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اموالخودرادرسامانهثبتواعالممیکنم
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: بارها فیش حقوقی ام را به موکلین نشان 

داده ام؛ بنده از مجلس ماهانه حدود 5 میلیون تومان حقوق می گیرم.
س��یامک مره صدق، ، گفت: ثبت اموال و دارایی  مس��ئوالن اقدام بسیار مثبت و 
مبارکی اس��ت و من به محض فراهم آمدن زمین��ه برای ثبت اموال و دارایی ها، 

اموال خود را در این سیس��تم ثبت خواهم ک��رد.وی افزود: بنده پیش از این هم 
فی��ش حقوقی ام را به موکلینم نش��ان داده ام. من ماهانه ح��دود 5 میلیون تومان از 

مجلس حقوق دریافت می کنم. وی گفت: عالوه بر ثبت اموال و دارایی ها بنده به زودی 
از طریق رسانه ها اموال و دارایی خود را اعالم خواهم کرد.مره صدق خاطرنشان کرد: بنده 
معتقدم که هم ش��فافیت مالی به طور کل بالاستثنا برای همه باید وجود داشته باشد و 
باید منشا هر گونه درآمد حتی یک هزار تومانی هم باید مشخص باشد و در این صورت 

است که شفافیت واقعی محقق می شود.  فارس 

ادعایاخیربهزادنبویسفسطهایبیشنیست
  ادعای اخیر بهزاد نبوی مبنی بر اینکه ۴ نهاد، ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار 

دارند، از اساس اشتباه بوده و بزرگنمایی و سفسطه ای بیش نیست.
محمد خوش چهره اس��تاد دانشگاه، با اشاره به ادعای اخیر بهزاد نبوی مبنی بر 
اینکه  ۴ نهاد، ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند، اظهار داشت: غلط بودن 

این جمله برای هر فرد دانشگاهی و آکادمیک مشخص است،  چرا که تعریف او از 
ثروت ملی اش��تباه اس��ت.وی ادامه داد:  اینکه مبنای استدالل آقای نبوی، ۶۰ درصد 

برای چهار نهاد بوده غلط است چراکه ثروت ملی معادن کشور، ذخائر نفتی و دیگر موارد 
را شامل می شود که این محاسبات کل دنیاست.این استاد دانشگاه تصریح کرد:  ادعای 
اخیر آقای نبوی برای چهار نهاد بزرگنمایی و سفس��طه ای بیش نیس��ت.اگر آقای نبوی 
می خواهند از نهادی ایراد بگیرند، به صورت ش��فاف اش��کاالت را به عنوان هدیه برای 

اصالح مطرح کنند نه آنکه با این عبارات سبب تشویش شوند.   فارس

هشداربهفرماندارانوبخشداراندرانتخابات
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه فرمانداران و بخشداران در انتخابات نباید 
به نفع یا ضرر کسی سخن گفته یا اقدامی انجام دهند، گفت: اگر موازین قانونی و 
اصل بیطرفی رعایت ش��ود، هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد. جمال عرف در جلسه 
ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی خطاب به فرمانداران و بخشداران حاضر در 

جلس��ه گفت: به عنوان مجری انتخابات نباید اقدامات ش��ائبه برانگیز انجام دهیم. 
فرمانداران و بخش��داران تحت هیچ شرایطی نباید به نفع یا ضرر کسی سخن گفته یا 

اقدامی انجام دهند و الزم اس��ت از حضور در محافل مختلف با شبهه انتخاباتی خودداری 
کنند، چرا که بخش��ی از پرونده هایی که علیه نمایندگان دولت در شهرس��تان تش��کیل 
می ش��ود، مربوط به همین رفتارهای غیرحرفه ای است بنابراین اگر موازین قانونی و اصل 
بیطرفی را رعایت کنید، هیچ مش��کلی بروز نخواهد کرد. صندوق  رای، حق الناس است و 

باید با رعایت بی طرفی و قانونمداری، انتخاباتی سالم و امن را برگزار کنیم.   ایسنا 

قانون باید جامع باشد، باید کامل باشد،

روی قانون و روی نظارت - که این دو موضوع اساسِی 
وظایف مجلس هس��ت - دوستان خیلی بایستی وقت 
بگذارن��د. قانون باید جامع باش��د، باید کامل باش��د، 
باید ماندگار باش��د، باید کارشناس��ی شده باشد، باید 
گرهگش��ا باشد، باید ناظر به مش��کالت زندگی مردم 
باش��د. نمی گوییم قانون��ی که ب��رای کوتاه مدت یک 
گ��ره ای را ب��از می کند، الزم نیس��ت، چ��را؛ بعضی از 
قوانین هس��ت که یک گ��ره کوتاه مدت را باز می کند، 
چاره ای هم نیست، بایس��تی این قانون گذاشته شود 
- اینج��ور قوانین ه��م داریم - لیکن طب��ع اکثری و 
طبیع��ی قوانین این اس��ت که مان��دگار، قابل تطبیق 
با ش��رایط گوناگون، مفید، صریح، ش��فاف و غیر قابل 
تأویل باش��د؛ در چارچوب همان ح��دود و اختیاراتی 
که قانون اساس��ی برای مجلس شورای اسالمی معین 
کرده. اگ��ر چنانچه در زمینه ی ای��ن اختیارات و این 
حدود بحث��ی وج��ود دارد، این بحث بای��د بیرون از 
محی��ط مجلس و در ی��ک محیط میان ق��وه ای بحث 
ش��ود. مواردی را ما دیدی��م و پیش میآمد که مجلس 
آن را ج��زو حقوق خودش می دانس��ت، قوه ی مجریه 
آن را ج��زو حقوق مجلس نمی دانس��ت. خیلی خوب، 
این راه حل دارد. ما هم قانون اساس��ی داریم، هم خود 
قانون اساسی مفس��ر قانون اساسی را مشخص کرده، 
ه��م صاحبنظران و خبرگان حقوقی داریم؛ بنش��ینند 

این چیز ها را مشخص کنند.

بیانات  در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم 
21 خرداد 1387

مخاطب شمایید

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای 
بن��د یک اص��ل ۱۱۰ قانون اساس��ی، سیاس��ت های کلی نظام 
قانون گ��ذاری را ابالغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاش��یه 
آن مرقوم کردند: »سیاستها به قوای سه گانه ابالغ شود. سه قوه 

موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند«.
متن سیاس��تهای کلی نظام قانون گذاری مص��ّوب مقام معظم 
رهبری که پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

تنظیم شده است، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی نظام قانون گذاری
۱  توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون گذاری 

در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.
۲- ارزیاب��ی و پاالیش قوانین و مقررات موجود کش��ور از حیث 
مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

و ایجاد سازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین س��ازوکار مناس��ب برای عدم مغایرت مقررات با قانون 

اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی 
نظام با همکاری ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام و تصویب قوانین الزم برای تحقق هریک از سیاس��ت های 

کلی نظام.
5- تعیی��ن حدود اختی��ارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و 
مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از »قانون«، »آیین نامه، 
تصویب نامه و بخش��نامه موضوع اصل ۱٣۸«، »قانون آزمایشی 

و اساس��نامه موضوع اصل ۸5«، »برنامه و خط مش��ی دولت و 
تصمیمات موض��وع اصل ۱٣۴«، »آراء وح��دت رویه و ضوابط 
موضوع اصل ۱۶۱« و س��ایر مق��ررات و همچنین طبقه بندی و 
تعیین هرم سیاس��ت ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص 
یا تفس��یر اصول قانون اساسی حس��ب مورد، از طریق مجلس 

شورای اسالمی.
۶- تعیی��ن حدود اختیارات مجلس در اص��الح لوایح با رعایت 

اهداف الیحه.
۷- تعیی��ن محدوده اختیار مجلس در تصویب س��اختار و مفاد 
بودجه ساالنه کل کش��ور )پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، 
موارد هزینه و...( با تصویب قانون الزم و اصالح آیین نامه داخلی 

مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف 
و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ 
و ۱۲۴ قانون اساس��ی و هر گونه ادغام، الح��اق، انتزاع و ایجاد 

سازمان های اداری، از طریق تصویب قانون.
۹-رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویس��ی و تعیین سازوکار 

برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی.
- بیان شناس��ه تخصصی هر ی��ک از لوایح و طرح های قانونی و 

علت پیشنهاد آن.

- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

- انس��جام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آنها بدون ذکر 
شناسه تخصصی.

- جلب مش��ارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی 
مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.

- عدال��ت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی 
بودن قانون و ش��مول و جامعی��ت آن و حتی االمکان پرهیز از 

استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه 

قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین س��از و کاری از سوی مجلس شورای اسالمی برای 
تش��خیص قابلیت ط��رح در مجلس )موضوع اص��ل ۷5 قانون 

اساسی( قبل از طرح و اعالم وصول.
۱۲- ضابطه مندسازی و تعیین نصاب باال برای ارجاع به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر 

شورای نگهبان.
۱٣- بازنگ��ری در مصوبات��ی که بر اس��اس مصلحت در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره 

اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صالحیت ذاتی قوای س��ه گانه در قوانین مربوط به 
تشکیل نهادهایی از قبیل ش��وراهای عالی؛ بازنگری در قوانین 
موجود این نهادها؛ پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی الزم برای 

تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱5- تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت: گره گش��ایی 
از امور اجرایی کش��ور، اصول اجرانش��ده قانون اساس��ی، سند 
چش��م انداز، سیاس��ت های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و 

مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری 

برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به 

قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

«آگهى مناقصه عمومى نوبت اول»

حضرت پور – شهردار ارومیه

شهردارى ارومیه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئین نامه معامالتى و اعتبارات مصوب سال 98 ، نسبت به 
اجراى عملیات احداث دو باب سپتیک در پارك صدرا برابر شرایط خصوصى، مشخصات فنى ، برآورد اولیه ، نقشه 
هاى اجرایى و اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اولیه 13/036/596/099 ریال (سیزده میلیارد و سى و شش 
میلیون و پانصد و نود و شش هزار و نود و نه ریال) بر اساس فهارس بها سال 98 با ضرایب باال سرى شامله با 
تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس بخشنامه هاى شامله سازمان برنامه و بودجه 
در مدت 3 ماه شمسى توسط پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده و داراى ظرفیت سازمان برنامه و بودجه 
اقدام نماید. از پیمانکاران واجد شرایط در رشته آب و ابنیه که مایل به همکارى هستند درخواست میشود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه روزه تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخه 98/7/18 به امور 
قراردادهاى شهردارى ارومیه واقع در میدان انقالب ساختمان شهردارى ارومیه و یا به سایت شهردارى ارومیه 

www.urmia.ir مراجعه فرمایند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست های 
کلی نظام قانون گذاری را ابالغ کردند
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شهردارى ارومیه

معامالتى  نامه  آئین  پنج  ماده  باستناد  دارد  نظر  در  ارومیه  شهردارى 
باب  دو  احداث  عملیات  اجراى  به  نسبت   ،  98 سال  مصوب  اعتبارات  و 
، برآورد  سپتیک در پارك صدرا برابر شرایط خصوصى، مشخصات فنى 
اولیه ، نقشه هاى اجرایى و اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اولیه 
13/036/596/099 ریال (سیزده میلیارد و سى و شش میلیون و پانصد و 
نود و شش هزار و نود و نه ریال) بر اساس فهارس بها سال 98 با ضرایب 
اعمال  با  و  مقطوع  بصورت  کارگاه  برچیدن  و  تجهیز  با  شامله  باال سرى 
در مدت  بودجه  و  برنامه  بخشنامه هاى شامله سازمان  اساس  بر  تعدیل 
داراى  و  پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده  ماه شمسى توسط   3
از پیمانکاران واجد شرایط  ظرفیت سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید. 
در رشته آب و ابنیه که مایل به همکارى هستند درخواست میشود جهت 
وقت  آخر  تا  روزه  همه  مناقصه  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب 
شهردارى  قراردادهاى  امور  به   98/7/18 مورخه  پنجشنبه  روز  ادارى 
به سایت  یا  و  ارومیه  انقالب ساختمان شهردارى  ارومیه واقع در میدان 
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