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سرمقاله

قانون محور اداره امور جامعه است و بقای جامعه از 
طریق قانون میسر است. روابط مشترک و چندجانبه 
بین افراد، گروه ها و س��ازمان ها در جامعه از طریق 
قانون تعیین می ش��ود. س��طوح تعام��ات فیمابین 

اجزای جامعه نیز بر طبق قانون تعیین می شود. 
قانون، مرزهای رفتار و حدود سلسله مراتب اختیارات 
و تکالیف در جامعه اس��ت. در واقع قانون، آینه تمام 
نمای اراده و عملکرد جامعه اس��ت. نقش��ه تحوالت 
جامعه و پیشرفت مادی و معنوی آن از طریق قانون 
و توسط قانونگذار ترسیم می شود. میزان پیشرفت و 
تعالی جامعه با قدرتمندی و پیشرو بودن قوانین آن 
رابطه مستقیم دارد. برای عقب ماندگی هیچ دلیلی 
جز قوانین ناکارآمد ولی فراوان نیاز نیست. اگر پس 
از بی��ش از 110 س��ال قانونگ��ذاری و ثبت چند ده 
هزار رکورد قانون در س��امانه قوانین و مقررات مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی، هنوز شاهد 
بروز یا تش��دید مش��کات متع��دد در زندگی مردم 
هس��تیم، قطعا باید ریش��ه مش��کات را در قانون و 
قانونگذاری جامعه جستجو کنیم! با تصویب و تایید 
ی��ک یا چند گزاره قانونی، نم��ی توان انتظار اصاح 
امور و حل مشکات جامعه را داشت زیرا در سیستم 
های سیال، پویا، انسانی و اجتماعی، رابطه حاکمیت 
و جامع��ه دوطرفه و فعال اس��ت. قوانینی که دارای 
ماحظات اجتماعی، فرهنگی و انس��انی اختصاصی 
ب��رای جامعه ایرانی نباش��د پیش��اپیش محکوم به 
ناکارآمدی و شکس��ت است. اساسا قانونگذاری برای 
جوامع انسانی و پیچیده، کار بسیار دشواری است. 

قانونگرایی
عافیت طلبانه؟!
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سازمان نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
اداره کل نوسازى مدارس استان سیستان و بلوچستان 

اداره کل نوسازى استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد خرید تجهیزات ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اجرا درآورد.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/6/16 ساعت 14 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 98/6/26 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز 98/7/6
زمان بازگشایى پاکت ها: شروع از ساعت 9 روز 98/7/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت لفافه: آدرس : 
زاهدان ، کوى قدس ، چمران 1 ، اداره کل نوسازى مدارس استان و تلفن: 05433230181

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 13717171-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش «ثبت نام/ پروفایل تامین کننده 
/ مناقصه گر» موجود است.

مناقصه دو مرحله اى عمومى
خرید تجهیزات آموزشى و کمک آموزشى مورد نیاز مدارس سطح استان

م الف/466
شناسه 591186
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شور حسین است چه ها می کند...
از ابتداي خلقت آدم، عاشق کشان بوده است، تا پايان نیز خواهد بود.

از »آدم و حوا« آغاز ش�د و تا اکنون هم هس�ت. همان هنگام که قابیل، هابیل را کش�ت، عاشق کشان آغاز شد؛ از همان قرباني کردن آغاز شد؛ قرباني هابیل پذيرفته شد اما گندم قابیل نه؛ ادامه داشت 
تا ابراهیم )ع(؛ اما اسماعیل تا قربانگاه رفت، قرباني نشد. تا به امیر مومنان رسید، تا محراب عشق؛ تیغ کین فرق درياي عشق را شكافت، اما خورشید خاموش نشد، علي چشمه خورشید بود.

عاشق کشان، به کريم اهل بیت رسید، اما کرامت پابرجا ماند، آن گونه شد که به حسین )ع( رسید. قرباني ديگري از عشق. تفاوتي بود میان اين عاشق کشان با آن ديگري ها؛ از قربانگاه عشق ابراهیم، 
عاشق کشان حسین )ع( رقم خورده بود. ابراهیم اسماعیلش ماند، تا حسینش به قربانگاه عشق رود. از عید قربان تا اقیانوس محشر عاشورا. حسین غرق به خون لب تشنه آب، علي اصغرش را برد براي 
قرباني؛ قربانگاه، کربال بود کنار رود فرات. درنگ نكرد، شك به دلش هم راه نداد. از عرفه که راه افتاده بود، مي دانست. شش ماهه اش را، دردانه اش را روي دست گرفت. آب مي خواست براي او، کمي؛ 
قرباني اش را آورد به قربانگاه نینوا و خود نیز قرباني ش�د؛ قربانی عش�ق. خون، آبروي اين ديار اس�ت. ش�قايق ها همواره بايد پرپر شوند تا سرسلسله عشاق بیايد. خون سیراب مي کند عطش کهنه اين 

ديار را؛ خون حسین در رگ های اين سرزمین جاری است. قرن هاست مردم اين ديار از خون حسین سیراب اند و جان مي گیرند.
»و فدينا به ذبح عظیم ... و اين گونه خدا خواست قرباني، تا عاشورا به تأخیر بیفتد.

صفحه 6

شرکت توزیع نیروي برق 
سیستان و بلوچستان

پیرو آگهى چاپ شده نوبت اول و دوم روزنامه سیاست روز ، در مورخ 12 
و 13 شهریور سال 1398 بدینوسیله به اطالع مى رساند آگهى مذکور به 

شرح ذیل اصالح مى گردد:
1-شماره مناقصه از 2-98 به 98-17

2-مبلغ تضمین ارجاع کار از 328/000/000 ریال به 574/000/000 ریال


