
صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

اشاره
تاکنونموضوعآس�يبشناس�یقانونگذاریدرايرانازسوی
پژوهش�گرانونويس�ندگانبس�ياریموردتوجهقرارگرفته
اس�توهريکبهتناسبتخصصوتجربهخودبهاينموضوع
مه�مپرداختهاند.نکتهقابلتوجهدرايندس�تپژوهشهای
آسيبشناس�انه،قابليتاستناديااصوالمستندسازیديدگاه
هاونظراتبهش�واهدعينیوواقعيتهایمتقناست.انتشار
گزارش»آس�يبشناس�ينظامقانونگذاريجمهورياسالمي
اي�ران«)ويراي�شاول(ازس�ویمرک�زپژوهشه�ایمجلس
شورایاس�المیاينس�والرابهذهنمتبادرمیکندکهپس
از113س�الس�ابقهقانونگذاریوجودخيلعظيمآسيبهای
ريزودرشتدرحوزهقانونگذاری،نشانهچيست؟قانونگذاری
کش�وربااينهمهآسيبومشکالتیکهدارد،چگونهمیتواند
ب�هحلمعضالتس�ايربخشهایجامعهبويژهحلمش�کالت
متع�ددوروزاف�زونزندگیمردمبپردازد؟چ�راکهقبلازهر
کاریخ�ودنيازمن�دتغييروتحولاس�ت!نظرب�هاينکهبيان
آس�يبهادردیراازجامعهدرماننمیکندروزنامهسياس�ت
روزبرطبقرسالترس�انهایخودگزارشمرکزپژوهشهای
مجلسشورایاسالمیرامبنایپرسشگریآگاهسازازتقسيم
کارملیدرحوزهقانونگرايیکش�ورقراردادهاستتابهريشه
يابیعللوآثارآسيبهابپردازد.اميداستکهپاسخگويیبه
هنگامدستگاههاونهادهایمربوطهبتواندبهگسترشگفتمان
تح�ولدرقانونگ�ذاریبرایانتخاباتپيشروکمکبس�زايی
نمايد.ايننوش�تاربهس�هموردازآس�يبهایقانونگذاریدر
کش�ورمیپردازدکههماکنونازنظ�رخوانندگانوهمراهان

میگذرد.:

مقدمه
»آس��يب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رس��می ش��ماره 16080 است 
که در س��ال 1397/07/07 توسط مرکز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��المی منتشر شده اس��ت. اين پژوهش به سفارش 
معاونت پژوهش های سياسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات 
حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام ش��ده اس��ت. گروه تهيه و 
تدوين کنندگان گزارش شامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل 
درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردکاني، حامد ناظمي، 

سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. 
گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش شامل آقايان علي فتاحي 
زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حس��ن وکيليان، حس��ين 
عبداللهي، حس��ن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس 
اس��ت. ناظران علمي گزارش نيز آقاي��ان جليل محبي و احمد 

حكيم جوادي است. 
برای پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آس��يب شناس��ی 
قانونگذاری کش��ور، عينا از متن گزارش رس��می ياد ش��ده در 
آس��يب های مختلف اس��تفاده شده اس��ت که هر گونه شائبه 
نگاه ش��خصی، تفسيرهای سليقه ای و س��وء برداشت سياسی 
و جناح��ی را از بي��ن ببرد. نق��ل عين مطالب گ��زارش مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در توضيح آسيب های 
ح��وزه قانونگ��ذاری، ارائه مطال��ب غيرقابل انكاری اس��ت که 
توس��ط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه و تدوين کنندگان، 
هم��كاران و ناظ��ران علمي( مورد اعتم��اد مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی تهيه و منتشر شده است. مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی، مرکزی است که قانونا در ساختار 
تش��كيالتی مجلس شورای اسالمی قرار دارد و به عنوان بازوی 
پژوهش��ی و تحقيقاتی آن عمل می کند و رياس��ت آن توسط 

