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مقدمه
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي 
اي��ران« )ويراي��ش اول( موض��وع گزارش رس��می 
ش��ماره 16080 است که در س��ال 1397/07/07 
توس��ط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
منتشر شده است. اين پژوهش به سفارش معاونت 
پژوه��ش ه��ای سياس��ی-حقوقی و توس��ط دفتر 
مطالع��ات حقوقی )گ��روه حقوق عموم��ی( انجام 
شده اس��ت. گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش 
شامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، 
سيد مجتبي حس��يني پور اردکاني، حامد ناظمي، 
س��يدمحمدهادي راج��ي و علي به��ادري جهرمي 
اس��ت. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش شامل 
آقاي��ان علي فتاح��ي زفرقندي، محم��د جواهري 
طهراني، حس��ن وکيليان، حسين عبداللهي، حسن 
امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اش��كبوس است. 
ناظ��ران علمي گزارش نيز آقاي��ان جليل محبي و 
احمد حكيم جوادي اس��ت. برای پرهيز از هر گونه 
پيش داوری در مورد آس��يب شناسی قانونگذاری 
کش��ور، عينا از متن گزارش رس��می ياد ش��ده در 
آس��يب های مختلف اس��تفاده ش��ده است که هر 
گونه ش��ائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و 
سوء برداشت سياسی و جناحی را از بين ببرد. نقل 
عي��ن مطالب گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��المی در توضيح آس��يب ه��ای حوزه 
قانونگ��ذاری، ارائ��ه مطالب غيرقابل انكاری اس��ت 
که توس��ط جمعی از پژوهشگران )ش��امل تهيه و 
تدوين کنندگان، هم��كاران و ناظران علمي( مورد 
اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
تهيه و منتش��ر ش��ده اس��ت. مرک��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی، مرکزی اس��ت که قانونا 
در ساختار تش��كيالتی مجلس شورای اسالمی قرار 
دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقيقاتی آن عمل 
می کند و رياست آن توسط رييس مجلس شورای 
اسالمی منصوب می شود. گزارش های منتشره از 
س��وی مرکز پژوهش ها س��ندی رسمی و متقن با 
قابليت اس��تنادی، اطمينان بخشی، روايی و پايايی 
نتايج است. س��فارش دهنده اين پژوهش معاونت 
پژوه��ش های سياس��ی-حقوقی و مجری آن دفتر 
مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( اس��ت که 
هر دو از بخش های تابعه مس��تقيم مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی هستند. اعالم رسمی 
آس��يب های حوزه تقنين از س��وی مرکز پژوهش 
ه��ای مجلس ش��ورای اس��المی، دلي��ل پذيرش 
تحقق آنهاس��ت و کار را ب��ر محققان اين حوزه در 
امر اثبات و تحليل آس��يب ها آسان نموده است و 
نيازی به نق��ل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر 
ش��امل کتاب ها و مقاالت در نش��ريات دارای رتبه 
علمی و پژوهش��ی يا انجام پژوه��ش های ميدانی 
و عملي��ات آم��اری برای اثبات ي��ا رد فرضيه های 
پژوهش نيس��ت. رس��ميت گزارش منتشر شده از 
س��وی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
مويد اين حقيقت اس��ت ک��ه در انتخاب موضوع و 
روش و مراح��ل انج��ام پژوهش، کلي��ه مالحظات 
علمی، سياس��ی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. مضافا اينكه ش��ان و جايگاه مجلس شورای 
اسالمی در نزد پژوهشگران و فرآيند پژوهش حفظ 
و رعايت ش��ده است. به عبارت ديگر انجام پژوهش 
و انتش��ار اين گزارش، وظيف��ه ذاتی مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی بوده و نوعی نقد درون 
خانواده بزرگ قوه مقننه اس��ت. انتشار اين گزارش 
ب��ه معنای واقعی کالم، دليل روش��ن و قاطع برای 
ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کش��ور و ناتوانی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در انجام 
وظايف ذاتی خويش است. پرداختن به آسيب های 
قانونگذاری و پرسش��گری مس��تمر پيرامون علل و 
آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و 
ارتقای کارآمدی قوانين در راس��تای حل مشكالت 

زندگی مردم را پيش چش��مان ملت بزرگوار ايران 
مجسم سازد.

