته مجلس دهم محض خال��ی نبودن عریضه، در آخرین 
روز ه��ای خود، طرح اصالح قانون انتخابات را بررس��ی کرد 
که ش��ورای نگهبان با طرح ایرادات فراوان، آن را به مجلس 
برای رفع اشکاالت ارجاع داد و عمر مجلس دهم به بررسی 
این ایرادات نرسید. با شروع مجلس یازدهم مجدداً دولت از 
نمایندگان تازه نفس خواست بررسی الیحه جامع انتخابات 
را هر چه س��ریع تر در دستور کار قرار دهند تا در انتخابات 
۱۴۰۰ اجرایی ش��ود. اما ارائه مج��دد این طرح باعث ایجاد 
نگران  های بس��یاری شده اس��ت، عده ای از موازی کاری و 

نهایی نش��دن اصالح این قانون س��خن می گویند و عده ای 
دیگر بر این باورند ک��ه اکنون این طرح اولویت اول جامعه 

نیست. 
 انتخابات در قانون 

براس��اس قانون اساس��ی تعیی��ن صالحی��ت کاندیدا های 
انتخاباتی و نظارت برانتخابات بر عهده شورای نگهبان است 
که به آن نظارت اس��تصوابی می گوین��د. مطابق اصل ۱۱7 
قانون اساسی، پیروزی یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات 
ریاست جمهوری ایران نیازمند کسب "اکثریت مطلق" آرای 
"شرکت کنندگان" در انتخابات است. یعنی برای برنده شدن 
در مرحله اول انتخابات، یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد 
آرای کس��انی که در انتخابات مش��ارکت  کرده اند به دست 

آورد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری 
را مش��خص و بند 9 اصل یکصد و دهم نیز تائید صالحیت 

داوطلبان را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. 
در این قانون آمده اس��ت: رییس  جمهور باید از میان  رجال  
مذهبی  و سیاسی  که  واجد شرایط زیر باشند انتخاب  شود ،  
ایرانی  االصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای  حس��ن  سابقه  
و امانت  و تقوی ، مومن  و معتقد به  مبانی  جمهوری  اسالمی  

ایران  و مذهب  رسمی  کشور.
همچنین در اصل ۱۱۸قانون اساس��ی مسئولیت  نظارت  بر 
انتخابات  ریاس��ت  جمهوری  طبق  اص��ل  نود و نهم  بر عهده  

شورای  نگهبان  است. 
اما این تمام مس��ئله نبود بلکه تش��خیص معیارها و مرجع 

تعیین آن مورد اختالف قرار داشت. 
در ای��ن میان برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری همواره 
مورد س��وال بس��یاری از کارشناس��ان قرار داشت. گروهی 
ب��ر این باورن��د که عالوه بر معیارهای تش��خیص، ایرادها و 
نواق��ص دیگری نی��ز در انتخابات ریاس��ت جمهوری وجود 
دارد ک��ه نمونه آن در س��ال 96 موجب به س��خره گرفتن 
قان��ون انتخابات ش��د. در آن زمان ۱636 نفر با ش��عارها و 
تیپ و قیافه های عجیب در انتخابات ریاس��ت جمهوری به 
شکل رسمی و قانونی ثبت نام کردند تا صالحیت آنان برای 
احراز پست ریاست جمهوری اس��المی ایران، بررسی شود 
موضوعی که ش��اید نتوان برای آن نمونه ای در هیچ کجای 

دنیا پیدا کرد. 
 موافقت ها از کجا ناشی می شود؟

بای��د گفت که طرفداران اصالح این قوانین بر این باورند که 
پس از سپری شدن ۴ دهه از عمر نظام ، بدون تردید وجود 
نواقص و مش��کالت در نظام انتخاباتی کشور، زیبنده مردم 
ایران نیست. هم اکنون قانون انتخابات ریاست جمهوری و 
مجلس کاستی های زیادی دارد و ادامه روند کنونی ظلم به 
مردم اس��ت. حتی اگر اراده و برنامه ای جدی و روشن برای 
تغییر وضعیت فعلی به وجود نیاید، انتخابات و س��اختار کار 

