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گزارش

نگاهی به مصوبه جنجالی دولت

برگزاری تجمع با مجوز کمیسیون ماده  ۱۰احزاب

«تشــكيل اجتماعات و راه پيماييها ،بدون حمل ســاح  ،به شرط آن كه مخل
به مباني اســام نباشد آزاد است  ».این همان اصل  27قانون اساسی است که دولت
در پی اجرای آن اســت و به همین منظور در روز یکشــنبه هیات وزیران طی مصوبه
ای مشــخصات و محلهای مناسب برای برگزاری تجمعات را تعیین کردند .براساس
این مصوبه ورزشــگاههای دســتجردی ،تختی ،معتمدی ،آزادی و شهید شیرودی،
بوســتانهای گفتوگو ،طالقانی ،والیت ،پردیســان ،هنرمندان ،شهر و ضلع شمالی
مجلس شــورای اسالمی به عنوان محلهای مناسب تجمع در کالنشهر تهران تعیین
کردند .همچنین در سایر شهرها ،شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از
یک میلیون نفر ،یک محل و با جمعیت بیش از آن ،دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی
و سلبی زیر تعیین میکنند:
 «قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد. وسعت محل اجتماع ،با جمعیت تناسب داشته باشد امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمعکنندگان ،برای سایر شهروندان و رسانههاموجود باشد.
 قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد. در صورت ضرورت ،امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد. از محل دارای ردههای حفاظتی دور باشد. باعث اخالل جدی در خدماترسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود. از محلهای دارای تردد زیاد دور باشــد و باعث ایجاد انســداد ترافیکی غیرقابلانتقال به سایر مسیرها نشود.
 موجب قرار گرفتن ناخواســته دیگران در تجمع یا تســهیل پیوســتن افراد باانگیزههای دیگر به تجمع نشود.
حتیالمقدور موجب اخالل شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان
نشود».
این مصوبه دولت انتقاد روزنامه کیهان را به دنبال داشت.
این روزنامه در شماره روز گذشته خود نوشت« :بر کسی پوشیده نیست که عمده
تجمعات مردمی در ماههای گذشته برای مشکالت معیشتی بوده است وگرنه مردم که
بیجهت دنبال تجمع نیستند ،ولی دولت به جای حل علت اصلی مشکالت یعنی اتخاذ
تصمیمهای کارشناسی ،برای عوارض آن تصمیم میگیرد .اما سوال مهم آن است که
دولت مگر از مطالبات واقعی مردم بیخبر است که سراغ تعیین محل تجمعات رفته
است؟ وقتی مشــکالت حل شود ،موضوع تجمعات خود به خود حل میشود ،بعد از
آن اگر باز هم تجمعی باشد ،تعیین محل مناسب ،منطقی است .هر جا که دولت رویه
اشتباه خود را اصالح نموده ،اعتراضها نیز عمال برچیده شده است» .
اما مصوبه اخیر واکنشهای مثبتی نیز داشته است .پروانه مافی در گفتوگو با ایلنا،
درباره تعیین مکانهایی برای برگزاری تجمعات از ســوی هیات دولت گفت :قانون
اساسی تجمعات مردم را برای ابراز درخواستها و نظراتشان مجاز دانسته است و به
طور مشــخص نیز اعالم شده بنابراین این حق مهم قانونی باید مورد توجه قرار گیرد
و جاری شود.
نماینده مردم تهران دهمین مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه اصل به این
خوبی تاکنون اجرای نشده است که باید اجرایی شود ،گفت :دولت خوشبختانه به این
مســئله ورود کرده و مکانهایی را مانند ورزشگاهها ،بوستانها و پارکها که فضاهای
مناسبی هستند را تعیین کرده است.
وی خاطرنشان کرد :افراد باید برای برگزاری تجمع در این مکانها مجوز الزم را از
کمیسون ماده  ۱۰احزاب اخذ کنند و برگزاری تجمع در محلهایی غیر از اماکنی که
از سوی دولت اعالم شده ،غیرقانونی است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره تامین امنیت تجمعات در این
مکانها هم گفت :هنگامی که همه مسائل در قانون مشخص شود دستگاهها ،وزارت
کشور و نیروی انتظامی هرکدام وظایفشان مشخص است و نمیتوانند رفتار خشونت
آمیز داشته باشند.
وی درپاســخ به این ســؤال که نگرانیهایی وجود دارد تــا گروههایی امنیت این
تجمعات را حتی در مکانهای تعیین شده برهم بزنند ،عنوان کرد« :حضور نیروهای
امنیتی و انتظامی در این مکان برای همین امر اســت ».همچنین روز گذشته معاون
سیاسی وزارت کشور ضمن تشریح مصوبه اخیر دولت ،پاسخی به این نگرانیها داد.
به گزارش ایسنا ،اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در
مورد تعیین مکانهایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه
«ایــن نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضــر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت
تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته میشود تا تحت
تعقیب قرار نگیرند؟» گفت :در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری
اســت و خیلی از متخلفان توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ
شناسایی میشوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.
وی تاکید کرد :طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث پیگرد در این
مورد مطرح نیست.
معاون سیاسی وزیر کشــور افزود :حتی از مسئولین دولتی و دستگاههای دولتی
متناســب با آن تجمع که میتواند مربوط به بخشــی از دستگاهها باشد میتوانند در
تجمعها حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده همچنین بیان کرد :یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این
است که مسئولین میتوانند حضور داشته باشند و بشنوند .امیدوار هستیم مطالبی که
در این اجتماعات مطرح میشود هر چه زودتر اجرایی شود.
وی در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات ،گفت:
سال  ۹۴در مجلس و پس از آن در سال  ۹۵در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون
نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاســی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به
وزارت کشور ابالغ شد.
وی افــزود :این قانون دارای احکام متعددی اســت که در مــاده  ۱۳این قانون به
حقوق و مسئولیتهای احزاب و گروههای سیاسی اشاره میشود .همچنین در یکی از
بندهای همین الیحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکلهای سیاسی
دارد مشخص شده است که احزاب و تشکلها میتوانند حسب مورد با اطالع و صدور
مجوز وزارت کشــور و استانداریها و بر اساس اصل  ۲۷قانون اساسی اجتماعات خود
را داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد :در همین ماده دولت مکلف شده آییننامه
اجرایــی برای آن تصویب کند که خوشــبختانه آییننامه اجرایی قانون نحوه فعالیت
احزاب و گروههای سیاســی در  ۲۹اردیبهشــت ماه سال جاری به وزارت کشور ابالغ
شــد و بر اساس این آییننامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکانهای مورد نظر
تعیین شده است.
جبارزاده یادآور شــد :دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را
حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداریها ارائه دهند و در
قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعالم کنند که موضوع تجمع چیست ،زمان،
مکان و حتی اعالم اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی در ادامه اظهار کرد :فرمانداریها و اســتانداریها هم موظف هســتند پس از
دریافت تقاضا بالفاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده
 ۱۰احزاب ارســال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوقالعادهای را
تشکیل دهد و در این جلسه که  ۱۲ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا
رسیدگی صورت میگیرد.
وی با اشــاره به اینکه طبیعی اســت که چند حزب و یا تشکل نمیتوانند در یک
زمان تجمع داشته باشند ،تاکید کرد :مسئول امنیت تجمعات و راهپیماییهای قانونی،
نیروی انتظامی است و گروههای دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته براساس تبصره
ماده مذکور شــورای تامین استانها هم موظف هســتند محلهای مناسبی را برای
برگزاری تجمعات فراهم کنند.
جبارزاده خاطرنشان کرد :دولت به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی و برای تسهیل
اجرای این قانون ،این مصوبه را در نظر گرفته که در راســتای وظایف دولت به منظور
حقوق شهروندی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد :از نمایندگان مجلس هم به صورت
مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال  ۹۴که زمان
تصویب قانون احزاب در مجلس بود ،پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیهها از این
قانون حذف شــدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروههای سیاســی بود اما در
ادامه فرآیند این موضوع انتظار میرود که کمیســیون ماده  ۱۰احزاب و وزارت کشور
متولی تمام تجمعات اعم از سیاســی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از
 ۳۰یا  ۴۰حزب یا تشــکل اجازه تجمع داشتهاند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد
و بدون پاسخ بماند.

