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نشان افتخار قزاقستان به صالحي اهدا شد
نش��ان افتخار از س��وي رييس جمهور قزاقستان به پاس اقدامات و 
تالش هاي ديپلماتيک رئيس سازمان انرژي اتمي به وي اهداء شد.به 
گ��زارش ايلن��ا، به پاس اقدامات و تالش هاي ديپلماتيک علي اکبر 
صالحي، معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران 
نشان افتخار از سوي نورسلطان نظربايف، رييس جمهور قزاقستان 
همزمان با برگزاري مراسم بيست و پنجمين سالگرد برقراري روابط 
ديپلماتيک ايران و قزاقس��تان و با حضور آرس��يانبيک محمد اولي، 
وزير فرهنگ و ورزش اين کش��ور اهداء ش��د.در اين مراس��م رييس 
سازمان انرژي اتمي ضمن تقدير از اقدامات دوستانه کشور قزاقستان 
در توسعه روابط ديپلماتيک به ويژه در ميزباني چندين دور مذاکرات 
هسته اي در آلماتي، از رييس جمهور قزاقستان به جهت اهداي نشان 

افتخار تقدير و تشکر به عمل آورد.

دستگيري ۱۲ کويتي
به اتهام جاسوسي براي ايران

وزارت امور داخلي کويت اعالم کرد: »مقامات کويت ۱۲ نفر را به 
جرم جاسوس��ي براي ايران و حزب اهلل لبنان دس��تگير کرده اند. به 
گزارش ايلنا، رويترز نوش��ت: »کويت ۲۵ ش��هروند کويتي ش��يعه و 
يک تبعه ايراني را بعد از کشف سالح و مواد منفجره که بنا بود به 
دست شبکه عبدلي در سال ۲۰۱۵ برسد، دستگير و محکوم کرده 
بود. همين مساله تنش هاي فرقه اي را بيشتر کرده است. «بازپرسان 
کويتي مدعي شده اند که افراد دستگير شده قصد داشتند اقدامات 
خصمانه اي را عليه کويت ترتيب دهند. در ادامه اين گزارش آمده 
است: » يکي از اين افراد به مرگ محکوم و مجازات بقيه متهمان، 
زندان ه��اي طوالن��ي م��دت بود. در ماه ژوئ��ن دادگاه عالي کويت 
حکم مرگ را تخفيف داده و به حبس ابد تبديل کرد اما محکوميت 
س��اير دس��تگير ش��ده ها را افزايش داد. «رويترز نوشت: »دست کم 
۱۴ نف��ر از اي��ن متهم��ان به طور غيابي محکوم ش��ده اند که يکي از 

آن ها ايراني است. 

گسترش احزاب باعث توسعه کشور مي شود
رييس خانه احزاب فعاليت احزاب را عامل بازدارنده از مفاسد اجتماعي 
و اقتصادي برشمرد و خاطر نشان ساخت: دولت و مجلس با گسترش 
تحزب در کشور، پاسخگوي احزاب خواهند شد و اين رويکرد کشور 
را به ثبات سياسي، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي رساند.
به گزارش ايسنا قدرت اهلل حشمتيان در نشست احزاب و گروه هاي 
سياس��ي مازندران با اش��اره به اين که در نظام جمهوري اس��المي، 
حرف اول را مردم مي زنند و با حضور در پاي صندوق هاي راي همه 
ارکان نظام را انتخاب مي نمايند، افزود: انتخابات ۲۹ ارديبهشت ماه 
را همه احزاب قانوني کشور تاييد کردند و حتي يک صندوق راي هم 
باطل نشد.وي ادامه داد: بي توجهي به احزاب در واقع بي توجهي به 
مردم است و احزاب نيز بايد در ايفاي نقش سياسي خود پررنگ تر 
عمل نمايند.رييس خانه احزاب کشور، تعداد احزاب رسمي و داراي 
پروانه فعاليت از وزارت کشور را ۲۴۷ حزب اعالم کرد و با بيان اين 
که از اين تعداد ۸۲ حزب استاني و مابقي ملي است، تصريح نمود: 
اعتماد مسئوالن به خانه احزاب و تحزب، زمينه گسترش همکاري 
و نشاط سياسي را بهمراه دارد چيزي که در هشت سال دولت نهم 

و دهم به آن توجه الزم صورت نگرفت.