و فعالیت سیاسی، دردی از مردم دوا نمی کند.
از این رو یکی از برنامه های مجلس پیش رو بررسی الیحه 
جامع انتخابات  است . طراحان این الیحه دلیل آن را توجه 
به  سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری عنوان کرده و 
بر این باورند  که باید چراغ راه مجلس در افزایش مشارکت 

مردم در انتخابات ریاست جمهوری باشد.
احمد رضا علی بیگی نماینده مردم تبریز ، آذرش��ر و اسکو 
در گفتگو با سیاست روز در این باره گفت : در طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری اصولی که مبنای اساس 

انتخاب داوطلبان است به شکل وسیع دیده شده است . 
وی با اشاره به اینکه در این طرح مشخصات عمومی نامزدها 
و احراز برخی از ش��رایط سیاسی و مذهبی مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، افزود : مقام معظم رهبری در سیاس��ت های 
انتخاباتی خود ش��رایط رجل سیاس��ی و قانون اساس��ی را 

مفروض قرار دادند. 
 مزایا 

علی بیگی می  افزاید؛ اگر این طرح در صحن علنی مجلس 
تایید ش��ود و ش��ورای نگهبان آن را تصویب کند، ش��اهد 
اس��تهزا دش��منان و ش��رایط نامناس��ب برگزاری انتخابات 

نخواهیم بود. 

وی افزود: در این طرح کس��انی می توانن��د برای انتخابات 
مجل��س کاندیدا ش��وند که تحصیالت داش��ته و از مقامات 
نظام محسوب شوند و سابقه ۸ سال خدمت اجرایی داشته 
باشند. عضو کمیسیون ش��وراها ، اظهار داشت: حداقل سن 
در این طرح ۴۵ و حداکثر 7۰ در نظر گرفته شده و داشتن 
معلوم��ات، دفاع از انقالب و آیین های تش��یع و ... از دیگر 

موضوع مطرح در این طرح است. 
وی با اشاره به این مزایا، بر این باور است که به همین دلیل 
تمام تالش ما بر این اس��ت ک��ه این الیحه قبل از انتخابات 

۱۴۰۰ به تصویب برسد . 
وی با اش��اره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری دولت 
دوازدهم افرادی با ش��رایط نامتعارف وارد این عرصه شدند، 
افزود: ش��رایط این افراد به گونه ای بود که مصاحبه با آنها، 
در صدا و سیما موجب استهزاء و تمسخر انتخابات در ایران 
ش��د. علی بیگی در ادامه با بیان این که دش��منان نظام نیز 
از رد صالحیت این عده درعرصه انتخابات س��و استفاده می 
کنند، افزود: در حالی  که 3۰۰۰ نفر شرایط اولیه انتخابات 
ریاست جمهوری را نداشتند، آنها در میان دشمنان اینگونه 
عن��وان می کردن��د که نظ��ام در تایید صالحی��ت  افراد را 
مغرضانه عمل می کند.  عضو کمیس��یون شوراهای مجلس 
شورای اس��المی تصریح کرد : در مجلس هشتم نیز چنین 

شرایطی را از سر گذراندیم.
وی ب��ا بیان اینکه در آن زمان ش��ورای نگهبان این حق را 
برای خود قائل بود که تعیین صالحیت ها را بر عهده داشته 
باشد، گفت: سرانجام به دلیل شرایطی که پیش آمد مجلس 
و ش��ورای نگهبان توافق کردند که چارچوب مش��خصی را 
مالک عمل قانون انتخابات و سنجش کاندیداها قرار دهند 
، از این رو این مس��ئله در کمیس��یون ش��وراها مورد توجه 

