
خیال پردازی آمر یکا برای توجیه 
شکست سعودی 

ستون فقرات 
اقتصادی سعودی 
سیبل مقاومت یمن

نسخ نوعی یا  
بالی خانمان سوز 

قانونگذاری!!؟؟

باید به جوانان در 
عرصه سیاست 

خارجی میدان داد

صفحه 6

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

رئیس دانشگاه سروش در گفتگو 
با سیاست روز:

عملیات آرامکو قدرت اطالعاتی و  نظامی 
یمنی ها را به رخ متجاوزان کشید 

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« 
از شاهکارهای قانونگذاری ایران )21( 

رونمایی می کند:

صفحه 8

صفحه 3
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سرمقاله

گرانی، بیکاری، اعتیاد، طالق، فقر، حاش��یه نش��ینی، 
افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت 
مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد 
اداری و اقتص��ادی، واردات بی روی��ه، مصرف گرایی، 
قاچاق کاال، معضالت فرهنگی، آسیب های اجتماعی 
و... زندگ��ی را بی��ش از گذش��ته برای مردم دش��وار 
نموده اس��ت. قانونگذاران نیز اعالم نموده اند که سال 
هاست که کشور به بیماری تورم قانون و قانونگذاری 
مبتالست. تش��دید همزمان مشکالت زندگی مردم و 

تورم قانون نشانه بارز ناکارآمدی قوانین است. 
امکان تداوم وضع موجود این دو گانه آسیب زا وجود 
ندارد و باید با ه��ر دو با یک تحلیل هماهنگ مبارزه 
کرد. همزمان با س��ال 1398 که صد و س��یزده سال 
از آغ��از قانونگذاری در ای��ران می گذرد پایانی بر این 
آغاز خواهد بود. دوران قانونگذاری ش��امل بکارگیری 
روش های قانونگذاری قشری، سطحی، جزئی، ایستا، 
تک متغیره، ساده ناپیوس��ته، مقطعی، غیر مرتبط با 
ه��م، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخش��ی، تک 
الیه، غیر فعال، نقطه ای، خطی محدودنگر و سلیقه ای 
اس��ت که دستاورد دوگانه فوق، محصول مستقیم آن 
اس��ت. نظام قانونگرایی ش��امل بکارگیری روش های 
عمیق، کل نگر، س��یال، فعال، پیوس��ته، پویا، به هم 
مرتب��ط، ترکیبی، جریانی، غیرخط��ی، چند متغیره، 
جام��ع، مجموعه گرا، چند بعدی، ش��بکه ای، تکاملی، 
چندالیه ای، سیس��تماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، 
پیچیده، آش��وبناک، فراگیر، کامل، انسانی، فرابخشی 

و اجتماعی در فرآیند قانونگذاری است. 
گذار از قانونگذاری سنتی به »نظام قانونگرایی نوین« 
در واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی است 

تا  نو  قانونگرایی!؟

ادامه صفحه 2

شیطنت واشنگتن برای مقصر جلوه دادن ایران در حمله  پهپادی انصارهللا به آرامکو 

صفحه 5

همین صفحه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي 

اداره کل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه وبویراحمد – اداره پیمان و رسیدگی

ول
ت ا
نوب

اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه هاي ذیل را 
بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاي واجد صالحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت 
نمایند. به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشانی: اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج -  میدان 
حمل ونقل 

2- اطالع رسانى از طریق سایت الکترونیکی مناقصات: /http://iets.mporg.ir وسامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
 setadiran.ir

از تاریخ 98/06/24 لغایت پایان روز 98/06/28 در   : 3- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهى از سایر شرایط 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir قابل دریافت مى باشد.

4- مناقصه گران می بایست پاکت الف  خود را در وقت اداري از تاریخ 98/06/29 لغایت 98/07/08  به بایگانى فنى اداره 
پیمان و رسیدگى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى  واقع دریاسوج – میدان حمل ونقل تحویل و رسید دریافت 

دارند.همچنین پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در مهلت مقرر بارگذارى شوند.
5- جلسه کمیسیون بازگشایی مناقصه مورخ 98/07/09 راس ساعت 9 صبح تشکیل می گردد. از کلیه مناقصه گران و یا 

نماینده رسمی آنها  جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می آید.
6- تنها پیمانکارانى میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتى 
www.sajar.mporg.ir داراى اعتبار باشد  و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذارى کرده باشند.

7- الزم است ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پاکت الف در لفاف مناسب الك و مهر شده به بایگانى فنى اداره پیمان و 
رسیدگى تحویل نمایند. 

8- مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر 
می باشد.

9- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
10- هزینه آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- شرکت کنندگان باید داراى صالحیت ایمنى از اداره کار باشند.
آگهى نوبت اول  96/06/25      آگهى نوبت دوم   98/06/26

برآورد اولیه محل اجراشرح پروژهردیف
برمبناي فهرست98 

(ریال)

مبلغ تضمین 
شرکت در 
فرآیندارجاع 
کار (ریال)

صالحیت مورد 
نیاز

اجراى سیستم روشنایى تونل گل 1
زردى  محور یاسوج بابا میدان

محور یاسوج 
بابامیدان

رتبه 5برق و 7,822,454,160392,000,000
باالتر

تعمیر و مرمت پلهاى شهرستان 2
لنده ( ال طیب 1 و2 - اتشگاه 
- مال شیخ - لوله اى سرخلون 
- بعد از لنده 0+300)

محور شهرستان 
لنده

رتبه 5راه و 5,469,324,964274,000,000
باالتر

تعمیرات اساسى پلهاى شهرستان 3
چرام ( تنگ پیرزال و پاسگاه 

تمبى و پل تیو)

رتبه 5راه و 5,107,550,554256,000,000شهرستان چرام
باالتر

پهپاد آمریکایی را یک نیروی 
صفحه 2آتش  به  اختیار ساقط کرد

رستمی:
می خواهند از فضای پرشور دانشگاه ها فتنه 

و آشوب درو کنند

2

همزمان با برگزاری انتخابات  مطرح شد 

اخبار ضدونقیض از مرگ رئیس جمهور 
فراری تونس 

6


