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شكر تو بر نعمت گذشته، زمينه ساز نعمت آينده است.
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اصفهان
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گزارش


 درگذشت حبيب ا... عسگر اوالدی ، از مبارزان اول نهضت اسالمی )1392ش(

  شهادت فرمانده لشگر 27 محمد رسول ا...، برادر پاسدار علی اكبر حاجی پور )1362 ش( 
  افتتاح اولين نمايشگاه بين  المللي كتاب تهران )1366ش(

مقدمه
»آسلليب شناسللي نظام قانونگللذاري جمهوري اسللالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رسللمی شللماره 16080 است كه 
در سال 1397/07/07 توسط مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی منتشر شده است. اين پژوهش به سفارش معاونت پژوهش 
های سياسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق 
عمومی( انجام شده اسللت. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش 
شللامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي 
حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي 
بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش شامل 
آقايان علي فتاحللي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسللن 
وكيليان، حسللين عبداللهي، حسللن امجديان، يحيي مزروعي و 
حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نيز آقايان جليل محبي 
و احمد حكيم جوادي است. برای پرهيز از هر گونه پيش داوری در 
مورد آسيب شناسی قانونگذاری كشور، عينا از متن گزارش رسمی 
ياد شللده در آسيب های مختلف استفاده شده است كه هر گونه 
شائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء برداشت سياسی و 
جناحی را از بين ببرد. نقل عين مطالب گزارش مركز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در توضيح آسيب های حوزه قانونگذاری، 
ارائه مطالب غيرقابل انكاری است كه توسط جمعی از پژوهشگران 
)شللامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي( مورد 
اعتماد مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهيه و منتشر 
شده اسللت. مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مركزی 
است كه قانونا در ساختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار 
دارد و به عنوان بازوی پژوهشللی و تحقيقاتی آن عمل می كند و 
رياست آن توسط رييس مجلس شورای اسالمی منصوب می شود. 
گزارش های منتشللره از سوی مركز پژوهش ها سندی رسمی و 
متقن با قابليت اسللتنادی، اطمينان بخشی، روايی و پايايی نتايج 
است. سفارش دهنده اين پژوهش معاونت پژوهش های سياسی-

حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( 
اسللت كه هر دو از بخش های تابعه مستقيم مركز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی هسللتند. اعالم رسمی آسيب های حوزه 
تقنين از سوی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دليل 
پذيرش تحقق آنهاست و كار را بر محققان اين حوزه در امر اثبات و 
تحليل آسيب ها آسان نموده است و نيازی به نقل مطالب اثباتی از 
منابع علمی معتبر شامل كتاب ها و مقاالت در نشريات دارای رتبه 
علمی و پژوهشللی يا انجام پژوهش های ميدانی و عمليات آماری 
برای اثبات يا رد فرضيه های پژوهش نيسللت. رسللميت گزارش 
منتشر شللده از سوی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
مويد اين حقيقت اسللت كه در انتخللاب موضوع و روش و مراحل 
انجام پژوهش، كليه مالحظات علمی، سياسللی و اجتماعی مورد 

توجه قرار گرفته است. مضافا اينكه شان و جايگاه مجلس شورای 
اسالمی در نزد پژوهشگران و فرآيند پژوهش حفظ و رعايت شده 
است. به عبارت ديگر انجام پژوهش و انتشار اين گزارش، وظيفه 
ذاتی مركز پژوهش های مجلس شللورای اسللالمی بوده و نوعی 
نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه اسللت. انتشار اين گزارش به 
معنای واقعی كالم، دليل روشن و قاطع برای ناكارآمدی قانون و 
قانونگذاری در كشور و ناتوانی مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسللالمی در انجام وظايف ذاتی خويش است. پرداختن به آسيب 
های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پيرامون علل و آثار آن می 
تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای كارآمدی قوانين در 
راستای حل مشكالت زندگی مردم را پيش چشمان ملت بزرگوار 

ايران مجسم سازد.

