کشتی نجات
حض��رت امیرالمومنی��ن  -علیهالس�لام  -در یک
خطبهای ،از جمله مهمترین مش��کالت جامعه در
زم��ان فتنه را ،بیبصیرتی میش��مارند« :انما بدء
الوق��وع الفتن اهواء تتبع و اح��کام تبتدع یخالف
فیها کتاباهلل» .در همین خطب��ه ،امیرالمومنین
میفرمایند :اگر حق به طور واضح در مقابل مردم
آش��کار و ظاهر بشود ،کس��ی نمیتواند زبان علیه
حق ب��از کند .اگ��ر باطل هم خ��ودش را به طور
آشکار نشان بدهد ،مردم به سمت باطل نخواهند
رفت؛ «ولکن یوخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث
فیمزجان» .آن کس��انی ک��ه میخواهند مردم را
گمراه بکنند ،باطل را به صورت خالص نمیآورند؛
باطل و حق را آمیخته میکنند ،ممزوج حق ،برای
طرفداران حق «فهنا لک یس��تولی الشیطان علی
اولیائه» میکنند ،آن وقت نتیجه این میشود که
حق و باطل مشتبه میشود .این است که بصیرت
میش��ود اولی��ن وظیفه ما .نگذاری��م حق و باطل
مشتبه بشود.
دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر
با حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در سفر معظمله
به شهرستان چالوس – 1388/7/15

پيام
قدردانی  دفتر رهبري
از مردم ،مراجع و علمای قم

گروه سیاسی :دفتر مقام معظم رهبری در پایان سفر
 10روزه ایش��ان به ش��هر مقدس قم با صدور پیامی
ضمن قدردانی عمیق از همه قشرهای مردم مؤمن،
بصیر ،خونگرم و حماس��هآفرین این ش��هر و تشکر
صمیمان��ه از مراج��ع عظام ،علمای اع�لام ،فضالی
گرانق��در و طالب فهیم و بصیر ،اب��راز امیدواری کرد
رهنموده��ای رهبر انق�لاب اس�لامی در دیدارهای
مختلف این سفر ،طلیعه فصلی جدید در تاریخ سراسر
افتخار قم قرار گیرد .متن اطالعیه دفتر مقام معظم
رهبری به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم

قم« ،پرچمدار نهضت اس�لامی ،طالیهدار انقالب
و یار همیشگی و نستوه اسالم و امام» ،در استقبالی
تاریخی از رهبر حکیم انقالب ،یکپارچه قیام کرد تا
این حقیقت ناب بار دیگر چشم جهانیان را خیره کند
که قم «مرکز ،خاس��تگاه و تکیهگاه جاودانه انقالب
اسالمی» بوده و خواهد بود.
صحنههای پرشکوه و حقیقتا وصفناپذیر استقبال
قشرهای مختلف مردم با اخالص ،پرصفا و بیدار شهر
جه��اد و اجتهاد از حضرت آیتاهلل العظميخامنهای
و ابراز مهر و محبت «مراجع معظم ،علمای گرانقدر،
اس��اتید و فضالی معزز» ،این حقیقت دلنشین را در
اذهان دوس��ت و دش��من زنده کرد که پیوند از هم
ناگسس��تنی مل��ت و والیت فقیه ،زیربن��ای عزت و
عظمت روزافزونی است که پروردگار حکیم به برکت
«ایمان ،بصیرت و استقامت ملی» ،نصیب ایران عزیز
ساخته است.
واقعیاتی که در روزهای اخیر در ش��هر مقدس
قم به عنوان عظیمترین پایگاه معارف اهل بیت(ع)،
متجلی ش��د نش��ان داد که توطئهه��ای گوناگون
دش��منان اس�لام و ایران برای «جدای��ی مردم از
انقالب و جدای��ی دین از سیاس��ت» راه به جایی
نبرده است و شور و اشتیاق دفاع از اسالم و انقالب
به عنوان مهمترین یادگار امام خمینی ،همچنان در
اعماق دلهای ملت شعلهور است .دفتر مقام معظم
رهبری با سپاس بیپایان به درگاه احدیت ،تشکر
صمیمانه و عمیق ایشان را از مراجع عظام ،علمای
اعالم ،طالب عزیز و همه قشرهای مردم خونگرم،
انقالبی و بصیر قم اعالم میدارد و از پروردگار کریم
عزت و عظمت روزافزون قم و اعتالی بیشتر حوزه
مبارک و تاریخس��از این ش��هر مقدس را مس��الت
مینماید .امید اس��ت به فض��ل الهی ،رهنمودهای
مختلفی که رهبر انقالب در دیدار با علما و اساتید،
مسؤوالن حوزه جلیلالقدر علمیه قم ،دانشجویان
و جوانان ،طالب ،بس��یجیان ،خانوادههای شهدا و
جانبازان و دیگر دیدارها ارائه کردند طلیعه فصلی
جدید در تاریخ سراسر افتخار قم قرار گیرد.