با رای نمایندگان صورت گرفت

آبی و قرمز ،زیر تیغ تحقیق و تفحص مجلس

مجلس شورای اسالمی ،دیروز هم جلسه علنی داشت
و در این جلســه طــرح یک فوریتی الحــاق یک ماده به
قانون تعیین تکلیف اســتخدامی معلمین حقالتدریسی
و آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی در وزارت آموزش و
پرورش ،الیحه الحاق ایران بــه پیمان مودت و همکاری
در جنوب شــرقی آســیا ،طــرح اصالح قانــون اجرای
سیاســتهای کلی اصل  ۴۴و طرح ممنوعیت تبلیغات و
معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیبرســان به
ســامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی
و فضــای مجازی به عنوان دســتور کار نمایندگان مورد
بررسی قرار گرفت.
در جریان این جلسه با تصویب مجلس ،ایرادات شورای
نگهبان در طرح اصالح موادی از آییننامه داخلی مجلس
رفع شــد و گزارش معاون نظــارت مجلس از ارائه ۲۴۳۶
تذکر کتبی به مســئوالن و  ۲۶۰۸شکایت به کمیسیون
اصل ۹۰در یکسال گذشته مجلس خبر داد.
مجلــس در یک ســال گذشــته  ۲۴۳۶تذکر کتبی و
 ۱۳۱۵تذکر شــفاهی به مســئوالن اجرایی داشته است،
همچنین  ۸۳۴ســوال از وزیر مطرح شده که از این تعداد
 ۳۹ســوال در صحن علنی بررســی شده که شش سوال
منجر به دریافت کارت زرد وزرا شده است.
ایــن گزارش در دو بخش تفصیلی و خالصه در اختیار
نمایندگان قرار گرفته که بخش خالصه آن در  ۱۹بخش
به توضیح اقدامات نظارتی مجلس پرداخته است.
نماینــدگان مجلــس همچنین با تقاضــای جمعی از
نمایندگان برای تحقیق و تفحص از استقالل و پرسپولیس
موافقت کردند.
گزارش کمیســیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای
تحقیــق و تفحــص از منابــع و مصارف نظــام مدیریت
شرکتهای فرهنگی ورزشی وابســته به وزارت ورزش و
جوانان در  ۱۰ســال گذشــته در دستور کار جلسه علنی
صبح دیروز(سه شــنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان
بــا  ۱۷۸رای موافق ۲۶ ،رای مخالــف و  ۵رای ممتنع از
مجموع  ۲۵۴نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
ســید فرید موســوی به عنوان نماینده متقاضیان این
تحقیــق و تفحص محورهای این تفحص را به شــرح زیر
اعالم کرد:
 -۱میزان درآمدهای شــرکتهای فرهنگی-ورزشــی
وابســته به وزارت ورزش و جوانان در  ۱۰ســال اخیر و
محل تامین آن
 -۲میزان مصارف و هزینه های شــرکتهای فرهنگی-
ورزشــی وابســته به وزارت ورزش و جوانان در  ۱۰سال
اخیر علی الخصوص تیم های تحت پوشش و محل هزینه
کرد آن
۳ـ میزان جریمههای ملی و بینالمللی تیمهای تحت
پوشش شــرکتهای فرهنگی ورزشــی وابسته به وزارت
جلسه رسیدگی به مشکالت مردم منطق ه  ۲۰تهران از
سلسله جلســات مناطق ۲۲گانه تهران ،دوشنبه  ۲۱خرداد
 ،۹۷درفرمانداری ویژه ری با حضور دبیران شورایاری مناطق،
مســئولین اجرایی ،فرماندار و شــهردار شهر ری مصطفی
کواکبیان ،ســید فرید موسوی و حجتاالسالم مهدی شیخ
نمایندگان مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
این نشست برای پیگیری جلســه مردمی منطقه  ۲۰و
هماهنگی دســتگاههای اجرایی و شهرداری منطقه جهت
تصمیمگیری برای حل مشــکالت مطرح شــده در جلسه
مردمی برگزار شــده و مصوبات آن از فرمانداری شهر ری تا
رسیدن به مرحله اجرایی پیگیری میشود.
شهرســتان ری (به مرکزیت شهرری) با جمعیتی بیش
از یــک میلیون نفر از مهمترین شهرســتانهای مذهبی و
سیاسی استان تهران اســت که دارای چهار شهر شهرری،
باقرشــهر ،کهریزک و حســنآباد و چهــار بخش مرکزی،
کهریزک ،فشافویه ،خاوران و قلعه نو است.
در این جلسه ابتدا دبیران شورایاری محلههای شهرری به
بیان مشــکالت و مرور مسائل عمده مطرح شده در نشست
عمومی این منطقه پرداختند .عــدم توجه به ظرفیتهای
گردشگری منطقه ،روشنایی برخی معابر و وجود دکلهای
فشار قوی در محدوده مسکونی از جمله عمدهترین مسائل
مطرح شده در این جلسه بود.
هدایت اهلل جمالی پور فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان
ری گفت :شهربازی از نیازهای مردم در اوقات فراغت است
و با وجود معضالت اجتماعــی در این منطقه ،احداث یک
شهربازی مجهز و استاندارد ضروری است.
وی ادامه داد :هم اکنون ســرانه فضای سبز شهرری در
حدود  ۱۹متر مربع اســت که ســعی میکنیم با همکاری
شــهرداری منطقه  ۲۰این ســرانه را بیش از حد میانگین
افزایش دهیم.
وی دکلهای فشار قوی در شهرری را معضلی برای مردم
حاشــیه بیان کرد و گفت :مردم زیادی در زیر این دکلها
ســکونت دارند که ســامتی آنها در خطر است و جانمایی
درست این کابلهای فشار قوی نیاز به کمک مجلس دارد.
وی در خصوص تشکیل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی
در شهرستان ری نیز گفت :پیگیریهای خوبی در این زمینه

