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امامحسينعليهالسالم:

نياز مردم به شما از نعمت های خدا بر شما است؛ از اين نعمت افسرده
 و بيزار نباشيد.

وز حدیث ر

اگر فداكاری بزرگ حسين  بن علی عليه السالم  نمی بود كه اين فداكاری، وجدان تاريخ را به كلی متوجه 
و بيدار كرد در همان قرن اول يا نيمه ی قرن دوم هجری، بساط اسالم به كلی برچيده می شد. 

رهبر انقالب:

رونمایی

بنياد بركِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( براساس مأموريت های محوله 
از س��وی ستاد اجرايی، در دومين س��ال فعاليت اشتغال زايی اجتماع محور خود 
 در اس��تان كردس��تان، بيش از 1500 طرح را در اين اس��تان راه اندازی می كند.

به گزارش روابط عمومی بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، با سفر 
معاون توسعه ی كارآفرينی اجتماع محور بنياد بركت و هيأت همراه به كردستان و 
بازديد از مشاغل ايجاد  شده در اين استان، دور دوم ايجاد فرصت های كسب وكار در 
 روستاهای شهرهای كردستان با ايجاد 1500 طرح اشتغال زايی اجتماع محور آغاز شد. 
به گفته ی معاون توس��عه ی كارآفرينی اجتماع محور بنياد بركِت س��تاد اجرايی 
فرم��ان حضرت امام)ره(، راه اندازی اين تعداد طرح اش��تغال زايی تا پايان س��ال 
 جاری باعث ايجاد 4200 ش��غل اجتماع محور در اس��تان كردس��تان می ش��ود.

دكتر رضا راضی  زاده در تشريح اقدامات بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( در استان كردستان گفت: 

س��ال گذش��ته 238 ط��رح اش��تغال زايی ب��ا ايجاد 520 ش��غل را ب��ا اعتباری 
و  بيج��ار  شهرس��تان های  روس��تاهای  در  ري��ال  ميلي��ارد  ب��ر 210  بال��غ 
س��روآباد راه ان��دازی كردي��م و ب��رای س��ال 98 ني��ز ايج��اد 1500 ط��رح 
 اش��تغال زايی در تمام 11 ش��هر اس��تان كردس��تان هدف گذاری ش��ده است.
وی اعتبار درنظر گرفته ش��ده برای ايجاد اين تعداد طرح اش��تغال زايی را 1800 
ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: با راه اندازی 1500 طرح مذكور، بيش از 4200 شغل 
 اجتماع محور در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته ی استان كردستان ايجاد خواهد شد.

معاون توسعه ی كارآفرينی اجتماع محور بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( خاطرنش��ان كرد: اين 4200 ش��غل توس��ط 3 مجری و 20 تسهيل گر 
اقتص��ادی- اجتماعی بني��اد بركت در قالب ط��رح اش��تغال زايی اجتماع محور 

»س��حاب« )س��رمايه گذاری حمايتی اش��تغال بركت( و با توجه به ظرفيت ها و 
پتانسيل های منطقه ای، در رسته هايی هم چون دام پروری، صنايع دستی، پرورش 
 بوقلم��ون و فرآوری محص��والت باغی و كش��اورزی و ... راه اندازی خواهد ش��د.

راضی زاده با اش��اره به نشس��تی كه با حس��ين فيروزی، مع��اون هماهنگی امور 
اقتص��ادی و توس��عه ی منابع اس��تاندار كردس��تان داش��ت، تصريح ك��رد: اين 
دي��دار، به نوع��ی حکم ش��روع فرآيند اجراي��ی طرح های اش��تغال زايی جديد 
 بنياد بركِت س��تاد اجراي��ی فرمان حضرت امام)ره( را در س��ال جاری داش��ت. 
وی ادام��ه داد: در اين ديدار، كه مجريان و تس��هيل گران بنياد بركت نيز حضور 
داش��تند، عالوه بر ارايه و تبيين الگوها و مدل های اش��تغال زايی و توانمندسازی 
اقتصادی بنياد بركت در كردس��تان، زمينه ها ی همکاری و تعامل دس��تگاه های 
اجرايی اس��تان ب��ا بنياد مورد بررس��ی و تأكيد ق��رار گرفت تا ب��ه اين ترتيب، 
 تس��هيل گری الزم ب��رای اجرای ه��ر چه بهتر و س��ريع تر طرح ها انجام ش��ود.