14 آسيب های مربوط به مرحله 
پيش از آغاز فرايند قانونگذاري 

نمايندگان به عنوان اصل��ي ترين رکن قوه مقننه، 
نقش��ي اساسي در پيش��برد اهداف و انجام وظايف 
مجلس ش��وراي اس��المي دارند. نگاهي اجمالي به 
وظايفي که به موجب قانون اساسي بر عهده مجلس 
شوراي اسالمي گذاشته شده است، جايگاه حياتي 
اين بخش از نظ��ام جمهوري اس��المي را نمايانتر 
م��ي کند. تصويب قوانين مورد نياز خصوصا قوانين 
برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاري، 
نظارت بر قوه مجريه، رس��يدگي به شكايات از طرز 
کار قواي س��ه گانه، تحقيق و تفحص در تمام امور 
کشور از جمله مهم ترين وظايف نمايندگان مجلس 
اس��ت که بي ترديد، حضور نمايندگان متخصص، 
متعهد و کارآمد، تأثيري مس��تقيم در حسن انجام 
اين وظاي��ف دارد. تنها اگر بخواهي��م وظيفه مهم 
قانونگ��ذاري را م��ورد مداقه قرار دهي��م، خواهيم 
دي��د که طرح ها و لواي��ح مختلفي براي تصويب و 
تبديل ش��دن به قانون، در موضوعات و حوزه هاي 
گوناگ��ون و متفاوت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، 
سياس��ي، امنيتي و... به مجلس ارائه مي شوند که 
بررس��ي آنها نيازمند مطالعات دقيق کارشناسي در 
ح��وزه هاي ذيربط بدون در نظ��ر گرفتن مصالح و 
منافع ش��خصي، جناحي و محلي اس��ت؛ چه آنكه 
در بسياري از موارد، تصويب صحيح يك قانون مي 
تواند راهگش��اي رفع بس��ياري از مشكالت مردم و 
حكومت باش��د و در مقابل اتخاذ يك تصميم نابجا 
آثار زيان بار و جبران ناپذيري را به مردم و کش��ور 
تحميل کند. بررسي س��ابقه ادوار مختلف مجلس 
شوراي اس��المي نش��ان مي دهد، در هر دوره، در 
کنار نمايندگان متخص��ص، متعهد و کارآمدي که 
به مجلس راه پيدا کرده اند، نمايندگاني نيز حضور 
داش��ته اند که فاق��د توانايي ه��اي الزم بوده و در 
مواقع لزوم، مش��ارکتي در اتخاذ تصميمات مجلس 
نداش��تند. معياره��ا و ضوابط حض��ور در انتخابات 
مجلس ش��وراي اسالمي و نحوه انتخاب نمايندگان 
به موجب قانون انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي 
تعيين ش��ده اس��ت که قانون در کنار ساير قوانين 
و مق��ررات مرتب��ط در ح��وزه انتخاب��ات، همراه با 
نهاده��ا و دس��تگاه هاي ذيرب��ط در اين خصوص، 
نظام انتخابات کش��ور را شكل داده است. با عنايت 
ب��ه توضيحات پيش��گفته، گام اول در فراهم کردن 
زمين��ه حضور نمايندگان طراز جمهوري اس��المي 
و جلوگي��ري از راهيابي اف��راد ناکارآمد به مجلس، 
اصالح بخش هايي از نظام انتخاباتي اس��ت که در 

اين مهم نقش تعيين کننده اي دارد.

15 عدم تعيين ضوابط تبليغات 
انتخاباتي و نح���وه تأمين مالي آن 
و ع���دم نظارت صحي���ح و كامل بر 

اين موارد 
يكي از موضوعاتي که در نظام هاي سياسي متكي 
به آراي عمومي، در بهره گيري از راهكار انتخابات 
داراي اهمي��ت زيادي اس��ت، تبليغ��ات انتخاباتي 
اس��ت. اين ام��ر در هر نظام حقوق��ي در چارچوب 
ارزش ه��اي بومي و تج��ارب تاريخي موجب ايجاد 
مقررات متنوعي ش��ده اس��ت تا به اين وس��يله از 
هرگونه تبليغ مخرب جلوگيري و انتخاباتي س��الم 
برگزار ش��ود. تبليغات انتخاباتي تابع اصول بس��يار 
مهم��ي همانند وجود آزادي هاي سياس��ي در امر 
تبليغات، قرار دادن فرصت برابر رسانه ها در اختيار 
داوطلب��ان نمايندگي، صداقت، احترام به داوطلبان 
و ديگر اش��خاص، رعايت حدود مقرر در قانون و ... 