ورزش و جوانان و دالیل آنها در  ۱۰سال اخیر
۴ـ ســازوکار نظارتی و راهبری تیمهای تحت پوشش
شرکتهای فرهنگی ورزشی وابســته به وزارت ورزش و
جوانان و آییننامههای اداری و مالی
۵ـ تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی در شرکتهای
فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان
این تقاضا پیش از این در جلســه کمیسیون فرهنگی
مجلس مطرح و به تصویب اعضای این کمیسیون رسیده
است.
الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اولویت
بررسی میشود
نمایندگان مجلس همچنین با بررسی با اولویت اعمال
تبصره یک ماده  ۱۰۴الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی در
جلســه علنی در توضیح دلیل درخواست این کمیسیون
برای بررسی با اولویت الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،گفت :بعد از تصویب مجلس در قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،دولت در مرحله اجرا ایراداتی را متوجه
شد که تصمیم به اصالح این قانون گرفت.
وی افزود :با توجه به فرمایشات رهبری و تاکید ایشان
بر لــزوم مبارزه با پدیده شــوم قاچاق کاال در کشــور و
اهتمام مجلس و دولت و همچنین کارهای کارشناســی
شده درباره الیحه ،ما از نمایندگان میخواهیم که هر چه
سریعتر وارد بررسی این الیحه شوند.
پورابراهیمــی با بیان اینکه بررســی ایــن الیحه در
کمیســیون اقتصادی در اســفند ماه ســال گذشــته به
پایان رســیده اســت ،گفت :یکی از ایرادات ساختاری در

برگزاری جلســات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،حضور
نیافتن شــخص رییسجمهــور و نماینده ویژه ایشــان
در این جلســات اســت که ما در این الیحه این ضعفها
را اصــاح کــرده و تکالیفــی را بــرای رییسجمهور در
نظر گرفتهایم.
در نهایــت نماینــدگان بــا  ۱۵۰رای موافق ۲۸ ،رای
مخالف و شش رای ممتنع از مجموع  ۲۳۷نماینده حاضر
در مجلس با این درخواســت موافقت کردند تا این الیحه
در اولین فرصت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در ادامه ،مجلس با یک فوریت طرح افزایش اختیارات
اتحادیههای تاکســیرانی موافقت کرد کــه هدف از آن،
افزایــش اختیــارات اتحادیههای تاکســیرانی و تفکیک
وظایف ســازمان تاکسیرانی شــهرداریها و شرکتهای
تعاونی تاکسیرانی کشور است.
با  ۱۶۶رأی موافــق ۱۲ ،رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع
از مجموع  ۲۴۰نماینده حاضر و جهت تامین نظر شورای
نگهبان ،نماینــدگان مجلس طرح اصــاح قانون اجرای
سیاســت های کلــی اصل  ۴۴و نحــوه پرداخت مزایای
کارکنان و بازنشســتگان بنگاههای واگذار شده را تعیین
کردند.
نماینــدگان همچنین با ارجاع طــرح تعیین تکلیف
اســتخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت
ســوادآموزی به کمیســیون آموزش موافقت کردند .در
ادامه با توجه به مخالفت نمایندگان با جزییات این طرح،
پیشــنهاد جایگزین آن به رای مجلس گذاشته شد که با
آن مخالفت شــد .همچنین علی الریجانی رییس مجلس،
اخطار علیرضا ســلیمی نماینده محالت در مورد بار مالی
این طرح را به رای مجلس گذاشــت که نمایندگان به آن
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شهر ری باید شورا و شهرداری مستقل داشته باشد
انجام گرفته اســت تا ســتاد فرماندهی در این شهرستان
تشکیل شود.
جمالیپور با بیان اینکه امنیت مردم را نباید به شــوخی
گرفت ،یادآور شــد :ماده  ۱۳تقســیمات کشوری مشخص
کرده است که تمامی دستگاهها باید ساختار الزم خود را در
شهرستان ایجاد کنند.
وی افزود :نیروی انتظامی با  ۲مامور مبارزه با قاچاق کاال
و ارز نمیتواند انبارهای جنوب تهران را کنترل کند و مبارزه
با قاچاق نیاز به ســاختارهای اساسی دارد که با وجود ستاد
فرماندهی نیروی انتظامی محقق میشود.
وی در خصوص استقالل سیاسی شهرستان ری نیز اظهار
کــرد :قانون در این مورد تکلیف را مشــخص کرده و زمان
آن فرا رســیده تا این شهرستان نمایندگان مجزا در شورای
اسالمی و شهرداری به صورت مستقل داشته باشد.
فرماندار شهرســتان ری عنوان کرد :سال گذشته ۴۰۰
میلیارد ریال عوارض این شهرستان از درآمد پاالیشگاه نفت
تهران به شهرداری تهران اختصاص داده شد ،این در حالی
اســت که اگر این شهرستان دارای شهرداری مستقل باشد،
میتواند از این درآمدها بهره وری بهتری انجام دهد.
وی ادامه داد :شهرداری ری باید اعتبارات ویژه و حساب
مشخص و جداگانه داشته باشد چرا که شهرداری منطقه ۲۰
(شهرری) در این مدت ،حتی اختیارات الزم برای تخصیص
زمین شهرک اداری در این شهرستان را نداشته است.
وی با اشــاره به اینکه شهرســتان ری در سال گذشته
بیشــترین درآمد مالیاتی را در اســتان داشته است ،گفت:
درآمدها باید در این شهرستان هزینه شود.
جمالیپور افزود :شــاخص آلودگی هوا در این شهر ۲۰۰
اســت در صورتی که شاخص آلودگی شهر تهران در حدود
 ۱۷۰اســت و رســیدگی به این معضل نیاز به چاره جویی
اساسی دارد.
مدیر اداره توزیع برق اســتانی تهران گفت  ۱۰۰۰ :واحد
مسکونی و تجاری در مجاورت دکلهای برق فشار قوی است

تمام رزمندگان حاضر در عملیاتهای اخیر
علیه ضد انقالب در صحت و سالمت هستند

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای با
موهوم خواندن ادعای یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقالب مبنی بر به شهادت
رساندن تعدادی از رزمندگان قرارگاه در عملیاتهای اخیر شمال غرب کشور ،تصریح
کرد  :به نظر میرسد مزدوران دست نشانده استکبار در پی ناکامیهای اخیر دچار
توهم شدهاند.
به گزارش ایســنا ،در پی برخی ادعاهای واهی مطرح شــده از ســوی یکی از
گروهکهای تروریســتی ضد انقالب که در روزهای اخیر متحمل ضربه ســختی
از رزمندگان نیروی زمینی ســپاه در شمال غرب کشور و مناطق عمومی سروآباد
و اشنویه شده اســت  ،مبنی بربه شهادت رساندن تعدادی از رزمندگان اسالم در
این درگیریها ،روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا (ع)نیروی زمینی سپاه
در اطالعیــه ای با رد ایــن ادعا و موهوم خواندن آن ،اعالم کرد:به نظر میرســد
ضد انقالب و مزدوران دســت نشانده اســتکبار جهانی در پی ناکامیهای اخیر در
دستیابی به اهداف شــوم خود دچار توهم شده اند ،از این رو سعی در فرافکنی و
وارونه نمایی واقعیات از طریق انتشار گزارشات دروغ از پیش تهیه شده در فضای
توهمی ،با هدف دلخوشــی اربابان و روحیه بخشی به نیروهای مفلوک و جنایتکار
خود هستند.
در ایــن اطالعیــه با تاکیــد بر اینکــه بحمــدهلل تمامی رزمندگان شــجاع
قــرارگاه حمزه کــه در عملیاتهای اخیر علیه ضد انقالب شــرکت داشــته اند
در صحــت و ســامت در یگانهــای مأموریتــی خــود حضور دارنــد  ،تصریح
شــده اســت :غیورمردان مدافــع امنیت نظــام و ملت ایــران بــدون توجه به
فضاســازی رســانهای و روانی دشــمنان ،با رصد و اشــراف دقیق و همه جانبه
ضد انقــاب همچنان آماده پاســخگویی قاطع به هرگونه تحــرک و تالش آنان
میباشند.
گفتنی است؛ درپی درگیریهای اخیر رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)
با سه تیم تروریســتی در مناطق عمومی مرزی سروآباد و اشنویه در شمال غرب
کشور که منجر به انهدام این تیمهای تروریستی گردید  ۱۳،تن از تروریستها به
هالکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

شرکت پتروشیمی جم

که متولی آنها شــرکت برق منطقه ای تهران بزرگ است.
تعویض تیرهای برق مشــکل دار منطقه  ۲۰طبق مصوبه
فرمانداری ویژه ری تا پایان سال انجام خواهد شد.
ســید احمد صفوی شهردار منطقه  ۲۰گفت :باتوجه به
نیاز و ظرفیت منطقه به زودی یک هتل  5ستاره در شهرری
ایجاد خواهد شــد و ما آمادگی کامل خــود را برای جذب
سرمایه گذار جهت ساخت هتل در شهرری اعالم میکنیم.
عالوه بر این با همکاری میراث فرهنگی در مناسبتها آثار
تاریخی و فرهنگی شهرری را معرفی میکنیم.
وی افزود :امیدواریم با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود
در شــهرری و با کمک ســازمان میــراث فرهنگی و دولت
بتوانیم نسبت به توسعه و بهسازی ظرفیتهای گردشگری
منطقه اقدام کنیم.
ســید فرید موسوی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس
گفت :طبق قانونی که امســال در مجلس شــورای اسالمی
به تصویب رسید ،تمامی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده
هر شهرستان در همان شهرستان هزینه خواهد شد .حتما
پیگیر اجرا شدن این مصوب قانونی در شهرری خواهیم بود
چرا که اجرای این قانون حق مردم هر یک از شهرســتانها
است.
حجت االسالم شــیخ نماینده مجلس شورای اسالمی
گفت :به لطف خدا این سلسله جلسات تا کنون گشایشهای
فراوانی ایجاد کرده در برخی موارد مشــکالتی از شهر حل
شده که بیش از  ۲۰سال حل نشده باقی مانده بود که نشان
از اهمیت و تاثیر گذاری این جلسات دارد.
در پایــان دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران،
ری ،شمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس طی سخنانی گفت:
ری شــهری فرهنگی ،مذهبی ،باســتانی و تاریخی است و
با جمعیتی بیش از یک میلیــون نفر دارای ظرفیت عظیم
گردشــگری و اقتصادی اســت که باید این موضوع هم در
تصمیمات مورد توجه قرارگیرد.
وی با اشــاره بــه روزهای پایانی ماه مبــارک رمضان از