پيشخوان

سياسي

اگرچ��ه وزراي مورد نظ��ر روحاني براي کابينه دوازدهم معرفي 
ش��ده اند، اما هنوز تا نشس��تن بر کرس��ي وزارت راه سختي باقي 
مانده و اکنون که توانسته اند نظر رييس دولت دوازدهم را جلب 
کنن��د، باي��د بتوانند نظر بي��ش از ۵۰ درصد نمايندگان حاضر در 
مجلس ش��وراي اس��المي را نيز جلب کنند. بنابر اين وزرا قبل از 
آنک��ه در صح��ن علني به انتقاده��اي نمايندگان مخالف گوش 
بدهند، س��عي دارند در جلس��ات ديگري انتقادات را بش��نوند تا 
براي روز راي اعتماد، براي آن انتقادها پاسخ الزم را تهيه کرده 
باشند. اما نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي سه فراکسيون 
تشکيل داده اند که وزراي پيشنهادي به اين فراکسيونها مي روند 
تا بتوانند آراي فراکسيوني را کسب کنند. دراين رابطه سخنگوي 
فراکس��يون اميد مجلس ش��وراي اس��المي با اشاره به برگزاري 
جلسات مجمع عمومي اين فراکسيون با ۶ وزير پيشنهادي تاکيد 
کرد که عمده کساني که در اين جلسات حاضر شدند، جز کساني 
هستند که چندان چالشي درباره راي اعتمادشان وجود ندارد.بهرام 
پارسايي در گفت وگو با ايلنا، گفت:مجمع عمومي فراکسيون اميد 
که صبح شنبه به رياست عارف تشکيل جلسه داد، ميزبان ۶ وزير 

پيشنهادي دولت دوازدهم بود.
او با تاکيد بر اين که جلسات با ۶ وزير پيشنهادي چالش چنداني 
نداش��ت گفت: عباس آخوندي براي وزارت راه و شهرس��ازي، 
س��يدعليرضا آوايي براي دادگس��تري، بيژن نامدار زنگنه براي 
وزارت نفت، محمدجواد ظريف براي وزير خارجه، حجت االسالم 
س��يدمحمود عل��وي ب��راي وزارت اطالع��ات و سيدحس��ن 
قاضي زاده هاشمي براي بهداشت معرفي شده اند که در فراکسيون 
اميد حاضر شدند گفت: دراين جلسه چالش چنداني نداشتيم.او 
گفت: در اين جلسات ابتدا نمايندگان نقطه نظرات، پيشنهادات 
و انتقادات خود را مطرح کردند و در ادامه هر يک از وزرا ضمن 
تش��ريح برنامه هاي خود به طور خالصه، به س��واالت و ابهاماتي 

که مطرح شد، پاسخ گفتند.
انتظارات از آخوندي ���

س��خنگوي فراکس��يون امي��د مجلس در خص��وص انتظارات 
فراکس��يون امي��د از آخون��دي گفت: درم��ورد آخوندي مباحث 
متفاوتي مطرح ش��د و پس از آن که نمايندگان انتظاراتي که در 
مورد زيرس��اخت هاي وزارت راه مطرح اس��ت، را بيان کردند و 
آقاي آخوندي هم مشکالت اين حوزه را برشمرد.او توضيح داد: 
وزارت راه و شهرسازي يکي از گسترده ترين وزارتخانه ها است 
که در چه در حوزه هاي راه هاي مواصالتي ش��هري، روس��تايي، 
فرعي و اصلي چه در بحث حمل و نقل ريلي و هوايي مسئوليت 

دارد و در رابطه با اين مس��ائل صحبت هايي مطرح ش��د و آقاي 
آخون��دي ني��ز تاکيد کرد با وجود عدم تخصيص بودجه کارهاي 
بزرگي انجام شده که ازجمله مي توان به انعقاد قرارداد با ايرباس 

اشاره کرد که عماًل سد تحريم ها را شکست.
عملکرد مثبت وزارت نفت ���

و اما عضو کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي به تشريح 
جلسه مجمع با وزير پيشنهادي نفت نيز پرداخت و گفت: آقاي 
زنگنه بي شک يکي از وزارتخانه هايي بود که در دوران پسابرجام 
عملکرد خوبي داش��ت و به ويژه با افزايش س��هم توليد ايران در 
اوپک و در اختيار گرفتن مجدد بازار از دست رفته ايران در دولت 
روحاني و همچنين ترغيب و ايجاد تمايل در سرمايه گذاران بزرگ 
خارجي براي انعقاد قرارداد با کشورمان موفق شد کارنامه قابل 
قبولي ارائه کند.پارس��ايي تصريح کرد: اين درحالي اس��ت که در 
حوزه نفت با چالش هايي که در بحث مخازن مش��ترک داريم، 
مواجه هس��تيم و در اين زمينه نيز کارهاي بس��يار مثبتي انجام 
ش��ده اس��ت.او اعالم کرد: باوجود اين که آقاي زنگنه ابتدا تمايل 
داشت، بيشتر به عنوان يک مربي و فردي در اتاق فکر به دولت 
کمک کند اما در   نهايت رييس جمهوري به اين نتيجه رسيد که 

زنگنه را در وزارت نفت ابقا کند.