اس��ت. اما از س��وي ديگر با توجه ب��ه اينكه رقابت 
ناسالم همواره بين داوطلبان يك انتخابات محتمل 
است و برخي از نامزدها و احزاب از ابزارهاي قانوني 
و عمل��ي که در اختيار دارند به گونه اي اس��تفاده 
مي کنند که روند طبيعي انتخاب و حاکميت مردم 
را تحتالش��عاع ق��رار مي دهند، نظ��ارت بر مراحل 
مختلف انتخابات، ضرورت مي يابد خصوصا مرحله 
تبليغ��ات که به عنوان يك��ي از مهم ترين مراحل، 
نقش مهم��ي در نتيجه و س��المت انتخابات دارد؛ 
ازاين رو نظارت بر روند انتخابات و تبليغات يكي از 
سازوکارهاي کليدي تأمين سالمت انتخابات است. 
همچنين بدون ش��ك منابع پولي و مالي تبليغات 
و ني��ز هزينه هاي��ي که کانديداه��ا در رقابت هاي 
انتخابات��ي انجام مي دهند، تأثي��ر انكارناپذيري در 
نتيج��ه انتخاب��ات دارد. به همين جهت، از يكس��و 
تنظيم ضوابط مربوط به تبليغات و از س��وي ديگر 
نظ��ارت بر اين مرحله از انتخابات و هزينه هاي آن 
امري ضروري و حياتي تلقي مي شود و نهاد ناظر به 
عنوان مسئول تضمين سالمت انتخابات مي بايست 
ب��ه اين موضوع توجه کرده و اح��راز نمايد که اوال 
تبليغ��ات به نح��و صحيح و مطاب��ق قانون صورت 
گرفته اس��ت، و ثانيا منابع مالي و پولي نامزدها در 
تبليغات انتخاباتي شفاف بوده و از طرق غيرمشروع 
و غيرقانوني تأمين نش��ده اس��ت و ثالثا، تبليغات و 
هزين��ه ه��اي آن اراده واقعي م��ردم را تحت تأثير 
قرار نداده اس��ت. با توجه ب��ه اهميت اين موضوع، 
امروزه تقريبا در تمامي کش��ورهاي دنيا، قوانين و 
مقرراتي براي تنظيم فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها 
و احزاب سياس��ي و نظارت ب��ر فعاليت هاي مالي 
آنها در جري��ان انتخابات وج��ود دارد. اين قوانين 
ش��امل مواردي همچون ممنوع يا محدودس��ازي 
دريافت کم��ك هاي مالي از برخ��ي منابع خاص، 
تعيين سقف مش��خص براي هزينه هاي انتخاباتي 
اح��زاب سياس��ي و نامزدها در جري��ان انتخابات و 
تعيين شرايطي براي برخورداري احزاب و نامزدها 
از کمكه��اي دولتي در جريان انتخابات مي ش��ود. 