رای دادند.
طرح بازنشســته کردن روســتاییان نیز با رای مجلس
و جهت تامین نظر شــورای نگهبان از دســتور کار خارج
شــد .این طرح که پیش از این در مجلس تصویب شده و
به شورای نگهبان ارجاع شــده بود ،با ایرادات بار مالی و
مشخص نبودن سن بازنشستگی برای روستاییان و عشایر
مواجه شــد لذا مجلس برای تامین نظر شــورای نگهبان،
مــاده واحده و تبصرههای این طــرح را حذف و آن را از
دستور کار خارج کرد.
همچنیــن با توجه به اصرار مجلــس بر نظر قبلیاش
در الیحه الحاق دولت جمهوری اســامی ایران به پیمان
مودت و همکاری در جنوب شــرقی آسیا و به دلیل ایراد
شــورای نگهبان بر مصوبه مجلس ،این الیحه برای اعالم
نظر به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
در جلســه علنــی دیــروز ،نماینــدگان مجلس طرح
ممنوعیت تبلیغات آسیبرســان به سالمت در رسانههای
جمعی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.
مازنی رییس کمیسیون فرهنگی شد
در ادامــه انتخابات های هیات رییســه کمیســیون،
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم به اتفاق آرا حجت
االســام و المسلمین احمد مازنی نماینده مردم تهران را
به عنوان سومین رییس کمیسیون خود طی سال گذشته
انتخاب کردند.
حجت االســام و المســلمین احــد آزادی خواه در
گفتوگو با ایســنا گفــت :اعضای کمیســیون فرهنگی
مجلس در اجالسیه سوم ترکیب هیات رییسه کمیسیون
را تعیین کردند.
نماینده مــردم مالیر در مجلس ادامه داد :براســاس
انتخابــات انجام شــده ســیده فاطمه ذوالقــدر و اصغر
مســعودی نمایندگان تهران و نی ریز به عنوان نواب اول
و دوم علیرضا ابراهیمی و ســید صــادق طباطبایی نژاد
نمایندگان رامیان و ادســتان به عنوان دبیران اول و دوم
و بنده به عنوان ســخنگوی کمیســیون فرهنگی انتخاب
شدیم.
یک عضو کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس هم از برگزاری انتخابات هیات رییســه کمیسیون
در جلســه امروز این کمیســیون و تغییــر ترکیب هیات
رئیسه خبر داد.
علــی اکبــری در گفتوگو با ایســنا ضمن تشــریح
جلســه امروز کمیسیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس ،بیان کرد :در جلسه امروز انتخابات هیات رییسه
کمیســیون برگزار شــد .آقای احمدعلی کیخــا نماینده
مردم زابل در مجلس به عنوان رییس کمیسیون انتخاب
شــدند و آقایان جالل محمــوزاده نماینده مردم مهاباد و
رضا کریمی نماینده مــردم اردبیل به عنوان نواب رییس
انتخاب شدند.