رييس مجلس شورای اسالمی منصوب می شود. 
گزارش های منتش��ره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی 
و متقن با قابليت اس��تنادی، اطمينان بخش��ی، روايی و پايايی 
نتايج اس��ت. س��فارش دهنده اين پژوه��ش معاونت پژوهش 
های سياس��ی-حقوقی و مج��ری آن دفتر مطالع��ات حقوقی 
)گ��روه حقوق عمومی( اس��ت که هر دو از بخ��ش های تابعه 
مس��تقيم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی هستند. 
اعالم رسمی آس��يب های حوزه تقنين از سوی مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اس��المی، دليل پذيرش تحقق آنهاست و 

کار را ب��ر محققان اين حوزه در امر اثبات و تحليل آس��يب ها 
آسان نموده است و نيازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی 
معتبر شامل کتاب ها و مقاالت در نشريات دارای رتبه علمی و 
پژوهش��ی يا انجام پژوهش های ميدانی و عمليات آماری برای 

اثبات يا رد فرضيه های پژوهش نيست. 
رس��ميت گزارش منتش��ر ش��ده از س��وی مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی مويد اين حقيقت است که در انتخاب 
موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کليه مالحظات علمی، 
سياس��ی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اينكه 
ش��ان و جايگاه مجلس شورای اس��المی در نزد پژوهشگران و 

فرآيند پژوهش حفظ و رعايت شده است. 
ب��ه عبارت ديگر انجام پژوهش و انتش��ار اي��ن گزارش، وظيفه 
ذاتی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی بوده و نوعی 
نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار اين گزارش به 
معنای واقعی کالم، دليل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون 
و قانونگذاری در کش��ور و ناتوان��ی مرکز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اسالمی در انجام وظايف ذاتی خويش است. پرداختن 
به آس��يب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پيرامون علل 
و آث��ار آن می تواند افق درخش��ان تحول قانونگذاری و ارتقای 
کارآم��دی قوانين در راس��تای حل مش��كالت زندگی مردم را 

پيش چشمان ملت بزرگوار ايران مجسم سازد.

21 درجموضوع�اتغيرمرتب�طدرخاللفرايند
تصويبقوانين

اي��ن مورد ازجمله ايرادهايي اس��ت که متوجه مجموعه فرايند 
قانونگذاري بوده و در هر مرحله ممكن است با آن مواجه شويم. 
گاهي اتفاق ميافتد مس��ئله و معضلي مدنظر برخي نمايندگان 
اس��ت ولي ب��ه داليل مختلف��ي ازجمله ع��دم تمايل به صرف 
زم��ان جهت طي فراين��د قانوني و يا احتمال ع��دم موافقت با 
کليات موضوع، راه کوتاه تري جهت تعيين تكليف در خصوص 
موض��وع مد نظ��ر انتخاب مي ش��ود و آن درج اين موضوع در 
خالل تصويب يك قانون اس��ت، در حالي که اساس��ا ارتباطي 
مي��ان موضوع قانون مورد بحث، و ماده يا مواد گنجانده ش��ده 
وجود ندارد. اين اتفاق بيش��تر در خالل تصويب قوانين برنامه 
يا بودجه ساالنه اتفاق مي افتد. عالوه بر اين، موارد ديگري نيز 

وجود دارد مانند اصالح يك قانون ذيل قانون ديگر. 
معموال در فرايند رسيدگي به قوانين بودجه ساالنه و نيز قوانين 
برنامه پنج س��اله توسعه ش��اهد اين آسيب هستيم و ازآنجاکه 
نوع نظارت ش��وراي نگهبان بر اين قواني��ن، به جهت زمانمند 
ب��ودن و محتواي آن با قوانين عادي متفاوت اس��ت، برخي از 
احكام غيرمرتبط که در فرايند عادي رس��يدگي با ايراد شوراي 
نگهبان مواجه خواهند ش��د، در قالب اي��ن قوانين به تصويب 
ميرس��ند. در اين خصوص الزم است پيشنهادها همراه با وجه 
ارتباط با موضوع طرح يا اليحه مطرح شود، و درخصوص طرح 
ها و لوايح مربوط به اصالح قوانين مصوب، توضيح داده ش��ود، 
دقيقا چه بخش��ي از کدام قانون دس��تخوش تغيير مي شود و 