لك��ن نظام حقوق��ي ما تاکنون از چني��ن نظاماتي 
برخوردار نبوده است. در ايام رقابت هاي انتخاباتي 
شاهد گونه هاي مختلفي از تبليغات در قالب هاي 
متفاوتي هس��تيم اعم از نصب بنر و بيلبورد، چاپ 
و توزيع پوس��تر، بروش��ور و تراکت، توليد و پخش 
مس��تند و نماهنگ تبليغاتي، برگزاري همايش ها 
و ميتين��گ هاي انتخاباتي، راه ان��دازي کارناوال و 
در زمان حاضر ني��ز از ظرفيت هاي فضاي مجازي 
در سطح وسيعي استفاده مي شود. اما در کنار اين 
م��وارد بعضا گون��ه هاي خاص��ي از تبليغات نيز به 
چش��م مي خورد که تا حد زيادي نامتعارف است. 
حضور نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 
در مناط��ق مختلف ح��وزه انتخابي��ه و ارائه کمك 
ه��اي متنوع مالي اعم از هداياي نقدي و غيرنقدي، 
تجهي��ز منازل، اماکن عموم��ي، ضيافت هاي مكرر 
اطعام همراه ب��ا هزينه هاي قابل توجه ازجمله اين 
اقدامات نامتعارف تبليغاتي است که تالش مي شود 
به کمك آن، رأي و نظر واجدان شرايط حوزه هاي 
انتخابيه جلب ش��ود. در مواردي نيز سخنراني هاي 
برخ��ي نامزدهاي نمايندگي مجلس، ش��امل وعده 
هاي متنوع و بي اس��اس درخص��وص فراهم کردن 
زمينه اشتغال در ش��هر، رفع مشكالت زيرساختي 
و اجراي��ي و ارائه تجهيزات و امكانات و... اس��ت که 
در کن��ار تخريب کانديداهاي رقيب، مجموعه اي از 
تبليغات غيرصحيح، ناسالم و دور از شأن نمايندگي 
مجلس ش��وراي اس��المي را به نمايش مي گذارد. 
مواد مذکور در فصل شش��م قانون انتخابات مجلس 
ش��وراي اس��المي بيانگر الزامات حاکم بر تبليغات 
انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي است. 
اين مواد به اصولي همانند حد و مرزهاي تبليغات، 
عدم استفاده از امكانات عمومي، عدم تخريب ساير 
داوطلبان نمايندگي و ... اش��اره دارد اما اين اصول، 
با توجه به مقدمه پيش��گفته جامع و کامل نيست و 
الزم اس��ت با رعايت اصول حاکم بر تبليغات سالم 
و ش��فافيت مالي هزينه ه��اي تبليغاتي و مبتني بر 
تجربيات دوره هاي مختلف انتخاباتي، اصالح شود. 

در اين راس��تا ازجمله مواردي که الزم است در اين 
زمينه مورد توجه قرار گيرد، احصاي حصري روش 
هاي تبليغاتي اس��ت که در کنار اين امر الزم است، 
بسترهاي الزم در صدا و سيما و رسانه هاي جمعي 
ب��راي تبليغات نامزدها فراهم ش��ود. ع��الوه بر اين 
الزم اس��ت امكان��ات و زمينه هاي م��ورد نياز براي 
اشراف کامل و نظارت همه جانبه مراجع نظارتي در 
ايام تبليغات انتخاباتي فراهم ش��ود تا به درستي بر 
حسن اجراي ضوابط مندرج در قانون نظارت شود. 
همچنين با توجه به گستردگي حوزه هاي انتخابيه 
هم��راه با اقدام برخي نامزدها در ش��روع زودهنگام 
تبليغات انتخاباتي، الزم است ضمن واقعي و منطقي 
ک��ردن ضوابط انتخابات��ي و تعيين دقيق و حصري 
روش هاي صحيح تبليغ��ات، مصاديق تخلفات نيز 
به وضوح تعيين ش��ده و ضمانت اجراي کافي براي 
آن در نظر گرفته ش��ود و عالوه ب��ر اين امكانات و 
اختيارات الزم براي مراجع نظارتي فراهم گردد تا بر 
نظارتي فراگير و مثمر ثمر بر فعاليت هاي انتخاباتي 
قادر باشند. همه اين موارد باعث شد تا مقام معظم 
رهبري در بندهاي متعددي از سياس��ت هاي کلي 
انتخابات به صورت مستقيم و غيرمستقيم، تبليغات 
و ضروري��ات و ضوابط کلي آن را م��ورد توجه قرار 
دهن��د که از آن جمله مي توان ب��ه بندهاي 3 الي 
6 اين سياس��ت ها اش��اره کرد. لذا با توجه به همه 
اي��ن موارد ضرورت دارد در راس��تاي تأمين اهداف 
مذکور ضم��ن پيش بيني ضواب��ط الزم الرعايه در 
تبليغات انتخاباتي و نظارت مالي بر انتخابات، مؤلفه 
هاي الزم جهت تنظيم تبليغات انتخاباتي و تأمين 
مالي فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي احصاء و در 
مرحله بعد، حس��ب مورد ضمانت اجراهاي مناسب 