تاکيد بر مسائل امنيتي جامعه  ���
س��خنگوي فراکس��يون امي��د مجلس همچنين ب��ه برگزاري 
جلس��ه مجمع با وزير اطالعات اش��اره کرد و گفت: در جلس��ه با 
حجت االس��الم علوي طبيعتًا بيش��تر درباره مباحث اطالعاتي و 
امنيتي بحث ش��د و مس��ائلي که عمدتاً در جامعه مطرح اس��ت، 
مورد پرسش قرار گرفت.او ادامه داد: وزير پيشنهادي اطالعات 
ني��ز توضيحات خوبي دادن��د که اميدواريم اين وزارتخانه بتواند 
انتظارات مردم و نمايندگان در حوزه هاي مختلف برآورده کند.

سطح اختيارات وزارت دادگستري ���
پارس��ايي با اش��اره به حضور وزير پيشنهادي دادگستري در اين 
جلس��ه گف��ت: آق��اي آوايي نيز با تاکيد بر س��طح اختيارات اين 
وزارتخان��ه و انتظارات��ي که وج��ود دارد، توضيحات خوبي ارائه 

کرد.
چالش طرح تحول سالمت  ���

سخنگوي فراکسيون اميد مجلس به تشکيل جلسه مجمع با وزير 
پيشنهادي بهداشت اشاره کرد و گفت: پس از آن که نمايندگان با 
اشاره به تحوالتي که در حوزه سالمت و زيرساخت ها ايجاد شده، 
از وزير بهداشت تشکر کردند به برخي انتظارات اشاره کردند و 
وزير پيشنهادي نيز به چالش هايي که در آينده پيش روي طرح 

تحول سالمت قرار دارد، اشاره کرد و بر لزوم هماهنگي بيشتر 
ب��ا وزارتخانه هاي��ي ک��ه در اين زمينه موثر هس��تند، تاکيد کرد.
پارسايي تصريح کرد: واقعيت اين است که ۶ وزيري که در جلسه 
صبح مجمع عمومي حاضر شدند، جز کساني هستند که چالش 
چنداني نداش��ته و جلس��اتي خوبي داش��تيم و اين افراد عمدتاً از 
جمله وزرايي بودند که سابقه حضور در دولت يازدهم را داشته و 
ازقضا در ارزيابي عملکرد وزراي دولت يازدهم توسط فراکسيون 

اميد نيز نمرات باال و کارنامه قابل قبولي داشتند.
هشت وزير پيشنهادي در فراکسيون مستقلين واليي  ���

همچنين نايب رئيس فراکسيون مستقلين واليي از حضور ۸ وزير 
پيشنهادي در جلسه اين فراکسيون خبر داد.غالمعلي جعفرزاده 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار داش��ت: فراکسيون مستقلين واليي 
در راستاي بررسي برنامه هاي وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم 
جلسه اي را با ۸ وزير برگزار کرد.به گفته وي وزراي پيشنهادي 
نيرو، کش��اورزي، راه و شهرس��ازي، ارتباطات، کار، دادگستري، 
بهداشت و دفاع در نشست فراکسيون مستقلين واليي براي ارائه 
برنامه هاي خود حضور پيدا کردند.جعفرزاده گفت که فراکسيون 
پيش از آغاز جلسه علني نشستي را با وزراي پيشنهادي ورزش 

و جوانان و آموزش و پرورش برگزار مي کند.
جلسات فراکسيون واليي با ���۱۴ وزير پيشنهادي 