قرار گرفت. 
علی ح��دادی نماینده مردم س��اوجبالغ، نظرآباد و طالقان 
در مجلس نیز با اش��اره به نشس��ت کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها در مجلس گفت: در این ماده الحاقی شرط 
رجال مذهبی مش��خص ش��د، ب��ا مصوبه کمیس��یون امور 
داخلی کشور، شروط رجال مذهبی به این نحو شد؛ اعتقاد 
و التزامات عملی به والیت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در 
اعتق��اد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخالق اس��المی از 
جمل��ه انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اش��تهار به 
آن، بهره مندی از اطالعات الزم در حوزه اعتقادات و اصول 
دینی و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اس��الم و مذهب 
تش��ییع و توانایی در پاس��خگویی به شبهات و تهدیدات در 
حوزه موضوع دینی و مذهبی متناس��ب با جایگاه ریاس��ت 
جمه��وری، دفاع از آرمان های اس��المی در امور مختلف از 
جمل��ه امور اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی مبتنی بر مبانی 
معرفتی و اعتقادی، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی 
م��ردم و ترویج ارزش های دینی در جامعه عدالت و صداقت 
در گفتار و رفتار با بررس��ی سوابق مشارکت در مراسم دینی 
و مذهبی و بزرگداش��ت شعائر دینی. وی با بیان اینکه ماده 
۴ احراز ش��رط رجال سیاسی را بیان می کند، که به عنوان 
ماده 3۵ مکرر 3 ش��ناخته می شود، اظهار داشت: بهرمنده 
ای از اطالع��ات  الزم و ق��درت تحلی��ل در خصوص مبانی 
ش��کل گیری نهضت امام خمینی)ره( و انقالب اس��المی و 
اس��تمرار آن تعهد و التزام به قانون اساسی، درک و آشنایی 
نسبت به اصول آن و حدود صالحیت ها و جایگاه قوای سه  
گانه و س��ایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی 
و تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسالمی، والیت مطلقه 
فقیه و دستاوردهای انقالب اسالمی، دارا بودن مواضع روشن 
و عملکرد ش��فاف راجع به جریان های غ��رب گرا و واگرا و 
طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد 

از انقالب اسالمی.
 این نماین��ده مجلس در ادامه موارد احراز رجال سیاس��ی 
گفت: س��ابقه دف��اع از اصول و آرمان های انقالب اس��المی 
درامور داخلی و بین المللی مندرج در قانون اساسی، اعتقاد 
و التزام به نظام جمهوری اس��المی ایران و انقالب اسالمی و 
تداوم آن و حساسیت نس��بت یه ترویج ارزش های انقالبی 
در در جامعه و اش��تهار دراین امور. تبعیت از مواضع، جهت 

گیری ها و خط مش��ی های تعیین شده توسط ولی فقیه از 
قبیل سیاس��ت های کلی نظام و پیگیری و تالش در جهت 

اجرای آنها به تناسب وظایف و مسئولیت ها.
ح��دادی ادامه داد: تس��لط و آگاهی عمیق نس��بت به امور 
داخلی کش��ور اع��م از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و 
فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مس��ائل جاری در آتی کش��ور، 
ش��ناخت و آگاهی عمیق نس��بت به امور منطقه ای و بین 
المللی و نیز قدرت تحلیل مس��ائل ج��اری و آتی مبتنی بر 
مبانی و معیارهای انقالبی از قبیل حق استقالل همه جانبه 
و تمامیت ارضیکش��ور، عدم تعه��د و گرایش به قدرت های 
س��لطه گر، حمای��ت از مبارزه حق طلبانه مس��تضعفین در 

برابرمستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در ماده 3۵ مکر ۴ آمده است 
که مقصود از ایرانی االصل بودن، شخصی است که از پدر و 
مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد ش��ده باشد 
و منظور از تابع ایران ش��خص است که تابعیت اصلی ایرانی 
داشته باشد و نیز تاکید شد که اتباع ایرانی که خود، همسر 
ی��ا فرزندان تابعیت کش��ور دیگری را دارن��د و از آن اعراض 
نکردند، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگر را کسب کرده اند 
و اش��خاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، از 

داوطلبی انتخابات محروم هستند.
 معایب 

از سوی دیگر بسیاری نیز بر این باورند که با توجه به شرایط 
اقتصادی کش��ور و وجود برخی از معضالت، نباید این طرح 