معاون توس��عه ی كارآفرين��ی اجتماع محور بني��اد بركِت س��تاد اجرايی فرمان 
حض��رت امام)ره( از ايجاد 140 طرح اش��تغال زايی ديگر در قالب مدل اقتصادی 
»آس��مان« )آيين نامه ی س��رمايه گذاری مردمی و اش��تغال نيروی انس��انی( در 
اس��تان كردس��تان خبر داد و اظهار داشت: با گروه س��ازی و فعال كردن جوامع 
محلی و تش��کيل به ترتيب 3 و 4 گروه در شهرس��تان های بيجار و س��روآباد و 
راه ان��دازی 7 صندوق محلی، 140 طرح اش��تغال زايی ديگر نيز در س��ال 98 به 
 بهره برداری می رس��د كه ايجاد 400 ش��غل ديگ��ر را به دنبال خواهد داش��ت.  
راضی زاده گفت: برای بنياد بركِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( بس��يار 
اهميت دارد كه مشاغل پس از استقرار، پايدار باشند. به همين منظور، سركشی ها 

و بازديدهای دوره ای از طرح ها و مشاغل در دستور كار است.

با سفر معاون توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور کلید خورد:

دور دوم اشتغال زایی بنیاد برکت در کردستان با ایجاد ۴۶۰۰ شغل

از طریق سامانه  را  به شرح ذیل  مناقصات  دارد  نظر  استان خراسان رضوى در  اى  نقل جاده  و  و حمل  راهدارى  اداره کل 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت 
(ستاد) 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 در سامانه 98/6/17 مى باشد

- نوع تضمین شرکت در مناقصه مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه تاریخ 98/6/25

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه تاریخ 98/7/4
- تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه 98/7/6

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد ، انتهاى خیابان فدائیان اسالم ، کدپستى 9173695636 ، تلفن تماس 051-33412024-8 
و نمابر: 051-33435888

- اطالعات تکمیلى در اسناد مى باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبرى و پشتیبانى): 021-41934
- جهت کسب اطالعات مى توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید:

www.setadiran.ir :(ستاد) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
شناسه آگهى: 589948

م الف/4578

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

10/533/822/589526/691/130احداث میدان ورودى شهر کاخک98/31/74

شرکت سهامى برق منطقه اى هرمزگان درنظردارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى 2 مرحله اى , نسبت به « خرید کابل جهت پروژه پست 63 
کیلوولت طلوع »  اقدام نماید.

آدرس به  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  آید،  مى  بعمل  دعوت  مناقصه  دراین  شرکت  ازمتقاضیان  لذا   
الکترونیکى به شماره حساب 4001103104025187بنام تمرکز وجوه  به واریز مبلغ 500,000 ریال بصورت  مراجعه ونسبت   WWW.setadiran.ir  
درآمدحق انشعاب و سایر درآمدها ازتاریخ 20 / 06 / 98  لغایت 23/ 06 / 98  اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند.باتوجه به اینکه 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه ازدریافت اسنادتا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار مى گردد.الزم است درصورت عدم 
عضویت فبلى شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهى امضا, الکترونیکى اقدام نمایند . شرکت کنندگان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  4-33331700-076 داخلی2045 (آقاى عباسى ) و در خصوص سامانه با داخلى 3000 ( آقاى کمالى 
) تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایمیل از سوى شرکت کنندگان در سامانه الزامى مى باشد.ضمنا»تاکید مى گردد عالوه بربارگزارى 
کلیه محتویات پاکات درسامانه ستاد ، اسناد بایستى در لفافه پلمب شده به صورت فیزیکى نیز در روز برگزارى مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد. 

