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سرمقاله

نوروزیخبرداد:
بررسیطرح»ممنوعیتتحصیلفرزندان
مسئوالندرخارج«

اصوال کاربرد آزمایش��ی قوانین برای بررسی هر چه 
بیشتر ابعاد آنها، کاری مفید و عقالنی است و موجب 
می ش��ود آثار زیانبار قوانین قطعی و دائمی ناکارآمد 
بر مش��کالت زندگی مردم نیفزاید. قوانین آزمایشی 
دارای ماهیت��ی غیرقطعی و قلمرو زمانی موقت اند و 
در دوران گ��ذار از بی قانونی تا قانون قطعی و دائمی 
دارای کاربردند. تصویب قوانین آزمایشی در مجلس 
ش��ورای اس��المی آس��ان تر از قوانین قطعی است و 
به علت آزمایش��ی بودن، به نس��بت قوانین دائمی از 
حساسیت کمتری برخوردارند. در کمال تعجب طی 
دو دهه گذشته شاهد بروز پدیده ای در قانونگذاری 
کش��ور هس��تیم که مزایای قوانین آزمایش��ی را به 
معایبی چن��د و گاها مضراتی ف��راوان تبدیل نموده 
اس��ت. ظاهرا بس��یاری از قوانین آزمایش��ی از وجه 
آزمایش��ی خود خرس��ندند و قصد دائمی شدن نیز 
ندارن��د و در انتهای مهلت زم��ان قانونی اجرای آنها 
با ترفندهای گوناگ��ون میل به تمدید چندباره خود 
هس��تند. ماجرای این دس��ت قوانین در دولت ها و 
دوره های مختلف مجلس ش��ورای اسالمی شنیدنی 

و گفتنی است.
 سرنوش��ت قوانی��ن آزمایش��ی ابط��ال خودبخودی 
ی��ا تبدیل آنها به قوانین قطعی اس��ت. اما در س��ال 
ه��ای اخیر عاقبت دیگ��ری نیز ب��رای آنها بصورت 
روش جاری مرسوم شده است؛ تمدید! ظاهرا دولت 
ها زحمت کار کارشناس��ی بررس��ی عملکرد قوانین 
آزمایش��ی را به خود نم��ی دهند و برای حفظ وضع 
موج��ود و ت��داوم آن راه میان بر تمدی��د را بر می 
گزینن��د. پیروان روزمرگی برای حفظ خاطر مبارک 
خ��ود از هر گونه تن��ش و تغیی��ر احتمالی، معموال 
راح��ت تری��ن راه را برای گذران ای��ام خود انتخاب 

می کنند. 
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دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

ادامه صفحه 2

قانونگرایی آزمایشی!؟

تمدید اجرای قوانین 
آزمایشی برای 
چند دهه!!؟؟

روزنام�ه سیاس�ت روز در »چال�ش قان�ون« از 
شاهکارهای قانونگذاری ایران )16( رونمایی می کند:

اهداف ترامپ با نمایش اقدام به حمله نظامی

سی و نهمین شنبه اعتراضی فرانسه
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آمریکا چه بازی 
را در تنگه هرمز 
دنبال می کند؟!
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پیامحضرتآیتهللاخامنهایبهزائرانبیتهللاالحرام؛

آگهى مزایده فروش خودرو

روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان سمنان

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان سمنان در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو به شرح ذیل را صرفًا از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده سیستمى  به فروش برساند. الزم به ذکر است کلیه مراحل 
فرایند مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشایى پاکت و اعالم به برنده از طریق سامانه مذکور انجام 

خواهد شد.

عالقمندان در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه، براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت فوق الذکر مراجعه یا با مرکز راهبرى و 
پشتیبانى سامانه ستاد 41934-021 تماس حاصل فرمایند.

استان سمنان

نوع 
خودرو

مبلغ تضمین شماره شاسىشماره موتورمدلرنگتیپ
شرکت در مزایده

وانت 
نیسان

نوك دوکابین
مدادى

30/000/000 ریال411662       1384

وانت 
مزدا

سرمه اى دوکابین
متالیک

30/000/000 ریال1384496327
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اداره کل میراث فرهنگى،  بلوار نصر-  بلوار فجر-  آدرس: سمنان- شهرك غرب- 

صنایع دستى و گردشگرى استان سمنان

زمان بازگشایى: 98/6/2 ساعت 9 صبحآخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 98/5/31ساعت 18

زمان اعالم به برنده: 98/6/3

باور به قدرت 
موشکی

زمانیکهسیاسیونومسئولیننیزبه
قدرتنظامیافتخارمیکنند
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ع��ی��د س��ع��ی��د ق���رب���ان م���ب���ارک ب��اد