در اولویت مجلس قرار داشته باشد. 
 حس��ین میرزایی نماینده مردم  اصفهان و عضو کمیسیون 
فرهنگ��ی مجلس با اش��اره به اینکه مس��ائل فنی و حقوقی 
موجود در این طرح باید مورد توجه دقیق قرار گیرد و هنوز 
نمی توان در مورد این طرح اظهار نظر کرد، به سیاست روز 
گفت: با وجود مش��کالت و معضالت اقتصادی اکنون زمان 
ط��رح این الیحه نیس��ت و اولویت ن��دارد .  وی با تاکید بر 
اینکه مسئله معیشت مردم و معضالتی چون مسکن، بورس 
،قیمت ارز و طال و خودرو اکنون در زمره اولویت ها اس��ت و 
نباید به فراموش��ی سپرده شود، خاطرنشان کرد: این مسئله 
در اولویت دوم و سوم قرار دارد و اگر اکنون وارد صحن شود 
مطمئن��اً  با آن مخالفت خواهم کرد.  میرزایی خاطرنش��ان 
کرد که اکنون زمان بازی های سیاس��ی نیس��ت و بایستی 
به مشکالت اقتصادی و حل آن پرداخت. بیرکل حزب سبز 
ایران با بیان اینکه تغییر قوانین انتخاباتی به نفع یک جریان 
خاص مردود است، گفت به نظر می رسد جناح های سیاسی 
هنوز رقابت های انتخاباتی را کنار نگذاشته اند و به و دنبال این 
هستند تا از فرصتی که به دست آورده اند تسویه حساب های 
سیاس��ی را هم انج��ام دهند، نباید اج��ازه داد این اتفاق در 
مجلس بیفتد. از س��وی دیگر محمدحس��ین کنعانی مقدم 
درب��اره تالش این روزهای برخ��ی از نمایندگان برای تغییر 
قوانین انتخاباتی، گفت: »این حق مجلس اس��ت که قوانین 
را مطابق با ش��رایط روز و مش��کالتی که هست، تغییر دهد 
اما این نباید به روندی تبدیل ش��ود که هر کسی در مجلس 
که اکثریت را به دس��ت می گیرد متناس��ب با خواسته های 
خود این اقدام را انجام دهد و باعث ش��ود شرایط به سمتی 
س��وق داده شود که براساس خواس��ته های جناحی، قوانین 
تغییر پیدا کند. به همین ترتیب مجلس بعدی هم قوانین را 
دوباره تغییر خواه��د داد و این خالف آن اصل قانون گذاری 
پایدار اس��ت که نی��از هر جامعه ای به ش��مار می رود. وی با 
بیان اینکه باید آسیب شناسی خوبی در قوانین صورت گیرد، 
گفت: »قانون احزاب و تش��کل های سیاسی، قانون انتخابات 
مجلس، ریاس��ت جمهوری و ش��وراها و قانون جرم سیاسی، 
این ها همه با هم در هم تنیده هس��تند و نمی شود قانونی را 
ب��ه صورت مجزا تغییر داد بدون اینکه اثرات این تغییر را در 
دیگر قوانین لحاظ نکرد. به نظر می رسد این کار باید به مرکز 
پژوهش های مجلس، خبرگان و شخصیت ها و دانشمندان و 
نخبگان در حوزه سیاسی سپرده شود و از تغییرات سلیقه ای 
در قوانین جدا باید خودداری ش��ود.« در نهایت باید دید که 
این قانون چگونه وارد صحن مجلس می شود و آیا مورد تایید 

شورای نگهبان قرار میگیرد ؟ 

رسول اکرم )ص(: کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد ، مانند 
کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد .

خبر

برای دریافت ایده های نوآورانه در 
حوزه اشتغال زایی کولبران؛
کاک برکت فراخوان داد

بنی��اد برک��ت س��تاد اجرای��ی فرمان ام��ام ب��رای روی��داد »کاک برکت« 
)اشتغال آفرینی برای کولبران اس��تان های مرزی( فراخوان داد. کارآفرینان 
و ایده پ��ردازان می توانند با مراجعه ب��ه آدرس event.barkat.ir طرح ها و 
ایده های نوآورانه خود را ارائه نمایند تا طرح های منتخب پس از بررس��ی و 