وجه اين تغييرات و مالك وحدت موضوعي آنها چيست؟ 

22 تغييراتمتندرمراحلتصويببدونتوجه
بهکليتوچارچوبمتن

هري��ك از ط��رح ها و لوايح ب��راي منظور مش��خصي ارائه مي 
ش��وند. اصل بر اين اس��ت که پيش از ن��گارش آنها، مطالعات 
و بررس��ي هاي مورد نياز مبتني بر اهداف معيني، انجام شده، 
و جوان��ب مختلف امر اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياس��ي و... 
سنجيده شده است و با اين اوصاف به مجلس شوراي اسالمي، 
جهت بررس��ي ارائه مي ش��وند. مواد و تبصره هاي پيشنهادي 
در فرايند بررس��ي مجل��س، با هدف تقويت ط��رح يا اليحه و 
رفع نقاط ضعف آنها دس��تخوش تغييراتي مي شوند، لكن اين 
تغييرات بايد مبتني ب��ر اهداف مد نظر ارائه کنندگان طرح يا 
اليحه پيشنهادي بوده و در چارچوب تعيين شده اعمال شوند؛ 

اما در مواردي مش��اهده مي ش��ود که بدون توجه به کليت و 
چارچوب، متن پيش��نهادي به نح��وي تغيير مي کند که عمال 
از مقصود اوليه فاصله مي گيرد. اين آس��يب خصوصا زماني رخ 
مي دهد که پس از بررسي و رفت و برگشت طرح يا اليحه در 
کميس��يون ها، متن به صحن مجلس ارائه مي شود. از آنجا که 
به موجب آيين نام��ه داخلي مجلس، نمايندگان مي توانند در 
جريان بررس��ي طرح يا اليحه در صحن مجلس پيشنهاد خود 
را پس از رأي گيري درخصوص پيش��نهادهاي کميسيون ها و 
عدم تصويب آنها ارائه کنند، اين امكان وجود دارد که پيشنهاد 
نماين��ده اي که لزوما در جريان بررس��ي ها نبوده بررس��ي و 

تصويب شود. 
ب��ا عنايت به اينكه در جريان رس��يدگي طرح ه��ا و لوايح در 
کميس��يون ها و صحن مجلس، ممكن است هدف اصلي ارائه 
کنندگان طرح ها و لواي��ح در مواردي مورد توجه قرار نگيرد، 
اوال باي��د ضرورت رعايت اي��ن امر در آيين نامه داخلي مجلس 
تصريح ش��ود و ثانيا هيئت رئيسه کميسيون و مجلس با قرائت 
مقدم��ه و داليل توجيهي در جريان بررس��ي در کميس��يون و 
مجلس، ضمن يادآوري اه��داف اوليه، بر عدم انحراف از هدف 

اصلي نظارت کنند و در صورتي که پيشنهادها خارج از کليات 
مت��ن بود، از دس��تور خارج و امكان رس��يدگي به آن در قالب 

طرح و اليحه جديدي فراهم شود.
به منظور واکاوی دقيق آس��يب های فوق الذکر و ريش��ه يابی 
عل��ل و آث��ار آنها، پرسش��گری از تقس��يم کار مل��ی در حوزه 
قانونگذاری ضروری اس��ت. پاسخگويی بموقع تقسيم کار ملی 
موجب تقويت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقيمانده تا 

انتخابات دوره جديد مجلس شورای اسالمی می شود.