در اين خصوص مشخص شود.
ب��ه منظور واکاوی دقيق آس��يب های فوق الذکر و 
ريشه يابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسيم کار 
ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگويی 
بموق��ع تقس��يم کار ملی موجب تقوي��ت گفتمان 
تح��ول قانونگذاری در زمان باقيمان��ده تا انتخابات 

دوره جديد مجلس شورای اسالمی می شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

- آيا وضع تخصصی موجود مجلس شورای اسالمی 
قابليت تحقق چش��م انداز بيست س��اله نظام را در 

حوزه قانونگذاری دارد؟
- آيا راه يابی نمايندگان کارآمد به مصلحت کش��ور 

است؟
- آي��ا راه يابی اف��راد ناتوان از طري��ق ضعف های 
موجود در قانون انتخابات به مصالح انقالب و کشور 

است؟
- آي��ا وجود تعداد زياد نماين��دگان ناتوان در طراز 
جمهوری اس��المی ايران می توان��د قانونگذاری بر 

طيق سياست های کلی نظام را به انجام برسلند؟
- تواناي��ی علمی و عملی نماين��دگان ادوار ده گانه 
مجلس ش��ورای اس��المی از نظر مجمع تشخيص 

مصلحت نظام چگونه ارزيابی می شود؟

پرسشگری از دولت
- وظيف��ه دول��ت در کمك ب��ه مل��ت در انتخاب 
نمايندگان کارآمد برای مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- آيا شائبه حضور و حمايت دولت ها در انتخابات به 

انتخاب نمايندگان کارآمد می انجامد يا ناکارآمد؟
- ناکارآمدی قوانين تصويب شده در مجلس شورای 
اس��المی ناکارآمد، دول��ت را در مق��ام اجرا به چه 

مشكالتی مواجه می سازد.
- هماهنگی دولت و مجلس ش��ورای اس��المی در 
آشنايی نمايندگان در با اقتضائات اجرايی کشور چه 

نقشی در کارآمدی قوانين دارد؟
- آي��ا تدوي��ن لوايح کارآمد در دول��ت می تواند به 

کارآمد قانونگذاری در کشور بيانجامد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- عل��ت راه يابی افراد ناکارآمد به مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- چرا اعتبارنامه افراد ناکارآمد در مجلس ش��ورای 

اسالمی تاييد و تصويب می شود؟
- روش راستی آزمايی کارآمدی تخصصی و تجربی 
نمايندگان ب��رای تاييد اعتبارنام��ه آنها در مجلس 

شورای اسالمی چگونه انجام می شود؟
- چرا نمايندگان ناکارآمد بر اساس الگويی خاص از 
سوی مجلس شورای اسالمی به ملت ايران معرفی 

نمی شود؟
- ويژگ��ی های ط��راز کارآمدی ب��رای نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- آي��ا خيل ف��راوان نمايندگان ناکارآمد، از س��وی 

شورای نگهبان تاييد صالحيت شده اند؟
- آيا اساسا کارآمدی افراد در تاييد صالحيت آنها به 

عنوان يكی از ويژگی های مهم لحاظ می شود؟
- چرا ش��ورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی 
خود در راستای کارايی قانون و قانونگذاری استفاده 

نمی کند؟
- دليل افت ش��ديد صالحيت های فنی و تخصصی 
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی طی چند دوره 

اخير از نظر شورای محترم نگهبان چيست؟
- آي��ا جلوگيری از حيف و ميل ش��دن بيت المال 
و حماي��ت از منافع عمومی بر اس��اس قاعده فقهی 
الضرر موجب نمی شود که شورای محترم نگهبان 
از تايي��د صالحي��ت اف��راد ناکارآمد ب��رای مجلس 

شورای اسالمی خودداری کند؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- نح��وه نظ��ارت ب��ر کارآم��دی قوانين ب��ه عنوان 
دس��تاورد کاری نمايندگان مجلس شورای اسالمی 
از س��وی سازمان بازرسی کل کش��ور چگونه انجام 

می شود؟
- ش��اخص های ارزيابی قانون و قانونگذاری کارآمد 

از نظر سازمان بازرسی کل کشور چيست؟
- نحوه تعامل نظارتی سازمان بازرسی کل کشور با 
مجلس شورای اسالمی در راستای ارتقای کارآمدی 