از س��وي ديگر رئيس فراکس��يون نمايندگان واليي از برگزاري 
نشست هاي اين فراکسيون با وزراي پيشنهادي در هفته جاري 
خبر داد.حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: 
فراکس��يون نمايندگان واليي در راس��تاي بررس��ي برنامه هاي 
وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم هفته جاري نشست هايي را با 
اين وزرا در محل کميس��يون تلفيق برگزار مي کند.به گفته وي 
جلس��ه با وزراي پيش��نهادي خارجه و نيرو يکشنبه قبل از جلسه 
علني و نشست با وزراي پيشنهادي صنعت و دادگستري ساعت 
۱۸ همان روز برگزار مي شود.حاجي بابايي با بيان اينکه نشست 
فراکسيون با وزراي پيشنهادي کشور و آموزش و پرورش دوشنبه 
ساعت ۶:۴۵ صبح برگزار خواهد شد، گفت که در روز سه شنبه 
قبل از آغاز جلسه علني نيز نشستي با وزراي پيشنهادي اقتصاد، 
نفت و فرهنگ و ارش��اد اسالمي تش��کيل مي شود.وي نشست 
بعدي اين فراکسيون را با وزراي پيشنهادي اطالعات، کشاورزي 
و ارتباطات قبل از برگزاري جلسه علني چهارشنبه هفته جاري 
عنوان و اظهار کرد: آخرين نشس��ت فراکس��يون در هفته جاري 
در روز پنجشنبه ساعت ۶:۴۵ صبح با وزراي پيشنهادي ورزش 

و جوانان و کار خواهد بود.

استقبال نمایندگان ازوزرای پیشنهادی

بازار گرم رایزنی در بهارستان

زنان دولت کارنامه درخشاني دارندآمریکا در مقابل ایران عاجز شده استنظام باید به سوي تحّزب پیش برود
نماين��ده قائمش��هر در مجل��س با بيان 
اينک��ه هرکج��ا احزاب ق��وي و فراگير 
عم��ل کرده اند، ظرفيت ها نيز متمرکزتر 
و قدرتمندتر بوده، گفت: به نظر مي رسد 
اگر تحزب قدرتمند در درون نظام شکل 

نگي��رد ن��ه فرصت ب��ه اصالح طلبان و نه به اصولگرايان بلکه در 
اختيار فرصت طلبان قرار مي گيرد.به گزارش ايسنا، علي ادياني 
افزود: تجربه تشکل ها و احزاب سياسي دنيا نشان داده هرکجا تکثر 
احزاب بوده، توزيع ظرفيت ها و فشل شدن آنها را به دنبال داشته و 
هرکجا احزاب؛ قوي، فراگير و پاسخگو بوده، ظرفيت ها متمرکزتر 
و قدرتمندتر عمل نموده است.نماينده قائم شهر ادامه داد: احزاب، 
عقول منفصل نظام و جريان هاي متفکر جريان ساز هستند و نظام 

جمهوري اسالمي بايد به سمت تحّزب پيش برود. 

جانش��ين فرمانده کل سپاه گفت: ما در 
دفاع مقدس آموختيم چگونه بايد جنگيد 
و دفاع کرد ملت ايران جز با آزمون دفاع 
مقدس نمي توانس��ت اينگونه امروز در 
مقابل آمريکا به ايستد، به گونه اي که 

تا به امروز کدام کشور را مي شناسيد که توانسته است 3۸ سال 
در مقابل آمريکا بايستد. به گزارش ايسنا ، حسين سالمي ادامه 
داد: آمري��کا ت��ا کن��ون چند رژي��م را زير و رو کرده و قدرت هاي 
بزرگي را فروپاش��انده اس��ت اما در مقابل ايران عاجز شده است 
و در مي��دان هي��چ اقدامي نمي تواند بکند و گزينه هاي آنها فقط 
روي کاغذ اس��ت.وي بيان کرد: س��خن گفتن از فضيلت ها، کار 
آساني است، اما پذيرش خطر و فدا شدن براي عزت يک ملت 

کار آساني نيست.

يک فعال سياس��ي اصالح طلب گفت: 
ه��ر چند انتخاب بانوان در معاونت هاي 
رياست جمهوري تحقق خواسته حداقلي 
ماست، اما ما بابت آن خوشحاليم.محسن 
رهامي در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به 

اين که »خانم ها ابتکار،  موالوردي و جنيدي داراي سوابق اجرايي 
و آموزشي خوبي هستند«، گفت: البته انتظار ما اين بود که از زنان 
در سطح وزرا استفاده شود؛ زيرا معتقديم که زنان زيادي هستند که 
توانايي اين کا را دارند. وي گفت:در بسياري از کشورهاي همسايه 
ما زنان در س��طوح عالي مديريت، تجربه موفقي داش��ته اند يا در 
انگلستان در حال حاضر ملکه، نخست وزير و رئيس ديوان عالي اين 
کشور زن هستند، بنابراين نگراني از سپردن مسئوليت هاي کالن 

مثل وزارتخانه به زنان در کشور ما نگراني بجايي نيست.

