
رئیس سازمان بازرسی کشور در حالی بر غیرقانونی بودن پنجمین 
دوره انتخابات ش��ورایاری ها تاکید دارد که نگاهی بر اقداماتی که 
در ای��ن انتخابات صورت می گی��رد بیانگر رویکرد جناحی برگزار 
کنندگان انتخابات برای تبدیل آن از ساختاری مردمی به سیاسی 
اس��ت. آنچ��ه در تئوری برخی جریان های سیاس��ی ک��ه خود را 
منتس��ب به دولت می نامند و البته این روزها ادعای نبود آزادی 
بیان و عقیده را در کش��ور مطرح و حتی انتخابات ترکیه را نماد 
دموکراسی دانسته و ادعا دارند که مردم به خاطر انتخاب هایشان 
در س��ال 84 و 88 باید پاسخکو و بازخواست شوند ، مشاهده می 
ش��ود آن اس��ت که فتح سنگر به سنگر را مطرح و بر این ادعایند 
ک��ه از الی��ه های پایین باید ش��روع تا در نهایت کل س��اختار را 
کس��ب کرد. آنها البته هر جایی که در انتخابات شکست بخوردند 
ادع��ای تقلب و غیر قابل قبول ب��ودن انتخابات و نظام را مطرح و 
پیروزی مالکش��ان برای صحت انتخابات است. روند رفتاری آنها 
نش��ان می دهد که برآنند تا سیاس��ی کاری را از الیه های پایین 
یعنی ش��ورایاری ها آغاز و آن را به ش��ورای ش��هر و مجلس و در 
نهایت ریاس��ت جمهوری برسانند تا به گفته خودشان کل قدرت 
در دستشان باشد. روندی که بیشتر به یک دیکاتوری با چهره ای 
دموکراتیک ش��باهت دارد تا روندی سیاسی و پذیرش مشارکت 

مردمی و جریان های سیاسی.
این اقدامات در حالی از س��وی این تفکرات مطرح و پیگیری می 
ش��ود که تخلف از قان��ون از اصول این رفتار اس��ت چنانکه ناصر 
س��راج رئیس س��ازمان بازرسی کش��ور 18 تیر به یکی از رسانه، 
گفت: این انتخابات غیرقانونی است و در این باره نامه ای به رئیس 
جمهور نوشته ایم.قرار اس��ت پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها 
در4 م��رداد ب��ه روش الکترونیک در تهران برگزار ش��ود. وی در 
ادامه گفته بود ما گزارش این موضوع را به وزارت کش��ور، شورای  
اس��المی شهر تهران و رئیس جمهور ارس��ال کرده ایم و تذکرات 

الزم در این زمینه داده شده است. 
اعضای ش��ورای پنجم ش��هر تهران ب��ه جد معتقد هس��تند که 
برگزاری انتخابات شورایاری ها قانونی است و برای این کار نامه ای 
از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دارند که به وزارت 
کشور اعالم کرده، همکاری های الزم را در این زمینه انجام دهند. 
محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: مشکلی 
برای برگزاری انتخابات نیست و مجوز قانونی آن اخذ شده و حتی 
نامه جهانگیری در این باره هم منتشر شده است. همچنین حسن 
خلیل آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران هم گفت این انتخابات 

قانونی است و شاید از نظر شکلی به برگزاری این دوره از انتخابات 
ایراد گرفته ش��ده باش��د. با این وجود دوباره ناصر س��راج رئیس 
سازمان بازرس��ی کل کشور نامه ای را که برای رؤسای سه قوا در 
خصوص غیرقانونی بودن انتخابات نوشته شده بود را منتشر کرد. 
وی در این نامه گفته است؛ اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری ها 
برخالف اصل 100 قانون اساس��ی اس��ت و نیز قانون تش��کیالت 
وظایف و انتخابات ش��وراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
دانسته شده لذا اقدام شورای شهر تهران و هیأت وزیران در وضع 
مصوبه مبنی بر تش��کیل انجمن شورایاری های محالت در تهران 
و برگزاری انتخابات خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور 
اس��ت.این نامه 9 روز پیش به رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه 
و همچنین وزیر کش��ور ارسال شده اس��ت. با وجود اینکه سراج 
تأکید ب��ر غیرقانونی بودن پنجمین دوره انتخابات ش��ورایاری ها 
دارد محس��ن هاشمی رئیس شورای ش��هر تهران تأکید می کند 
که ما هم مسیری که دیگران در انتخابات شورایاری ها را رفته اند 
می روی��م و انتخابات را برگزار می کنیم.اس��ماعیل دوس��تی عضو 
اصالح طلب ش��ورای چهارم و عضو ناظر ستاد انتخابات چهارمین 
دوره شورایاری ها در این باره به خبرنگار فارس، گفت: برای انجام 
این کار پول زیادی الزم اس��ت البته مش��ارکت شهروندان هم به 

قدری نیس��ت که بخواهند از این روش استفاده کنند، شهرداری 
در حال حاضر وضعیت مالی خوبی ندارد و بهتر است این انتخابات 
به روش سنتی برگزار شود. به نظر بنده برگزاری انتخابات به این 

روش یک کار انحرافی است.
برخی از مجلس��ی ها هم معتقد هس��تند که برگ��زاری این دوره 
از انتخابات ش��ورایاری ها توس��عه حزب است. احمد علیرضابیگی 
عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت: استفساریه ای 
از طریق ش��ورای عالی اس��تان ها در مورد جایگاه شورایاری ها به 
کمیس��یون شورا ارسال شده است و ش��ورای عالی استان از این 
طریق تالش داش��ت با اس��تناد به قانون ش��وراها محمل قانونی 
برای حضور ش��ورایاری ها ایجاد کند که مورد مخالفت کمیسیون 
ش��وراها قرار گرفت.پیروز حناچی اما در مراسم دوچرخه سواری 
هر هفته اش در این باره گفت:  در قانون اساس��ی انجمن های زیر 
مجموعه ش��ورای شهر دیده ش��ده است اما با این حال شهرداری 
تهران و ش��ورای ش��هر تابع قانون هس��تند و اگر همه مسئوالن 
ذیربط نظرش��ان این باش��د که این انتخابات برگزار نشود، برگزار 
نم��ی کنیم اما در ش��رایط فعل��ی و با توجه به مصوب��ه دولت ما 
طبق برنامه انتخابات شورایاری ها را برگزار می کنیم. اما مرتضی 
طالیی عضو س��ابق شورای ش��هر تهران گفت: فقط ۲۷ درصد از 

ثبت ن��ام کنندگان انتخابات ش��ورایاری  مح��الت از افراد قدیمی 
هستند و باقی ثبت نام کنندگان یا از کارکنان شهرداری و خانواده 
آنه��ا و یا از حزب اتحاد ملت هس��تند! در قانون صراحتا به ایجاد 
ش��وراهای محلی اشاره شده اما به هر دلیلی در  طول تاریخ پس 
از انقالب این ش��وراها ش��کل نگرفت. وی با بیان اینکه ش��ورای 
ش��هر تهران مصوبه ای را در دوره نخست تصویب کرد که انجمن 
معتمدین محالت راه اندازی ش��ود، ادامه داد: از آنجا که مصوبات 
ش��ورای ش��هر باید به فرمانداری ارسال ش��ود، این مصوبه نیز به 
فرمانداری ارائه و در نهایت تایید شد و بدین ترتیب وجهه قانونی 
پی��دا کرد به همین دلی��ل هم مرحله دوم آن برگزار ش��د. عضو 
س��ابق شورای ش��هر تهران تصریح کرد: برای برگزاری دوره سوم 
انتخابات، مش��کالتی در حیطه قانونی بودن ی��ا نبودن آن وجود 
داش��ت که آن زمان احمد مس��جدجامعی و چمران مشکالت را 
حل کردند و انتخابات برگزار ش��د؛ برای دوره چهارم انتخابات نیز 
فضای اجتماعی س��نگینی به وجود آمد و مخالفت هایی از سوی 
مجلس و حقوقدان ها مطرح شد. طالیی با اشاره به اینکه ما هم به 
اس��تناد وزارت کشور که موانع را برطرف و فرآیند اجرا را تصویب 
کرده بود انتخابات را برگزار کردیم، گفت: تا جایی که بنده اطالع 
دارم ش��ورای شهر تهران برای دوره پنجم مصوبه جدیدی تعیین 