22 عدمرعايتكاملبايستههايقانوننويسي 
فرايند تصويب قانون از زمان شكل گيري ايده و تهيه پيش نويس 
آغللاز و به ابالغ آن جهت اجرا ختم مي شللود. فرايندي طوالني 
ازجمللله تقديللم طرح يا اليحه بلله مجلس و اعللالم وصول آن، 
تصويب كليات، بررسي و تصويب يا عدم تصويب فوريت، ارجاع به 
كميسيون، بررسي در كميسيون اصلي و كميسيون هاي فرعي، 
ارائه مصوبه كميسيون اصلي پس از بررسي پيشنهاد نمايندگان و 
كميسيون هاي فرعي، بررسي و رأي گيري درخصوص جزئيات 
در صحن مجلس، تصويب در مجلس، ارسال به شوراي نگهبان و 
در صورت تأييد شللورا، امضاي رئيس جمهور و ابالغ به دستگاه 
هاي ذيربط و انتشللار از طريق روزنامه رسمي. اين فرايند بخش 
هاي ديگري هم دارد از جمله ارجاع مجدد طرح يا اليحه از صحن 
به كميسيون و يا ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در صورت اصرار مجلس بر مصوبه اي كه ازسوي شوراي نگهبان 

مغاير شرع يا قانون اساسي شناخته شده است. اين فرايند با آسيب 
هايي مواجه است كه عدم شناسايي و رفع آنها موجب ورود صدمات 
جبران ناپذيري به نظام قانونگللذاري خصوصا متن قانون مصوب 
مجلس مي شللود كه مناط عمل مردم و كارگزاران اسللت. برخي 
از اين آسيب ها در همه مراحل تصويب قانون وجود دارند، برخي 
مربوط به مرحله پيش نويس هستند، آسيب هايي هم در مرحله 
بررسللي مصوبه در كميسيون و نيز صحن مجلس قابل بررسي و 
شناسايي است كه در ادامه به هريك از اين موارد خواهيم پرداخت. 
قانون نويسي از منظر حقوق يك فن و تخصص است و مبتني بر 
اصول و ضوابطي شكلي و محتوايي است كه در نگارش و تدوين آن 

اين بايسته ها مي بايست رعايت شوند. اگرچه بايسته هاي شكلي 
و محتوايي در اكثر نظام هاي حقوقي مشتمل بر الزامات مشتركي 
هسللتند، لكن هر نظام حقوقي مبتني بر حاكميت و ساختارهاي 
درونللي خللود الزاماتي دارد كه لزوما با نظام هاي ديگر مشللترك 
نيسللت. اگرچه پژوهش هايي در اين خصوص انجام شده است اما 
متأسللفانه در نظام حقوقي ما اوال اين بايسته ها به صورت رسمي 
احصا و تبيين نشده اند و ثانيا مرجع مشخصي جهت نظارت مؤثر 
بر آن وجود ندارد به نحوي كه در صورت عدم رعايت اين بايسللته 
ها، طرح يا اليحه پيشنهادي از فرايند بررسي خارج و يا در صورت 
تصويب امكان ابالغ آن نباشد. فارغ از بايسته هاي شكلي قانون كه 
بديهي ترين آن مربوط به مباحث نگارشي و ويرايشي است، الزامات 