توضیحات:
الف ) 1- فقط سازندگان داخلى کابل مجاز به شرکت درمناقصه میباشند.2- داشتن رفرنس فروش کابل درپنج سال گذشته به شرکت برق منطقه اى 
هرمزگان الزامیست.3 - داشتن گواهى تایپ تست و تاییدیه از توانیر الزامى مى باشد. 4- تامین کننده معتبر ، که کابل پیشنهادي وي ، داراي تایپ 

تست مورد تایید وزارت نیرو است نیز مورد قبول است .
ب ) مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار000 / 000 / 300  ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا واریز نقدي .

ج ) دستگاه نظارت:معاونت طرح و توسعه  شرکت سهـامى برق منطقـه اى هرمزگان میباشد وشرکتهاى متقاضى میتواننددرخصوص سئواالت فنى 
خودبا شماره 09177606335(آقاى حسین زاده) تماس حاصل فرمایند.

د)حداکثـرمهلت تحویل اسنـادبه دبیرخانه اینشرکت تاساعت 9صبح روز چهارشنبه  مورخ 03 / 07 / 98  و زمان بازگشایى پاکات راس ساعت 10 
صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت مى باشد. 

ح)به پیشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی که بعد ازموعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثرداده 
نخواهدشد.

خ)آگهی ما درسایت سامانه   (www.setadiran.ir) بخش « ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر» قابل مشاهده باشد.                     
شناسه آگهى: 592782

شرکت سهامى برق منطقه اى هرمزگان

شرحماجرا
برابر مطالب مندرج در گزارش های منتشره از سوی مركز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی، تا سال 1385 حدودا 500 بار جمله 
های نسخ نوعی در قانونگذاری ايران بکار رفته است كه برخی از 

عناوين قوانين بشرح زير است:
- ماده )13( قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت سوخت 

مصوب 1386/09/18
- ماده )89( قانون اجرای سياست های كلی اصل چهل و چهارم 

قانون اساسی
- قانون اص��الح قانون بيمه اجباری مس��ئوليت مدنی دارندگان 
وس��ايل نقليه موتوری زمين��ی در مقابل ش��خص ثالث مصوب 

1387/04/16 كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
- ماده )34( رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08

- ماده )19( قانون س��اختار نظ��ام جامعه رفاه و تامين اجتماعی 
مصوب 1383/02/21

- تبصره )2( بند )5( قانون برقراری عدالت آموزش��ی در پذيرش 
دانش��جو در دوره ه��ای تحصيالت تکميل��ی و تخصصی مصوب 

1389/01/29
- قانون اص��الح ماده )3( قانون برنامه چهارم توس��عه ... مصوب 

1383 /10/22
- ماده 7 قانون بلديه مصوب 30 و 1309/02/31

- بن��د 12 م��اده 76 قان��ون تس��ريع محاكم��ات مص��وب 3 و 
1309/04/12

- م��اده 6 قان��ون نح��وه اج��رای محکوميت ه��ای مالی مصوب 
1351/04/11

- م��اده 6 اليحه قانونی مالکي��ت و بهره ب��رداری از اراضی واقع 
در آبخ��ور س��د دز و الغای قراردادهای كش��ت و صنعت مصوب 

1358/07/01
- ماده پايانی )161( قانون برنامه چهارم توسعه 

- ماده )71( قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اس��المی ايران 
مصوب 1370/06/13
جمالتنسخنوعی

- كليه مقررات ديگر مخالف اين قانون، ملغی االثر است.
- كليه قوانين ديگر مخالف اين قانون، نسخ می شود.

- قوانينی كه با اين قانون مخالفت دارد كان لم يکن تلقی می شود.
- هر يك از مقرراتی كه مخالف اين قانون باشد در آن قسمتی كه 

مخالف است نسخ می شود.
- قوانينی كه با اين قانون مباينت دارد موقوف االجرا می گردد.

- كليه مواد و مقررات قانونی در قس��متی كه مغاير با اين قانون 
باشد ملغی است.

- هر قانونی كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد بالاثر است.

- كليه قوانين و مقرراتی كه مغاير يا مانع از اجرای اين قانون است 
از اين تاريخ ملغی و فسخ می گردد.

- كلي��ه قوانين و مقررات مغاير با اين قان��ون در طول اجرای آن 
ملغی االثر می باشد.

- اجرای قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ الزم االجرا ش��دن اين 
قانون متوقف می شود.

- اج��رای قوانين مغاير ب��ا اين قانون از تاريخ اعتب��ار اين قانون، 
متوقف می شود.

- از تاريخ اجرای اين قانون، قوانين مغاير بی اعتبارند.
- از زمان اجرايی ش��دن اين قانون، ساير قوانين مخالف از درجه 

اعتبار ساقط می گردند.
- قوانين دارای تعارض با اين قانون بی اعتبارند.

- اجرای قوانين مغاير با اين قانون، متوقف می شود.
- قوانينی كه بصورت كلی يا جزيی با اين قانون مغاير باش��ند از 

دارای اعتبار قانونی نيستند.
- قوانين مباين با اين قانون بالاثر اعالم می شوند.

- ت��داوم اجرای قواني��ن مغاير با اين قان��ون، دارای مجوز قانونی 
نيست.

- مقررات مخالف با اين قانون فسخ می شود.
در مقام اجرای اين قانون، كليه قوانين مغاير دارای اعتبار نيستند.

تحليلوبررسی
نسخفلهایقوانينبصورتضمنی:

 با توجه به عدم وجود تنقيح قوانين در كشور، خيل عظيم قوانين 
متنوع بصورت كالفی سردرگم وجود دارند و مجريان قانون نسبت 
به تغييرات احتمالی و تاثيرات متقابل قوانين بر يکديگر بی اطالع 
اند. از اين رو در عملکرد آنها وحدت رويه مشاهده نمی شود و راه 
بر استفاده ابزاری و سليقه ای از قانون همواره باز است. از آنجا كه 
قوانين بصورت مستقيم و غيرمستقيم با يکديگر ارتباط دارد و به 

طرق گوناگون عملکرد يکديگر را گسترش يا كاهش می دهند.
نبودحافظهتاريخیقوانين: استفاده از نسخ ضمنی يا نوعی در 
سطح گسترده ای از قوانين نشان از ناتوانی قانونگذاران در استفاده 
از حافظه تاريخی خود اس��ت. با نس��خ نوعی، هر قانونی در زمان 
خود و برای خود تصويب و تاييد می شود و با ارتباط آن با قوانين 
گذشته كامال قطع است و صرفا برای رفع مسئوليت از جمله نسخ 

نوعی استفاده می شود. 
بازیزبانیوزبانبازیدرقانونگرايی: استفاده نادرست و بازی 
با كلمات در قانونگذاری قطعا كاری ناپسند است كه قانونگذاران، 
مردم و مجريان قانون از آن آسيب می بينند. استفاده از جمالت 
عام و كلی نسخ نوعی يا ضمنی، بدعتی ناگوار در قانونگذاری ايران 
اس��ت كه قانونگذار با رهانيدن خود از تعيين تکليف رابطه قانون 
جديد با قوانين قبلی، انجام نس��خ را به دست افراد غيرمتخصص 
می س��پارند ك��ه محصول آن بروز سرنوش��ت ناگ��وار از قانون و 