تيت ر يك
با حمایت  118کشور جهان

و با محوريت ايران صورت گرفت

حمله هستهاي  به  «استارت»2

ادامه از صفحه اول

 ...با ش��عار اعالمی آن کشور مبنی بر جهان عاری از
سالحهای هستهای در تناقض است .به اعتقاد بسیاری
ازکارشناسان این ابتکار عمل ایران میتواند در راستای
تقویت موضع هستهای ایران در مذاکرات و مناسبات
بینالمللی قابل ارزیابی باشد .آمریکا و روسیه به عنوان
 2عضو مهم  5+1اینک بیانیهای اعتراضی به امضای
 118کشور را مقابل خود میبینند .این بیانیه توجه
افکار عمومی را به سمت زرادخانههای هستهای آمریکا
و روسیه جلب میکند.
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اخبار

سياست

وطن امروز شماره 535

آزادی  3ایرانی در بند قطر

وطن امروز 3 :ایرانی زندانی در قطر که با حکم حبس ابد
روبهرو بودند با پیگیریهای ایران و سپری کردن بخشی
از دوره محکومیت جمعه ش��ب آزاد ش��دند .به گزارش
مهر ،این  3نفر در قطر بازداش��ت ش��ده و به حبس ابد
محکوم ش��ده بودند اما با س��پری کردن بخشی از دوره
محکومیت و پیگیریهای سفارت ایران و بخش کنسولی
وزارت امور خارجه شب گذشته آزاد شدند .این افراد روز
گذش��ته وارد تهران شدند .گفتنی اس��ت طی روزهای
اخی��ر مخالفان دولت با ش��یوههای مضح��ک درصدد
بودند دس��تگاه دیپلماسی کش��ور را نسبت به پیگیری
امور ایرانیان خارج از کش��ور بیتفاوت نشان دهند .این
در حالی اس��ت که اواخر اردیبهش��تماه س��الجاری با
رایزنیهای دیپلماتیک جمهوری اسالمی علی وکیلیراد،
تبعه ایرانی مقیم فرانسه پس از تحمل  19سال حبس به
میهن اسالمی بازگشت .علی وکیلیراد به اتهام قتل شاپور
بختیار -آخرین نخس��توزیر رژیم پهلوی که به فرانسه
گریخته بود -دس��تگیر و زندانی ش��ده بود که سرانجام
دادگاه تجدید نظر فرانسه پس از  19سال وی را بیگناه
تشخیص داد و حکم محکومیتش را لغو کرد .وزارت امور
خارجه کشورمان توانس��ته در سال گذشته  519نفر از
زندانیان ایرانی دربند را آزاد کند.

يكشنبه  9آبان 1389

ایران از قدرتمندترین کشورهاست

مهر :مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با روزنامه اتریشی «دی پرسه»
گفت :ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه است که میتواند نقشی کلیدی در حل مسائل
خاورمیانه داشته باشد .محمد البرادعی در بخشی از مصاحبه خود درباره مناقشات هستهای ایران
با غرب اظهار داشت :ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه است .این کشور ایدئولوژی
متفاوتی با غرب دارد .وی با تاکید بر اینکه در برنامه اتمی ایران هنوز برخی مسائل باید روشن شود ،افزود :اما امروز هیچ
کس حتی سازمانهای امنیتی آمریکا نمیگویند که ایران سالح اتمی میسازد .من در برنامه اتمی ایران هیچ خطری
نمیبینم .البرادعی درباره سیاستهای یوکیا آمانو ،جانشین خود در قبال موضوع هستهای ایران گفت :آمانو سبک متفاوتی
با من در این راستا دارد اما از نظر ماهیت ،در گزارشهای ارائه شده توسط من و آمانو هیچ تفاوتی وجود ندارد .آمانو به
برخی قسمتهای برنامه هستهای ایران مشکوک است اما نمیگوید که ایران در حال ساخت سالح اتمی است.