داوری، از سوی بنیاد برکت حمایت و اجرا شوند. 
مجری رویداد کاک برکت درباره این رویداد توضیح داد: تا پایان سال جاری 
3 هزار طرح اشتغال زایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان ویژه کولبران 
س��ه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردس��تان اجرا می شود که باعث 
ایجاد نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد. 
مهدی عبدالحمید ادامه داد: این 3 هزار طرح بر اس��اس طرح ها و ایده های 
ارائه شده از سوی خود کولبران، جوامع دانشگاهی و کارآفرینان و با مشارکت 

و تسهیالت بنیاد برکت عملیاتی می شود.
وی با اشاره به معضل کولبری در استان های مرزی کشور تصریح کرد: پدیده 
کولبری یک معضل چندوجهی اس��ت و ابع��اد مختلفی از جمله اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی را در برمی گیرد. به همین دلیل 

هم، معضل کولبری فقط با اشتغال زایی رفع نمی شود.

مجری رویداد کاک برکت تاکید کرد: معضل کولبری به ظاهر مساله ساده ای 
اس��ت ام��ا در واقع، فقط با همدردی، همفک��ری و همراهی با مردم مناطق 

مرزی مرتفع می شود و نیازمند یک همزیستی است.
عبدالحمید با اش��اره به انتش��ار فراخوان برای دریاف��ت ایده های خالقانه و 
مبتکران��ه جهت ایجاد اش��تغال برای کولبران گف��ت: از طرح ها و ایده های 
سیاستی و اجرایی در این حوزه استقبال می کنیم و طرح های منتخب و برتر 
پس از بررس��ی و داوری، از سوی بنیاد برکت حمایت و اجرا می شوند.  این 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: رویداد کاک برکت در  
قالب فضای حکمرانی مشارکتی اجرا می شود و مردم در آن نقش اساسی و 
کلیدی را دارند. مس��ائل و مشکالت متعددی در جامعه وجود دارد و تلنبار 
شده که تنها خود مردم از پس رفع آن  برمی آیند. قرار است با رویداد کاک 
برکت، حل معضل کولبری با کمک مردم و نقش آفرینی بنیاد برکت صورت 
گیرد. به گفته مجری رویداد کاک برکت، کولبران س��ه اس��تان کردستان، 
آذربایجان غربی و کرمانش��اه تحت پوشش این رویداد ملی بنیاد برکت قرار 
دارند. وی خاطرنشان کرد: یکی از فوائد رویداد کاک برکت، ارتباط کارکردی 
مس��ئولین با مردم اس��ت. همچنین نقش مردم در این رویداد پررنگ تر از 
همیش��ه است. عبدالحمید در تشریح رویداد کاک برکت اظهار داشت: اکثر 
مش��اغل ایجاد ش��ده در قالب این رویداد، خرد و خانگ��ی خواهد بود اما از 
طرح های بنگاه محور که راه اندازی اش��تغال برای کولبران را در پی داش��ته 
باشد نیز استقبال می کنیم. مجری رویداد کاک برکت در پایان تاکید کرد: بر 
اساس آمارهای غیررسمی، تا ۴۰ هزار نفر در استان های مرزی کشور مشغول 
به کولبری هستند که بر اساس این نیاز، ایجاد اشتغال برای کولبران توسط 

بنیاد برکت در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت.

خ��ب��ر

گزارش
نگاهی به بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها  

اصالح قانون انتخابات الزم اما آیا واجب است؟

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱6  تلفن: 6-۸۸۰۱3۸7۰  نمابر: ۸۸۰۰7۵7۵  

 کدپستي: ۱۴3۸63۴۸7۱  شاپا: 39۴7 - 2۰۰۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰66۸۸ 
 چاپ: کارگر 66۸۱73۱6 

آگهى مفقودى
فاکتــور فــروش کارخانــه موتورســیکلت امجــد  CDI مــدل 1390 رنگ نقره 
اى شــماره پــالك 765-91487 شــماره موتــور  شــماره بدنــه 
 بــه نام مهدى حســن نژاد فرزند محمــد کدملى 0902390570 

شماره شناسنامه 5298 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى
***********************************************