قانونگذاری در جامعه است.
بروزخطادرمصداقيابینسخنوعی: كاربرد وسيع نسخ نوعی 

به گونه ای اس��ت كه قطعا در تش��خيص مصاديق توس��ط افراد 
مختل��ف اختالف نظر بوجود می آيد كه با روند فعلی قانونگذاری 
بس��يار دشوار اس��ت كه بتوان افراد از تشخيص نادرست خود كه 

منطبق بر منافع و سليقه آنهاست منصرف كرد. 
ترويجبیاعتبارس�ازیبدونضابطهقوانين: اين دس��ت نسخ 
های نوعی در واقع بس��ياری از قوانين را خواسته يا ناخواسته، با 
دليل و بی دليل از درجه اعتبار س��اقط می كند كه برای اين بی 
اعتبارسازی نيازی هم به مستندات قاطع قانونی جز جمالت كلی 

و مبهم نيست. 
قانونگذاریمبتالبهآلزايمر: نس��خ نوعی يا ضمنی قوانين، بی 
اعتبارسازی قوانين سابق التصويب اند كه نام و نشانی آنها در انبوه 
قوانين كش��ور گم شده اس��ت و جزء قوانين مفقوداالثر محسوب 
می شوند ولی وجود دارند. ولی به جهت اينکه قانونگذار احتمال 

وجود قوانين مغاير را در مجموعه قوانين كش��ور در زمان ماضی 
می دهد از طريق نس��خ نوعی بصورت كوركورانه آنها را از درجه 

اعتبار ساقط می كند. 
 دريغازآرشيوموضوعیكاملقوانين: سال هاست كه از تنقيح 
قوانين كش��ور سخن گفته شده و می شود ولی دريغ از عملياتی 
شدن آن كه ظاهرا به اين زودی ها محقق نخواهد شد. تا رسيدن 
به تنقيح نهايی قوانين، شايد استفاده از آرشيو قوانين بتواند برخی 
از مش��کالت ناشی از نس��خ نوعی قوانين را بر طرف كند. آرشيو 
موضوعی كارآمد بايد از سطح عناوين و اسامی قوانين عبور نمايد 
و س��طح كارب��ری را در مقياس مواد و تبصره ه��ا در اختيار قرار 

دهد.
نس�خناآگاهان�هقواني�ن: برخالف نس��خ صريح، نس��خ نوعی 
ناگوارترين شکل نس��خ اس��ت. قانونگذار بدون داشتن آگاهی از 
قوانين قبلی با اس��تفاده از جمالت نسخ نوعی گويی برای عذاب 
وجدان خود دارويی ش��فابخش يافته اس��ت! دس��تاورد اين نوع 
قانونگ��ذاری، وجود قوانين متعدد و تکراری در يك موضوع و بی 

قانونی در بسياری از موضوعات ديگر است. 
 فرارازمس�ئوليتقانونی:  با توجه به عدم اجرای قانون تنقيح 
قوانين كش��ور به نظر می رسد قانونگذار از وظيفه اصلی اش فرار 
می كند! اصوال تبويب، طبقه بندی و تنقيح در پديده های متکثر 
در درون پديده نهفته است و برای بکاربستن اين دست پديده ها، 
طبقه بندی و تنقيح به عنوان پيش فرض متصور است. قانونگذار 
موظف اس��ت رابطه و نس��بت قانون جديد را با قوانين پيش��ين 

مشخص كند .
 نس�خكلیونهموردیوتخصصی: جمالت نسخ نوعی با ارائه 
گزاره ای كلی رابطه خود را با قوانين قبلی تعيين می كند بدون 
اينکه نسبت دقيق با هر يك از قوانين پيشين را محاسبه و تعيين 
كند. غفلت از مهندسی قوانين، بسياری از ظرفيت های قانونی را 
نابود می سازد و قانونگذاری بدون تنقيح همانند ابتالی انسان به 
بيماری نابودی حافظه است كه عدم تعيين روابط قانون جديد با 

