
مقدمه
تکرار قوانین ریشه در نیازهای بخش روزمرگی جامعه دارد 
که موجب می ش��ود قانون و قانونگذار برای حل مشکالت 
دم دستی تالش کند و در راستای نیازهای بلندمدت کمتر 
فعالیت ش��ود. نیازهای تکراری، موضوع��ات تکراری، لوایح 
تک��راری و طرح های تکراری به فعالی��ت های قانونگذاری 
در مجلس ش��ورای اس��المی جنبه تکراری خود را تحمیل 
می کند. س��ایر مبتکران قانونگذاری )قوای سه گانه( نیز به 
دنبال حل مش��کالت روزمره خود در گردونه تکرار مکررات 

مشغول فعالیت بی پایان دورانی اند. 

شرح ماجرا
- در قان��ون مجازات اس��المی در هش��ت م��اده 69، 116، 
136، 154، 169، 189، 192، 232 در ج��رم های مختلف 
این جمله تکرار شده اس��ت: اقرار در صورتی نافذ است که 
اقرارکننده عاقل، بالغ، مختار و دارای قصد باش��د. )در سایر 
جرم ها که این جمله وجود ندارد اقرار از ادله اثبات نیست؟ 
ش��روط گفته ش��ده برای اقرار در مورد سایر جرم ها دارای 

اعتبار نیست؟(
- در م��اده 212 قانون مدنی اینگونه آمده اس��ت: معامله با 
اش��خاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم 
اهلیت باطل اس��ت. در م��اده 213 قانون مدنی نیز اینگونه 

آمده است: معامله محجورین نافذ نیست.
- به دلیل عدم وجود تنقیح قوانین در کشور، در موضوعات 
گوناگ��ون قوانین متعددی وجود دارد که اغلب تکراری اند. 
در قانونگذاری ب��دون تنقیح، حافظ��ه تاریخی )بلندمدت، 
می��ان مدت و حتی کوتاه مدت( وجود ندارد و تقس��یم کار 
ملی نمی داند که پیرامون موضوعات گوناگون چه قوانینی 
تاکنون تصویب ش��ده اس��ت. از این رو حس��ب ضرورت و 
پاس��خگویی به نیازه��ای جامعه به تصوی��ب قوانین مکرر 
اق��دام م��ی کند. با توجه به س��ابقه بیش از 110 س��ال از 
آغ��از قانونگ��ذاری در ایران می توان پی��ش بینی نمود که 
ش��یوه سنتی قانونگذاری بدون وجود تنقیح قوانین در امور 
روزمره و روزمرگی می تواند چه مش��کالتی را برای کش��ور 
بوجود آورده باش��د که از آن با عن��وان واحد تورم قانون و 

قانونگذاری یاد می شود.

نکات مثبت تکرار امور
- تکرار به معنای اهمیت موضوع:

برخی موضوعات از س��ر اهمیت در برخی متنون تکرار می 
ش��وند. به عبارت دیگر تکرار جمالت مهم برای جلب توجه 
بیش��تر نس��بت به موضوع مهم مرتبط با آنهاست. اهمیت 
موضوع نیز وابسته به س��هم تاثیر محتوای موضوع تکراری 
در کل موضوعات اس��ت. تکرار موضوع نشان از اهمیت دو 
چندان موض��وع در زندگی اجتماع��ی دارد که برای درک 

اهمیت آن نیاز به تکرار موضوع وجود دارد.
- تکرار هر بار به یک معنا:

در برخی موارد مراد از تکرار یک جمله هر بار به یک معنای 
خاص یا بخش��ی از کل معنای موضوع است. علیرغم تکرار 
یک جمله، محتوای جمله تکراری، تکرار نمی شود و هر بار 
معنای جدیدی از آن فهمیده می شود. اینگونه است که در 
برخورد با محتوای تکراری به دلیل تفاوت در فهم، احساس 

ناخوشایند تکرار مکررات را ندارد.
- تکرار از روی تاکید بر مطلب تکراری:

در برخ��ی از م��وارد درجه اهمیت جمله تکراری باالس��ت. 
جمله تکراری برای جلب توجه مخاطبان به خود تکرار می 
ش��ود و در هر بار تکرار بر معنای خود تاکید بیش��تری می 
نماید. با تاکید بیشتر بار توجه افزون تری معطوف به جمله 
تکراری می ش��ود و می تواند آن را در منظومه آگاهی های 

مخاطبان به جایگاه مطلوب تری برساند.
- تکرار از روی یادآوری موضوع:

در بعضی از موارد تکرار یک جمله از روی یادآوری محتوای 
جمله اس��ت و هدف تکرار ب��ه تعویق انداختن فراموش��ی 
محتوای جمله اس��ت. یادآوری نیز حضور موضوع مورد نظر 
در حوزه اندیش��ه فعلی مخاطبان اس��ت. باید توجه داشت 
ک��ه برای فراگیری دقیق یک موضوع باید در فواصل منظم 
زمانی، تکرار ش��ود ت��ا یادگیری موضوع رفت��ه رفته کامل 