محتوايي مهمي وجود دارد كه رعايت آنها ضرورتي اجتناب ناپذير 
است و مرجع مشخصي بايد بر رعايت آنها نظارت سخت گيرانه 
اي داشته باشد؛ الزاماتي مانند شفافيت، صراحت، جامعيت، ثبات 
و... قانون بايد شفاف و صريح باشد و هيچ گونه ابهامي درخصوص 
تبيين وظايف، تكاليف و... وجود نداشته باشد. ارائه مكرر طرح هاي 
استفسللاريه قوانين حاكي از عدم رعايت اين بايسته است. قانون 
بايد جامع باشد و تمام مصاديق مرتبط را پوشش دهد. الزمه اين 
امر انجام مطالعات گسترده پيشيني حول موضوع قانون است به 
نحوي كه تمام جوانب امر بررسللي شده و موردي مغفول نمانده 
باشد، لكن تصويب قوانين چندپاره و وجود احكام مرتبط با يك 
موضوع در قوانين مختلف، و نيز تصويب قوانين اصالحي و مكمل 
قوانين آمارهاي است بر اينكه اين الزام مهم در بررسي و تصويب 
قوانين به درستي رعايت نشده است. قانون بايد ثبات داشته باشد. 
ثبات قوانين نتيجه رعايت بايسته هاي پيشين است؛ توضيح اينكه 
وقتي جوانب امر به درسللتي و كامل سللنجيده مي شود و پيش 
نويس قانون از جنبه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، 
امنيتي و... بررسي مي شود و احكام مورد نياز به صراحت و كامال 
روشن و شفاف بيان مي شود، نياز به اصالح و يا تكميل و تغيير 
قوانين را به حداقل مي رسللاند. اما بررسي روند مصوبات مجلس 
و مصوبللات پي در پي و مكرر مجلس درخصوص اصالح قوانين، 
نشان دهنده عدم بررسي صحيح و جامع موضوع است به نحوي 
كه اصالح مكرر قوانين، ثبات قوانين و در نتيجه نظام قانونگذاري 
را با چالشللي جدي مواجه كللرده و مخاطبان و مجريان قانون را 
دچار سردرگمي مي نمايد. اين موارد تنها نمونه هاي كوچكي از 
بايسته هاي قانون نويسي هستند و اهميت آن تا جايي است كه 
الزم اسللت، حتما در يك سند باالدستي مورد تأكيد قرار گيرد و 
شللوراي نگهبان نيز، مرجع تضمين آن باشد. به عنوان مثال اين 
موارد مي تواند در سياست هاي كلي قانونگذاري مورد تأكيد قرار 
گيرد، توسط مجلس احصا و تببين شود و معاونت قوانين مجلس 
بلله عنوان ناظر دروني و شللوراي نگهبان به عنوان ناظر بيروني بر 
رعايت كامل و دقيق اين موارد نظارت كنند، به نحوي كه اساسللا 
طرح يا اليحه فاقد اين بايسته ها در جريان رسيدگي قرار نگيرند 
و مصوبه اي كه در آن، بايسته ها به درستي رعايت نشده است به 
مرحله ابالغ و اجرا نرسللد؛ چه آنكه در شرايط فعلي نيز مصاديق 
بسياري از نظرات شللوراي نگهبان وجود دارد كه اظهار نظر خود 
درخصللوص مصوبه مجلس را منوط به رفع ابهام كرده اسللت. به 
منظور واكاوی دقيق آسيب های فوق الذكر و ريشه يابی علل و آثار 
آنها، پرسشللگری از تقسيم كار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری 

اسللت. پاسخگويی بموقع تقسيم كار ملی موجب تقويت گفتمان 
تحول قانونگذاری در زمان باقيمانده تا انتخابات دوره جديد مجلس 

شورای اسالمی می شود.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- بايسته های چشم انداز نويسی برای جامعه چيست؟
- اصول كلی تدوين سياست های كلی نظام چيست؟

- الگوی مجمع تشللخيص مصلحت نظام در تدوين چشم انداز و 
سياست های كلی نظام چيست و دارای چه ويژگی هايی است؟

پرسشگری از دولت
- بايسته های تدوين لوايح در دولت چيست؟

- روش ابللالغ قوانين برای اجرا به دسللتگاه های اجرايی چگونه 
انجام می شود؟

- درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب مصوبات در 
دولت نشانه چيست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- چرا اصول و قواره قانون نويسللی در مجلس شللورای اسالمی 

رعايت نمی شود؟
- دليل درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 

بصورت فراوان در مجلس شورای اسالمی چيست؟
- چرا قانونگذاری كشللور اصول زبان فارسی معيار را در نگارش 

قانون رعايت نمی كند؟
پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی
- گللزارش عملكللرد مركز پژوهش های مجلس در آگاه سللازی 

نمايندگان مجلس پيرامون بايسته های قانون نويسی چيست؟
- آيا انتشللار جزوات كوچك آشنايی نمايندگان با اصول نگارش 

قانون برای قانونگذاری كشور كافی است؟
- نقللش مركللز پژوهللش هللا در پيشللگيری از درج موضوعات 

غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين چيست؟
پرسشگری از شورای محترم نگهبان

- آيا عدم رعايت كامل بايسللته هاي قانون نويسللي كه منتج به 
ناكارآمدی قوانين شده است با روح حاكم بر قانون اساسی مغاير 

نيست؟
- آيللا درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 
كه به ناكارآمدی قوانين منتهی شده است با تهديد منافع عمومی 

با شرع مقدس دارای مغايرت نيست؟
- الگوی مورد نظر شورای نگهبان در قانون نويسی مطابق با شرع 

و قانون اساسی چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- سازمان بازرسی كل كشور چگونه بر قانونی كه اصول نگارشی 
در آن رعايت نشده است نظارت می كند؟

- آيللا درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 
فرآيند نظارت را با دشواری مواجه نمی سازد؟

- آيا می تللوان بر قوانين حاوی مجموعه گزاره ها و بندهای بی 
نظم و غيرمرتبط به درستی نظارت كرد؟

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى اجرا  نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه 98/8/14 تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 98/8/19 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار 
ریال واریز شده بحساب جارى صادرات بشماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات: از روز دو شنبه موورخ 98/8/20 تا ساعت 7/30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/9/4
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهار باغ باال ، خیابان شریعتى ، دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق  ذیل 1) ضمانت نامه بانکى معتبر 2) 
ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3) فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع 
برق استان اصفهان ارائه دهند ، به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر توضیحات:
1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى سیاست روز و کیمیاى وطن بعهده برنده مناقصه مى باشد.

2- اسناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتى معامالت 
توانیر به آدرس  http://render.tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسى مى 

باشد.
تذکر1: به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده یا الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى 

که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برق  توزیع  شرکت 
استان اصفهان

بازگشایى شماره مناقصه موضوع مناقصهردیف تاریخ 
پاکات مناقصه

بازگشایى  ساعت 
پاکات مناقصه

در  شرکت  سپرده  مبلغ 
مناقصه (ریال)

مناقصه تامین اجناس اجراى پروژه هاى نصب ، تعویض و جابجایى کنتور بصورت کلید 1
در دست (اجراى خدمات کلید در دست امور مشترکین)

1730/981398/09/048/303/421/350/000

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار و مشارکت کننده 
در حوزه ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در راستاي اجراي مصوبه شماره 134259 مورخه  1396/5/25 شوراى اقتصاد در خصوص دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  مصوب سال 1393  مجلس شوراي اسالمی و اصالحات بعدي، در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را به سرمایه گذاران و 
مشارکت کنندگان واجد صالحیت طبق ضوابط و بخشنامه هاي قانون مذکور واگذار نماید . لذا عالقمندان می توانند جهت تهیه اسناد به واحد ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان 

استان اردبیل طبق مهلت مندرج در جداول زیر مراجعه نمایند.

1-نام و نشانی برگزار کننده فراخوان: اردبیل  میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره 4075005507880350  بانک ملی شعبه مرکزي اردبیل و یا ضمانتنامه بانکی 

معتبر ، ارائه چک هاي جاري اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر « خارج از دو حالت قید شده» قابل قبول نمی باشد.
3-  مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 1398/8/16
4-  مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1398/8/28
5-  زمان بازگشایی:  ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 1398/8/29

6-  هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده فراخوان خواهد بود
7-  پیشنهادات رسیده در کمیسیون معامالت اداره کل ورزش  جوانان استان اردبیل باز و با توجه به صرفه و صالح این اداره کل برنده فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد.