سيدمحمد ميرزماني -شهردار باغستان 

ش�هرداري باغس�تان درنظر دارد نس�بت به خريد پرچم از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. بدينوس�يله ازاش�خاص حقوقي واجد شرايط 
)دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت،معدن وتجارت باقيد موضوع فعاليت توليد پرچم يا داشتن پروانه کسب يا بهره برداري 

اعتبار درخصوص موضوع مناقصه ( جهت شرکت درمناقصه دعوت بعمل مي آيد.
۱-شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختارمي باشد.

2-هزينه خريد اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ريال وقابل واريز به حساب 0۱05369696009 بانک ملي شعبه 2378 مي باشد.
3-تاريخ توزيع اسناد :ازتاريخ ۱396/05/22 )نوبت دوم آگهي( تاپايان وقت اداري تاريخ ۱396/6/05 )روز يک شنبه( مهلت دريافت 

اسناد وتحويل به دبير خانه شهرداري مي باشد. 
۴-مبلغ قراداد تاسقف 3/300/000/000 ريال  

5-سپرده شرکت درتجديد مناقصه ۱65/000 ريال 
6-سپرده برندگان اول ودوم وسوم مناقصه تازمان انعقاد قرارداد مسترد نمي گردد ودروصورت حاضر نشدن جهت انعقاد قراداد ،سپرده 

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
7-مشروح جزئيات شرايط مناقصه دراسناد مندرج است.

8-هزينه چاپ آگهي درروزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد. 
9-تاريخ تشکيل کميسيون معامالت عمده درتاريخ ۱396/6/06 

۱0-محل دريافت اسناد:شهريار-باغستان –بلوار امام خميني )ره( –بلوار وليعصر)عج( خيابان الله دوم اصلي – شهرداري باغستان – 
  baghestan.ir:امور قراردادها تلفن :65238006-02۱ سايت شهرداري

چاپ نوبت اول:96/5/۱5  
چاپ نوبت دوم:96/5/22 

مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري باغستان

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي 

پ�روژه مراقب�ت و نگه�داري جنگلکاريهاي س�نواتي دامنه جنوبي الب�رز با مبلغ پايه 

26/863/360/000 ريال به ش�ماره 20096۴۱۴۱00000۱ را از طريق س�امانه 

ت�دارکات الکترونيک�ي دولت برگزار نمايد.کليه مراح�ل برگزاري مناقصه از دريافت 

اس�ناد مناقصه تا ارائه پيش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ايي پاکت ها از طريق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام 

در س�ايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 96/5/2۱ مي باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: روز يکشنبه مورخ 96/5/22
 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت ۱2 روز دوشنبه مورخ 96/6/6

  زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 96/6/7

 هزينه انتشار آگهي به عهده ي برنده ي مناقصه مي باشد
 پيمانکاران واجد ش�رايط و داراي گواهينامه صالحيت کش�اورزي و منابع طبيعي 
)پايه ۴( و يا آب )پايه 5( و همچنين پيمانکاران حقوقي داراي رتبه مرتبط از سازمان 

نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي مجاز به شرکت در مناقصه مي باشند.

 مبلغ تضمين ش�رکت در مناقصه مطابق قوانين به ميزان ۱350 ميليون ريال اخذ 
مي گردد.

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف:

آدرس: تهران-بزرگ�راه ش�هيد ن�واب صفوي- باالتر از ميدان جمهوري اس�المي- 

خيابن شهيد کلهر غربي- پالك 2۴6 تلفن:66906۴۴3

اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراح�ل عضويت در س�امانه: مرکز 

