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ربیعی:
پشت سر تخریب مسئوالن، منافقین 

قرار دارند

نظارت کاغذی
برخورد مجازی 

گفت وگو گام اول 
هر طرح قابل اجرا 

است
در ادبی��ات عام��ی زبانزد )ضرب المث��ل( زیبایی 
وج��ود دارد که می گوید: »هرس��خن جایی و هر 
نکت��ه مکان��ی دارد«. این جمله ارزن��ده به نقش 
موقعیت و زمینه در کیفیت س��خن اش��اره دارد. 
عناص��ر ورامتن��ی و پیرامتن��ی در کن��ار رواب��ط 
بینامتنی در فهم کالم نقش اساسی دارند. برخی 
محققین زبان شناس��ی متعقدند که اصوال سخن، 
بازتابش محیط پیرامونی خود است. تناسب کالم 
ب��ا محیط پیرامونی خود از اعم متنی و اجتماعی، 
می تواند کلید فهم آن باش��د. اس��تفاده از عوامل 
نابجا و کاربرد نابج��ای عناصر متنی می تواند به 
فهم موضوع در متن آس��یب جدی برساند. تصور 
کنید کس��ی را که با لجن و با خط زشت بر دیوار 
سفید همسایه )بدون اجازه او( بنویسد: »النظافه 
من االیم��ان«. حدیث زیبای نبوی با این ش��یوه 
تبلیغ چ��ه تاثیری در مخاطبان خواهد داش��ت؟ 
آیا می توان انتظار داش��ت که اینگونه کاربردهای 
عناصر متنی و اجتماعی در مخاطبان اثر مطلوب 
داشته باش��د؟ قانون و قانونگذاری به عنوان یکی 
از مه��م ترین ن��گارش های متن��ی در جامعه به 
شدت تحت تاثیر عناصر متنی و شرایط پیرامتنی 
خود اس��ت. قواره قانون به لحاظ ش��کل و محتوا 
دارای پیکره بندی خاصی است که سرنوشت آن 
را تعیین م��ی کند. آش��فتگی موضوعات و نحوه 
چیدمان آنها در متن قانون و کاربرد عناصر متنی 
ش��امل واژگان، اصطالحات و عالیم سجاوندی در 
نح��وه فهم، پذیرش و اجرای قانون دارای اهمیت 
اس��ت. آش��فتگی موضوعی و محتوایی در قانون 
دارای بیش��ترین نقش در ناکارآمدسازی و یا بی 
اهمیت نمودن آن دارد. یکی از آسیب های جدی 
موجود در قانونگذاری کشور، انجام تغییرات نابجا 
در قوانین است. تغییرات نابجا به این معنی است 
که یک قانون یا ماده یا تبصره ای از یک قانون در 
قانون غیرمرتبط دیگر تغییر می یابد. نابجایی این 
دست تغییرات موجب می گردد که معموال از دید 
کارشناسان، مجریان و مردم پنهان بماند و منافع 
عمومی موجود در این تغییرات نادیده گرفته شود. 
این روش از اعمال تغییرات در واقع نوعی وصله و 
پینه کردن قوانین با وصله های ناهمرنگ )ناجور( 
اس��ت که در آن موضوعات جورواجور موجود در 
قوانی��ن چندمنظوره، ب��دون منظور خاص در هم 
می آمیزن��د و قوانین چندپاره ب��ا عنوان واحد را 
تش��کیل می دهند. تدوین کنن��دگان و تصویب 
کنن��دگان بر این تصورند که ای��ن تغییرات نابجا 
خ��ود دارای دس��ت و پایند و هر ک��دام از آنها بر 
سر جای خویش منقح ش��ده یا می شوند یا باید 
بشوند اما افسوس که بی نظمی حاصل از این نوع 
تدوین و تصویب و تایید قوانین، جز س��ردرگمی 
ب��رای مجریان و مردم س��ودی به هم��راه ندارد. 
کاربرد نابج��ای قوانین نابج��ا از طریق تداخالت 
متداخ��ل قوانین موجب می ش��ود ک��ه برخی از 
قوانین نوش��ته ش��وند ولی خوانده و اجرا نشوند! 
بر این اس��اس جای پای نابج��ای همه قوانین در 
ی��ک قانون قابل پیش بینی اس��ت. قوانین جابجا 
و ت��ا به تا معم��وال قوانی��ن چندموضوعی اند که 
تغییر نابج��ای یک قانون در قانون��ی دیگر انجام 
شده است. به عبارت دیگر حضور گرم یک قانون 
در هم��ه قوانین و حضور گ��رم تر همه قوانین در 
یک قانون محقق شده است. میراث منطقی شیوه 
قانونگذاری به روش ایرانی، وجود انباری بی طبقه 
و بی طبقه بندی از قوانین نابجاست که اولین اثر 
آن انبارش ناکارآمدی هاست. داشتن توده درهم 
و برهمی از قوانین با موضوعات متداخل، هیچگاه 
به حل مش��کالت مردم کمک نکرده و نمی کند. 
مهم ترین آثار ناگوار قانونگذاری نابجا از دسترس 
خارج شدن قوانین است و با توجه به عدم تنقیح 
قوانین در کش��ور، کارآمدی این دس��ت قوانین با 
مشکل جدی روبروست. این موضوع موجب شده 
است که قوانین مرتبط با هر یک از قوانین اصلی 
از نظر حجم قوانین بس��یار بیشتر از قوانین اصلی 
است و به نظر می رسد حاشیه قوانین از اصل آن 
پر رنگ تر است. موضوع قوانین نابجا در دو موضع 
دارای آثار زیانبار است یکی نسبت به قوانین اصلی 
خود که از آن جدا افتاده است و دیگری در جای 
نابجایی که در آن قرار گرفته اس��ت. حال پس از 
گذش��ت از چهار دهه قانونگذاری، کشور با پدیده 
تورم در قانون و قانونگذاری و تش��دید مش��کالت 
در زندگی مردم روبروس��ت. چگون��ه می توان با 
یک تحلیل به هر دو مشکل پاسخ گفت؟ با وجود 
تورم قانون، انبوه مشکالت در زندگی مردم نشانه 
چیست؟ با وجود مشکالت روزافزون، معنای تورم 
در قانون و قانونگذاری کش��ور کدام است؟ به نظر 
می رسد بیماری بیش فعالی قانونگذاران تاکنون 
نتوانسته است بر مش��کالت متعدد زندگی مردم 
در کش��ور غلبه کند. از ای��ن رو تورم قانون نیز به 
موازات افزایش مش��کالت در زندگی مردم رو به 

گسترش است.

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

صفحه 5

قانونگرایی نابجا!؟ 
اهمیت طرح پیشنهادی مسکو برای 
امنیت خلیج فارس از نگاه کارشناسان
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اصالحیه و لغو نابجای 
قوانین در قوانین دیگر!!

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« 
از شاهکارهای قانونگذاری ایران )14( 

رونمایی می کند:

صفحه 8
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سیاست روز گرانی پی در پی محصوالت لبنی 
را بررسی میکند؛

روحانی:
انگلیسی ها در توقیف نفتکش ایرانی متضرر 
خواهند شد

آگهى مزایده عمومى شماره 2م-98-57 

اداره کل راه آهن کرمان 

ول
ت ا
نوب

شرکت راه اهن جمهورى اسالمى ایران 
اداره کل راه اهن کرمان

اداره کل راه آهن کرمان در نظر دارد: اجاره بهره بردارى  از غرفه عرضه مواد غذایى ایستگاه راه آهن کرمان به صورت 
اجاره را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت(setadiran.ir) و با شماره  مزایده 2م-57-98 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
1.زمان انتشار در سایت: 98/5/9 به صورت الکترونیکى برگزارمى نماید.

2. مهلت دریافت اسناد مزایده: سه شنبه 98/5/15 ساعت 14:00
3. تاریخ بازدید: 98/5/15

4.آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: شنبه 98/5/26 ساعت 14:00
5. زمان بازگشایى : یکشنبه 98/5/27 ساعت 10:00

6. مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه قابل 
تمدید مى باشد.