8- در صورت انصراف برندگان فراخوان از عقد قرارداد ، تضمین شرکت در فراخوان آنان به ترتیب به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
9- شرکت کنندگان در فراخوان مشارکت باید به طرق مندرج در اسناد فراخوان ، توانایى مالى خود جهت شرکت در فراخوان را ارائه نمایند.

10- سرمایه گذار متعهد است پس از مشخص شدن وضعیت برنده شدن نسبت به ارایه تضمین انجام تعهدات ، بیمه مسئولیت مدنى و بیمه حوادث غیر مترقبه مکان پروژه اقدام 
نماید.

11- قیمت پیشنهادى ارایه شده بر اساس بازدید و اطالع صورت گرفته از میزان درآمد و هزینه محل اجراى پروژه ، با در نظر گرفتن جمیع عوامل دخیل در سرمایه گذارى و آگاهى 
از دستور العمل ماده 27 قانون الحاق (2) محل صورت پذیرفته است.

12- عالقمندان مى توانند اسناد فراخوان را از واحد دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل دریافت نمایند.
13- مدت زمان بهره بردارى پس از اتمام دوره بهسازى و سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

14-  اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهاد مشارکت کنندگان مختار است. 

وزارت ورزش و جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

گذارى مدل مشارکتمکان پروژهعنوان پروژه ردیف سرمایه  مبلغ 
(ریال)

پروژه  بهسازى  مدت 
(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان 
(ریال)

استخر 1 بهسازى 
فجر خلخال

(R.O.L.T ) خلخال
پرداخت   ، بردارى  بهره   ، بازسازى  و  تجهیز 

اجاره بهاء و انتقال

6131/000/000 ماه2/615/674/206

دكترمحمدرضاناریابيانه

تاكنونموضوعآس�يبشناس�یقانونگذاریدرايرانازسوی
پژوهشگرانونويسندگانبسياریموردتوجهقرارگرفتهاست
وهريکبهتناس�بتخصصوتجرب�هخودبهاينموضوعمهم
پرداختهاند.نکتهقابلتوجهدرايندستپژوهشهایآسيب
شناس�انه،قابليتاس�تناديااصوالمستندس�ازیديدگاههاو
نظراتبهشواهدعينیوواقعيتهایمتقناست.انتشارگزارش
»آس�يبشناس�ينظامقانونگذاريجمهورياس�الميايران«
)ويرايشاول(ازسویمركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
اينس�والرابهذهنمتبادرمیكندكهپساز113سالسابقه
قانونگذاریوجودخيلعظيمآسيبهایريزودرشتدرحوزه
قانونگذاری،نشانهچيست؟قانونگذاریكشوربااينهمهآسيب
ومشکالتیكهدارد،چگونهمیتواندبهحلمعضالتسايربخش
هایجامعهبويژهحلمشکالتمتعددوروزافزونزندگیمردم
بپ�ردازد؟چ�راكهقبلازهركاریخ�ودنيازمندتغييروتحول
است!نظربهاينکهبيانآسيبهادردیراازجامعهدرماننمی
كندروزنامهسياستروزبرطبقرسالترسانهایخودگزارش
مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیرامبنایپرسشگری
آگاهسازازتقسيمكارملیدرحوزهقانونگرايیكشورقرارداده
اس�تتابهريش�هيابیعللوآثارآسيبهابپردازد.اميداست
كهپاس�خگويیبههنگامدس�تگاههاونهادهایمربوطهبتواند
بهگس�ترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرایانتخاباتپيش
روكمکبس�زايینمايد.ايننوش�تاربهسهموردازآسيبهای
قانونگذاریدركشورمیپردازدكههماكنونازنظرخوانندگان

وهمراهانمیگذرد:

اشاره

22. تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن 

از نادانسته ها تا ناتوانسته های قانونگذاری ناکارآمد!؟
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )6( می کند:


