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وجلوگيريازتجملگراييمصوب۱۳۷۰/۹/۲۷

م��اده ۱- به منظ��ور كنترل هزينه ه��اي غيرض��رور و مبارزه با 
تجملگرايي در وزارتخانه ها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداري 
ها، س��ازمان ها، بانك ها، ش��ركت ها و واحدهاي مختلف وابسته 
به قوه مجريه، مقننه و قضاييه و كليه نهادهاي انقالب اسالمي و 
تمامي دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، 
شوراي عالي بررس��ي و تعيين الگوي مصرف موضوع تبصره ۳۰ 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران موظف است عالوه بر انجام وظايف مذكور در تبصره 
ف��وق الذكر آيين نامه نحوه اس��تفاده از امكانات عمومي از قبيل: 
اتومبيل، هواپيما، هليكوپتر، مس��افرت هاي خارجي، پذيرايي ها 
و ديگر هزين��ه هاي اداري، خدماتي، و رفاه��ي را حداكثر ظرف 
مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت 

وزيران برساند. 
ماده ۲- شوراي امنيت كشور موظف است حداكثر تا يك ماه رده 
بندي حفاظتي، نحوه حفاظت و اتومبيل مورد استفاده و تشريفات 
س��ان و رژه كليه مسئولين و ش��خصيت هاي كشور و لشكري را 
تهي��ه و جهت اجرا ابالغ نمايد. وزيركش�ورمس�ئولپيگيريو
نظارتبراجراياينمصوبهميباش�دوموظفاس�تهرسهماه
يكبارگزارشعملكردوتخلفاترابهمجلسش�وراياسالمي،

رياستجمهوريوقوهقضاييهارائهنمايد.
ماده ۳- كليه دستگاه هاي مذكور در ماده يك موظف به اجرا دقيق 
مف��اد اين قانون بوده و تخلف از آن در حكم تصرف غيرقانوني در 
اموال عمومي محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي 

خواهد شد. 
ماده ۴- صدا و سيما و ساير وسايل ارتباط جمعي موظفند برنامه 
ه��اي خود را به نحوي تهي��ه و تنظيم نمايند كه منجر به تبليغ 

فرهنگ تجملگرايي نشود. 
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز 
چهارشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد 
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۰/۱۰/۴ به تأييد 

شوراي نگهبان رسيده است. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی از سال ۱۳۷۰ 

تاكنون پيرامون حسن اجرای اين قانون چيست؟
- ميزان كنترل هزينه هاي غيرضرور و مبارزه با تجملگرايي در قوه 

مجريه به تفكيك سال چقدر است؟
- ميزان كنترل هزينه هاي غيرضرور و مبارزه با تجملگرايي در قوه 

مقننه به تفكيك سال چقدر است؟
- ميزان كنترل هزينه هاي غيرضرور و مبارزه با تجملگرايي در قوه 

قضاييه به تفكيك سال چقدر است؟
- ميزان كنت��رل هزينه هاي غيرضرور و مبارزه با تجملگرايي در 

نهادهاي انقالب اسالمي به تفكيك سال چقدر است؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر نحوه استفاده 
از امكانات عمومي از قبيل اتومبيل، هواپيما، هليكوپتر، مسافرت 

هاي خارجي و پذيرايي ها به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر نحوه استفاده 
از ديگ��ر هزينه ه��اي اداري، خدماتي و رفاهي به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ممنوعيت 
برگزاري سمينارها، كنگره ها، بزرگداشت ها، گردهمآيي هاي بين 
المللي غيرضروری توسط قوه مجريه، مقننه و قضاييه به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد صدا 

و سيما و ساير وسايل ارتباط جمعي در تهيه و تنظيم برنامه هاي 
مقابله با فرهنگ تجملگرايي چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد 
وزارت كشور از چگونگی اجرای اين قانون و تخلفات انجام شده به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد 
ش��وراي امنيت كش��ور بر رده بندي حفاظت��ي، نحوه حفاظت و 
اتومبيل مورد اس��تفاده و تش��ريفات سان و رژه كليه مسئولين و 

شخصيت هاي كشور و لشكري به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد 
س��ازمان برنامه و بودجه پيرامون چگونگي اجرا و موارد تخلف از 

اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد 
ديوان محاسبات كش��ور پيرامون چگونگي اجرا و موارد تخلف از 

اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد 
سازمان بازرسي كل كشور پيرامون چگونگي اجرا و موارد تخلف از 

اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد 
شوراي عالي بررس��ي و تعيين الگوي مصرف موضوع تبصره ۳۰ 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

اسالمي ايران بر اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميسيون های تخصصی مجلس شورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مركز پژوهش های مجلس ش��ورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاسبات كشور بر حسن اجرای 

اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميس��يون اصل 9۰ مجلس ش��ورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور به درخواست مجلس 
شورای اسالمی پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره 
به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب رئيس 
مجلس شوراي اسالمي پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفكيك 

سال چيست؟

قان�ونممنوعيتوزارتخانههاومؤسس�اتوش�ركت
هايدولتيازچاپوانتش�ارنش�رياتغيرضرورمصوب

۱۳۶۵/۷/۲۹
ماده واحده- اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات 
جاري و عمراني منظور در قانون بودجه ساليانه كل كشور و اموال و 
ثروت هاي عمومي از سوي وزارتخانه ها و مؤسسات وشركت هاي 
دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است 
و نهادهاي انقالب اس��المي و اس��تفاده كردن از امكانات دولتي و 
كاركنان براي جمع آوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتشار هر 
گونه كتاب، روزنامه، مجله، نشريات مشابه و هرنوع اوراق و پارچه 
هاي تبليغاتي، جزوه، بروشور، تراكت، پوستر )به استثناي پوستر 
و بروش��ورهاي آموزشي( س��فارش چاپ هر گونه آگهي تبريك، 
تسليت و تشكر و اطالعيه هاي غيرضروري كه مستقيما با وظايف 
آنها ارتباط نداش��ته باشد در روزنامه و نشريات كشور ممنوع مي 
باشد. اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاه هاي مذكور 
حتي اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير 

مقررات عمومي دولت هستند نيز باشد. 
تبصره ۱- موارد ذيل از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني مي باشد: 

۱- وزارت ارشاد اسالمي. 
۲- وزارت امور خارجه در كش��ورهايي كه وزارت ارش��اد اسالمي 
در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي اس��ت، به تشخيص و تأييد وزير 

امور خارجه. 
۳- سازمان تبليغات اسالمي. 

۴- وزارت فرهن��گ و آموزش عالي و وزارت بهداش��ت و درمان و 
آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته به آن و مركز نشر دانشگاهي 
در رابطه با چاپ كتاب و نش��ريه جزوه هاي علمي، فني ودرسي 

و تحقيقاتي. 
۵- س��ازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزش��ي وزارت آموزش و 

پرورش )در رابطه با كتب و نشريات علمي و آموزشي(. 
6- تبليغ��ات مربوط به جبهه و جنگ در چارچوب آيين نامه آن 
كه حداكثر ظرف دو ماه پس ازابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارت 
ارش��اد اس��المي و همكاري وزارتخانه هاي س��پاه، دفاع، جهاد و 

سازمان تبليغات اسالمي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 
۷- بنياد شهيد به جز در انتشار كتاب، نشريه و مجله. 

۸ – بولتن هاي داخلي ضروري و بروش��ورها كه در وزارتخانه ها 
و مؤسسات دولتي شركت هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي 
با تعيين ضوابط توس��ط وزارت ارشاد اسالمي در رابطه با وظايف 

قانون خود منتشر مي نمايند. 
9- وزارت اطالعات در رابطه با نشر مسائل امنيتي. 

تبصره۴-وزارتارش�اداسالميموظفاستنسبتبهعملكرد
وزارتخانهها،س�ازمانها،نهادهايمذك�وردراينقانوننظارت
كاملداشتهبامشاهدهتخلفجهتتعقيبقانونيمورديامواردرا
بهمراجعصالحهقضايياحالهدادهونتيجهراازطريقكميسيون

ارشاداسالميمجلسبهاطالعنمايندگانمجلسبرساند.
قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده و ش��ش تبصره در جلسه روز 
سه شنبه بيست و نهم مهر ماهيك هزار و سيصد و شصت و پنج 
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱۳6۵/۸/۱۳ به تأييد 

شوراي نگهبان رسيده است. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی
- گزارش عملكرد كميس��يون ارشاد اس��المي مجلس در اطالع 
رس��انی امور مرتب��ط با اين قانون به نمايندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- واكنش نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی به نحوه اجرای اين 

قانون در كشور به تفكيك سال چيست؟
- گزارش استفاده از اختيارات قانونی مجلس شورای اسالمی شامل 
تذكر شفاهی، تذكر كتبی، ايراد سوال، انجام تحقيق و تفحص يا 

استيضاح در باره نحوه اجرای اين قانون چيست؟ 
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تبصره ۵ اين 

قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ممنوعيت 
اختص��اص و پرداخت ه��ر گونه وجه از محل اعتب��ارات جاري و 
عمراني منظور در قانون بودجه ساليانه كل كشور برای انتشارات و 

تبليغات غيرضروری به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ممانعت از 
اس��تفاده از ام��وال و ثروت هاي عمومي از س��وي وزارتخانه ها و 
مؤسسات وشركت هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها 
مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقالب اسالمي برای انتشارات و 