7.بهره بردار باید داراى پروانه کسب از اتحادیه مربوطه باشد. در صورتیکه شرکت کننده در مزایده داراى جواز کسب 
مربوطه نباشد با تکمیل فرم تعهدنامه محضرى ضمیمه متعهد مى گردد تا سه ماه از زمان برندگى نسبت به ارایه جواز 

کسب معتبر براى مکان مورد نظر در اسناد مزایده اقدام نماید.
8. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1-9: برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده( در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. ضمنا مى بایست 
اصل اسناد بارگزارى شده به صورت مهر شده به نشانى : کرمان جاده تهران- اداره کل راه آهن کرمان –اداره منابع 

انسانى  و رفاه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
مزایده،قابل  سامانه  عمومى  اعالن  برد  در  اجاره  نحوه  و  مشخصات،شرایط  شامل  اجاره  موارد  اطالعات  کلیه   :9-2

مشاهده،بررسى و انتخاب مى باشد. 
3-9: عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن)با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند.مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه:021-41934
اطالعات  تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/مزایده گر موجود 

است.
هزینه چاپ و نشر آگهى بعهده برنده مزایده مى باشد. 465م-الف

شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

  ش�رکت گاز اس�تان ته�ران در نظ�ر دارد انجام امور خدم�ات امداد، گازب�ان، متقاضیان، 
مش�ترکین، قرائ�ت و توزیع قبوض، وصول مطالب�ات، خدمات اداری، مال�ی، کاال، خدمات 
دفت�ری، نظافتچی و آبدارچی شهرس�تان ورامین را از  طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران 

تهران، خیابان ایرانشهرش�مالی، نبش خیابان اراک، س�اختمان ش�ماره 160، طبقه چهارم، 
بلوک 7، امور ق�راردادها 

2-  موض�وع مناقص�ه: انجام امور خدمات ام�داد، گازبان، متقاضیان، مش�ترکین، قرائت و 
توزی�ع قبوض، وص�ول مطالبات، خدم�ات اداری، مالی، کاال، خدمات دفت�ری، نظافتچی و 

آبدارچی و ... شهرستان ورامین مي باشد.
3- مدت اجراء پروژه: مدت اجراء پروژه 730 )هفتصد و سی( روز تقویمي مي باشد. 

4-نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری 
5- محدوده قیمت پایه اولیه: 000’000’000’95 تا 000’000’000’98ریال می باشد.

6- محل اجراء پروژه: در محدوده شهرستان ورامین میباشد.
7-زم�ان ع�ودت اس�ناد ارزیاب�ي کیف�ي : ت�ا پای�ان وق�ت اداري روز چهارش�نبه  مورخ 

1398/05/23 مي باشد.
8-معیارهاي ارزیابي کیفي: تجربه و دانش در زمینه مورد نظر- حس�ن س�ابقه در کارهاي 

قبلي- توان مالي- کفایت کارکنان کلیدي - بومي بودن 
9- شرایط متقاضي:

داشتن شخصیت حقوقي. 
داشتن مجوز انجام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه . 

داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاران. 
ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.

ارائه صورت هاي مالي حسابرس�ي ش�ده سال 1396 توسط س�ازمان حسابرسي یا اعضاي 
جامعه حس�ابداران رس�مي جهت پیمانهاي بی�ش از ده برابر معامالت متوس�ط الزامي مي 

باشد .
اسناد مناقصه پس از ارزیابي و امتیاز دهي در اختیار آن دسته از شرکت کنندگاني قرار مي 

گیردکه حداقل امتیاز ارزیابي کیفي را کسب نمایند.
 ضمنًا هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیاني که داراي شرایط مذکور در بندهاي "8" و "9" فوق بوده و آمادگي اجراي خدمات 
را دارند، مي توانند نس�بت به دریافت اس�ناد ارزیابي کیفي مذکور بصورت الکترونیکي از 
س�ایت ش�رکت گاز اس�تان تهران www.tehrangasco.ir  اقدام و در مهلت تعیین شده 
فوق الذکر با در دس�ت داشتن اعالم آمادگي  نس�بت به عودت مدارک به امور ق�راردادها 

شرکت گاز استان تهران مراجعه نمایند. کدفراخوان: 3209531

ت دوم
    نوب

)  فراخوان ارزيابي كيفي به شماره 98-05/0044 (
)شماره مجوز:1398/2633(

 روابط عمومی شركت گاز استان تهران
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اعدام مردم بحرین  
با طناب معامله قرن
 یک شهروند دیگر در تیراندازی مزدوران آل خلیفه به شهادت رسید

چرا دولت 
گزارش 
عملکرد

 نمی دهد؟
صفحه 3

رأی شورای حل اختالف الزم االجرا است

صفحه 6