سند مالکیت تاکسى پژو RDI مدل 1385 شماره پالك ایران62-322ن15 شماره 
موتور 11785030036 شــماره شاســى 14400055مفقودگردیــده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى
***********************************************

کارت ماشین کامیونت زامیاد مدل 1396 شماره پالك ایران62-513ص26 شماره 
موتور  شــماره شاسى  مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى
***********************************************

برگ ســبز خودرو پژو206 رنگ یشــمى متالیک مدل 1381 شماره پالك ایران99-
896س15 شــماره موتور  شــماره شاســى 0081624518 به نام 

امین محمودیان حاجى کرد مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
***********************************************

 آگهى حصر وراثت
آقــاى رجبعلى رجبى منصور شــماره شناســنامه 8 به شــرح دادخواســت به کالســه 
9900070 از این شــورا  درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شادروان حمزه رجبى منصور شماره شناسنامه 425 در تاریخ 98/9/27 در اقامتگاه 
دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-صمد 
رجبى منصور فرزند ذوالفقار شــماره شناسنامه 19 برادر متوفى2-پنجعلى رجبى منصور 
فرزند ذوالفقار شــماره ملى 2064425055 بــرادر متوفى3-صفیه یداله زاده منصور 
فرزند ابوالقاســم شــماره شناســنامه 7 همســر متوفى .اینک شــورا با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

اجراییه
شــماره پرونده:23/92/553 محکوم له: بانک قوامین با وکالت على اســدى -قائم 
شــهر واحد اجراییات دادگســترى پرونده شــماره 21 محکوم علیهم:1-سهیال اخبارى2-
مجتبى احمدزاده3-کیامرز جبارى4-ســیدرضا موســوى همگى مجهول المکان  به موجب 
رأى شــماره 271-93/5/19 شــعبه 23 شــوراى حل اختالف ســارى کــه قطعیت یافته 
محکــوم علیهم محکــوم اند متضامنا بــه پرداخت مبلــغ 47,000,000 ریــال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 100,000 ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه  از تاریخ 

سررسید(( تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ 92/12/4 مى باشد)) تا اجرا و حق الوکاله و 
پرداخت نیم عشــر دولتى. به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادى،اجتماعى فرهنگى  محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ این برگ 
اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانــم مریــم گل برارى فوکالیى فرزند رجبعلى به شــرح درخواســتى که به شــماره 
1/9900659 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان رجبعلى گل برارى فوکالیى فرزند مسیب شماره شناسنامه 
4988859770 صادره بابلسر در تاریخ 1398/12/19 در شهرستان محمودآباد بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-زهرا گل برارى فرزند 
رجبعلى کدملــى 4988864723 متولــد 1349/1/2 دختــر متوفى2-مریم گل برارى 
فوکالیــى فرزنــد رجبعلــى کدملــى 4980146902 متولــد 1372/8/13 دختر متوفى 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى 
مــى نماید تاهرکــس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد ازتاریخ 

نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى حصر وراثت
خانم زهرا قدوسى فرزند حبیب اله به شرح درخواستى که به شماره 1/9900625 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته 
که شــادروان گلباجى محمدزاده فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 205 صادره بابلسر در 
تاریخ 99/4/5 در شهرســتان بابلســر بدرود زندگى گفته، ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-غالمعلى محمدزاده فرزند آدینه محمد شماره ملى 4989042352 
متولــد 1309/7/15 پدر متوفى2-طوبى خانم علوى بابلى فرزند ســبزعلى شــماره ملى 
4989074221 متولــد 1314/10/15 مــادر متوفى3-زهــرا قدوســى فرزند حبیب 
اله شــماره ملــى4989556577 متولد 55/6/29   4-حســین قدوســى فرزند حبیب 
اله شــماره ملــى  4989759052 متولــد 63/6/15   5-حبیبه قدوســى فرزند حبیب 
اله شــماره ملى  4989837649 متولد 66/2/26  6-طوبى قدوســى فرزند حبیب اله 
شــماره ملــى  2050103239 متولد 68/8/21   7-خدیجه قدوســى فرزند حبیب اله 
شــماره ملــى  4989636538 متولد 60/3/11  همگى فرزنــدان متوفى والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبــت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى


