يادداشت
رواديد فرودگاهي؛ راهکار تسهيل
ورود گردشگران عراقي به ايران

رحمان حبيبي
باوجودآنکه عراق رتبه نخست ورود گردشگري به ايران را به خود اختصاص
دادهاست،اماجز۹کشوريمحسوبميشودکهايرانصدوررواديدفرودگاهي
براي اين کشور را ممنوع کرده و صرفاً در فرودگاه هاشمي نژاد مشهد ،رواديد
فرودگاهي براي شهروندان عراقي صادر ميشود.
بر اساس آمار سازمان گردشگري ،سهم صنعت گردشگري ايران از توليد
ناخالص داخلي ،حدود  119ميليون دالر (معادل  2/4درصد) است .همچنين
حدود  475هزار ايراني در صنعت گردشگري و صنايع مرتبط با آن مشغول
به کار هستند که اين ميزان 1/2 ،درصد از کل نيروي کار فعال در ايران را
تشکيل ميدهد  .با توجه به نقش گردشگري در افزايش درآمدهاي ارزي و
اشتغال ،ايران بايد بسترهاي ورود گردشگران خارجي و بهويژه همسايگان
را به کشور تسهيل کند .چراکه اشتراکات مذهبي و فرهنگي ميان ايران و
کشورهاي همسايه و همچنين سهولت دسترسي اين گردشگران به کشور،
باعث ميشود تا ترددها افزايش يابد .بهطوريکه در حال حاضر نيز همسايگان
بيشترين ورود گردشگري به ايران را به خودشان اختصاص دادند .تيموري
معاون گردشگري در مورد ترکيب گردشگران ورودي به کشور ميگويد:
«در همه جاي دنيا و حتي در بهترين مقاصد گردشگري ،بيشترين حجم
گردشگران را گردشگران کشورهاي همساي ه تشکيل ميدهند ،ما هم از اين
قاعده مستثنا نيستيم و گردشگران کشورهاي همسايه عراق ،آذربايجان و
ترکيه بيشترين حجم گردشگران ورودي به کشورمان را در اختيار داشتهاند ».
در ميان همسايگان ،عراق در صدر ورود گردشگران به ايران قرار دارد که
تسهيل ورود شهروندان عراقي به کشور حائز اهميت است.
رتبه نخست گردشگران عراق در ورود به ايران
ولياهلل تيموري معاون گردشگري کشور ،آمار گردشگران ورودي به ايران
در سال  97را  7ميليون و هشتصد و چهار هزار و صد و سيزده نفر اعالم کرده
است .محمد ثابت اقليدي مديرکل نظارت و ارزيابي گردشگري کشور نيز
در مورد تعداد گردشگران از مناطق مختلف ،بر اساس آمار  ۵ماهه نخست
سال  ۹۷ميگويد« :آمارها نشان ميدهد تعداد گردشگران اتحاديه اروپا در
سالهاي گذشته به  ۳۰۰هزار نفر هم نرسيده درحاليکه جمعيت گردشگران
کشورهاي همسايه بيش از دو سه ميليون نفر بوده است » .چنانچه در 9ماهه
نخست سال  ،۹۷تعداد گردشگران عراقي که به کشور وارد شدند از يکميليون
و دويست شصتوسه هزار نفر در پنج ماه اول سال  ۹۷به  ۲ميليون و دويست
و هفت هزار و ششصد و بيستويک نفر افزايشيافته است .جدول زير ورود
گردشگران خارجي از پنج کشور که بيشترين ورود گردشگران به ايران را در
 9ماه نخست سال  ۹۷داشتهاند ،نشان ميدهد .

طبق گزارش سازمان جهاني جهانگردي ،متوسط هزينهکرد هر گردشگر در
جنوب غرب آسيا ـ منطقهاي که ايران در آن قرار دارد ـ  ۱۳۴۰دالر است  .اگر
اين شاخص براي گردشگران عراقي  1000دالر در نظر گرفته شود و با احتساب
حدود  ۲ميليون و دويست و هفت هزار و ششصد و بيستويک گردشگر عراقي
که در 9ماهه نخست سال  ۹۷وارد کشور شدند ،ميتوان گفت درآمد ايران از
محل ورود اين تعداد گردشگر در سال  ۲۲۰۷ميليون دالر خواهد بود.
انگيزههاي تلفيقي عراقيها براي گردشگري در ايران
گردشگران معموالً با انگيزههاي متفاوتي به گردشگري ميپردازند و انگيزه
آنها در حوزههاي زيارتي ،تاريخي ،فرهنگي ،سياحتي و درماني ميتواند به
شکل توأمان دنبال شود .چنين انگيزههاي تلفيقي براي گردشگراني که به
ايران ميآيند نيز وجود دارد .براي نمونه تيموري معاون گردشگري کشور
در مورد انگيزه گردشگران عراق ،آذربايجان و ترکيه که وارد کشور ميشوند،
ميگويد«اينگردشگرانعموماًبااهدافتلفيقيزيارتي،تفريحيوگردشگري
سالمت به ايران سفر کردهاند ،ايران براي گردشگران اروپايي و آمريکايي،
مقصدي فرهنگي محسوب ميشود » .وي در ادامه ميگويد« :بعضاً عنوان
ميکنند که وقتي گردشگري از عراق ميآيد قطعاً براي زيارت آمده است،
درصورتيکه اينطور نيست .اتفاقاً بيشتر عراقيها براي معالجه و درمان به
ايران ميآيند ».
همچنين طبق گفته ولياهلل تيموري معاون گردشگري کشور ،هزينهکرد
گردشگراني که در حال حاضر از منطقه و کشورهاي همسايه به ايران ميآيند،
بيشتر از گردشگران اروپايي است .چراکه ازنظر ايشان گردشگران منطقهاي
ما بيشتر باهدف سالمت و درمان به ايران ميآيند و گردشگري سالمت براي
کشور بيشترين هزينهکرد را دارد  .بهطوريکه محمد محب خدايي معاون
سابق گردشگري کشور هزينه کرد گردشگري سالمت را حدود  ۳۵۰۰دالر
و هزينه کرد گردشگري زيارتي را حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰دالر اعالم کرده است .
همانطوري که مشاهده مي شود انگيزه حضور گردشگران خارجي بهويژه
عراقيها صرفاً در حوزه زيارتي خالصه نميشود و تلفيقي از زيارت ،درمان و
سياحتي را در برميگيرد.
تسهيل گردشگري با رواديد فرودگاهي
با توجه به آنکه گردشگران عراقي رتبه نخست سفر به ايران را دارند ،الزم است
که بسترهاي ورود آنها به کشور نيز تسهيل شود .هرچند پس از سفر روحاني،
رئيسجمهور کشور به عراق ،هزينه رواديد براي شهروندان اين دو کشور لغو
شده است و همچنين از مدتها پيش رواديد فرودگاهي نيز در فرودگاه شهيد
هاشمي نژاد مشهد براي گردشگران عراقي صادر مي شود ،ولي اين اقدامات
کافي نيست و صدور اين رواديد بايد به فرودگاههاي ديگر هم تسري پيدا کند.
هيئت دولت براي کشورهايي مجوز صدور رواديد فرودگاهي در فرودگاههاي
امامخميني(ره)،مهرآباد،مشهد،شيرازوتبريزصادرکرده کهحجمگردشگري
آنها به ايران محدود است .براي نمونه در پنج ماه نخست سال  ،۱۳۹۷تعداد ورود
گردشگران آلمان ،فرانسه و هلند به ايران به ترتيب حدود  ۱۶/۲۱و  ۹هزار نفر
بوده است .اين در حالي است که ورود گردشگران عراقي در اين باز ِه زماني به
ايران حدود يکميليون و دويست و شصتوسه هزار نفر بوده است.
عالوه بر حجم باالي ورود گردشگران عراقي به ايران ،بايد به انگيزههاي تلفيقي
آنها نيز اشاره کرد ،چراکه طبق شواهد باال و اظهارات مسئولين ،عراقيها
صرفاً با انگيزههاي زيارتي به ايران سفر نميکنند بلکه آنها در سفر خود به
ايران انگيزهها درماني و سياحتي هم دارند ،به همين دليل فرودگاه مشهد
بهتنهايي نميتواند پاسخگوي اين حجم از گردشگران عراقي و انگيزههاي
تلفيقي آنها باشد .بدين ترتيب توصيه ميشود که صدور رواديد فرودگاهي در
ساير فرودگاههاي کشور نيز در دستور کار مسئولين قرار گيرد.

»

دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت گفت :استراتژي انتخاباتي پيشرفت و عدالت نهايي شد.محسن
پيرهادي در گفتوگو با خبرنگار مهر ،درباره فعاليت انتخاباتي تشکل متبوعش ،گفت :در حال حاضر
در حال راهاندازي دفاتر استاني هستيم؛ هفته گذشته شوراي مرکزي و دبير استان خوزستان را
مشخص کرديم و تقريباً هر هفته يک يا دو استان را راهاندازي ميکنيم.وي افزود :در کميته سياسي
جمعيت،استراتژيانتخاباتينهاييشدهاستوبهخصوصدرحوزهانتخاباتمجلسشوراياسالمي
استراتژي معيني را اتخاذ کردهايم.دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت با اشاره به اهميت اتحاد بين
احزاب اصولگرا ،تاکيد کرد :اتحاد يک شرط عقاليي و الزم براي فعاليت سياسي است و دو جناحي
که سرمايه اجتماعي تقريباً برابري دارند ،اگر در بين آنها انشقاق ايجاد شود به نتيجه نميرسند.
تجربه هم نشان داده که هر جناحي که دچار چند دستگي شود ،نتيجه مطلوبي به دست نخواهد
آورد.پيرهادي افزود :ما در سالهاي اخير وحدت بين اصولگرايان را داشتهايم اما آنچه که بايد حتماً

رعايت شود اين است که ما خارج از موضوع وحدت به مؤلفههاي ديگري هم نياز داريم که مهمترين
آنها تغيير روش ،رفتار و همچنين باورپذيري نقش مردم است که بايد به معناي واقعي کلمه آن را در
همه شئون سياسي ،اجتماعي و کنشگريهاي خود بيشتر مورد توجه قرار دهيم.وي با بيان اينکه
بايد مردم باوري خود را افزايش دهيم ،گفت :البته اين مهم در اصولگرايان به صورت عادي بيشتر
از اصالح طلبان است اما نتوانستهايم اين موضوع را به درستي ارائه دهيم.وي تاکيد کرد :موضوع
ديگري که بايد به آن توجه ويژه داشت ،بحث جوانگرايي است .اين مورد ميتواند مهمترين ويژگي
مخصوص جريان اصولگرايي باشد.پيرهادي اضافه کرد :بايد با جوانگرايي و اعتماد به جوانان کارها
را پيش ببريم و پيشکسوتان سياسي کارها را به جوانان بسپارند.وي همچنين درباره جلسات وحدت
اصولگرايان ،گفت :ما نيز همانند همه جريانهاي اصولگرايي در اين جلسات شرکت ميکنيم .اين
شورا فع ًال به دنبال تهيه مکانيسم تشکيل شوراي وحدت در استانهاست.

استراتژي انتخاباتي
پيشرفت و عدالت
نهايي شد

سياسي
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سريال استيضاحهاي مجلس به کجا رسيد؟
رسالت بررسي ميکند؛

حانيه مسجودي
کمتر از يک ماه از احتمال استيضاح محمود حجتي ،وزيرجهاد
کشاورزي ،نگذشته که  19تن از نمايندگان ليست اميد
مجلسشوراياسالمي استيضاح وزير کشور را امضا کردند.
ازطرفي استيضاح وزير ورزش و جوانان ،به فاصله  ۶ماه بعد از
اولين طرح استيضاح  ،مجددا ً در مجلس کليد خورد ،اما مشخص
نيست اينبار طرح استيضاح سرانجامي دارد يا بازهم با برخي
رايزنيها منتفي ميشود.
براساس آيين نامه داخلي مجلس ،طرح استيضاح وزيران
ابتدا در کميسيون هاي تخصصي بررسي مي شود ،اگر
پس از رسيدگي تعداد امضاهاي آن به کمتر از  10نماينده
برسد ،استيضاح در صحنعلني بررسي نميشود اما اگر
تعدادامضاهاباالي10موردباشد،استيضاحدرصحنمجلس
بررسي خواهد شد.
طبق آمار از ابتداي دوره دهم مجلس شوراي اسالمي تاکنون
 ۳۱مورد استيضاح تقديم هيئت رئيسه شده ،که وزارت کشور و
آموزش و پرورش هرکدام با پنج استيضاح و وزارتخانههاي علوم،
کارورفاه اجتماعي هرکدام با چهار استيضاح بيشترين آمار را به
خود اختصاص دادهاند.
آمار استيضاحهاي مجلس دهم به شرح زير است:
وزارت کشور و آموزش و پرورش 5 :استيضا ح
وزارت علوم و رفاه اجتماعي 4 :استيضاح
وزارت راه و نيرو 3 :استيضاح
وزارت اقتصاد و جهادکشاورزي 2 :استيضاح
وزارت نفت ،صنعت ،ورزش و جوانان ،امورخارجه هرکدام
يك استيضاح.
عباس آخوندي ،وزير راه بعد از هراستيضاح  2بار ازمجلس راي
اعتماد مجدد گرفت.
عليربيعي،وزيرکارورفاهاجتماعيومحمودحجتي،وزيرجهادکشاورزي
هرکدام يك بار مجددا از مجلس راي اعتماد گرفتند.
درتمامي اين موارد  16مورد استعفا نمايندگان از استيضاح اعالم
شده و درمجموع  2تن از وزراي رفاه(علي ربيعي) و اقتصاد(مسعود
کرباسيان) برکنار شدند.
عباسآخوندي،وزيرراهومحمدشريعتمداري،وزيرصنعتوزرايي
بودند که دراينميان استعفاي خود را اعالم کردند.
کمتر از يکسال به انتخابات مجلس شوراي اسالمي مانده و هرروز
بحث عملکرد اين دوره از مجلس داغتر ميشود ،از استيضاحهاي
سريالي گرفته تا طرحهايي که تصويبشان خاک ميخورد.
به همين منظور با فاطمه آليا ،نماينده سه دوره پيشين مجلس
شوراياسالمي،غالمرضاکاتب،نمايندهدودورهوعضوهيئترئيسه
مجلس دهم و ابوالفضل ابوترابي نماينده دو دوره و عضو کنوني
کميسيون حقوقي و قضائي درمورد آسيبشناسي استيضاحهاي
مجلس دهم و تاثير آن بر وزراي استيضاح شده گفتوگو کرديم.
فرايند استيضاح به يک معامله تبديل شده است
ابتدا گفتوگو را با فاطمه آليا ،نماينده پيشين مردم تهران
درمجلسشوراياسالمي آغاز کرديم.
*باتوجهبهاينکهشماسهدورهنمايندهمردمتهرانبوديد؛
استيضاحهاي مجلس دهم را چطور ديديد؟
پاسخ اين سوال برميگردد به اينکه ما مفهوم و فلسفه استيضاح
را به خوبي بدانيم و دليل اصلي آن مشخص باشد .قطعا استيضاح
حق نمايندگان است اما نه درابتداي کار ،اينجا سوالي اساسي
مطرح است که اگر مشکلي ازحوزه انتخابيه و مردم در تعامل با
وزرا يا تذکر و سوال حل ميشود ،چرا استيضاح گزينه نخست
است؟ يا اگر براي استيضاح مطالعه شده ،چرا امضا و استيضاح
را پس ميگيرند؟
باتوجه بهاينکه مردم درمجلس دهم شاهد استيضاحهاي سريالي
بودند چنين رفتارهايي براي اذهان عمومي اين شبهه را ايجاد
ميکند که فرايند استيضاح به يک معامله تبديل شده است ،طبق

چالشهای تلفن همراه
برای آینده نسل جوان

غالمرضا كاتب:
مجلس ديگر ازچه اهرمي
استفاده کند؟ اگر تذکر و سوال
مشکل را حل م يکرد از آن
استفاده م يکرديم
آمارمجلسدر مقطعيبيشاز 31استيضاحصورتگرفتهوعجيب
اينکه  50درصد آنها قبل ازبرگزاري صحنعلني پس گرفته شده
است .اين موضوع بايد بررسي و ارزيابي شود.
*آياکسانيکهجايگزينشدندتوانستندخألهاياقتصايو
مديريتي را پر کنند يا اين جابهجايي هم يک بازي بود؟
ممکن است اين نوع از استيضاحها درتمام مجالس دنيا اتفاق
بيفتد ،اما گاهي فراواني آن باعث جلب توجه ميشود ،درمجلس
دهم شاهد استيضاحهاي سريالي وزرا و حتي طرح سوال
بينتيجه رئيسجمهور بوديم ،اما خروجي و نتيجهاي براي
حل مشکالت مردم ميسر نشد ،هنوز هم مشکالت معيشتي،
گراني ،ضعف و بحران مديريت در وزارتخانههايي که وزرايشان
استيضاح ،ابقا يا عزل شدند وجود دارد و اينها مواردي نيست
که از نظر مردم دور بماند.
به طورمثال مهمترين وزارتخان ه مبتال به مشکالت مردم "وزارت
صمت" است ،در مقطعي قرار به استيضاح وزير(شريعتمداري)
ميگذارند و حتي موافقتها به حدنصاب ميرسد و درصحن علني
قرائت و مقرر ميشود طبق ماده  89وزير طي  10روز به قانون
تمکين کند ،اما او بياعتنايي ميکند و جالبتر اينکه پيشنهاد
وزارتخانهاي ديگر به او داده ميشود،حتي ديديم که مجلس هم
واکنشي به اين موضوع نشان نداد .منظور از مجلس کل نمايندگان
ي از نمايندگان هستند که ميتوانند
نيست ،اما تعداد قابل توجه 
برنتيجه رايگيري اثر بگذارند.
*باتوجه ب ه بينتيجه بودن استيضاحها و نزديک شدن به
دوسال پاياني دولت ،به نظرشما بهتر نيست از يك اهرمي
براي باالبردن کارآيي وزرا استفاده شود؟
"ميتوان گفت اين استيضاحها بيخاصيت بوده و حتي کارکرد
آن زيرسوال رفته است ،اين عملکرد و رفتار برخي نمايندگان
باعث به استضعاف کشاندن مجلس ميشود و اقتدار مجلس را
ميکاهد ،بايد سازوکاري باشد که از استيضاحهاي بيخاصيت
جلوگيري شود.
چنين اقداماتي فرصتسوزي مادي_معنوياست و باعث کاهش
شانوکرامتموکالنمردماست،تاکنون2استيضاحوزيراقتصادو
وزيرتعاون،کارورفاهاجتماعيعملياتيشد،اماباتوجهبهتوطئههاي
دشمنان انقالب در وضعيت اقتصادي ،تحريم و زندگي روزمره

ادامه از صفحه اول
تغيير رفتارهاي اجتماعي و بروز اختالالت رفتاري مانند؛ گوشهگيري و
پرخاشگري ناشي از وابستگي جوانان و نوجوانان و حتي کودکان به اين
وسيله نيز ،آفت ديگري است ،که طي يکي دودهه اخير ،آثار آن به راحتي
در چهره و رفتار اين طيف سني ،محسوس و مشهود بوده است.
حضور مستمر و افراطگونه اعضاي خانواده و ساير افراد جامعه در فضاي
مجازي و سرقت و انتشار تصاوير و اطالعات شخصي کاربر و خانواده وي
و تبادل اطالعات مضر و آلوده از طريق وسايلي مانند موبايل نيز ،از ديگر

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

فاطمه آليا:
وقتي سليقه سياسي
رئيس جمهور خنثي بودن است با
جاب هجا کردن وزرا اتفاقي
نخواهد افتاد
ي به اصل نظام،
مردم تحولي ديده نشد ،مردم بهدليل عالقهمند 
انقالب و اميدواريهاي مقام معظم رهبري بزرگواري ميکنند و
انتظارشان از وکاليشان بسيار بيشتر ازاينهاست.
موضوع مهم ايناست که نمايندهها بايد به ظرفيتهاي دولت
فعلي و رويکرد شخص رئيس جمهورهم دقت کنند ،وقتي سليقه
سياسي رئيس جمهور خنثي بودن است با جابهجا کردن وزرا
اتفاقي نيفتاده و نخواهد افتاد.
درنطق بعضي از نمايندههاي مجلس ميبينيم همکاران خودشان
را به سوءاستفاده نمايندگان ازاستيضاح براي حربهاي بهعنوان
فشار به وزرا متهم ميکنند ،حتي صريحا اظهارکردند که برخي
نمايندگانبرايروشنشدنموضوعوحلمشکالتمردماستيضاح
نميکنند بلکه اين رفتار نوعي باجخواهي است.
اگر نمايندهاي فرايند تذکر ،سوال و نظارت را جدي گرفته بود
ي آن با اين
و بعد ناچار به استيضاح ميشد به طورحتم خروج 
استيضاحهاي سريالي تفاوت داشت ،مجلس خودش باعث
زيرسوال رفتن عملکردش شده و مفهوم راي اعتماد از بين
رفته است .بعضي از وزرا که عملکرد بسيار ضعيفي داشتند
بعد از هربار استيضاح راي بيشتري آوردند ،تا اينکه خودشان
با وجدان درد مجبور به استعفا شدند ،مانند وزير راه پيشين ،که
آنقدر بعدازهربار استيضاح راي اعتماد بيشتري آورد رويش کم
شد ،يا مثال ديگر وزير بهداشت ،تا شرايط کابينه را بحراني ديد
پيشاپيش استعفا داد.
موضوعي که بايد براي وکيل مردم مهم باشد کارآمد کردن بيشتر
دولت است ،چون دولت سکاندار قوه مجريه است و قدرت و اختيار
اجراييکردناموربهعهدهاوست،وگرنهاستيضاحهايبيخاصيت
باعث خسران براي ملت و مجلس ميشود ،شايد اشکاالتي در
آييننامه باشد ،آييننامه بايد درآيند ه طوري باشد که نمايندهي
خواستار استيضاح ،فرايندي را طي کند".
"به نظر ميرسد بسياري از استيضاحها يا سواالت نمايشي بوده؛
به طورمثال طرح سوال از رئيس جمهور ،که پاسخ قانع کنندهاي
به  4سوال از  5سوال نداد و موضوع بدون نتيجه باز ماند ،عدهاي
هم استيضاح رئيس مجلس را مطرح ميکنند اما مردم محوريت
موضوع را نميدانند ،و اين يک ضعف سيستمي ناشي ازعدم
شفافيت است.

مشکالتي است که در سالهاي اخير به دغدغه جدي بسياري از خانوادهها
تبديل شده است .اين روزها دامنه اطالعات راست و دروغي که در فضاي
مجازي از طريق وسايلي مانند موبايل منتشر ميشود ،بسيار گسترش يافته
و اين وضعيت سبب شده تا خانوادهها به همان ميزان با افزايش انتظارات و
توقعات معمول و غيرمعمول و منطقي و بعضاً غيرمنطقي اعضاي خانواده
در امور مختلف زندگي مواجه شوند ،بهطوري که بنا بر اظهارات مسئولين
و کارشناسان ذيربط ،حتي روابط زناشويي بين زن و شوهر نيز تحت تأثير
اطالعات منتشره از طريق اين وسايل قرار گرفته و از خطرات آن در امان
نمانده است.
اين در حالي است که اگرچه ابزار و روشها بر اثر مرور زمان دچار تغيير و
تحول ميشوند ،اما اصول و ارزشهاي اخالقي و اعتقادي که پايه و اساس
فرهنگ ما را ميسازند ،معموالً تغيير ناپذيرند و به راحتي دستخوش

شرح عمليات

برآورد اوليه به ريال

مبلغ سپرده به ريال

1

روكش آسفالت ميدان شيرودي تا پمپ بنزين

5/900/000/000

295/000/000

2

خريد آسفالت جهت لكهگيري

10/000/000/000

500/000/000

3

لكهگيري آسفالت

2/500/000/000

125/000/000

4

روكش آسفالت سيدجمالالدين خيابان انقالب جنوبي

5/200/000/000

510/000/000

5

روكش آسفالت مصطفيآباد و خيابانهاي سپهر  -توحيد و سطح شهر

8/000/000/000

400/000/000

6

روكش آسفالت خيابان آيتاله شهيد مطهري

6/000/000/000

300/000/000

شرايط شركت در مناقصه:
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شهرداري نظرآباد
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داريوش يگانه مظهر  -شهردار نظرآباد

ابوالفضل ابوت رابي :چه کمک و همکاري با وزرا
نکرديم که بايد م يکرديم؟ هرچه خواستند
مجلس تمام و کمال انجام داد ،دولت نم يتواند
يک نمونه بياورد که مجلس همسو با خواست
آنها کمکشان نکرده باشد
بعضي نمايندهها رفتاري دوگانه دارند ،براي حوزه انتخابيه يک
موضع و درمجلس موضع ديگري دارند ،به همين دليل باشفافيت
مخالفت ميکنند ،نبود شفافيت دراستيضاحها باعث وجود چنين
اشکاالتي ميشود ،بايد مشخص شود چه کساني استيضاح را امضا
يا چه کساني و به چه دليل امضايشان را پس گرفتند ،موضوع مهم
ديگر اين است اگر نماينده ميتوانست از سازوکار ديگري جز
استيضاح استفاده کند چرا نکرده است يا اگر وزير ميتوانست
اقدامي براي حل مشکل کند ،چرا اين اقدام صورت نگرفته است.
حتيگاهيبرايتوجيهميگويندطرفيناستيضاحمصالحهکردند؛
اگر مشکل با مصالحه حل مي شد قبل از دردستور کار قرارگرفتن
استيضاح ،اين کار را ميکردند ،اين مشکل مجلس است و بايد
خودش آن را حل کند.
متاسفانه شرايط طورياست که وزرا حتما بايد تحت فشار
قرارگيرند و به استيضاح برسند ،بعد از زمين و زمان کمک گيرند
و به استيصال بيفتند تا قدرتشان را از دست ندهند .اين مشکل
بايد به شکلي اساسي ريشهيابي شود و رويکرد اصلي مجلس به
قانون انتخابات برگردد ،بايد طوري باشد که نمايندگان ملت داراي
شرايط مطلوب باشند و سياستهاي ابالغي مقاممعظ م رهبري
براي انتخابات ابقا شود.
موضوع ديگر لزوم حضور  2فراکسيون قدرتمند درمجلس
است ،نبايد شيوهاي به کار برده شود که  3فراکسيون ضعيف
وجود داشته باشند و نتوانند ازظرفيتهايشان استفاده کنند.
بهطورمثال گاهي نارضايتي ازيک وزير بين مردم زياد است و هر
 3فراکسيون براي استيضاح باهم تفاهم ميکنند ،اما يکدفعه
فراکسيون اميد خودش را کنار ميکشد و مشکل سرجايش باقي
ميماند .اين موضوع علت و عامل ندارد ،بحث وجود فراکسيوني
قوي درمجلس است ،گاهي ميبينيم بعضي نمايندهها درحوزه
انتخابيه خودشان را پيرو يک تفکر سياسي معرفي کردند و براي
راي در ليست يک حزب سياسي حضور يافتند اما زماني که وارد
مجلس شدند به بن بست خوردند و خواستند اعالم استقالل کنند
و بگويند ما هيچ حزبي نداريم.
به لحاظ ادبيات سياسي درمجلس ،نماينده از جايگاه سياسي
برخوردار است و بايد با شفافيت تفکرش را بگويد که چرا درليست
خاصيبودهاست،امادرکشورمانمايندگانادعاميکنندتفکرشان

دگرگوني نميشوند.
بنابراين؛ با جرأت ميتوان نتيجه گرفت که بخش عمده ناهنجاريهاي
اخالقي و رفتاري جامعه امروز ما ،بهخاطر افراط و تفريط در دامن زدن
به موضوع اختالف نسلها و به فراموشي سپردن خط قرمزهاي فرهنگي
و اعتقادي و ناديده انگاشتن عوارض و پيامدهاي دراز مدت در استفاده
نادرست از اين ابزار است.
در واقع مجموع اين عوامل باعث شده تا هماکنون بسياري از ما ،بيش از
آنکه سفير صدور فرهنگ پر افتخار ايراني و اسالمي باشيم ،به موقعيتي
براي دريافت و انتشار فرهنگ بيگانه تبديل شديم.
کالم آخر اينکه؛ اگرچه براي بازگشت به شرايط قبل و استفاده کنترل شده
از مزاياي تلفن همراه توسط فرزندانمان کمي دير شده است ،اما اگر واقعاً
نگران آينده و سالمت ذهني ،روحي ،رفتاري و اخالقي آنها هستيم بايد،

3

چيزديگرياست،حلتماممشکالتشفافيتيميخواهدکههنوز
وجود ندارد ،و يکي از داليل اين مشکل به مديريت هيئت رئيسه
و نحوه انتخابات مربوط است.
اگر تعدادي از نمايندگان جايگاه مجلس را تضعيف کنند حق
الناس است ،مردم پشتيبان نظام هستند و اين سه قوه ارکان
اصلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،اما متاسفانه هيچ پاسخگويي
وجود ندارد ،دراين مقطع بايد بررسي کرد که ضعف از آييننامه
است يا قانون انتخابات و مجلس".
درادامه اما غالمرضا کاتب ،عضو کنوني هيئت رئيسه مجلس
درگفتوگو با رسالت نظر ديگري دارد و برکناري وزير اقتصاد و
جابهجايي رئيس کل بانک مرکزي را موثر ميداند و ميگويد:
«موضوع اين نيست که من مخالف هستم يا موافق ،استيضاح حق
و حقوق نمايندگي است ،اگر  10نفر از عملکرد وزير راضي نباشند
حقشان است و مي توانند استيضاح کنند .بهطورمثال تغييري که
در وزارت اقتصاد اتفاق افتاد و بانک مرکزي جابهجا شد ،نميگويم
تحولي ايجاد کرد اما بيتاثير هم نبود».
اودرپاسخاينکهبهترنيستمجلسبهجاياستيضاحهايبينتيجه
ازاهرميبرايافزايشکارآييوزرااستفادهکند،ضمنتاکيداينکه
اگراستيضاحيمنجربهکارآمديبيشترنظامشودحتياگريکروز
همازکاردولتيامجلسباقيماندهباشدانجامخواهدشدميگويد:
«مجلس ديگر ازچه اهرمي استفاده کند؟ اگر تذکر و سوال مشکل
را حل ميکرد از آن استفاده مي کرديم ،بعضيوقتها استيضاح
وزير درسايه ناکارآمدي وزير و مطالبات مردمي شکل ميگيرد
اما برخي مواقع هم براساس اختالفات سليقهاي .درشرايط فعلي
اختالف سليقه به نفع نظام نيست ،اما زمانيکه استيضاح منجر به
کارآمدي بيشتر نظام شود يک روز هم از کار مجلس و دولت باقي
مانده باشد بايد اين اتفاق بيفتد».
همچنينابوالفضلابوترابي،نمايندهدورهنهمودهممجلسشوراياسالمي
درگفتوگو با رسالت ضمن موافقت با استيضاحهاي اين دوره
ازمجلسوتاثيرتغييررئيسکلبانکمرکزيبهدليلنامهمجلسبه
رئيسجمهوربرباالرفتننرخدالربيانميکند«:وضعيتاقتصادي
سال گذشته بسيار آشفته بود ،مجلس به اين مسئله ورود و نامهاي
به رئيسجمهور ارسال کرد ،مجلس دراين نامه خواستار تغيير
رئيس کل بانک مرکزي(سيف) شد و بعد ازآن عبدالناصر همتي
جايگزين شد،استيضاح وزيراقتصاد و وزيرصمت هم کليد خورد و
بيتاثير نبود .دالري که به  18هزارتومان رسيده بود با اين مکانيزم
نظارتي مجلس و اقدامات خوبي که رئيس بانک مرکزي انجام داد
به  12هزارتومان رسيد».
اوتاکيدميکندکهاينموضوعاتنشاندهندهتاثيرحضورمجلس
ي است و هرزمان مجلس دراين زمينه ورود پيدا کرده
درابعاد نظارت 
عملکرد خوبي داشته است.
ابوترابي درپاسخ اينکه اگر استيضا ح و برکناريها آنقدر تاثيرگذار
بوده چرا شاهد تحولي در وضعيت صنعت و وزارت صمت نبوديم؟
اذعان ميکند« :براي مديريت دالر انتخاب خوبي صورت گرفت اما
دراستيضاح وزيرصمت متاسفانه شاهد اين اتفاق نبوديم».
اين نماينده ادامه ميدهد« :نميشود از اهرمهاي ديگر استفاده
کرد ،اگر امکانپذير بود تاکنون صورت مي گرفت ،چه کمک و
همکاريباوزرانکرديمکهبايدميکرديم؟هرچهخواستندمجلس
تمام و کمال انجام داد ،دولت نميتواند يک نمونه بياورد که مجلس
همسو با خواست آنها کمکشان نکرده باشد».
او درپاسخ اينکه منفعت اين استيضاحها براي کشور چيست
و استيضاح بدون نتيجه رئيسجمهور را چطور بيانميکنيد؟
ميگويد« :همين که در تاريخ ميماند خوب است ،منظورتان
از اتفاق صادرکردن عدم کفايت يا ارجاع پرونده استيضاح
رئيسجمهور به قوهقضائيه است ،اما متاسفانه فرداي سوال از
رئيس جمهور،پرونده باتصميم رئيسمجلس به قوه قضائيه
ارجاع نشد .اما ما اعتقاد داريم که اين موضوع بايد به قوهقضائيه
ارجاع داده ميشد».

ضمن افزايش اطالعاتمان در اين زمينه ،از چشم و هم چشم بازي و رقابت با
ديگران بر سر خريد اين وسايل براي فرزندانمان جدا ً خودداري نماييم.
عالوهبراين؛بايدحتيالمقدورامکاندسترسيآنهابهاينوسايلرامحدودو
درآيندهنيزازخريدتلفنهايهوشمند(کهدارايسيستمعاملهاييمانند؛
اندرويد ،آي او اس و ويندوز فون هستند) براي آنها بهخصوص تا قبل از پايان
تحصيالت متوسطه اجتناب و نهايتاً به خريد گوشيهاي معمولي که فقط
امکان ارتباط تلفني و ارسال و دريافت پيامک را دارند ،اکتفا نماييم.
يادمان نرود که؛ به رغم محاسن فراواني که براي اين وسايل قابل ذکر
است ،اما استفاده نادرست و نامتناسب با شرايط سني از اين وسايل ،براي
جوانان همانند بمبهاي مخرب و کوچکي (از نوع الکترونيکي) است
که ديگران با آگاهي از شرايط آنها ،براي خودزني و عمليات انتحاريدر
اختيارشان قرار دادهاند.

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

وزارت كشور
استانداري البرز

شهرداري نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  98و مجوز شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به
پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.
رديف

محسن پيرهادي:

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/107مورخ  98/01/22شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به اجراي
پروژههاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت ميشود جهت اخذ
اسناد مناقصه براساس اطالعات اعالم شده ذيل اقدام نمايند.
رديف

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

موضوع

مبلغ سپرده (ريال)

340101

فاز يك احداث سوله بحران منطقه سه

4/924/312/077

250/000/000

320102

فاز دوم احداث كانال انتقال پساب انتهاي خيابان وليآباد و گوهردشت به رودخانه التآجي

7/947/894/215

400/000/000

 -1دستگاه مناقصهگذار :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام
سپرده اشخاص شهرداري ميباشد و مدت قرارداد  6ماه ميباشد.
 -3محل دريافت اسناد مناقصه :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري ،واحد امور قراردادها به شماره تلفن
 4الي 021-36151580
 -4مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه  98/02/26لغايت  98/03/26و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از  98/02/26لغايت 98/03/26
به دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز يكشنبه مورخه  98/03/26راس
ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6به پيشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه (گريد) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/2 :
خ ش98/2/26 :

محسن خرمي شريف  -شهردار قرچك