کشور؛ آماده اجرای هدفمندی یارانهها

مهر :وزیر کشور از آمادگی کامل استانهای سراسر کشور برای اجرای دقیق قانون هدفمندسازی
یارانهها خبر داد .مصطفی محمد نجار طی سخنانی در شورای توسعه و امنیت پایدار غرب کشور
با تاکید بر اهمیت مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار خواستار اجرای سریع ،دقیق و کامل
مصوبات این شورا شد .وی با تاکید بر اینکه باید بهره کافی از ظرفیتهای این شورا به عمل آید،
گفت :باید سیاستگذاری کالن در شورای توسعه پایدار غرب کشور صورت گیرد و افق دید آینده را در حوزههای مختلف
ترسیم کنیم .نجار تصریح کرد :دشمنان به دنبال ایجاد یاس ،نا امیدی و تردید در بین مردم هستند که خوشبختانه مانند
گذشته با شکست مواجه شدهاند اما باز هم به دنبال روشهای جدید برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.
وزیر کشور با اشاره به آمادگی کامل کشور برای اجرای هدفمندی یارانهها گفت :اجرای این طرح بزرگ اقتصادی آن هم
در زمانی که دشمنان ملت ،ایران را تحریم کردهاند نشان دهنده اوج قدرت نظام است.

آمادگی ائمهجمعه برای هدفمندی يارانهها

مه�ر :حجتاالس�لامرضا تق��وی ،رئیس ش��ورای
سیاس��تگذاری ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به
اج��رای طرح هدفمند ک��ردن یارانهها گفت :امکان
دارد اج��رای این طرح در ابتدا ش��وکی را به جامعه
وارد کند که الزم اس��ت نهاد نماز جمعه نس��بت به
تبعات آن هوش��یار ب��وده و اطالعرس��انی کند .وي
در نخس��تین گردهمایی مس��ؤوالن ستادهای نماز
جمعه سراس��ر کش��ور تصریح کرد :ای��ن طرح یک
جراحی بزرگ برای اقتصاد کش��ور به شمار میرود
که از س��الیانی پیشتر بحث آن مطرح بود که هیچ
کدام از دولتها نتوانس��تند وارد این مقوله ش��وند،
حال که دولت دهم قصد چنین اقدام بزرگی را دارد
بای��د همه به دولت در ای��ن رابطه کمک کنند و به
قطع و یقین پس از اجرای این طرح در مدت کوتاهی
آرامش در جامعه استقرار خواهد یافت .رئیس شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین با اشاره به سفر
مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم تصریح کرد :این
سفر بار معنایی فراوانی را برای ما به عنوان مسؤوالن
برگزاری نماز جمعه دارد و مفاهیم منتقل شده در این
سفر از سوی مقام معظم رهبری برنامههای یکسال
آینده ما را روشن میكند.

عملکرد فراکسیون اکثریت در گفتوگوی «وطنامروز» با اصولگرایان مجلس:

خنثی ،بیخاصیت،منفعل

ثمانه اکوان :ریاست فراکسیون اکثریت
مجلس هر سال  2بار در زمان انتخابات
هی��ات رئیس��ه مجل��س و همچنین
برگزاری انتخاب��ات برای تعیین هیات
رئیسه فراکسیون اصولگرایان به بحث
داغ نمایندگان تبدیل میشود .امسال
اما فراکس��یون اکثری��ت مجلس برای
سومین بار انتخاباتی برگزار میکند که
نتایج آن از قبل قابل پیشبینی است.
تعداد زی��ادی از نمایندگان مجلس به
عملکرد فراکسیون اکثریت مجلس طی
 2سال گذشته انتقاد دارند و معتقدند
اعمال تغیی��رات اساس��ی در چینش
اعضای هیات رئیسه این فراکسیون مهم
مجلس ،تنها نیاز اصلی اصولگرایان برای
انجام اقدامات متناسب با شرایط کشور
اس��ت .با این حال به روال س��الهای
گذشته ،نمایندگان این فراکسیون برای
انجام این تغییرات حیاتی از خود ارادهای
نشاننمیدهند.
تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون
اصولگرای��ان مجلس ک��ه از منتقدان
انفعال بیسابقه فراکسیون اکثریت هستند ،معتقدند
وج��ود نماین��دگان غیراصولگرا در این فراکس��یون و
همچنین مدیریت رئیس مجلس بر فراكسيون است که
باعث ایجاد محدودیتهای بسیار در انجام فعالیتهای
سیاس��ی برای اعضای فراکسیون ش��ده و نمایندگان
برای توصیف عملکرد فراکس��یون اصولگرایان مجلس
از واژههایی نظیر خنثی،بیخاصیت و منفعل استفاده
میکنند.
در ش��رایط حاض��ر ک��ه نماین��دگان در انتظ��ار
برگزاری جلس��های برای تعیین اعضای هیات رئیسه
فراکسیون اصولگرایان هس��تند ،نظرات متفاوتی نیز
ب��رای بهبود کارکرد فراکس��یون در این مقطع زمانی
وج��ود دارد .نماین��دگان که از انفعال فراکس��یون در
زم��ان انتخابات ریاس��ت جمهوری و مس��ائل بعد از
آن چون جریان رس��یدگی به مس��اله دانشگاه آزاد در
مجلس انتقادداشتهاند ،معتقدند ایجاد تغییرات در این
فراکسیون تنها با تغییر رئیس فعلی فراکسیون و رای
به نمایندهای فعال در این زمینه امکانپذیر اس��ت و از
سوی دیگر برخی از نمایندگان نیز معتقدند فراکسیون
اصولگرای��ان نیاز به ی��ک خانهتکانی جدی در ترکیب
نمایندگان موجود در این گروه سیاسی – پارلمانی دارد.
این خانهتکانی در عین حال ممکن اس��ت با عوارضی
چون کاهش بیسابقه تعداد اصولگرایان نیز همراه باشد
ام��ا نمایندگان اصولگرای مجلس بر این باورند در نظر
گرفتن مبانی اصلی اصولگرای��ی مهمتر از در اکثریت
بودن گروهی اس��ت که سالیق سیاسی متنوعی دارند
و نمیتوانند به یک تصمیم قاطع و محکم در بررس��ی
مسائل سیاسی برسند.
حجتاالسالم رسایی،نماینده مردم تهران در خانه
ملت از جمله کس��انی اس��ت که از دور دوم برگزاری
انتخابات هیات رئیس��ه فراکس��یون به عملکرد هیات
رئیس��ه فعلی انتقاد شدید داش��ته و امروز در آستانه
برگزاری سومین دوره از این انتخابات معتقد است دیگر
نمیتوان مجلس را به  2فراکسیون اکثریت اصولگرا و
اقلیت اصالحطلب تقسیم کرد.

نما
الریجانی یک رقیب جدی دارد
غالمعلی حدادعادل ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
قص�د ن�دارم در انتخابات فراکس�یون اصولگرایان مجلس نامزد ش�وم .وی با بیان
اینکه «توصیههایی از س�وی برخ�ی نمایندگان برای ورود به ای�ن انتخابات به من
شده است» به فارس گفت :بنا به دالیلی در این انتخابات وارد نخواهم شد .نماینده
مردم تهران اظهار داشت :بعید میدانم که در انتخابات آتی فراکسیون اصولگرایان
رقیبی وارد صحنه نش�ود ،چرا که معموال در انتخابات افراد با س�لیقههای مختلف
ش�رکت میکنند ،بر این اس�اس باید منتظر ماند تا این انتخابات برگزار شود .ولی اسماعیلی ،عضو فراکسیون
اصولگرایان مجلس چندی پیش اعالم کرده بود که انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان امروز و بعد
از بازگشت رئیس مجلس از قم برگزار خواهد شد .وی همچنین گفت :آقای الریجانی برای ریاست فراکسیون
ی شورای مرکزی نام وی اعالم خواهد شد.
اصولگرایان یک رقیب جدی دارد که بعد از جمعبند 