شود.
- تکرار از روی تاکید بر مطالب قبلی یا بعدی:

گاه��ی از اوقات تکرار یک جمله ب��ه دلیل تاکید بر مطالب 

پی��ش یا پ��س از آن اس��ت و ارتباطی به محت��وای جمله 
تکراری ندارد. در اینگونه موارد جمله تکرای نش��انه اس��ت 
ب��رای جلب توجه به مطالب پیش یا پس از خود. مخاطبان 
با دیدن این نوع جمله ها به انجام توجه بیشتر به محتوای 

قبل یا بعد از جمله تکراری ترغیب می شوند.
- تکرار و فهم تدریجی موضوع تکراری:

در برخ��ی م��وارد تکرار جم��الت و موضوع��ات در متن به 
فهم تدریج��ی آن کمک می کند و ش��اید به طراحی فهم 
تدریجی محتوا جامه عمل بپوش��اند. اصوال فهم موضوعات 
بصورت دفعتا و به یکباره صورت نمی گیرد. در این روش با 
بازشناس��ی جمالت و موضوعات تکراری روند فهم تدریجی 
آن کامل می شود. در تدریج زمانی است که فهم به تکامل 

می رسد.
- تکرار و اندیشیدن چندباره بر موضوع تکراری:

تک��رار جم��الت و موضوعات در قوانی��ن در برخی از موارد 
ب��ه جهت باقی ماندن موضوع تک��راری در حوزه خردورزی 
مخاطبان اس��ت که ب��ا تکرار جم��الت و موضوعات خاص 
تقویت می شود و می تواند در سیستمی برنامه ریزی شده 
با اهداف مش��خص و از پیش تعیین ش��ده عمل نماید. اگر 
تک��رار موضوع در یک قانون هربار به اندیش��یدن به بخش 
خاصی از موضوع منتهی شود می تواند برای تکرار موضوع 

بهترین توجیه را داشته باشد.
- توجه کردن به نکات تازه در هر بار تکرار موضوع:

در برخی از موارد تکرار جمالت و موضوعات می تواند نکات 
تازه ای برای فهم داش��ته باش��د. از این رو تا اندازه مطلوب 
می توان از تکرار برای تقویت فهم مخاطبان اس��تفاده کرد. 
در ای��ن حالت تکرار برای تعمق و تامل بیش��تر در موضوع 
است. تغییر مدام پیش فرض های موجود در ذهن مخاطبان 
موجب می شود که در مطالعه موضوعات تکراری هر بار به 

نکات و دستاوردهای تازه دست یابد
- الگوی تکرار مطالب:

معموال تکرار جمالت، موضوعات و قوانین از الگوهای خاص 
پیروی می کن��د. قوانین تکراری بر اس��اس الگوهای روان 
ش��ناختی توجیه پذیر می ش��وند و خود را به عنوان الگوی 
موجه مورد شناس��ایی قرار می دهد و می کوش��د نیازهای 
روزمرگی را پاس��خ دهد و مراقب اس��ت که هر گونه تغییر 
و تح��ول به این حوزه وارد نش��ود. وظیف��ه الگوهای تکرار، 
ساده س��ازی فرآیند تکرار اس��ت به نحوی که مخاطبان با 
اس��تفاده از آن ضمن حل مشکل روزمره شان دچار زحمت 

بسیار نشوند.
- تکرار لفظی و معنایی:

جم��الت، موضوعات و قوانین تک��راری دارای انواع لفظی و 
معنای��ی اند. ب��ه عبارت دیگر لفظ تکراری اس��ت یا محتوا. 
بدیهی اس��ت ک��ه تکرار محتوا م��ی تواند در بس��تر الفاظ 
متفاوت بروز کند. در تکرار موضوع، قالب محتوا که ش��امل 
واژگان اس��ت یا ثابت اس��ت یا متغیر. در صورت ثبات لفظ 
در تک��رار آن را تکرار لفظی و در صورت بی ثباتی لفظ، آن 
را تک��رار معنایی می نامند. تکرار لفظی و معنایی از جهات 
گوناگون قابل بحث و بررس��ی اس��ت که ه��ر کدام به فهم 

بخشی از فواید یا مضرات پدیده تکرار کمک می کند.
- تکرار و مقوله قالب ها و کلیشه های ذهنی:

اصوال هر امر تکراری دارای قالب و کلیشه های ذهنی است 
ک��ه به تکرار مک��ررات مقبولیت می بخش��د و حضورش را 
ت��داوم می دهد و بودن چند و چندین ب��اره اش را توجیه 
می کند. چنانچه تکرار مکررات بصورت قالبی و کلیشه ای 
در آمد دیگر مورد نکوهش نیس��ت زیرا کلیشه تکراری در 
میان پذیرفته ش��ده های مخاطبان جای گرفته است و در 

