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بررسی شکایت از نحوه عملکرد 
آخوندی و ملک زاده

مجلس شــورای اســامی وظیفــه قانون 
گذاری را بر اســاس قانون اساسی بر عهده 
دارد. قانــون گــذاری اصلــی ترین وظیفه 
مجلس شورای اســامی است و پس از آن 
نیز نظارت بر حســن اجرای قانون از دیگر 

وظایف خانه ملت است.
مصوبات مجلس شــورای اســامی پس از 
تأیید شورای نگهبان برای دولت و دولت ها 
الزم االجرا است و در صورت تخلف و ترک 
فعل از سوی دولت و دولت ها، می توان این 
مــوارد را از راه های قانونــی پیگیری کرد 
و دولــت را وادار به تمکیــن قانون کرد؛ و 
در نهایــت در صورت ادامــه رفتار دولت یا 
دولت ها در تمکین نکردن به قوانین راه های 
دیگــری در قانون تعبیه شــده که مجلس 

می تواند از آنها استفاده کند.
مجلس شورای اسامی چندی پیش طرحی 
را به تصویب رســاند با نــام طرح راهبری 
مجلس شورای اسامی برای رفع تحریم ها.  
به زبان ساده این طرح طرف مقابل را وادار 
می کنــد تا با اقداماتی کــه ایران در زمینه 
هسته ای انجام می دهد، به تعهدات خود باز 

گردد و برجام را اجرا کند.
بیش از 7 سال است که ایران معطل برجام 
مانده تا شــاید آمریکا و اروپا هوس کنند تا 
تعهدات خود را اجرا کنند اما ماجرای برجام 
مثال این ضرب المثل اســت که می گوید 
»بــزک نمیــر بهار میــاد کمبزه بــا خیار 
میاد« اکنون با گذشت 7 سال از مذاکرات 
هسته ای و امضای قرارداد برجام میان ایران 
و 5+1 که البته آمریکا دو ســال است از آن 
خارج شده، ایران همچنان به تعهدات خود 
پایبند اســت و تنها در چند مرحله برخی 
از تعهدات خــود ذیل برجــام را به خاطر 
بدعهدی آمریکا و اروپا کنار گذاشته است. 
مصوبه مجلس شــورای اســامی که تأیید 
شــورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی 
را به همراه دارد با مخالفت شــدید دولت و 

دولتمردان همراه بوده است.
در همیــن حال از ســوی دیگــر دولت به 
خاطر بودجه ای که به مجلس تسلیم کرده 
تا نمایندگان ملت آن را بررســی کنند، به 
خاطــر مواضع مجلس نســبت بــه بودجه 
ســال 1400 گایه دارد. اکثر کارشناسان 
اقتصــادی اعتقاد دارند کــه بودجه تنظیم 
شــده در دولــت غیــر واقعی، تــورم زا و 
دستنیافتنی اســت و حتی دولت بعدی را 
که در ســال 1400 بر سر کار خواهد آمد، 
بدهکارتر می کند. مجلس در صدد است تا 
بودجه را بر اســاس تأکیدات و توصیه های 
رهبری بــرای اصــاح بودجــه و اقتصاد 
مقاومتی تصویب کنــد در حالی که دولت 
در بودجــه 1400 بــر روی فروش نفت به 
میزان روزانه دو میلیون 300 هزار بشــکه 
نفت حســاب باز کرده اســت و دالر را نیز 
بــا رقم 11 هــزار تومان در بودجه بســته 
اســت. آقای روحانی روز گذشته در انتقاد 
از مجلس شورای اسامی اظهار داشت؛»از 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسامی 
خواهش می کنم توجه داشــته باشند، این 
بودجه اولین کار مشترک مجلس یازدهم و 
دولت دوازدهم است. متأسفانه در این چند 
ماه نتوانســته ایم کار مشترک انجام دهیم 
چون مجلــس محترم لوایح مــا را به یک 
اتاق بایگانی برده اســت و سونامی طرح ها 
را شــروع کرده اســت و هر روز طرحی را 
ارائه می دهد. البته این نیز مشــکلی ندارد 

و خودشان می دانند.«
رئیــس جمهور در بخش دیگر ســخنانش 
گفت؛»کســی نمی تواند بــرای دولت خط 
مشــی تعیین کنــد. خط مشــی را فقط 
رئیس جمهــور تعییــن می کنــد، کســی 
نمی توانــد برنامه برای دولــت تعیین کند، 
برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. 
به همین دلیل مــردم پای صندوق های آرا 
می آیند و به شخص رئیس جمهور و برنامه 
او رأی می دهنــد. خوشــبختانه در دفعات 
اخیر صدا و ســیما خیلی خــوب تبلیغ و 
ترویــج کرد کــه ای مردم! شــما که پای 
صندوق رأی می آیید به فرد رأی ندهید، به 
برنامه رأی دهید. مــردم هم همین کار را 

کردند و به برنامه ها رأی دادند.«

رای به وعده هایی که 
محقق نشدند

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ
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محمد صفری

سرلشکر سالمی: 
وجودمان را برای دفاع از مردم فدا می کنیم

فرمانده کل ســپاه پاســداران گفت: ما شرمنده مردممان هســتیم و تمام وجودمان را می دهیم تا 
مشــکات مردم حل شده و دیگر مشکلی هم برای مردم پیش نیاید. سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســامی فرمانده کل ســپاه پاسداران  انقاب اسامی برای بررســی وضعیت مناطق دچار آبگرفتگی 
در بندر امام خمینی خوزســتان حاضر شــد. فرمانده کل سپاه پاسداران در بازدید میدانی از مناطق 
آبگرفته با بیان اینکه بندر امام خمینی مشــکات اساسی و جدی و نیاز به رسیدگی دارد، گفت: از 
مســئوالن محلی و اســتانی می خواهم به طور ویژه برای حل مشکات اساسی این شهر برنامه ریزی 
کنند.  سرلشــکر  سامی تصریح کرد: ســپاه نیز مثل همیشه کنار مردم است و برای کمک به مردم 
این شــهر آمادگی کامل داریم. براساس طرح برنامه ریزی شده امروز در 4 نقطه این شهر لوله گذاری 
صورت می گیرد تا در صورت بارش، آب به بیرون هدایت شود و شهر مجدداً دچار آبگرفتگی نشود.

وی تصریح کرد: ســپاه برای حمایت و کمک به مردم آسیب دیده از آبگرفتگی نیز برنامه ریزی کرده 
است  و برای تعمیر و تجهیز منازل آسیب دیده در خدمت مردم هستیم.

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی افزود: سپاه از طرفی پیگیری می کند که مسئوالن کشوری 
برای کمک به مردم تحرک بیشتری پیدا کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی با اشــاره به شــکیبایی مردم و صبر آنان گفت: ما شرمنده مردممان هستیم و تمام وجودمان را 
می دهیم تا مشکات مردم حل شود و دیگر مشکلی هم برای مردم پیش نیاید.  تسنیم

پیکر »آیت هللا یزدی« در حرم مطهر کریمه اهل بیت )ع( 
آرام گرفت

پیکر آیت اهلل محمد یزدی رئیس فقید جامعه مدرســین حوزه علمیه، در قم تشــییع و در حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه )س( به خاک سپرده شد. مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم آیت اهلل محمد 
یزدی رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عصر روز گذشته با حضور جمعی از علما، مسئوالن و 
مردم قم در این شهر برگزار شد. پیکر رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از تشییع بر روی 
دســتان مردم از مسجد امام حسن عسکری)ع( به سمت حرم مطهر حضرت معصومه)س( و اقامه نماز 
میت توســط آیت اهلل جعفر سبحانی، در مسجد باالسر در بارگاه ملکوتی بانوی کرامت به خاک سپرده 
شــد. آیت اهلل محمد یزدی پیش از ظهر روز گذشته پس از طی یک دوره بیماری در قم به دیدار حق 
شتافت. ریاست دادگاه انقاب اسامی قم، ریاست دفتر امام)ره( در قم، نمایندگی مجلس خبرگان قانون 
اساســی، عضویت در شورای بازنگری قانونی اساسی، ریاست قوه قضائیه با حکم مقام معظم رهبری در 
دو دوره پنج ساله، نمایندگی رؤسای سه قوه در هیأت سه نفره حل اختاف بین مرحوم رجایی و بنی  
صدر، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، نائب رئیس و قائم مقام اجرائی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، عضویت در دوره چهارم و پنجم شورای عالی حوزه های علمیه و رئیس دوره پنجم آن شورا از جمله 

مسئولیت های وی بوده است.  فارس

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد 
شناسایی ۱۰۲۲۳ بیمار جدید کرونایی

ســخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور پرداخت و گفت: ۲۹5 بیمار دیگر 
کرونایی جان خود را از دست دادند. سیما سادات الری، بعد از ظهر چهارشنبه 1۹ آذر ۹۹ در ارتباط 

زنده با شبکه خبر سیما، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.
سخنگوی وزارت بهداشت، اظهار داشت: از روز سه شنبه تا روز چهارشنبه 1۹ آذر 13۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 10 هزار و ۲۲3 بیمار جدید مبتا به کووید 1۹ در کشــور شناسایی 
شدند که یک هزار و 747 نفر از آنها بستری شدند. وی گفت: مجموع بیماران کووید 1۹ در کشور 
به یک میلیون و 7۲ هزار و ۶۲0 نفر رسید. وی افزود: متأسفانه در طول این مدت ۲۹5 بیمار کووید 
1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 51 هزار و ۲1۲ نفر رســید. 
به گفته وی، خوشــبختانه تا کنون 7۶5 هزار و ۶3۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند. الری اظهار داشت: 577۹ نفر از بیماران مبتا به کووید 1۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
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آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت دوم
نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد پروژه  های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و 
جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت  واگذار نماید.

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ  1399/09/19  لغایت 1399/09/24
2- کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام 

خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/10/06

4- تاریخ جلسه بازگشائي پاکات پيشنهاد قيمت در روز یكشنبه مورخ  1399/10/07 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- ارسال پاکت الف )اصل تضامين شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین )دبيرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حكيم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان قزوین  اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمایند.

9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131 ميباشد.
             نوبت اول  1399/09/19      -       نوبت دوم  1399/09/20

نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآوردصالحيت مورد نيازمبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهرديف

اجرای سيستم روشنايی مقاطع 1
رتبه 5 نيرو7/570/534/101380/000/000مجهز به دوربين های نظارتی

فهرست بهای راهداری، 
تاسيسات برقی و 

توزيع نيروی برق 1399
يک مرحله ای۲09900131۶00013۲ 

لکه گيری و روکش آسفالت ۲
فهرست بهای راهداریرتبه 5 راه و ترابری44/417/۲4۲/9۶۲۲/۲۲1/000/000حفاظتی محور آبيک-طالقان

 يک مرحله ای۲09900131۶000133 1399

يک مرحله ای۲09900131۶000134قيمت مقطوعپروانه بهره برداری۲7/000/000/0001/350/000/000خريد يک دستگاه بيل مکانيکی  3

4

تعميرات، نگهداری و راه اندازی 
11۲ دستگاه از ماشين آالت سنگين 
و نيمه سنگين اداره کل راهداری و 

حمل جاده ای استان قزوين
 )پروژه سطح استان(

يک مرحله ای۲09900131۶000135 قيمت مقطوع-9/500/000/000475/000/000

5

تعميرات، نگهداری و راه اندازی 
11۲ دستگاه از ماشين آالت سنگين 
و نيمه سنگين اداره کل راهداری و 

حمل جاده ای استان قزوين 
)پروژه قزوين-رشت(

يک مرحله ای۲09900131۶00013۶قيمت مقطوع-8/500/000/0004۲5/000/000

آگهی مزایده عمومی شماره  99/100

شهردار کاشان - سعید ابریشمی راد

ت اول
نوب

موضوع مزایده: واگذاری قطعه زمین شماره سه واقع در بلوار دانش 12 متری 
زیدی مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده منضم 
سی  و  )سیصد   330/000/000 مبلغ  جمعا  مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا  سپرده 

نقدی در وجه شهرداری کاشان 
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/10/9 از اداره پیمان و رسیدگی ، 
پاکتها در  بازگشایی  و   99/10/11 تاریخ  تا  پیشنهادات حداکثر  قبول  مهلت 

مورخ 99/10/14 در محل شهرداری کاشان خواهد بود. 
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده ، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8- 55440055- 031

شهرداری کاشان

نقدی بر سخنان روز گذشته  رئیس جمهور

روحانی در جلسه هیئت دولت:

خط مشی دولت را 
من تعیین می کنم

مجلس سونامی طرح راه انداخته است