 3فراکسیون اقلیت

به جای  2فراکسیون اصلی
این عضو فراکس��یون انقالب اسالمی در این باره به
خبرنگار «وطنامروز» گفت :مجلس دیگر متشکل از
یک فراکس��یون اقلیت اصالحطلب و یک فراکسیون
اکثریت اصولگرا نیست .مجلس در حال حاضر ترکیبی
از  3اقلیت اس��ت :یک اقلیت اصالحطل��ب با رویکرد
حمایت قاطع و شفاف از فتنه،دوم جمع اقلیت اصولگرا
با مواضع دوپهلو و همسو با فتنه و سوم جریان اقلیت
اصولگ��را با مواضع ش��فاف و قاط��ع در برابر فتنه .وی
معتقد است همگرایی و جمع شدن  2گروه اول یعنی
اقلیت اصالحطلب با اقلیت اصولگرای با مواضع دوپهلو
و همسو با فتنه باعث میشود این دو گروه به اکثریت
اصلی مجلس تبدیل ش��وند و به همین دلیل اس��ت
که از خروجی مجلس ،رایحه اصولگرایی به استشمام
نمیرسد .رسایی در توصیف خود از عملکرد فراکسیون
اکثریت مجلس ،این فراکس��یون را با واژه بیخاصیت
تعریف کرد و مهمترین دلیل این بیخاصیتی و انفعال را
هيأت رئيسه این فراکسیون مهم مجلس دانست.
رسایی اضافه کرد :مهمترین دلیل انفعال فراکسیون
این اس��ت که آقای الریجانی که در رأس فراکس��یون
بهاصط�لاح اکثریت قرار دارد،خود از اقلیت اصولگرای

