
واکنش عارف به شایعات 
درباره کاندیدا نشدنش در 

انتخابات مجلس

برخی از مدیران کشور خود 
را قانون می دانند!

تحرکات مشکوک 
وه های مسلح در  گر

بغداد

تحرکات مشکوک گروه های مسلح در بغداد 
مانع تراشی گروه های مسلح دربرابر فعالیت کارکنان دولت و بستن راه ها و پل ها و تعطیلی نیروگاه برق بغداد، 
تأکید صالح و مالکی بر ضرورت گرفتن فرصت از دشمنان و مهار فتنه و افشای نقش بعثی ها و صرخی ها در 

به خشونت کشاندن تظاهرات عراق از جمله خبرهای عراق است.
 برهم صالح رئیس جمهوری عراق و نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون در دیدار با یکدیگر به بررسی 
آخرین اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور پرداختند. صالح و مالکی در این دیدار همچنین تدابیری را که 
می تواند به تحقق خواسته های تظاهرات کنندگان کمک کند، بررسی کردند. بر اساس بیانیه دفتر مالکی، دو 
طرف همچنین بر ضرورت حفظ مسالمت آمیز بودن تظاهرات و خلل وارد نشدن به امنیت و نهادهای دولتی 
و مدارس و دانشگاه ها و شرکت های نفتی و بنادر و تسریع در اجرای بسته اصالحاتی که دولت اعالم کرد و 

اعتماد نمایندگان ملت در پارلمان را به دست آورد، تأکید کردند.
این بیانیه آورده است دو طرف همچنین تمام طرف ها و گروه های سیاسی و مردمی را به حمایت از این 
برنامه اصالحاتی دعوت و تأکید کردند همه باید هوشیاری خود را حفظ کرده و فرصت را از دشمنان گرفته 

و فتنه را مهار کنند.
یک تحلیلگر سیاسی درباره بروز خأل سیاسی در صورت برکناری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری و عدم 
انتخاب شخصیت جایگزین وی هشدار داد.حافظ آل بشاره با بیان این مطلب افزود آمریکا نظامیانش را در 
عراق مستقر خواهد کرد، همان کاری که در سال 2003 انجام داد و در انتخاب نخست وزیر جدید دخالت 
خواهد کرد.بشاره تصریح کرد عادل عبدالمهدی پس از توافقات دشوار و درگیری و کشمکش میان گروه های 
سیاسی به مقام صدارت رسید و در صورت استعفای عبدالمهدی، انتخاب شخصیت جایگزین وی بسیار 
دشوار خواهد بود و ممکن است منجر به بروز خأل سیاسی شود.وی افزود استعفای عبدالمهدی و بروز خأل 
سیاسی سبب می شود که فتنه افکنان که بر موج تظاهرات سوار می شوند، از آن سوء استفاده کنند، بنابراین، 
تصمیم برکناری یا استعفای عبدالمهدی، هوشمندانه و حکیمانه نیست. الفرات گزارش داد گروه هایی دیروز 
کارکنان نیروگاه برق الفارابی در منطقه البلدیات در شرق پایتخت را از این مکان به زور اخراج کردند. این 
رسانه پیشتر هم گزارش داده بود که برخی مناطق پایتخت شاهد بسته شدن راه ها و مدارس همزمان با 
اعالم نافرمانی مدنی از سوی تظاهرات کنندگان بوده است. الفرات گزارش داد گروه های مسلحی که راه ها 
را در برخی مناطق بغداد بسته بودند، عقب نشینی کرده و راه ها بازگشایی شد. این رسانه گزارش داده بود 
شهرک الصدر بغداد و مناطق دیگر پایتخت شاهد اعتصاب اجباری است که گروه های مسلح آن را اجرا 
می کنند، این گروه ها در راستای اجرای اعتصاب، مانع رفتن کارکنان به ادارات شده و راه های اصلی را در 

پایتخت بسته  بودند.
جاسم  البیاتی وزیر اسبق عراقی گفت تظاهرات حقی است که قانون اساسی برای بیان نیازها و خواسته های 
شهروندان تضمین کرده است.البیاتی به العهد نیوز گفت تظاهرات حق مشروع همه شهروندان است، ولی 
در این زمان به یک پیچ خطرناک تبدیل ش��ده و آن تش��دید فشارها بر اقتصاد عراق در جنوب از طریق 
بس��تن بنادر و چاه های نفتی یا عدم حضور کارکنان در ادارات خود اس��ت که معنایش فروپاشی اقتصاد 
عراق در صورت ادامه این شیوه است. البیاتی اظهار داشت سخنان مرجعیت  عالی نقشه راه و هر شکلی از 
اشکال تغییر را مشخص کرد، ساختار یا نظام اگر قرار است متحول شود باید از طریق همه پرسی بر اساس 
رهنمودهای مرجعیت صورت گیرد. خبر دیگر آنکه قیس الخزعلی رهبر گروه مقاومت »عصائب اهل الحق« 
در عراق، با انتقاد از نظام پارلمانی و حزبی این کشور، گفت، تشکیل کمیته مستقل انتخاباتی دروغی است 
که کسی آن را باور نخواهد کرد. الخزعلی با بیان اینکه »۹۹ درصد تظاهرات کنندگان ارتباطی با احزاب 
یا برنامه های سیاسی ندارند، یکی از قوای سه گانه در عراق را به دخالت در اعتراضات متهم کرد و گفت  
»مشکل در اسالم نیست. مشکل در قانون اساسی عراق است. به نام قانون اساسی ما را تاراج کردند نه به نام 
دین«. انتقاد الخزعلی به قانون اساسی، اشاره به انتقاد از نظام حزبی و پارلمانی است که بر اساس آن دولت بر 
اساس سهم خواهی های حزبی تشکیل می شود. اخیرا هاد العامری رئیس ائتالف سیاسی الفتح، نظام پارلمانی 
در کشورش را نظامی شکست خورده توصیف و اعالم کرد که کشورش برای حل مشکالت به نظامی جدید 
نیاز دارد. تاکنون ائتالف النصر به ریاس��ت حیدر العبادی نخست وزیر پیشین از برقراری نظام ریاستی به 
جای پارلمانی استقبال کرده و جریان صدر به رهبری مقتدی الصدر و مسعود بارزانی رئیس سابق منطقه 

کردستان عراق، با آن مخالفت کرده و گفته اند، مشکل در نظام کنونی اداره کشور نیست.

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه
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گفتگو با حجت االسالم احمد سالک 
نماینده مجلس شورای اسالمی: 

صفحه 8
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بدون تردید وجود مش��کالت متعدد مانند گرانی، 
بی��کاری، فق��ر، طالق، اعتیاد، حاش��یه نش��ینی، 
مس��کن، افزای��ش س��ن ازدواج، تجم��ل گرایی، 
مهاج��رت مغزه��ا، واردات بی روی��ه، قاچاق کاال، 
خشکس��الی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، 
مصرف گرایی، رش��وه، مدرک گرایی، بوروکراسی، 
پارتی بازی، فس��اد اداری، آس��یب های اجتماعی 
و... زندگی مردم را )بوی��ژه در دوران تحریم های 
ظالمانه دش��منان علیه ملت ایران( دش��وار نموده 
اس��ت. بین مش��کالت متعدد در زندگ��ی مردم و 
کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. 
بنابراین ردیابی مش��کالت زندگی مردم از طریق 
تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. نتیجه منطق��ی وجود و تداوم مش��کالت 
متع��دد در زندگی مردم می توان��د به ناکارآمدی 
عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسالمی 

ارتباط داشته باشد.
روزنامه سیاس��ت روز با اختصاص صفحه »چالش 
قانون« از اوایل اردیبهش��ت ماه س��ال 13۹8 در 
صفحه هش��ت روزهای دوش��نبه خود به بررسی 
دقی��ق رابطه مش��کالت زندگی مردم ب��ا وظایف 
تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی پرداخته است 
که تاکنون 25 ش��ماره از آن منتش��ر شده است. 
در همین راس��تا 10 فق��ره نامه به ش��ماره های 
 10/03047  ،13۹8/02/14 م��ورخ   10/03044
م��ورخ   10/03053  ،13۹8/02/17 م��ورخ 
13۹8/02/23، 10/03056 م��ورخ 13۹/02/31، 
 10/03064  ،13۹8/03/07 م��ورخ   10/03057
م��ورخ   10/03076 و   13۹8/03/23 م��ورخ 
13۹8/04/03، 10/03087 مورخ 13۹8/04/25، 
10/03110 م��ورخ 13۹8/07/01 و 00/00000 
مورخ 13۹8/00/00 به مجلس ش��ورای اس��المی 
تقدیم ش��ده است. در هر یک از نامه های ارسالی، 
پرس��ش های کلی��دی پیرام��ون نح��وه عملکرد 
مجلس ش��ورای اسالمی )به عنوان یکی از اعضای 
تقس��یم کار ملی در قانونگذاری کش��ور بر اساس 
قانون اساس��ی( به رسم پرسش��گری مطرح شده 
است، علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون بصورت 
مکتوب جوابیه ای به روزنامه سیاس��ت روز ارسال 
نشده است. رونوشت کلیه نامه های یادشده برای 
دفت��ر مقام معظ��م رهبری و معاون��ت مطبوعاتی 
و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
ارس��ال ش��ده اس��ت. ضمنا اصل کلیه رسیدهای 
مرب��وط به دریافت نامه های فوق در دفتر روزنامه 

محفوظ است.
بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم در چهار دهه 
گذش��ته، نشانه بارز ناکارآمدی در عملکرد تقنینی 
و نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی است. بررسی 
گ��ذرای وضعی��ت قانونگذاری نش��ان می دهد که 
پیرامون هر یک از مشکالت زندگی مردم، ده ها و 
ش��اید صدها مصوبه در مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسیده اس��ت. اگر نمایندگان مردم در ده 
دوره گذشته مجلس شورای اسالمی، می دانستند 
و م��ی توانس��تند ب��ه تصویب لوای��ح و طرح های 
کارآمد در حل مشکالت زندگی مردم بپردازند که 
پرداخت��ه بودند و هم اکنون کش��ور با خیل عظیم 
مشکالت انباش��ته روی هم در زندگی مردم روبرو 
نبود. تصوی��ب هزاران مصوبه در مجلس ش��ورای 
اس��المی در هفت روز هفته و روزانه هفت س��اعت 
اما ناکارآمد نتوانس��ته است مشکالت زندگی مردم 
را حل نماید. سطحی نگری در مصوبات، اصالحیه 
ه��ای مکرر قوانین، بازی ه��ای زبانی و زبان بازی 
ه��ای و نبود زبان معیار قانونگ��ذاری، همه و همه 
دس��ت به هم دادند تا اهالی بهارستان نشین به راه 
قانونگذاری س��نتی خود بروند و مشکالت زندگی 
م��ردم نیز به راه خ��ود. صرف نظ��ر از ناکارآمدی 
در قانونگ��ذاری، نظارت بر حس��ن اج��رای قوانین 
و بکارگی��ری دقی��ق ابزارهای نظارتی نیز توس��ط 
مجلس شورای اسالمی به درستی انجام نمی شود. 
عضویت ناظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
انواع و اقسام ش��وراهای عالی، هیات امناء، مجمع 
عمومی و ... تاکنون نتوانسته است بر حسن اجرای 
قوانین عملکرد نظارتی مورد قبولی نداش��ته است. 
حل مش��کالت مردم از طریق قوانین میس��ر است 
و بقاء مشکالت نش��انه ناتوانی قانون و قانونگذاران 
اس��ت. وجود مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز به عنوان بازوی علمی و پژوهش��ی و 
کتابخانه مجلس ش��ورای اس��المی به عنوان منبع 
اطالعاتی نیز تاکنون نتوانس��ته اس��ت بر مش��کل 
ناکارآم��دی تقنین��ی و نظارت��ی مجلس ش��ورای 
اس��المی غلبه نماید. ت��ورم قان��ون و قانونگذاری، 
بیماری مزمن قانونگذاری س��نتی به سبک ایرانی 
است که به موازات افزایش تعداد قوانین بر حجم و 
سطح مش��کالت زندگی مردم نیز افزوده می شود. 
بی پاس��خ ماندن نامه های ده گانه سیاس��ت روز 
در پیگری حل مشکالت مردم در عملکرد مجلس 

10 نامه بی پاسخ به 
مجلس شورای اسالمی!؟

ادامه صفحه 2

امیر سرتیپ حیدری:
یگان های واکنش ارتش به 
۵ تیپ رسیده است

یوسف  نژاد: 
دو ساالنه شدن بودجه 

قانونی نیست
2
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سرمقاله

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
یک مرحله اي شماره 98/22/م اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام 
نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه:بهسازي ساختمان پانل ایستگاه یزد

2. مبلغ کل برآورد: 4,993,953,567 ریال بر اساس فهارس بهاي سال1398
3. مدت و محل انجام : 12/دوازده  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه

4. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 249,697,679(دویست و چهل و نه میلیون و ششصد ونود وهفت هزار و ششصد و هفتاد و نه )ریال 
5. شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 1- ارائه تصویر برابر اصل شده همزمان تائید صالحیت حداقل پایه 5/پنج در رشته ابنیه و پایه 5/پنج در رشته تاسیسات وتجهیزات از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي 2-ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
6. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7. مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 14:30 روزیکشنبه مورخ 1398/08/19
8. مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 14:30روزیکشنبه مورخ 1398/09/03

9. مدت اعتبار ضمانت هاى شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد .
10. پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. 

شماره تماس سامانه ستاد:  021-41934
پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

شناسه آگهى 648108

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار و مشارکت کننده 
در حوزه ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در راستاي اجراي مصوبه شماره 134259 مورخه  1396/5/25 شوراى اقتصاد در خصوص دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  مصوب سال 1393  مجلس شوراي اسالمی و اصالحات بعدي، در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را به سرمایه گذاران و 
مشارکت کنندگان واجد صالحیت طبق ضوابط و بخشنامه هاي قانون مذکور واگذار نماید . لذا عالقمندان می توانند جهت تهیه اسناد به واحد ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان 

استان اردبیل طبق مهلت مندرج در جداول زیر مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی برگزار کننده فراخوان: اردبیل  میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره 4075005507880350  بانک ملی شعبه مرکزي اردبیل و یا ضمانتنامه بانکی 

معتبر ، ارائه چک هاي جاري اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر « خارج از دو حالت قید شده» قابل قبول نمی باشد.
3-  مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 1398/8/16
4-  مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1398/8/28
5-  زمان بازگشایی:  ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 1398/8/29

6-  هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده فراخوان خواهد بود
7-  پیشنهادات رسیده در کمیسیون معامالت اداره کل ورزش  جوانان استان اردبیل باز و با توجه به صرفه و صالح این اداره کل برنده فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد.

8- در صورت انصراف برندگان فراخوان از عقد قرارداد ، تضمین شرکت در فراخوان آنان به ترتیب به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
9- شرکت کنندگان در فراخوان مشارکت باید به طرق مندرج در اسناد فراخوان ، توانایى مالى خود جهت شرکت در فراخوان را ارائه نمایند.

10- سرمایه گذار متعهد است پس از مشخص شدن وضعیت برنده شدن نسبت به ارایه تضمین انجام تعهدات ، بیمه مسئولیت مدنى و بیمه حوادث غیر مترقبه مکان پروژه اقدام 
نماید.

11- قیمت پیشنهادى ارایه شده بر اساس بازدید و اطالع صورت گرفته از میزان درآمد و هزینه محل اجراى پروژه ، با در نظر گرفتن جمیع عوامل دخیل در سرمایه گذارى و آگاهى 
از دستور العمل ماده 27 قانون الحاق (2) محل صورت پذیرفته است.

12- عالقمندان مى توانند اسناد فراخوان را از واحد دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل دریافت نمایند.
13- مدت زمان بهره بردارى پس از اتمام دوره بهسازى و سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

14-  اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهاد مشارکت کنندگان مختار است. 

وزارت ورزش و جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

گذارى مدل مشارکتمکان پروژهعنوان پروژه ردیف سرمایه  مبلغ 
(ریال)

پروژه  بهسازى  مدت 
(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان 
(ریال)

استخر 1 بهسازى 
فجر خلخال

(R.O.L.T ) خلخال
پرداخت   ، بردارى  بهره   ، بازسازى  و  تجهیز 

اجاره بهاء و انتقال

6131/000/000 ماه2/615/674/206

مذاکره کردن با 
آمریکا هیچ مشکلی 

را حل نمی کند

رهبر معظم انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان:

صفحه 2
نقش  ارتش در جبهه مقاومت 
جزو اطالعات طبقه بندی است

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

پیام تسلیت

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند 
تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و بردباری مسئلت داریم.

سرکار خانم سلطانی

روزنامه سیاست روز