قانونگذاری در کشور چگونه است؟
- از نظر س��ازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر 
حس��ن اجرای قوانين، چرا با وجود هزاران قانون و 
مصوبه در کش��ور، مشكالت متعدد در زندگی مردم 

بر طرف نمی شود؟
- گزارش عملكرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور در 
ارزياب��ی کارآم��دی قواني��ن و نماين��دگان مجلس 

شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی

- عل��ت ناکارآم��دی قانون و قانونگ��ذاری در ايران 
چيست؟

- گزارش عملكرد مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در ارتقای کارآمدی قوانين چيست؟

- چرا گزارش های کارشناس��ی منتش��ره از سوی 
مرکز پژوهش ها از سوی نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی کمتر مورد استفاده قرار می گيرد؟
- آس��يب شناس��ی عملك��رد مرک��ز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در ارتقای کارآمدی قانون و 

قانونگذاری چيست؟
- چرا امكانات س��خت افزاری و ن��رم افزاری علمی 
و پژوهش��ی موجود در مرکز پژوهش ها از س��وی 
نمايندگان مجلس شورای اس��المی مورد استفاده 

قرار نمی گيرد؟
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امامسجادعليهالسالم:

بار الها... باطل را از درون ما محو نما و حق را در باطن ما جای ده. زيرا که ترديدها و 
گمان ها فتنه زايند و بخشش ها و نعمت ها را تيره می سازند.
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اگر ما از رعايت قانون احساس ضيق کرديم، نخواستيم به قانون تن بدهيم، 
آنچه که بر سر ما از بی قانونی خواهد آمد، بمراتب از اين تلخی تحمل قانون، 
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1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: جابجایى خط تغذیه 12 اینچ محدوده ایستگاه CGS بینالود

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 

ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 
5- مهلت اعالم آمادگى از تاریخ 98/7/23  لغایت آخر وقت ادارى 98/7/30

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/8/14
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى: دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد – میدان شهید فهمیده – کنار گذر 

آسایشگاه فیاض بخش – جنب مجتمع آبى نگین – امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن مى باشد. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا 
تلفن 37072822-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 98/07/23                        تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/07/24

همگام با 113 سال تورم قانون و قانونگذاری!؟ 
14. آسيب هاي مربوط به مرحله پيش از آغاز فرايند قانونگذاري 

15. عدم تعيين ضوابط تبليغات انتخاباتي و نحوه تأمين مالي آن و عدم 
نظارت صحيح و كامل بر اين موارد 

تاكن�ونموضوعآس�يبشناس�یقانونگذاریدرايرانازس�ویپژوهش�گرانو
نويس�ندگانبس�ياریموردتوجهقرارگرفتهاس�توهريکبهتناسبتخصصو
تجربهخودبهاينموضوعمهمپرداختهاند.نکتهقابلتوجهدرايندستپژوهش
هایآس�يبشناس�انه،قابليتاس�تناديااصوالمستندس�ازیديدگاههاونظرات
بهش�واهدعينیوواقعيتهایمتقناست.انتش�ارگزارش»آسيبشناسينظام
قانونگذاريجمهورياس�المياي�ران«)ويرايشاول(ازس�ویمركزپژوهشهای
مجلسش�ورایاس�المیاينس�والرابهذهنمتبادرمیكندكهپساز113سال
سابقهقانونگذاریوجودخيلعظيمآسيبهایريزودرشتدرحوزهقانونگذاری،
نشانهچيست؟قانونگذاریكشوربااينهمهآسيبومشکالتیكهدارد،چگونهمی
تواندبهحلمعضالتسايربخشهایجامعهبويژهحلمشکالتمتعددوروزافزون
زندگ�یمردمبپ�ردازد؟چراكهقبلازهركاریخودنيازمندتغييروتحولاس�ت!
نظربهاينکهبيانآسيبهادردیراازجامعهدرماننمیكندروزنامهسياستروز
برطبقرس�الترس�انهایخودگزارشمركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
رامبنایپرسش�گریآگاهسازازتقس�يمكارملیدرحوزهقانونگرايیكشورقرار
دادهاس�تتابهريشهيابیعللوآثارآسيبهابپردازد.اميداستكهپاسخگويی
ب�ههنگامدس�تگاهه�اونهاده�ایمربوطهبتواندبهگس�ترشگفتم�انتحولدر
قانونگ�ذاریبرایانتخاباتپيشروكمکبس�زايینمايد.ايننوش�تاربهدومورد
ازآس�يبهایقانونگذاریدركش�ورمیپردازدكههماكنونازنظرخوانندگانو

