
تخلف محرز دولت در اجرای سیاست ارز 4200 تومانی

اجرای اصالحیه یک 
قانون قبل از تصویب 

اصل آن!!؟؟

انتقال 40 هزار 
داعشی در تبانی 
آنکارا- واشنگتن 

اقدامات قابل انجام 
در گام چهارم کاهش 

تعهدات برجام

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

صفحه 6

صفحه 8

همزمان با انتقال نظامیان آمریکایی به 
عراق فاش شد

از نگاه کارشناسان مطرح شد:

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« 
از شاهکارهای قانونگذاری ایران )26( 

رونمایی می کند:

صفحه 5

روحانی:
حماسه بی نظیر اربعین موجب 

قدرت نمایی اسالم و یأس دشمنان شد
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بدون تردید وجود مش��کالت متع��دد مانند گرانی، 
بیکاری، فقر، طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، 
افزایش س��ن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، 
واردات ب��ی رویه، قاچاق کاال، خشکس��الی، ترافیک، 
آلودگی های محیط زیس��ت، مصرف گرایی، رش��وه، 
مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، 
آس��یب های اجتماعی و... زندگی مردم را )بویژه در 
دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران( 
دش��وار نموده است. بین مشکالت متعدد در زندگی 
مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود 
دارد. بنابراین ردیابی مشکالت زندگی مردم از طریق 
تقس��یم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. نتیجه منطقی وجود و تداوم مشکالت متعدد 
در زندگ��ی مردم م��ی تواند به ناکارآم��دی لوایح و 
مجموع��ه مصوبات دولت و اج��رای ناکارآمد قوانین 

توسط دولت ارتباط داشته باشد.
روزنامه سیاس��ت روز با اختص��اص صفحه »چالش 
قان��ون« از اوای��ل اردیبهش��ت ماه س��ال 1398 در 
صفحه هشت روزهای دوشنبه خود به بررسی دقیق 
رابطه مش��کالت زندگی مردم با وظایف تقس��یم کار 
مل��ی در نظام قانونگرایی پرداخته اس��ت که تاکنون 
25 ش��ماره از آن منتشر شده است. در همین راستا 
10 فق��ره نامه به ش��ماره ه��ای 10/03044 مورخ

10 نامه بی پاسخ به دولت!؟

ادامه صفحه 2

سردار سالمی: 
دستگیری سرشبکه آمدنیوز سرویس های 
اطالعاتی بیگانه را غافلگیر کرد
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سرمقاله
صفحه 7

((آگهى مناقصه عمومى 98/50 ))

شهردارى نسیم شهر در نظر دارد به استناد بند 8 مصوبه شماره 134 شوراى اسالمى شهر 
از محل اعتبارات داخلى نسبت به اجراى پروژه ذیل از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.
از اشخاص حقوقى واجدشرایط دعوت مى گردد جهت شرکت در مناقصه و  بدینوسیله 
دریافت اسناد به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتر 
ارسال  فرمائید.ضمنا مهلت  تماس حاصل  داخلى 145  تلفن 021-56753655  با شماره 
پیشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم بوده و هزینه چاپ آگهى به 

عهده برنده ى مناقصه مى باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول:1398/07/22                              
تاریخ چاپ نوبت دوم:1398/07/29

مبلغ اعتبار پروژه موضوع مناقصهردیف
(به ریال)

سپرده  مبلغ 
مناقصه  در  شرکت 

(به ریال)

منظور 1 به  تریلى  سیم  کشنده  دستگاه  یک  اجاره 
حمل و انتقال زباله و پسماند شهرى از مرکز زباله به 

مرکز پسماند واقع در سایت رودخانه شور

 3 /000 /000 /000
ریال

 1 5 0 /0 0 0 /0 0 0
ریال

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

  روابط عمومى
     شرکت آب وفاضالب روستایى استان گیالن
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مبلغ برآورد (بریال)شهرستانعنوانردیف
 

رتبهرشته  مبلغ تضمین  (بریال)
تاریخ خاتمه 
فروش

تسلیم پیشنهاد 
قیمت

مدت 
اجرا 
ماه   

تاریخ بازگشایى

1

عملیات اجرایى لوله گذارى بطول 6000 
متر با لوله پلى اتیلن ، احداث مخزن 30 
مترمکعبى و بهسازى چشمه و فنس کشى 
اطراف مخازن 30 و 150 مترمکعبى 
روستاى مژده از توابع شهرستان شفت

98/08/22   6                                                                                                                                              98/08/20 598/08/06آب5/788/501/832290/000/000شفت

در گفت وگو سیاست روز با رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح شد؛

حسین فریدون
 زندان نرفته به مرخصی رفت!

صفحه 3