قوانين قبلی نتيجه عادی آن است.
پرسشگریازمجمعتشخيصمصلحتنظام

- آيا اس��تفاده از نس��خ نوعی يا ضمنی و نس��خ فله ای قوانين به 
مصلحت كشور و نظام قانونگذاری است؟

- آيا مجمع تش��خيص مصلحت نظام برای كاهش يا حذف نسخ 
نوعی تذكرات الزم را به مجلس شورای اسالمی ارائه كرده است؟

- آيا بندهای چش��م انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام 
مشمول نسخ نوعی شده اند؟

- آيا می توان قوانين مغاير يا مخالف با چشم انداز يا سياست های 
كلی نظام را ملغی كرد؟

- آيا تاكن��ون مصوبات مجمع يکديگر را بصورت نوعی يا ضمنی 
نسخ كرده اند؟

پرسشگریازدولت
- آيا بخشنامه های صادره از سوی دولت بصورت نوعی يا ضمنی 

نسخ می شوند؟
- جمله مربوط به نس��خ نوعی در پيش نويس قانون )اليحه( قرار 

داده می شود يا در مجلس شورای اسالمی؟
- تشخيص مصاديق نسخ نوعی يا ضمنی در دولت چگونه صورت 

می گيرد؟ 
- راه ح��ل پيش��نهادی دول��ت در صورت بروز اخت��الف نظر در 

مصاديق نسخ نوعی يا ضمنی چيست؟
- آيا مش��کل عدم تنقيح قوانين، دولت را در اجرای قوانين دچار 

مشکل نکرده است؟
پرسشگریازمجلسشورایاسالمی 

- علل گسترش استفاده از نسخ نوعی در محلس شورای اسالمی 
چيست؟

- آيا جمالت نسخ نوعی، مسئوليت مجلس شورای اسالمی را در 
تعيين روابط بين قانون جديد و قوانين قبلی رفع می كند؟

- چرا مجلس ش��ورای اسالمی، قانون تنقيح قوانين كشور را اجرا 
نمی كند؟

- با توجه با عدم وجود تخصص های مرتبط با قانونگذاری در نزد 
مجريان قانون، چگونه از سوی مجلس شورای اسالمی تشخيص 

مصاديق نسخ نوعی را به مجريان قانون واگذار نموده است؟
- آيا مجلس ش��ورای اسالمی بر نس��خ نوعی قوانين و تشخيص 

مصاديق آن نظارت دارد؟
پرسشگریازشوراینگهبان

- آيا بروز آشفتگی در مجموعه قوانين كشور از طريق نسخ نوعی، 
با حاكميت قانون مغايرت ندارد؟

- آيا ش��ورای محترم نگهبان پيرامون نادرس��تی نس��خ نوعی به 
مجلس شورای اسالمی تذكرات الزم را ارائه نموده است؟

- آيا س��ردرگمی مردم و مس��ئوالن )خدش��ه دار نمودن منافع 
عمومی( در اجرای قوانين نس��خ ش��ده بصورت نوعی يا ضمنی، 

مغاير با قانون اساسی نيست؟
- آي��ا تاييد قوانين حاوی نس��خ نوعی به منزل��ه تاييد اين روش 

نادرست در قانونگذاری نيست؟
- تفس��ير ش��ورای نگهبان از نس��خ نوعی قوانين به روش فعلی 

چيست؟
پرسشگریازقوهقضاييه

- نحوه نظارت س��ازمان بازرسی كل كش��ور بر قوانين نسخ شده 
نوعی چيست؟

- س��ازمان بازرسی كل كش��ور بر روش تشخيص مصاديق نسخ 
نوعی قوانين چگونه نظارت می كند؟

- آيا كار نظارت بر حسن اجرای قوانين در سازمان بازرسی كل با 
نسخ نوعی قوانين دچار مشکل نيست؟

- سازمان بازرسی كل كشور از مصاديق نسخ نوعی قوانين، چگونه 
آگاه می شود؟

- نظر س��ازمان بازرسی كل كش��ور پيرامون نسخ نوعی قوانين از 
لحاظ امر نظارت بر آن چيست؟

کلی�ه مق�ررات 
دیگر مخال�ف 
ای�ن قان�ون،

 لغ�و  می گ�ردد!!