23 فقدانتوجهکافيبهاسنادباالدستي)قانون
اساسي،سياس�تهايکلينظام،فرامينرهبري،

تفاسيرشوراينگهبانو...(
در روند تقنين قانون اساس��ي هر کشوري مبين اصول حاکم، 
س��اختارها و چارچوب هاي اساسي هر کشوري است که مسير 
حرکت و حيطه عملكرد نهادها، دس��تگاه ها، مقامات و افراد را 
به صورت کلي تعيين مي کند. بر همين اس��اس قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران نيز در چارچوب موازين شرع مقدس 
اس��الم، از چنين کارکردي برخوردار اس��ت و تفاس��ير شوراي 
نگهبان هم به عنوان نهاد مفس��ر قانون اساس��ي، در جايگاهي 
همسطح با اصول قانون اساسي قرار مي گيرد. عالوه بر اين در 
جمهوري اسالمي، سياس��ت هاي کلي نظام و فرامين رهبري 
نيز همچون قانون اساس��ي الزم االتب��اع و تعيين کننده خط 
مشي ها، راهبردها و اصول حاکم بر عملكرد مقامات و دستگاه 

ه��اي تابعه آنه��ا خواهد بود. تمامي نهاده��اي تصميم گير در 
نظام جمهوري اس��المي مكلفند، براي انجام وظايف در حيطه 
اختيارات و صالحيت هاي قانوني خود، رعايت اسناد باالدستي 
را سرلوحه خويش قرار داده و ملزم به رعايت مفاد آنها باشند. 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز به عنوان يكي از قواي سه گانه و 
نهادي اساسي و تعيين کننده در نظام جمهوري اسالمي از اين 

قاعده مستثني نيست.
 اگرچ��ه راهكارهايي براي رعاي��ت اين مهم و نظارت بر آن در 
قانون اساس��ي و آيين نامه داخلي پيش بيني ش��ده است، اما 
مه��م تر از هر تدبير قانوني، اهتم��ام نمايندگان به پايبندي بر 
اصول و موازين اس��ناد باالدس��تي خصوصا سياست هاي کلي 
نظام اس��ت که هنوز، به درس��تي جايگاه آن درك نشده و آن 
گونه که رعايت قانون اساس��ي از سوي شوراي محترم نگهبان 
و نمايندگان محترم مجلس مورد مداقه قرار مي گيرد، رعايت 
سياس��ت هاي کلي مورد توجه و اهتمام نيس��ت. در خصوص 
رعايت قانون اساسي و سياست هاي کلي، الزم است نمايندگان 
محترم با مراجعه مس��تمر به متن و نيز تفاسير شوراي نگهبان 
درخصوص اصول قانون اساس��ي، اشراف مناسبي کسب کنند. 
همچني��ن حضور نمايندهاي از س��وي ش��وراي نگهبان و نيز 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در جلس��ات ذيربط مجلس، 
جهت تذک��ر موارد نقض، صرفا به صورت اع��الم، مي تواند به 

رعايت اسناد باالدستي کمك شاياني نمايد.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا تغيي��رات متن در مراحل تصويب بدون توجه به کليت و 

چارچوب متن به مصالح کشور است؟
- آيا در مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام رعايت عدم 
درج موضوعات غيرمرتب��ط در خالل فرايند تصويب انجام می 

شود؟
- آيا مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در مصوبات خود توجه 
کافي به اس��ناد باالدس��تي )قانون اساس��ي، فرامي��ن رهبري، 

تفاسير شوراي نگهبان و ...( دارد؟

پرسشگری از دولت
- درج موضوع��ات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب مصوبات 

در دولت نشانه چيست؟
- تغييرات مت��ن لوايح دولت در مراح��ل تصويب بدون توجه 
ب��ه کليت و چارچوب متن آن چ��ه آثار و عواقبی نامطلوبی در 

اجرای قانون برای دولت ايجاد می کند؟
- آيا دولت در عملكردهای خود توجه کافي به اسناد باالدستي 
)قانون اساس��ي، فرامين رهبري، تفاس��ير شوراي نگهبان و ...( 

دارد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- دلي��ل درج موضوعات غيرمرتبط در خ��الل فرايند تصويب 

قوانين بصورت فراوان در مجلس شورای اسالمی چيست؟
- چ��را تغييرات متن در مراح��ل تصويب بدون توجه به کليت 
و چارچ��وب متن بصورت يك رويه جاری در مجلس ش��ورای 