عظمت حضرت عبدالعظیم حسنی و وجود مرقد مطهر امام
خمینی و شــخصیتهای بزرگ مدفون در مقبر ابنبابویه
نام برد که ســرآمد آنان شــیخ صدوق صاحب کتاب «من
الیحضره الفقیه» کتاب بســیار ارزنده فقهی و روایی مورد
توجه حوزههای علمیه و از جمله منابع اربعه فقه شیعه است
و حیف اســت که به مردم متدین این شهرستان بیتوجهی
شود.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح
کرد :با این حال شهرری هیچ گاه به عنوان بخش مستقلی
از تهران دیده نشده و همواره از داشتن نماینده مستقل در
شورای اسالمی شهر خود محروم بوده است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی عنوان کرد :این
موضوع که چرا انتخابات شــورا در این شهرستان به صورت
مجزا برگزار نمیشــود از وزیر کشور سوال شده است و این
سوال هم اکنون در کمیسیون شوراها مطرح است.
دکتــر کواکبیان اضافه کرد:در صورتــی که جواب قانع
کنندهای به این ســوال داده نشــود ،این مساله را از طریق
قانونی پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه مدیریت شــهری این منطقه نیز
توســط شــهرداری تهران اداره میشــود ،گفت :اکنون با
تقســیمات جدید شــهری ،این منطقه باید در تقسیمات
سیاسی نیز بطور مستقل دیده شود ،ضمن اینکه شهرداری
آن نیز باید جدا از تهران اداره شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد :برخی امور مهم
و کالن شــهری باید به صورت کالن در شورای ساماندهی
امور پایتخت تصمیم گیری شود.
عضو شورای ســاماندهی امور پایتخت به آلودگی هوای
جنوب تهران نیز اشاره کرد و افزود :آلودگی هوا در شهر ری
یک معضل اساسی محســوب میشود که با سالمتی مردم
مرتبط است و باید فکری اساسی در این زمینه انجام گیرد
و لذا درمانگاه محله تقیآباد هرچه سریعتر باید مجددا احیا
شود.
دکتر کواکبیــان ادامه داد :هدف نمایندگان مجلس این
است که اوال مشــکالت را بشناسند ثانیا به مشکالت مردم
رســیدگی نمایند ثالثا بازوی نظارتی و بازرسی قدرتمندی
برای مردم باشند تا مشکالت مردم حل و فصل و یا حداقل
کاهش یابد.

مناقصه عمومي دو مرحله اي
تأمين نرمال هگزان توام با ارزيابي كيفي

«ن

وب
ت دوم»

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین نرمال هگزان به مقدار  3/500/000كيلوگرم مورد نیاز مجتمع خود را براساس شرایط مندرج در مدارک
و اسناد و از طریق مناقصه ،به تأمين كننده واجد شرایط واگذار نماید.
 شماره مناقصه08-JPC-97 : دستگاه نظارت :اداره فرآيند شرکت پتروشیمی جم مبلغ تضمين شركت در مناقصه(3.000.000.000 :سه ميليارد) ريال ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج میباشد. شرکت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است. دريافت اســناد :تأمين كنندگان واجد شــرايط میتوانند پس از انتشار آگهي در دو نوبت ،نســبت به دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتنمعرفينامه و كارت شناسائي ،تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت  )16/00مورخه ( 97/03/29به آدرس دفتر مركزي شركت پتروشيمي جم
واقع در تهران ،طبقه سوم ،بخش مناقصات واحد تداركات) اقدام نمايند.
 تحويل پاكات :اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و ممهور شود و توسط نماينده مناقصهگر با در دست داشتن معرفينامهوكارت شناســائي حداكثر تا پايان وقت اداري روز شــنبه (ساعت  )16/00مورخه  97/04/16نسبت به تحويل پاكات الف ،ب ،ج و د بصورت يكجا و
در پاكات جداگانه به دبيرخانه محرمانه حراست واقع در دفتر مركزي طبقه دوم اقدام نمايند.
بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از اين تاريخ ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد .همچنين درصورت كسب امتياز الزم در ارزيابيها
نسبت به افتتاح پاكات مالي اقدام ميگردد.
 نشاني دفتر مركزي :تهران ،خيابان توانير ،خيابان نظامي گنجوي ،روبروي شهرداري منطقه  ،6پالك 27 تلفن تماس 021-88656482-7 : -نمابر 021-88771426 :تأييد وصول نمابر 88654545 :داخلي  132و 133
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