تماس:273۱3۱3۱ دفتر ثبت نام: 85۱93768 و 88969737

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي
نوبت دوم

س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس ضمن تش��ريح روند 
بررس��ي صالحيت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم از 
حضور رييس  جمهوري در نشس��ت علني روز سه ش��نبه 
خبر داد و گفت: بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي در 
۲ شيفت کاري صبح و بعد ازظهر انجام مي شود.بهروز 
نعمت��ي در گفت وگ��و با ايلنا با اش��اره به زمان برگزاري 
جلسات راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم 
اع��الم ک��رد: بنابر قان��ون و باتوجه ب��ه معرفي وزراي 
پيش��نهادي در نشس��ت علني روز سه شنبه هفته قبل، 
بررس��ي صالحيت وزراي پيش��نهادي دولت دوازدهم 
از روز سه ش��نبه هفته جاري آغاز خواهد ش��د.او گفت: 
بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي در ۲ شيفت کاري 
صبح و بعد ازظهر انجام مي ش��ود که جلس��ات صبح از 
ساعت ۸ تا ۱۲ و جلسات بعدازظهر نيز از ساعت ۱۴ تا 
۱۸ برگزار مي شود که پيش بيني مي کنيم روند بررسي 
صالحيت ها تا جلسه يکشنبه هفته آينده ادامه يابد.عضو 
کميسيون انرژي مجلس بر صراحت آيين نامه مبني بر 
برگزاري جلسات علني به صورت متوالي در زمان بررسي 
صالحيت ه��ا تاکي��د ک��رد و بر اين اس��اس از برگزاري 
جلس��ه علني در روز پنجش��نبه هفته جاري خبر داد و 
گفت: تصميم گيري درباره اين که جلسه علني پنجشنبه 

در دو ش��يفت باش��د يا يک ش��يفت، به راي نمايندگان 
بستگي دارد که در صحن انجام خواهد شد. سخنگوي 
هيات رييسه مجلس با اشاره به حضور رييس جمهوري 
در نخس��تين نشس��ت علني بررس��ي صالحيت وزراي 
پيشنهادي گفت: رييس جمهوري بنابر قانون ۲ ساعت 
و 3۰ دقيقه براي دفاع از کابينه پيشنهادي خود فرصت 
دارد و بر اين اس��اس، در جلس��ه روز سه ش��نبه حضور 
مي يابند و اين احتمال نيز وجود دارد که همچون دوره 
قب��ل، بخش��ي از فرصت اش را حف��ظ کند تا در آخرين 
روز بررس��ي صالحيت ها بتواند از آن بهره ببرد. عضو 
شوراي مرکزي فراکسيون مستقلين واليي مجلس به 
نحوه بررس��ي صالحيت  وزراي پيش��نهادي در صحن 
علني مجلس نيز اشاره کرد و گفت: مجلس ابتدا کليت 

کابينه را مورد بررسي قرار مي دهد و سپس وارد جزئيات 
و بررس��ي صالحيت تک تک وزرا مي ش��ود. با اين حال 
پس از بررسي کليت کابينه، راي گيري انجام نمي شود. 
او گف��ت: ابت��دا ۵ نماين��ده مواف��ق و ۵ نماينده مخالف 
نظ��رات خ��ود را درباره کليت کابينه مطرح مي کنند که 
بر اين اس��اس هر يک از نمايندگان ۱۵ دقيقه فرصت 
اظهارنظ��ر خواهند داش��ت و اي��ن امکان نيز وجود دارد 
که هر نماينده موافق يا مخالف بخش��ي از فرصت ۱۵ 
دقيق��ه اي خود را در اختي��ار ديگر نمايندگان قرار دهد. 
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با تاکيد 
بر اين که بررس��ي صالحيت وزراي پيشنهادي به نوبت 
و بنابر حروف الفباي نام وزارتخانه ها انجام مي ش��ود، 
از بررس��ي صالحيت وزير آموزش و پرورش به عنوان 
نخس��تين گزين��ه و ديگر وزرا ت��ا وزير ورزش و جوانان 
به عن��وان گزين��ه آخر خبر داد و گفت: در اين مرحله نيز 
آيين نامه داخلي مجلس مي گويد ۲ نماينده موافق و ۲ 
نماينده مخالف به مدت ۱۵ دقيقه در بررسي صالحيت 
هر يک از وزرا اظهارنظر مي کنند و سپس، نوبت به ارائه 
برنامه ها و دفاعيات وزير پيشنهادي در فرصت به مدت 
3۰ دقيقه مي رود و درمجموع بررسي صالحيت هر وزير 

يک ساعت و 3۰ دقيقه به طول مي انجامد. 