اسالمی تبديل شده است؟
- تغيي��رات مت��ن در مراحل تصويب بدون توج��ه به کليت و 
چارچوب متن در اجرا چه مش��كالتی را ب��رای مجريان قانون 

ايجاد می کند؟
- آيا مجلس شورای اس��المی در مصوبات خود توجه کافي به 
اسناد باالدستي )قانون اساسي، فرامين رهبري، تفاسير شوراي 

نگهبان و ...( دارد؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی

- نق��ش مرک��ز پژوهش ه��ا در پيش��گيری از درج موضوعات 
غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين چيست؟

- آيا در ارائه گزارش های کارشناسی پيرامون طرح ها و لوايح، 

تذک��رات الزم در باره عدم درج موضوعات غيرمرتبط در خالل 
فراين��د تصوي��ب قوانين به نمايندگان ک��م تجربه و بی تجربه 

ارائه می شود؟
- مجموع��ه اقدامات کارشناس��ی مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی پيرامون عدم تغييرات متن در مراحل تصويب 

بدون توجه به کليت و چارچوب متن چيست؟
- آيا مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در گزارشات 
خود توجه کافي به اس��ناد باالدس��تي )قانون اساسي، فرامين 

رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...( دارد؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- آيا درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 
که به ناکارآمدی قوانين منتهی ش��ده اس��ت ب��ا تهديد منافع 

عمومی با شرع مقدس دارای مغايرت نيست؟
- چگون��ه درج موضوعات غيرمرتب��ط در خالل فرايند تصويب 
قواني��ن و خل��ط موضوعات گوناگون در ي��ك قانون بی نظم و 

قاعده، از سوی شورای نگهبان تاييد می شود؟
- ح��د و مرز تغييرات متن در مراح��ل تصويب بدون توجه به 
کليت و چارچوب متن از نظر شورای محترم نگهبان چيست؟

- آي��ا ش��ورای نگهبان در مصوبات خود توجه کافي به اس��ناد 
باالدستي )قانون اساسي و فرامين رهبري و ...( دارد؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- آيا درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 

فرآيند نظارت را با دشواری مواجه نمی سازد؟
- آيا درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 
در نظارت بر مجموعه های موضوعی قوانين ايجا دشواری نمی 

نمايد؟
- قوانين حاوی تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به 

کليت و چارچوب متن چگونه قابل نظارت اند؟
- آيا می توان بر قوانين حاوی مجموعه گزاره ها و بندهای بی 

نظم و غيرمرتبط به درستی نظارت کرد؟
- آيا س��ازمان بازرسی کل کشور در گزارشات خود توجه کافي 
به اس��ناد باالدس��تي )قانون اساس��ي، فرامين رهبري، تفاسير 

شوراي نگهبان و ...( دارد؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- آيا رعايت بايس��ته های قانون نويسی از مطالبات رسانه های 

گروهی از مجلس شورای اسالمی است؟
- چرا رسانه های گروهی پيرامون رعايت زبان فارسی معيار از 

قانونگذاری کشور پرسشگری نمی کنند؟
- چرا تصوي��ب مجموعه ای از قوانين بدون قواره و بی نظم از 

سوی رسانه های گروهی کمتر مورد انتقاد قرار می گيرد؟
- نقش رسانه های گروهی در ارتقای سطح قانون و قانونگذاری 

چيست؟
- رس��انه های گروهی چگونه مطالبات م��ردم را از ميان متن 

های شلوغ و مبهم قوانين پيگيری می کنند؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- از نظر انديشمندان و نخبگان، آيا در تدوين و تصويب قوانين، 

بايسته های قانون نويسی رعايت می شود؟
- آيا وضع موجود نگارش قانون در کش��ور از نظر انديشمندان 
و نخبگان در ش��ان کش��وری با 113 سال س��ابقه قانونگذاری 

است؟
- انديش��مندان و نخب��گان جامع��ه انضباط درون��ی قوانين را 

چگونه ارزيابی می کنند؟
- از ديدگاه انديشمندان و نخبگان، آيا می توان قوانين بی نظم 