با مواضع دوپهلو است و ایشان در رأس کل فراکسیون
قرار گرفته و به همین دلیل فراکسیون خودش را نشان
نمیدهد و دچار انفعال بیس��ابقه و بیخاصیت بودن
شده است .این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال
به مس��اله ضرورت خانهتکانی در این فراکسیون اشاره
کرد و با بیان اینکه معتقد به انجام شدن این اقدام بزرگ
در مجلس است،گفت :با این حال امیدی به آن ندارم
زیرا فضا برای انجام این کار آماده نیست.
روشهای خاص برای ادامه ریاست
به نظر میرس��د فضای مجلس هش��تم همچنان
با وجود انتقادهای ش��دید به عملکرد هیات رئیس��ه
فراکس��یون ،آماده برگزاری انتخاباتی نیست که درآن
شاهد تغییرات گسترده در این ترکیب باشیم اما علت
اصلی این تمایل به حفظ وضع بد فعلی چیست؟ مهدی
کوچکزاده از نمایندگان شاخص فراکسیون اصولگرایان
مجلس معتقد اس��ت مجموعه ش��رایطی که اعضای
هیات رئیسه فعلی برای این فراکسیون رقم زدهاند،در
نهایت نمایندگان را به جایی رسانده که عنوان میکنند
نمیتوانند هزینه برخوردها را پرداخته و برای ریاست
فراکس��یون نامزد ش��وند .نماينده تهران معتقد است:
کسانی که در حال حاضر مدیریت فراکسیون را برعهده
دارند،اقدامات خ��اص و روشهایی را دارند که دیگران
عكس نوشت
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هزین��ه کردن برای فعالیت بیش��تر در
این فراکسیون برایشان نیارزد و به این
ترتیب رقبا را از صحنه خارج میکنند
ضمن اینکه روشهای خاص خود برای
رای آوردن را نیز دارند.
وی درب��اره ای��ن روشها توضیحی
ن��داد اما در پاس��خ به این س��وال که
عنوان ش��ده است تنها اقلیت کوچکی
از فراکس��یون انقالب ب��ا رویکرد فعلی
فراکس��یون مخالفت دارند،گفت :اصال
بیایند روش��ن کنند که مخالفان با چه
مس��ائلی در فراکسیون مخالفند؟ مگر
مخالفت ما تنها ب��ا مدیریت مجموعه
فراکسیون است؟ مخالفت ما با انفعال
و بیخاصیتی است؛مسالهای که همه
اعضای فراکسیون آن را قبول دارند .اگر
قرار اس��ت بگویند تنها عدهای قلیل از
فراکس��یون انقالب با ریاست الریجانی
مشکل دارند و قرار است انتقاد از وضع
فعلی فراکسیون نیز نداشته باشیم ،بهتر
است اسم این فراکسیون را عوض كنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اس�لامی در ادامه افزود :به نظر بنده با وجود اختالف
سالیقی که در بین اجزای فراکسیون اصولگرایان وجود
دارد،اگر در مدیریتش تجدید نظر ش��ود و کس��ی که
ت در ورود
هم وقت کافی داش��ته باشد و هم محظوری 
به مس��ائل سیاس��ی و اظهار نظر درباره آنها را نداشته
باش��د،بیاید و در رأس فراکس��یون ق��رار گیرد ،وضع
فراکس��یون بهتر از آنچه خواهد ش��د ک��ه هماکنون
مشاهدهمیکنیم.
محاسبهميزباناصولگرایی
اما مشکل بعدی غیراز ریاست فراکسیون که به دالیل و
محظوریتهای خاص از ورود به مسائل سیاسی خودداری
میکند ،نمایندگانی هس��تند که تنها اسم اصولگرایی را
با خود به همراه دارند و مواضع و عملکردش��ان با س��ایر
اصولگرای��ان همخوانی ندارد .ولی اس��ماعیلی از اعضای
شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان وجود فراکسیون
کوچ��ک و در اقلیت ب��رای اصولگرایان را بهت��ر از ادامه
وضع فعلی میداند و معتقد است کمکاری هیات داوری
فراکسیون موجب ظهور و بروز افرادی در این فراکسیون
شده اس��ت که با مواضع اصولگرایی رابطه خوبی ندارند.
نماینده مردم گرمی در مجلس وضع فعلی فراکسیون را
خنثی توصیف کرد و با انتقاد از انفعالی که گریبان تمام
اعضای این فراکسیون را گرفته است،گفت :برای حل این
مش��کل باید هیات داوری فراکسیون اصولگرایان دست
به کار ش��ده و دز اصولگرایی نمایندگان را محاسبه کند.
عملکرد افراد در این زمینه ش��فاف و روش��ن است و اگر
کسی به مبانی اصولگرایی پایبند نمانده است،هیات داوری
میتواند عضویتش در فراکس��یون را لغو کند .اسماعیلی
افزود :با این حال متاس��فانه هیات داوری فراکسیون دیر
تشکیل شد و در حال حاضر هم جلساتشان طبق برنامه
برگزار نمیشود تا انتظار داشته باشیم هر ساله به بررسی
صالحیت نمایندگان برای عضویت در فراکسیون بپردازند.
وی در پاس��خ به این سوال که حفظ اکثریت فراکسیون
مهم است یا اصولگرایان ،گفت :اکثریت مهم نیست و باید
مبنای اصولگرایی را مد نظر قرار دهیم .ممکن است اسم
فردی اصولگرا باشد ولی واقعا اصولگرا نباشد.

احمدينژادلبنان

شرکت اکتشافات و تامین مواد
اولیه صنعت هستهای ایران

 -1نام مناقصهگزار :شرکت اکتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هستهای ایران
 -2موضوع مناقصه :خرید  400تن بیکربنات آمونیوم
 -3مدت زمان تحویل :شش ماه
 -4محل تحویل :بندرعباس ،کیلومتر  40جاده بندرعباس ،بندر خمیر
 -5زمان دریافت اسناد مناقصه 89/8/10 :و  89/8/11به مدت دو روز کاری
 -6نشانی محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادهای مالی :انتهای خیابان
کارگر ش��مالی ،سازمان انرژی اتمی ایران ،س��اختمان مرکز کانه آرایی ،طبقه سوم،
مدیریت امور پیمانها ،تلفن 82062532
 -7مدارک مورد نیاز جهت تحویل اس�ناد :فیش واریزی به مبلغ 103/000
ری��ال (با احتس��اب  3درصد مالیات بر ارزش افزوده) به حس��اب س��یبا به ش��ماره
 2170529001001نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام این شرکت همراه با معرفینامه
رسمی فرد مراجعهکننده
8/15