نماينده اقليم کردستان در ايران بر فراهم شدن شرايط 
همه پرس��ي و س��پس اس��تقالل اقليم تأکيد مي کند و 
مي گوي��د: »راه اول مذاک��ره با بغداد اس��ت و پس از آن 
باي��د ب��ا ايران و ترکي��ه مذاکره کنيم اين مذاکرات االن 
ش��روع ش��ده اما اعالم اس��تقالل پس از برگزاري همه 
پرس��ي و با صالحديدهايي صورت مي گيرد. اين زمان 
ش��ايد يک هفته و يا ش��ايد چند سال ديگر باشد.«ناظم 
دباغ در خصوص مش��ورت درباره همه پرس��ي استقالل 
اقليم کردس��تان با کش��ورهاي همسايه و يا حتي خارج 
از منطقه گفت: ايران، ترکيه، عراق، سوريه و عربستان 
سعودي همواره درک مي کردند که کرد چه نيازي دارد. 
در طول تاريخ به کردها ظلم هاي زيادي ش��ده اس��ت. 
بمباران ش��يميايي اولين بار عليه يک ش��هر کردنشين 
صورت گرفت و بس��ياري از کش��ورها تالش داشتند که 

کرده��ا را مح��و کنند اما ک��رد تبديل به پايه گذار عراق 
جديد شد. شايد اين کشورها هيچ گاه شرايط کرد را درک 
نکنن��د ام��ا تصمي��م ما بر آن بود که پس از آنکه تصميم 
گيري در باره همه پرسي انجام گرفت و تا زمان اجراي 
آن، رهبري کرد، کميسيون هاي مختلفي تشکيل دهد 
ت��ا ب��ا همس��ايه ها و دولت هاي ديگر و س��ازمان ملل و 
س��اير کشورهاي اروپايي و امريکايي مشورت کند.وي 
افزود: پس از آزاد سازي موصل از دست داعش، کردها 
به دليل آنکه از ش��رايط ويژه اي برخوردارند به فکر آن 
افتادند که شايد بهتر است تغييرات جديدي در منطقه به 
لحاظ سياسي و نظامي صورت بگيرد. کردها تنها امروز 
در مبارزه نبوده اند. ما پس از س��قوط صدام و فروپاش��ي 
حکومت بعثي، کرد شريک اول براي تاسيس عراق جديد 
ش��د. رئيس جمهوري و نخس��ت وزير کرد براي کشور 

تعيين ش��د. همچنين مناصب مهمي مانند وزارت امور 
خارجه عراق نيز توسط کردها اداره شده است. 

وي در مورد واکنش ها به اين همه پرسي گفت: تا اين 
لحظه يک نظر معتقد اس��ت که اين همه پرس��ي نبايد 
انجام ش��ود و بايد مش��کالت خود را با بغداد حل کنيم. 
ايران البته به نوع ديگري واکنش نشان داده و گفته ما 
آمادگي داريم از اقليم کردستان براي اجرا کردن توافقاتي 
که ميان کردها و بغداد وجود دارد، حمايت کنيم و گروه 
ديگ��ر مي گويد که ما ب��ه نظر کردها احترام مي گذاريم 
اما صالح مي بينيم که آن را عقب بياندازد و مش��کالت 
خود را با دولت مرکزي عراق از راه مذاکره حل کند. اما 
سوال ما اين است که چرا بايد آن را عقب انداخت. وقتي 
تاکيد شما بر حفظ وحدت عراق باشد يعني آنچه مدنظر 

کردها بوده را از همان ابتدا زير سوال برده ايد.

اموال مس��ووالن همواره يک��ی از موارد چالش برانگيز 
بوده و هنگامی که شخصی مسووليتی را بر عهده گرفته، 
دارايی هايش به چالش��ی تبديل ش��ده که تاثيرات منقی 
ب��ر روح و روان جامعه گذاش��ته اس��ت. ب��ه همين دليل 
طرح رسيدگی به دارايی مسئوالن در دستور کار مجلس 
ش��ورای اس��المی قرار گرفت و پس از اختالف نظر بين 
مجلس و ش��ورای نگهبان، طرح به مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام رفت. در مجمع تش��خيص نيز بررس��ی و 
تدوين »طرح رس��يدگی به دارايی مقامات، مس��ئوالن و 
کارگزاران جمهوری اس��المی ايران« مدتها مورد ادامه 
داش��ت ت��ا آنکه در نهم آبان م��اه ۱3۹۴ با تصويب مواد 
باقی مانده، بررسی اين طرح در قالب ۶ ماده، ۲۹ بند و 3 
تبصره به پايان رس��يد. اما نکته مهم اين اس��ت که هنوز 
در خصوص اجرای صريح اين قانون مش��کالتی وجود 
دارد و در مناظره ها رياست جمهوری نيز شاهد بوديم که 
نامزدها دايم عليه يکديگر جوسازی می کردند و خواستار 
معرفی اموال و دارايی های يکديگر می شدند. اکنون نيز 
در آستانه رای اعتماد به وزرای کابينه دوازدهم قرار داريم 
و به نظر می رس��د بهترين کار در بدو امر، اعالم دارايی 
ها واموال کسانی است که می خواهند سکان وزارتخانه 
های کش��ور را به دس��ت بگيرند. اگر امروز ليست اموال 
و دارايی های وزرای پيش��نهادی اعالم ش��ود، می توان 
در پايان دولت دوازدهم متوجه شد که چه کار کرده اند. 
دراين رابطه رئيس فراکسيون شفاف سازی مجلس طی 
نامه ای به رئيس جمهور خواس��تار اعالم صورت اموال 
وزرای پيشنهادی به نمايندگان مجلس پيش از زمان رای 