تبليغات غيرضروری به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ممنوعيت 
تخصي��ص اموال و ثروت ه��اي عمومي از س��وي وزارتخانه ها و 
مؤسس��ات و شركت هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقالب اسالمي برای انتشارات 

و تبليغات غيرضروری به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ممنوعيت 
اس��تفاده كردن از امكان��ات دولتي و كاركنان ب��راي جمع آوري 
مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتش��ار ه��ر گونه كتاب، روزنامه، 
مجله، نشريات مشابه و هرنوع اوراق و پارچه هاي تبليغاتي، جزوه، 

بروشور، تراكت، پوستر به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ممنوعيت 
س��فارش چاپ هر گونه آگهي تبريك، تسليت و تشكر و اطالعيه 
هاي غيرضروري كه مس��تقيما با وظايف دس��تگاه های اجرايی 
ارتباط نداش��ته باشد در روزنامه و نشريات كشور به تفكيك سال 

چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر ميزان 
اثربخشی انتشارات دستگاه های اجرايی استثنا شده از اجرای اين 

قانون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر اعتباراتي 
كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي 
دولت هستند پيرامون اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر وصول بهای 
نشريات و جزوات چاپ شده بر اساس اين قانون به حساب درآمد 
عمومي كش��ور ب��ا جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسس��ات مذكور با 
احتساب هزينه هاي مربوط به مواد اوليه، دستمزد، پرسنل شاغل 

و هزينه هاي چاپ به تفكيك سال چيست؟ 

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در وزارت ارشاد اسالمي به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در وزارت امور خارجه بويژه در كش��ورهايي كه وزارت 
ارشاد اسالمي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است، به تشخيص 

و تأييد وزير امور خارجه به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 

اين قانون در سازمان تبليغات اسالمي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداش��ت و 
درمان و آموزش پزش��كي و مؤسس��ات وابسته به آن و مركز نشر 
دانشگاهي در رابطه با چاپ كتاب و نشريه جزوه هاي علمي، فني 

ودرسي و تحقيقاتي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در س��ازمان پژوهش��ي و برنامه ريزي آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش )در رابطه با كتب و نش��ريات علمي و آموزشي( 

به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در تبليغات مربوط به جبهه و جنگ در چارچوب آيين 
نامه آن توس��ط وزارت ارشاد اس��المي و همكاري وزارتخانه هاي 
سپاه، دفاع، جهاد و سازمان تبليغات اسالمي به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در بنياد شهيد به جز در انتشار كتاب، نشريه و مجله به 

تفكيك سال چيست؟
– گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر اجرای 
نش��دن اين قانون در بولتن هاي داخلي ضروري و بروش��ورها كه 
در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي شركت هاي دولتي و نهادهاي 
انقالب اس��المي با تعيين ضوابط توسط وزارت ارشاد اسالمي در 

رابطه با وظايف قانونی خود به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اجرای نشدن 
اين قانون در وزارت اطالعات در رابطه با نش��ر مسائل امنيتي به 

تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی كميس��يون ه��ای تخصصی مجلس 
ش��ورای اس��المی بر حس��ن اجرای اين قانون به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مركز پژوهش های مجلس ش��ورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاسبات كشور بر حسن اجرای 

اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميس��يون اصل 9۰ مجلس ش��ورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور به درخواست 
مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون حس��ن اجرای اين قانون به 

تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش آيين نام��ه اجرايي موضوع تبص��ره ۷ قانون الحاق ۵ 
تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب 
رئيس مجلس شوراي اسالمي پيرامون حسن اجرای اين قانون به 

تفكيك سال چيست؟
- به اعتقاد مجلس ش��ورای اس��المی از زمان تصويب اين قانون 

تاكنون، آيا عملكرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده است؟
- آيا قانون ياد ش��ده به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود دست 

يافته است؟
- اطالع رسانی اجتماعی عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی 

بر مورد حسن اجرای اين قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون اين 

قانون در كدام مركز نگهداری می شود؟

 یک شنبه  19 آبان 1398  شماره 5163 

اذان ظهر: 11:49 اذان مغرب: 17:19 اذان صبح فردا: 5:08  طلوع آفتاب فردا: 6:35

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 
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مشهد 

°16 °0
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°20 °3
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نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پالك ۱6 

نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-6 
شاپا: ۳9۴۷ - ۲۰۰۸ كدپستي: ۱۴۳۸6۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰6969 
چاپ: كارگر 66۸۱۷۳۱6 

www.siasatrooz.ir


امامحسينعليهالسالم:

پيامبر )ص( بهره هر يك از هم نشينان خود را عطا می فرمودند و چنان معاشرت 
می نمودند كه كسی گمان نمی كرد شخص ديگری نزد پيامبر از او گرامی تر باشد.

وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

تبریز
°17 °1

چالشقانون


 والدت رسول خاتم، پيامبر اكرم)ص( بنابر قول اهل سنت  انعقاد قرارداد تسليحاتي يك 

ميليارد دالري ميان عراق و فرانسه در جريان جنگ )۱۳6۰ ش(  اعدام دكتر حسين 
فاطمی وزير امور خارجه دولت دكتر مصدق )۱۳۳۳ ش(  

وری در کشور!!؟ نظارت ناکافی بر تجمل گرایی و هزینه های غیرضر
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )2(:

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 

شرکت سهامى آب منطقه اى سیستان و بلوچستان

 www.setadiran.ir

– 

آگهى تجدید مناقصه عمومى خرید آسفالت 

روابط عمومى شهردارى ازندریان

www.setadiran.ir

IR

تجدید مناقصه عمومى یک  مرحله اى با 
ارزیابى کیفى به شماره آگهى 98,09

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

 ، مناقصه خرید  دارد   نظر  تهران در  استان  و فاضالب جنوبغربى  شرکت  آب 
بارگیرى و حمل لوازم انشعاب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به شماره فراخوان 2098050139000108را  برگزار نماید . کلیه مراحل 
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى 
بازگشایى پاکت ها از طریق 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 انتشارمناقصه در سامانه  98/8/20 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98/8/20  الى 
98/8/23 ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98/9/6
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ 98/9/9 در امور بازرگانى 

و قراردادهاى شرکت  مى باشد. 
در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
جاده   22 کیلومتر   ، تهران  آدرس-   : پاکات  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص 
حوزه  انتظامى  نیروى  روبروى  (ره)  خمینى  امام  بلوار   ، واوان  شهرك   ، ساوه 
ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران –دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 

تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 

021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

در این مناقصه تولید کنندگان کاالى موضوع قرارداد و در الویت بعدى نماینده 
رسمى( انحصارى ) تولید کنندگان و تامین کنندگان موضوع مناقصه مجاز به 

شرکت در مناقصه خواهند بود . 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران : 
http://tender.bazresi.ir :  سایت سامانه بازرسى کل کشور

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
صورتطبقهبندیبس�تانكارانورشكستهاميرجوادفرزندمحمودبهشمارهشناسنامه
۴۴۱۹۳متولد۱۳۳۷تهيهوتنظيمگرديدهودردبيرخانهادارهتصفيهامورورشكس�تگی
بهنشانیتهران،خيابانسپهبدقرنی،مجتمعقضائیشهيدبهشتی،طبقههفتمموجود
اس�ت.لذااش�خاصذينفعمیتوانندبهآنمراجعهنم�ودهوچنانچهاعتراضیبهصورت
مذكورداش�تهباش�ندظرفمدت۲۰روزازتاريخانتش�ارآگهیاعتراضخودرابهدفتر

شعبه۲۷دادگاهعمومیحقوقیتهران)دادگاهصادركنندهحكمتوقف(
تقديمنمايند.بديهیاس�تپ�سازانقضاءمدتمذكورتصميماي�نادارهقطعیخواهد

بود۱۳8۹۷%
ادارهكلتصفيهامورورشكستگیقوهقضائيهشعبهدوم

قانونگذاری و نظارت بر حس���ن اج���رای قوانین از وظایف 
مجلس ش���ورای اسالمی است. بدون تردید تورم قانون و 
قانونگذاری در کش���ور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین 
را دش���وار ک���رده و م���ی کن���د. ناکارآم���دی قوانی���ن در حل 
مشکالت زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز 
قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات 
نظارت تخصصی وجود ن���دارد. نبود نظارت کافی و عدم 
وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب ش���ده اس���ت که 
ناکارآم���دی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حس���ن 
اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسالمی 
را ب���ه عن���وان »راس امور کش���ور« با تزلزل مواجه س���ازد. 
برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی، اصل 
قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی 
آن برای اختصار حذف ش���ده اس���ت. ضمن اینکه اطالع 
رس���انی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است 
از ای���ن طری���ق بر قوانین مادر تاکی���د و از نقل اصالحات و 
تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری ش���ده 
است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین 
از وظایف مجلس شورای اسالمی است در این نوشتار به 
بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته 
ش���ده اس���ت که نماین���ده یا نماین���دگان ناظر ب���ه انتخاب 
مجلس ش���ورای اس���المی در آن حضور دارد. این نوشتار 
به پرسش���گری عملکرد نظارتی مجلس ش���ورای اسالمی 
پیرامون قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي 
غيرض���رور و جلوگيري از تجملگراي���ي و قانون ممنوعيت 
وزارتخانه ها و مؤسس���ات و شركت هاي دولتي از چاپ و 
انتشار نشريات غيرضرور می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:

اشاره

دكترمحمدرضاناریابيانه