نکرده اما بودجه ای که برای برگزاری انتخابات مدنظر بوده از سوی 
فرمانداری تصویب شده است؛ وزارت کشور نیز با این امر موافقت 
کرده و حتی قرار ش��ده صندوق های اخ��ذ رای این وزارتخانه در 
اختیار ش��هرداری قرار گیرد؛ در واق��ع این هماهنگی داخلی بین 
شورای شهر، شهرداری، وزارت کش��ور، دولت و فرمانداری انجام 
گرفته و به دلیل اینکه نقطه مقابل یکدیگر نیستند بدون سروصدا 
برگ��زاری انتخابات را هماهنگ کردن��د. وی افزود: از همان زمان 
سازمان بازرس��ی هم اعالم کرده بود که برگزاری انتخابات مغایر 
قانون اس��ت اما در هر صورت پیگیری برای حل موضوع نش��د تا 
اینکه س��ازمان بازرس��ی رس��ما مکاتبه و مغایر قانون بودن آن را 
اعالم کرد. دبیر ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها گفت: 
در قانون اساسی ش��ورای پایه، شورای محل است بعد به شورای 
بخش، ش��هر وروستا اشاره شده است اما به هر دلیل نه مجلس و 
نه شورای عالی استان ها و نه دولت با ارائه الیحه به مجلس به این 
موضوع ورود پیدا نکرده اس��ت. طالی��ی گفت: نکته حائز اهمیت 
دیگر این اس��ت که انتخابات قرار است با یک شیوه جدید برگزار 
شود که از نقطه صفر آن، محل شبهه و ابهام است؛ سیاسی کردن 
انتخابات، واگذاری انتخابات به ش��هرداری و... اش��کاالت اساسی 
محسوب می شود که به برگزاری انتخابات شورایاری ها وارد است، 
یعنی فرض بر اینکه س��ازمان بازرسی هم مخالفتی نداشته باشد، 
شیوه ای که دس��ت اندرکاران برای انتخابات ش��ورایاری ها دنبال 
می کنند، درس��ت نیست. عضو سابق شورای شهر تهران افزود: در 
این دوره همه افراد قدیمی و کارآمد رد صالحیت ش��ده اند و این 
موارد نش��ان می دهد اراده ای در کار است که انتخابات به گونه ای 
برگزار ش��ود تا نظرات عده ای خاص تامین ش��ود! برای انتخابات 
شورایاری های این دوره استقبال چشمگیری صورت نگرفت و این 
در حالی اس��ت ک��ه ۲۷ درصد از ثبت نام کنندگان از ش��ورایاران 
قدیم��ی و 50 درص��د ثبت نام کنن��دگان کارکنان ش��هرداری و 
خانواده آنها هس��تند یعنی بعد از اینکه اس��تقبالی از سوی مردم 
وجود نداش��ت، شهرداری ابالغ کرد که کارکنان نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند که این موضوع بسیار قابل  تامل است.طالیی با اشاره 
به اینکه حدود ۲0 درصد شرکت کنندگان نیز از حزب اتحاد ملت 
هس��تند، تصریح کرد: مجلس با تعیین ی��ک تبصره می تواند این 
موضوع را حل کند البته نظر شورای نگهبان نیز مهم است اما به 
نظر می رس��د در این مرحله کار از اراده شورای شهر و شهرداری 

خارج شده و باید مجلس و دولت به آن ورود پیدا کند.
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وای بر تاجران امت من از  قسم خوردن در داد و ستد و وای بر 

صنعتگران امت من از امروز و فردا کردن. 
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شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

• مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومى  یک  مرحله اى

• موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع پایه بتونى فشار ضعیف تحویل در شهرستان ایرانشهر 
بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار )

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان مى توانند ازتاریخ 1398/04/29 لغایت 05/03/ 1398به سامانه الکترونیکى تدارکات دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137338-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 773,500,000 ریال به حساب جارى103403815002 
بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان مى بایست ضمن بارگذارى تصاویر کلیه مدارك 
به ارسال اصل  الکترونیکى دولت تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1398/05/19 نسبت  پاکات (الف,ب و ج ) در سامانه 
به دبیرخانه  تا مهلت تعیین شده فوق  مدارك مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الك و مهر شده 
شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 

اقدام نمایند. الزم بذکر تمامى فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 

1398/05/20 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره 

تلفن41934-021تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانىTender.tavanir.org.ir یا 
سایت شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان به نشانى www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملى مناقصات به 
آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن 

و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت

تعدادواحدشرح کاالردیف

500اصلهپایه بتونى 209800407200001019/200

1200اصلهپایه بتونى 29/400

300اصلهپایه بتونى 9/800 3

گرفتار سازی شورایاری ها در ورطه سیاسی کاری 
روند رفتاری آنها نشان می دهد 

که برآنند تا سیاسی کاری 
را از الیه های پایین یعنی 

شورایاری ها آغاز و آن را به 
شورای شهر و مجلس و در 

نهایت ریاست جمهوری برسانند 
تا به گفته خودشان کل قدرت 

در دستشان باشد.

آنچه در تئوری برخی جریان های 
سیاسی که خود را منتسب به 
دولت می نامند و ادعا دارند که 
مردم به خاطر انتخاب هایشان 
در سال 84 و 88 باید پاسخکو 
و بازخواست شوند، آن است که 
فتح سنگر به سنگر را مطرح و 
بر این ادعایند که از الیه های 
پایین باید شروع تا در نهایت کل 
ساختار را کسب کرد. 


