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سخنگوی ستاد حذف یارانه اعالم کرد؛

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی 
سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی پرسشگری )3( می کند:

کاخ سفید از عقب نشینی در مرز شمالی 
سوریه و عدم حمایت از کردها خبر داد
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ربیعی:
انتقال حسین فریدون به دانشگاه 
شهید بهشتی قانونی بود

1

سرمقاله

چند صباحی است که رفتارهای ناشایست و به دور 
از شأن برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
باعث ش��ده اس��ت تا رفتار نمایندگان در بوته نقد 
دلسوزان انقالب و کلیت مجلس مورد هجمه ساده 
اندیشان و خرس خاله های بی بصیرت قرار گیرد. 
شکی نیس��ت که تضعیف نهاد قانون گذاری کشور 
به هر بهان��ه و علتی که صورت گرفته باش��د نمی 
تواند کار درس��تی تلقی شود، چرا که در نظام های 
دموکراسی، پارلمان نقش عمود خیمه نظام سیاسی 
را بازی می کند. بنابراین هیچ حکومتی اجازه تعرض 

به آن را به شهروندان خود نمی دهد. 
در ای��ران اس��المی، مجلس ش��ورای اس��المی در 
مقایسه با دموکرات ترین کشورهای دنیا از جایگاه 
رفیع تری برخوردار است، چرا که در حکومت های 
مهد دموکراس��ی هم در شرایطی می توان پارلمان 
را منحل و درخواس��ت انتخاب��ات زود هنگام برای 
تعیین نمایندگان جدید و تشکیل مجلسین را داد. 
اما در کشور ما چنین اختیاری به احدی داده نشده 
اس��ت. مطابق اصل شصت و س��وم قانون اساسی:» 
دوره نمایندگی مجلس ش��ورای اسالمی چهار سال 
اس��ت. انتخابات هر دوره باید پی��ش از پایان دوره 
قبل برگزار ش��ود به طوری که کشور در هیچ زمان 
بدون مجلس نباش��د.« و یا بر اساس اصل شصت و 
شش��م صرفاً در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور 
به پیش��نهاد رئیس جمهور و تصویب س��ه چهارم 
مجموع نمایندگان و تائید شورای نگهبان انتخابات 
نقاط اش��غال ش��ده یا تمامی مملک��ت برای مدت 
معینی متوقف می ش��ود و در صورت عدم تشکیل 
مجلس جدید، مجلس س��ابق همچنان به کار خود 

ادامه خواهد داد.
بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی ای��ران مجلس را در 
رأس امور می دانس��تند. مقام معظم رهبری عالوه 
بر دستگاه های اجرایی و قضائی، نیروهای نظامی و 
انتظام��ی را نیز به تبعیت از مجلس فرا می خوانند. 
به نظر می رسد متأسفانه بعضی از متولیان مجلس 
شورای اس��المی، خود حرمت نگه نداشتند. زمانی 
ک��ه برخی از نمایندگان بر خالف عرف دیپلماتیک 
به اتف��اق بعضی از نیروهای دس��تگاه دیپلماس��ی 
رس��می کش��ور با خانم موگرینی و هیات اروپایی، 
عکس س��لفی می گرفتن��د فکر نک��رده بودند که 
کاری س��بک و به دور از ش��أن و منزلت نمایندگی 
انجام م��ی دهند؟ موقعی که موافقت نامه برجام را 
ظرف بیس��ت دقیقه از تصوی��ب مجلس گذراندند، 
تصور نمی کردند که ممکن اس��ت، مورد س��ئوال 
افکارعموم��ی قرار گیرند؟ زمان بیس��ت دقیقه ای 
فرصت برای روخوانی س��اده موافقت نامه نیز کافی 
به نظر نمی رسد چه رسد به بحث و بررسی بند به 

بند و فصل به فصل آن. 
زمانی ک��ه 195 نفر از نمایندگان طرح ش��فافیت 
رأی نماین��دگان در مصوب��ات مجلس را امضاء می 
کنند ام��ا در رأی گیری به یک فوریتی طرح، تنها 
52 نف��ر رأی مثبت می دهند، تصور نمی کردند که 
این عملش��ان ممکن است دس��تاویزی برای برخی 

تریبون داران ساده لوح قرار گیرد؟ 
وقت��ی که در پیگیری بعضی از پرونده های قضایی 
مثل زمین خواری و خودروس��ازی، سر و کله یکی 
دو تا نماینده دیده می ش��ود، بعد از تصویب الیحه 
ایجاد یا احیاء وزارت بازرگانی 60 نفر از نمایندگان 
طی نامه سرگشاده ای به شورای نگهبان این مصوبه 
را غی��ر قانونی و مغایر ب��ا آیین نامه داخلی مجلس 
و ع��دم رعایت حد نصاب دو س��وم رای نمایندگان 
اعالم می کنند که حتما باید مورد توجه این ش��ورا 

قرار گیرد. 
آیا براس��تی امضاء کنندگان این نامه نمی دانند که 
گرچه طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی سمت 
نمایندگ��ی مجلس قائم به ش��خص اس��ت و قابل 
واگذاری به دیگری نیس��ت؟ ام��ا قدرت مجلس در 
مصوبات آن بعد از تایید شورای نگهبان و در حکم 
»قان��ون« تجلی می یابد! لذا اگ��ر همه نمایندگان 
مجلس هم در مورد موضوع��ی، خارج از چارچوب 
قانون اظه��ار نظری بنمایند، ولو آن که محترم هم 
شمرده شود، وجاهت قانونی نخواهد داشت. بنابراین 
اگر عملکرد ناشایس��ت برخی از نمایندگان - با هر 
نیت��ی، ولو خیر خواهانه و یا جاهالنه صورت گرفته 
باش��د - تضعیف مجلس نباشد، پس چه اسمی می 
ش��ود بر آن گذاشت؟ که از قدیم گفته اند، حرمت 
امامزاده را باید متولی نگهدارد.                                                                                        

دانشجوی دکترای علوم سیاسی

حرمت امامزاده؟!  

صفحه 3

رئیس قوه قضاییه:
کالنتری ها به مسائل حقوقی 

آشناتر شوند 
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کالنتری ها به مسائل حقوقی آشناتر شوند 
رئیس قوه قضاییه:

خ���ب���ر

فراخوان مزایده عمومى

روابط عمومى – شرکت پاالیش نفت آبادان

دوم
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نوب
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شماره ردیف
مزایده

مدت موضوع
برداشت

مقدار/ 
واحد

قیمت کارشناسى 
به ریال

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت 
در مزایده به 
ریال

برنامه زمان بندى مراحل مزایده

198/40
فروش کاتالیست 

ضایعاتى مستعمل شرکت 
پاالیش نفت آبادان

25 روز 
کارى

 60/000
کیلوگرم

105/000/0005/250/000

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 
از تاریخ 1398/7/28  لغایت 1398/8/8 

(باستثناى روزهاى پنجشنبه و تعطیل)
ب- تاریخ بازدید از ضایعات: ساعت 10/30 

روز شنبه مورخ 1398/8/11
ج- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ : 
حداکثر ساعت 16/00 روز شنبه مورخ 

1398/8/18
د- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ: روز: یکشنبه 

ساعت: 16/30مورخ: 1398/8/19

298/41

فروش نخاله هاى 
ساختمانى خاك و چوب 
مخلوط با ضایعات فلزى 
و پالستیکى بصورت 
جاروکش واقع در 
محوطه واحد فلز کارى 
ایستگاه 10 و محوطه 
تعمیرات منازل بریم 
شمالى و محوطه جنب 
بازسازى منازل بریم

30 روز 
کارى

-680/000/00034/000/000

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 
از تاریخ 1398/7/28  لغایت 1398/8/8 

(باستثناى روزهاى پنجشنبه و تعطیل)
ب- تاریخ بازدید از ضایعات: ساعت 10/30 

روز شنبه مورخ 1398/8/11
ج- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ : 
حداکثر ساعت 16/00 روز شنبه مورخ 

1398/8/18
د- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ: روز: یکشنبه 

ساعت: 16/45مورخ: 1398/8/19

شماره مجوز:98-4168

آگهى  مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 98-44

CPS

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

 پروژه تهیه مصالح و اجراي ایستگاه حفاظت کاتدیک (cps)  گرمسارنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.      

مبلغ   225,000,000  ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت  9  مورخ  98/07/17  لغایت ساعت   12  مورخ 98/07/20 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به نشانی www.setadiran.irزمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه

حداکثر تا ساعت  12  مورخ  98/07/30  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه

مورخ 98/07/30 ساعت 14:15زمان گشایش پاکات

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.
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مرکز فرماندهی عملیات 
پدافند هوایی خلیج فارس 

آغاز به کار کرد

با دستور سرلشکر موسوی؛

صفحه 2

رئیس قوه قضاییه دس��تور تشکیل کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور و با حضور 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز شورای حل اختالف و نیروی انتظامی 
را صادر کرد تا کالنتری های سراسر کشور، وجهه ای حقوقی تر بیابند و در جهت برقراری 

صلح و سازش به شکلی فعال عمل کنند.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش 
بودن اربعین حس��ینی )ع( تصریح کرد: رویداد عظیم اربعین و راهپیمایی دلدادگان به 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( از سراسر عالم در طوف وجود مقدس اباعبداهلل الحسین 
)ع(، یک جبهه مقاومت بین المللی اس��المی را ش��کل می دهد که این رویداد عظیم، 
جلوه انس��ان سازی و یادگیری س��بک زندگی از محضر حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
اس��ت و برای همه زائران و دلدادگان به اهل بیت )ع( ش��کل گیری مدنیت حسینی را 

نوید می دهد.
رئیسی با ابراز خرسندی از هوشیاری ملت و دولت عراق برای به حاشیه راندن این فتنه 
و بر مال شدن خطوط این جریان، بر لزوم استمرار هوشیاری در این زمینه تاکید کرد و 
گفت: همگان باید تالش کنیم که رویداد عظیم اربعین به نحو احسن شکل گیرد. الزم 
اس��ت پیش��اپیش از موکب داران، میزبانان از دولت و ملت عراق و همچنین مرجعیت 
هوش��یار در این کش��ور تقدیر کنم و از مس��ئوالن مربوطه در ایران نیز بویژه نیرو های 
نظامی و انتظامی که در مرز ها به برقراری نظم و آرامش مش��غولند، باید قدردانی کرد. 
از همه می خواهم که تالش هایمان به گونه ای باشد که خاطره ای شیرین از این اربعین 

در دل و جان مردم باقی بماند.
 رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از نیرو های پلیس 
در سراسر کشور، هزاران شهید نیروی انتظامی را گواه صادقی بر دفاع از امنیت و حقوق 
مردم دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه با هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی ارتباط 

ندارد و محصول این ارتباط می تواند امنیت و آرامش برای مردم باشد.
وی با بیان اینکه کالنتری ها در خط مقدم ارتباط با مردم هستند، بر ضرورت حقوقی تر 
ش��دن و روزآمدی بیش��تر کالنتری ها در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری 
تاکید کرد و ادامه داد: تاکید ما این است که کالنتری ها به مسائل حقوقی آشناتر شوند 
و بویژه در حوزه صلح و سازش فعالیت بیشتری داشته باشند. بر همین مبنا الزم است 
کارگروهی به ریاس��ت دادستان کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری از جرم، مرکز 
شورای حل اختالف و نیروی انتظامی در جهت رونق صلح و سازش در کالنتری ها و هر 

چه حقوقی تر شدن این مراکز، تشکیل شود.
 رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقض حقوق کودکان از 
سوی اروپا و آمریکا خاطرنشان کرد: طبق گزارش های رسمی از اروپا و آمریکا، نه تنها 
این کش��ور ها در فلسطین، لبنان، افغانستان، یمن و هر جای دیگری که پا گذاشته اند 
حقوق میلیون ها کودک را تضییع کرده اند بلکه در س��رزمین های خودشان نیز حقوق 

کودکان مورد تعرض قرار می گیرد.
رئیس��ی ادامه داد: ما به عنوان نظام اسالمی براساس دین و قانون اساسی خود، مدعی 
اروپا و آمریکا در زمینه نقض حقوق کودکان هستیم و امیدواریم با ابتناء به آموزه های 

دین، به حقوق کودکان در عرصه نظر و عمل توجه بیشتری شود.
همچنی��ن رئیس قوه قضاییه تأکید نمود: باید ب��ه اقبالی که در این ایام به قوه قضاییه 

شده پاسخ مثبت نشان داده شود.
براساس این گزارش، ساماندهی ارتباطات و مطالبات مردمی در دستور کار جلسه امروز 
شورای عالی قوه قضاییه بود که مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه و رئیس مرکز ارتباطات 

مردمی به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداختند و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
همچنی��ن در این جلس��ه نرم افزار بانک ایده ها در س��امانه خدم��ات قضایی به منظور 
بهره گی��ری از ایده ه��ای نوین و تحولی در قوه قضاییه م��ورد بهره برداری قرار گرفت و 
ریاس��ت محترم قوه قضاییه از اهتمام و تالش های جدی رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان که در ماه های اول مسئولیت خویش تحول چشمگیری در استان ایجاد و در 
جهت اجرایی ش��دن مصوبات سفر اخیر به آن استان نیز اقدامات مؤثری انجام داده اند 

تقدیر نمودند.