اعتماد به وزرا شد.به گزارش ايسنا، در نامه محمود صادقی 
خطاب به روحانی آمده اس��ت:با ابالغ س��الم و تحيت و 
با عرض تبريک به مناس��بت انتخاب مجدد جنابعالی با 
رای باالی مردم و با ابراز خرس��ندی از برگزاری مراس��م 
شکوهمند امضای حکم رياست جمهوری توسط رهبر 
معظم انقالب و ادای سوگند در مجلس شورای اسالمی، 
نظر به نقش شفافيت وضعيت مالی مسئوالن دولتی در 
ايجاد و تقويت اعتماد عمومی و پيشگيری از سوء استفاده 
احتمالی از امکانات عمومی و موقعيت های حاکميتی و 
حس��ب تکاليف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و 
۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسيدگی به دارايی مقامات، 
مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی مصوب 
۹ آب��ان ۱3۹۴ و ني��ز فرامي��ن موکد رهبر معظم انقالب 
که ش��فاف س��ازی را شرط فساد س��تيزی دانسته اند، از 
جنابعالی درخواست می شود به وزرای محترم معرفی شده 
به مجلس ش��ورای اس��المی تکليف بفرماييد اطالعات 
دقيقی از وضعيت مالی و فعاليت اقتصادی خود، همسر 

و فرزندانشان بويژه فعاليت هايی که زمينه تعارض منافع 
بي��ن فعالي��ت در بخش خصوصی و موقعيت و اختيارات 
حاکميتی فراهم می کند را طی جدولی به ش��رح زير در 
اختيار نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی قرار دهند:۱ 
– صورت دارايی وزير پيش��نهادی و همس��ر و فرزندان 
او ش��امل: کليه اموال غير منقول و حقوق دارای ارزش 
مالی،  مطالبات و ديون، س��رمايه گذاری و اوراق بهادار،  
موجودی حساب های مختلف در بانک ها،  موسسات مالی 
و اعتباری و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر۲ 
– عضويت در هيات مديره شرکت های خصوصی3 – 
عضويت در هيات مديره شرکت های دولتی۴ – وضعيت 
اشتغال وزير در بخش خصوصی۵ – عضويت در هيات 
مديره تشکل های صنفی۶ – هرگونه قرارداد مشاوره يا 
پيمانکاری با دستگاه های دولتی يا عمومی غير دولتی. 
در ادامه آمده است:فراکس��يون ش��فاف س��ازی و سالم 
س��ازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس ش��ورای اسالمی 
متش��کل از ح��دود ۱۰۰ نف��ر از نمايندگان از طيف های 
مختلفی سياسی بر آن است تا فارغ از مسائل سياسی از 
نقطه نظر تعهد به شفافيت و سالمت اقتصادی و انضباط 
مالی، برنامه وزرای پيشنهادی را مورد ارزيابی قرار دهد. 
بديهی اس��ت ارائه اطالعات فوق هم به ارزيابی درس��ت 
وزرای پيش��نهادی و رفع ش��ائبه های احتمالی در مرحله 
کس��ب رای اعتماد کمک می کند و هم ان ش��اء اهلل در 
صورت کس��ب رای اعتماد هر يک از وزرای محترم،  در 
انجام وظايف نظارتی مجلس در طول دوره خدمتگزاری 

وزرا مفيد خواهد بود.

ادامه روند بررسي صالحيت ها تا يکشنبه آينده 
اعالم صورت اموال وزرای پيشنهادی 

اقليم کردستان بايد از مذاکره صلح آميز به نتيجه برسد

رئيس فراکسيون شفاف سازی مجلس از رييس جمهور خواست؛