همراهانمیگذرد:

اشاره

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )4( می کند:

دكترمحمدرضاناریابيانه

ايران و نيوزيلند همكاری های نمايشگاهی و تجاری مرتبط با نمايشگاه 
ها را افزايش م��ی دهند. به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل 
ش��رکت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران، بهمن حسين 
زاده مدير عامل شرکت س��هامی نمايشگاه های بين المللی ايران 
ظهر امروز در ديدار هميش مك مس��تر س��فير نيوزيلند در ايران 
گف��ت: روابط ايران با نيوزيلند عليرغم مس��افت بس��يار زياد آن ها 

دارای سوابق کهن و تاريخی است.
مع��اون وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکيد بر تمايل دو کش��ور در 

همكاری های نمايش��گاهی، افزود: اي��ران و نيوزيلند به جهت حضور موفق در 
اکس��پو 2020 دبی می توانند در اين رويداد و اکسپوهای ديگر همكاری های 
مثبتی با هم داش��ته باش��ند. حسين زاده با اش��اره به گستردگی فعاليت های 
کش��اورزی در نيوزيلند، يادآور ش��د: همكاری دو کش��ور در زمينه نمايشگاه 
هايی مانند آگرو فود می تواند توس��عه يابد. عالوه بر اين ما آمادگی الزم برای 
برگزاری نمايش��گاه های تخصصی نيوزيلند در محل دائمی نمايشگاههای بين 
المللی ايران را دارا هس��تيم. وی همچنين به رتبه اول نمايش��گاهی ايران در 
خاورميانه نيز اش��اره کرد و گفت: بسياری از کشورهای دنيا در نمايشگاه های 
بين المللی ايران دارای پاويون هس��تند. مديرعامل ش��رکت سهامی نمايشگاه 
های بين المللی ايران همچنين در اين ديدار، تمايل خود را به منظور ديدار و 

همكاری با همتای نيوزيلندی و همچنين کميس��ر ژنرال اين گشور 
در اکس��پو 2020 دبی ابراز کرد. هميش مك مستر نيز با اشاره 
به اينكه برای س��ومين بار اس��ت که به عنوان سفير اين کشور 
در اي��ران انتخاب ش��ده، عنوان کرد: در ط��ول ماموريت های 
خ��ود در ايران چندين بار به منظور بازديد از نمايش��گاه های 
مختلف در محل دائمی نمايش��گاههای بين المللی ايران حضور 
يافت��ه ام. وی ادامه داد: همچنين ش��رکت های نيوزيلندی را در 
برخی از نمايش��گاه های بين المللی ايران به منظور عقد قراردادهای 
تجاری همراهی کرده ام. سفير نيوزيلند خاطرنشان کرد: روابط تجاری ايران 
و نيوزيلن��د همواره رو به بهبود بوده و اخيرا محصوالت نيوزيلندی مانند قهوه 
اين کش��ور در بازارهای ايران حضور يافته اند که مايه خرس��ندی اس��ت. وی 
تاکيد کرد: برگزاری 90 نمايشگاه بين المللی به صورت ساالنه در محل دائمی 
نمايش��گاههای بين المللی ايران فرصت مناسبی برای شرکت های نيوزيلندی 
اس��ت که از اين نمايشگاه ها به منظور افزايش بازارهای خود بهره مند شوند. 
اين مقام مس��ئول نيوزيلندی با اش��اره به مشكالت به وجود آمده در همكاری 
بانك های اين کشور با ايران تحت تاثير تحريم ها، تصريح کرد: اکسپو 2020 
دبی فرصت مناس��بی اس��ت که بدون تاثي��ر تحريم ها بر بانك ها دو کش��ور 

همكاری خود را به راحتی ادامه دهند.

خ��ب��ر

توسعه همکاری های نمایشگاهی ایران و نیوزیلند
در دیدار حسین زاده و سفیر نیوزیلند تفاهم شد