را به راحتی در مقام عمل اجرا نمود؟
- انديش��مندان و نخبگان جامعه چه راهكارهايی را برای نظام 
مند ک��ردن و قاعده مند نمودن نگارش قوانين پيش��نهاد می 

کنند؟
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 تولد )نيما يوشيج( پدر شعر نو ايران )1276 ش(  تولد ابن  فارس رازي  دانشمند بزرگ 

ايراني )325 ق(  کشتار فلسطينيان در شهر َرَفح توسط نيروهاي رژيم صهيونيستي 
)1956م(  

آگهى مزایده

اداره کل راه و شهرسازى استان اردبیل

www.mrud-ar.ir 

پیام ایمنى: استفاده از کمربند ایمنى ضامن سالمتى شما و همراهان خواهد بود.

آگهى مناقصه

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى 
واگذار نماید. بدینوسیله از شرکتهاى واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه «قیمت ها متناسب باکاالى ساخت داخل 

با لحاظ کیفیت ارائه گردد» براى شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت بعمل مى آید.
1- خرید و اجراى سیستم روشنایى واقع در محورهاى بهاران بیربکران ، اصفهان شهرکرد (پل غدیر) ، کمربندى سمیرم (تقاطع سمیرم 
ونک ، پمپ بنزین صابرى ، تقاطع کمربندى یاسوج ، آزادراه معلم (پل ورودى شهر خورزوق ) (شماره تجدید مناقصه 5/9811936)

2- نصب 80 عدد باکس زیر گذر پشتیبانى سپاه محور اصفهان - تهران (شماره تجدید مناقصه 5/9811939)
3- احداث و تعریض پلهاى کوچک شهرستان سمیرم و شهرضا (شماره تجدید مناقصه 2/9811963)

4- تعریض پلهاى محور ابیانه (شهرستان نطنز) (شماره تجدید مناقصه 3/9811962)
5- روکش آسفالت گرم راههاى فرعى و روستایى مهردشت شهرستان نجف  آباد (شماره تجدید مناقصه 5/9811940)
6- روکش آسفالت گرم محور روستایى شهرستان فریدن و بویین و میاندشت ) (شماره تجدید مناقصه5/9811941)

7- اجراى لکه گیرى هندسى و روکش آسفالت محور اردستان - بادرود و بالعکس (شماره تجدید مناقصه 4/9811949)
8- اجراى آسفالت محور زواره - اردستان (شماره تجدید مناقصه 4/9811950)

9- لکه گیرى هندسى و روکش آسفالت گرم راههاى خمینى شهر (شماره تجدید مناقصه 3/9811956)
10- لکه گیرى هندسى و روکش آسفالت کاشان - برزك (شماره تجدید مناقصه 3/9811957)

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهى (یک روز بعد از چاپ اول) تا ساعت 13 تاریخ 98/9/2 از طریق سامانه ستاد ایران 
مهلت ارسال فایلهاى کلیه مناقصات فوق از طریق سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 98/9/12 و تحویل ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار 
(شرکت در مناقصه) تا ساعت 13 تاریخ 98/9/12 به اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان ، طبقه ششم اداره حراست 
مى باشد. گشایش فایلهاى پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران در ساعت 8 صبح روز 98/9/13 در محل سالن جلسات اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان انجام مى شود . نشانى: بلوار میرزا کوچک خان ، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود ، 

کدپستى: 33743- 81766  ، تلفن گویا: 35059- 031
شناسه آگهى: 659452

جمهورى اسالمى ایران 
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان

سنتی!!؟قانونگذاری نگارشی اغتشاشات 
سنتی!!؟قانونگذاری نگارشی اغتشاشات 

اغتشاشات نگارشی قانونگذاری سنتی!!؟
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )7( می کند:

21. درج موضوعات غيرمرتبط در خالل فرايند تصويب قوانين 
22. تغييرات متن در مراحل تصويب بدون توجه به كليت و چارچوب متن 

23. فقدان توجه كافي به اسناد باالدستي )قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام، 
فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...(  دکترمحمدرضاناریابيانه