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« 
از شاهکارهای قانونگذاری ایران )20( 

رونمایی می کند:

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

بررس�یهایآسيبشناسانهدرحوزهقانونگذاریكشورنشان
میدهدكهقانونگذاراندرپاس�خبهنواقصگذش�تهازش�يوه
نات�وانكنندهديگریاس�تفادهكردهاندكهت�ازمانحاضرنيز
ادامهدارد.مش�کلريش�هایقانونگذاری،ع�دمتنقيحقوانين
اس�تكهناچاراياازرویعافيتطلبیوپرهيزازسختكوشی
بانسخنوعیياضمنیبصورتناقصجبرانشدهاستكهخود
مش�کلیمضاعفبرایقانونگذاریكش�وراست.درايننوشتار
بهبررس�یوتحليلنس�خنوعیياضمنیوآثارنامطلوبآنبر
جامعهمیپردازيمكههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

–غالف کات اوت– تیغه جداکننده موردنیاز خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى نماید، لذا از کلیه  –برق گیر  شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان در نظر دارد کات اوت 
فروشندگان و تولیدکنندگان داخلى داراى صالحیت از شرکت توانیر دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 250,000 ریال به حساب0101817283006 بانک صادرات شعبه 
میدان سعدى از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 5 روز به امور تدارکات شرکت واقع در سمنان- شهرك گلستان- بلوار کاشف– نبش میدان الغدیر- شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان 

مراجعه نمایید.
پایگاه  به  مراجعه  با  توانند  تولیدکنندگان مى  و  فروشندگان  نمود.  اخذ خواهد  برنده  از  را  مناقصه  برگزاري  به  مربوط  هزینه هاى  و  است  مختار  پیشنهاد ها  قبول  یا  رد  در  این شرکت  ضمنًا 

اطالع رسانى توانیر بهآدرسhttp://tender.tavanir.org.irبخش مناقصه/توزیع برق استان سمنان، نسبت به دریافت اسنادمناقصه اقدام نمایند.
  الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار :

1- ضمانتنامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
2- واریز وجه نقد به  حساب 0101857293005 بانک صادرات شعبه میدان سعدى به نام شرکت توزیع برق استان سمنان و ارائه رسید وجه

ب-  به پیشنهادهاى مخدوش ، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود به 
 هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج) به پیشنهادهاى فاقد سپرده،سپرده هاى مخدوش،سپرده هاى کمتر از میزان مقرر،چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاکت « مجموعه کامل اسناد » که در انتهاى اسناد مناقصه درج گردیده را روى چهار پاکت ارسالى خود (با چسب 

مایع) بچسباند.
سایر اطالعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره تماس پیگیرى امور ادارى 33438130-023 نمابر: 33435157- 023 و امور فنى 65-33435160-023- (داخلى 5316)
http//www. SEMEPd.ir  : وب سایت

شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان

مبلغ واحدمقدار                 موضوع مناقصهردیف
تضمین(ریال)

مهلت خرید 
اسناد تا تاریخ

تاریخ بازگشایى تاریخ تحویل اسناد
پاکات الف و ب

494,000,000عدد1,200کات اوت فیوز پلیمرى بدون المان1

1398  /06/25
تا آخر وقت 
ادارى1398/07/02

روز چهار 
شنبه ساعت 
9  صبح مورخ     
1398/07/03

598,000,000عدد1,200برق گیر سیلیکونى2

84,000,000عدد600غالف کات اوت3

260,000,000عدد400تیغه جداکننده پلیمرى4

1,436,000,000جمع کل