 -8زمان تحویل پیشنهادها :حداکثر ساعت  15روز 89/8/22
 -9مح�ل برگزاری مناقصه :نش��انی من��درج در ردیف  ،6دفت��ر مدیریت امور
پیمانها
 -10زمان بازگشایی پاکات :پیشنهادها ظرف مدت  72ساعت بازگشایی خواهد
ش��د .به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد
مقرر در بند  8آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  80/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه
معتبر بانکی در وجه مناقصهگزار میبایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر
پاکات تحویل مناقصهگزار گردد.
 -12ذکر عنوان مناقصه روی پاکتها الزامی بوده که جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه
درج میگردد.
 -13پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه ،به عهده برنده مناقصه میباشد.
دبیرخانهکمیسیونمعامالت
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نوزادي كه همزمان با سفر محمود احمدينژاد به لبنان متولد شد و والدين او در حمايت و تقدير از مواضع شجاعانه
رئيسجمهور كشورمان نام احمدينژاد را براي وي انتخاب كردهاند.

پس از هدفمندی یارانهها
فقیری در کشور نمیماند

وطنامروز:معاوناولرئیسجمهور
با بیان اینکهتاکن��ون ثروتمندان
اس��تفاده بیش��تری از یارانهه��ا
داش��تند ،گفت :با اج��رای قانون
هدفمندسازی یارانهها ،سرمایهها
در محل مناس��ب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در
کشور نخواهیم داشت .رحیمی در مراسم افتتاح کارخانه
بازیابی هماتیت کرمان،قانون هدفمندکردن یارانهها را
کلید رس��یدن به اوج و دستیابی به قلههای پیشرفت
دانس��ت و اف��زود :با توزیع یارانهها به ش��کل مرس��وم
راههای پیش��رفت کشور بس��ته بود اما با اجرای قانون
هدفمندسازی یارانهها ،سرمایهها در محل مناسب هزینه
خواهد ش��د و دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ثروتمندان استفاده بیشتری
از یارانهها داشتند ،خاطرنشان کرد :بعد از اجرای قانون
هدفمندسازی یارانهها تحولی بزرگ و اساسی در کشور
ایجاد میش��ود و همگان به شکل عادالنه از یارانههای
دولت برخوردار خواهند شد .معاون اول رئیسجمهور،
استان کرمان را یکی از استانهای بزرگ و دارای اهمیت
کشور برشمرد و گفت :دولت نگاه ویژه و راهبردی نسبت
به محرومیتزدایی و پیشرفت و اعتالی این استان دارد.
وی خاطرنش��ان کرد :اگرچه اس��تان کرمان با مشکل
کمبود آب مواجه است اما مواهب الهی دیگری همچون
ذخایر معدنی عظیم در این استان وجود دارد که زمینه
رشد و تعالی این استان را فراهم میکند.

پیشنهادراهاندازی
اتحادیه خبرنگاران زن جهان اسالم

برن�ا :مع��اون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان ملی
جوان��ان در دیدار ب��ا خبرنگاران
زن مسلمان خواستار شکلگیری
ارتباطات درونی فعاالن رسانهای
جهان اسالم شد و بهترین قالب
برای ش��کلگیری این ارتباطات
را راهاندازی تشکلها یا شبکههای حرفهای و صنفی
عنوان کرد .مهندس مهرداد بذرپاش اظهار امیدواری
کرد به برکت اس�لام این نشس��ت سرآغاز پیدایش
فصل جدیدی در مناس��بات رس��انهای دنیای امروز
باشد و ادامه داد :رسانههای ما پیرو سبک رسانههای
غرب��ی ش��دهاند و در بهترین حال��ت ،در زمین آنها
ب��ازی میکنند .در چنین وضعی که نش��ان دهنده
حالت انفعالی اس��ت ما نمیتوانیم ابتکار عمل را به
دست بگیریم .یکی از راههای اساسی برای خروج از
این حالت تدافعی و انفعالی طراحی مدل اس�لامی
اطالعرسانی و رسانهسازی است .وی تصریح کرد :با
اتکا به این مدل جدید میتوانیم در نبرد رس��انهای
آرایش تهاجمی بگیریم .البت��ه نباید از عنصر زمان
غفل��ت کنیم ،چرا که رقیب متوق��ف نمیماند و ما
باید با همت مضاعف ،هم عقبماندگیمان را جبران
کنیم و هم بر رقیب پیش��ی بگیریم .بذرپاش ادامه
داد :اصلیترین پاش��نه آش��یل نظام مادی غرب نیز
رفتار رژیم صهیونیس��تی است .صهیونیسم آن قدر
شکننده ش��ده که میتوان با طراحی نبرد رسانهای
منس��جم و البته خالقانه و مدبران��ه ،هویت آن را به
مخاطره جدی انداخت .پرداختن رسانهای به دروغها،
جنایتها و تزلزلهای صهیونیس��تها در قالبهای
جذاب میتواند به کابوسی برای رژیم صهیونیستی
تبدیل ش��ود؛ کاری که تجربه موفق آن را ،البته به
صورت محدود ،حزباهلل لبن��ان انجام داد و به مدد
خداوند نتیجه بزرگی هم گرفت.

انتقاد نمایندگان از بالتکلیفی
طرح نظارت بر امور نمایندگان

وطنام�روز :در حالیکه برخی نماین��دگان ملت از
بالتکلیفی طرح نظارت بر مجلس انتقاد دارند ،هیات
رئیس��ه مجلس در برابر این انتقادات سکوت اختیار
کرده است .به گزارش فارس ،پس از آنکه فوریت طرح
نظارت مجلس بر امور نمایندگان از نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی رای منفی گرفت ،هیات رئیس��ه
مجلس طبق آییننامه باید آن را برای بررسی بیشتر به
کمیسیون مربوط ارجاع میداد .از آنجا که کمیسیون
تخصصی نظارتی اصل نود قانون اساسی طرح نظارت
ب��ر مجلس را تهیه و ارائه ک��رده بود ،همگان انتظار
داش��تند که این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس
به این کمیس��یون ارجاع شود اما به گفته مسووالن
کمیسیون مذکور ،طرح در اختیار اصل نودیها قرار
نگرفته و البته ظاهرا به سایر کمیسیونها نیز ارجاع
نشده است .حجتاالسالم محمدابراهیم نکونام رئیس
کمیسیون اصل 90مجلس در جمع خبرنگاران ،ارجاع
طرح نظارت بر نمایندگان به کمیسیون متبوعش را
رد و از بالتکلیفی طرح نیز انتقاد کرد .حجتاالسالم
سید کاظم موسوی نماینده اردبیل نیز ضمن انتقاد
از هیات رئیس��ه مجلس درباره طرح نظارت مجلس
بر نمایندگان ،گفت که هیات رئیسه باید تکلیف این
طرح را س��ریعتر روشن کند .حسن کامران نماینده
اصفهان هم در این زمینه اظهار داشت :بالتکلیفی و
ی
س��رگردانی طرح نظارت بر مجلس از نگرانی برخ 
نمایندگان از نتیجه انتخابات سال آینده مجلس نشأت
میگیرد .در عین حال محمد دهقان نماینده طرقبه
و عضو هیات رئیس��ه مجلس در پاس��خ به انتقادات
نمایندگان از بالتکلیفی طرح نظارت بر مجلس گفت
که این طرح پس از بررس��ی الیحه بودجه در دستور
کار مجلس قرار خواهد گرفت .وی خاطرنشان کرد:
این طرح باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود اما
کمیسیون اصل  90کمیسیون تخصصی طرح نیست
و احتماال این طرح به کمیسیون مشترک یا کمیسیون
تدوین آییننامه ارجاع خواهد شد .البته در این زمینه
موضوع اصلی بحث انتخاب کمیسیون تخصصی برای
طرح نیست؛ بلکه آنچه مورد تاکید نمایندگان است،
عمل به قانون و نص آییننامه داخلی مجلس و ارجاع
س��ریعتر طرح نظارت بر نمایندگان به کمیس��یون
تخصصی مربوط (کمیسیون اصل نود یا کمیسیون
مشترک و یا کمیسیون آییننامه) است که هنوز این
کار صورت نگرفته است.