راه نهادینگی پیش می رود.
- حد مطلوب تکرار مطالب:

ح��د مطلوب تکرار در پیک��ره بندی اندام��واره قوانین، پی 
ریزی قالب مناس��بی است که اطالعات مورد نیاز مخاطبان 
به آنها منتقل ش��ود. بنابر این مالک عمل در س��طح بندی 
تک��رار تامین نیازه��ای اطالعاتی مخاطبان اس��ت. پس از 
انتق��ال محتوای مورد نیاز به مخاطب��ان از ارائه موضوعات 
تکراری پرهیز می ش��ود تا آثار زیانبار تکرار مکررات بوجود 
نیای��د. حد مطل��وب در تکرار مطال��ب و موضوعات، انتقال 
موفقیت آمیز محتوا در پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده 

در موضوع است. 
- آستانه تکرار موضوعات:

میزان پذیرش تکرار یک موضوع در نزد مخاطبان از طریق 

کاربرد آن در نیازمندی های آنها تعریف می ش��ود. آستانه 
تک��رار مح��دوده ای از تکرار موضوعات اس��ت که منجر به 
کارآم��دی م��ورد نیاز مخاطبان می ش��ود و می تواند برای 

آنها، نوعی از مطلوبیت را فراهم کند.

نکات منفی تکرار امور
- تکرار از روی حواس پرتی تکرار کننده:

گاه��ی از اوقات تکرار یک جمله به ع��دم تمرکز گوینده یا 
نگارن��ده جمله تکراری اس��ت. در این حالت بدون هر گونه 
دلیل یک جمله غیرمهم تکرار می ش��ود. از آنجا که معموال 
تدوی��ن کنندگان پیش نوی��س قانون دارای س��لیقه های 
متفاوتی اند و برای نگارش قانون نیز الگوی مشخصی وجود 
ندارد مکن اس��ت برخ��ی جمالت و موضوع��ات در قوانین 
بصورت نابجا تکرار ش��وند. ناآگاهی تدوین کنندگان پیش 
نویس هم ممکن اس��ت موجب تکرار ب��ی مورد جمالت و 

موضوعات در یک قانون بشود.
- تکرار و حساسیت زدایی از موضوع:

در روانشناسی یادگیری با تکرار موضوع یا جمالت به دفعات 
زیاد، حساسیت زدایی نس��بت به موضوع صورت می گیرد 
و مخاطبان از مس��یر یادگیری آن باز می مانند. در صورت 
تداوم تکرار دلزدگی و مالل آوری نتیجه قطعی خواهد بود. 
در این صورت اس��ت که تکرار موجب خراب کردن موضوع 
تکراری می ش��ود. حساسیت زدایی هنگامی بوجود می آید 
که اطالعات تکراری مورد نیاز مخاطبان نیس��ت و مشکلی 
از آنه��ا را حل نمی نماید اما مدام بخش��ی از فضای ذهنی 
آنها را اشغال نموده است. در این حالت مخاطبان با واکنش 
ش��دید نسبت به حذف موضوع تکراری از منظر نظرشان به 

هر طریق ممکن اقدام می کنند.
- تکرار و بازی زبانی و زبان بازی قانونگذاری:

تک��رار جمالت، موضوع��ات و قوانین تک��راری نوعی بازی 
زبانی یا زبان بازی قانونگذاری س��نتی است که در پاسخ به 
عدم تنقیح قوانین بطور طبیعی ایجاد می ش��ود. از آنجا که 
طبقه بن��دی دقیق و محتوایی قوانین در ایران وجود ندارد 
قانونگذار مجبور اس��ت با اس��تفاده از ترفندهای گوناگون و 
بازی های زبانی مختلف به حل مش��کالت روزمره خود در 
قانونگذاری بپردازد که یکی از این بازی ها و زبان بازی ها، 
تکرار جمالت، موضوعات و قوانین با اندکی تغییرات است.

- بی اهمیتی تکرار و موضوعات تکراری:
در صورت وقوع بسیار زیاد تکرار، رفته رفته موضوع تکراری 
اهمی��ت خود را از دس��ت م��ی دهد و از نظام حساس��یت 
مخاطبان خارج می ش��ود. افت اهمی��ت و منزلت موضوع 
تکراری ناش��ی از بی فایده ب��ودن محتوای موضوع تکراری 
اس��ت. در بخش��ی از جامعه، قانون به عل��ت ناکارآمدی و 
ناتوانی در حل مشکالت زندگی مردم از اهمیت مورد انتظار 
برخوردار نیس��ت که آس��یب شناس��ی این مهم قابل بحث 
و بررس��ی اس��ت. به هر دلیلی حضور تکراری ولی ناکارآمد 

قانون موجب بی اهمیتی آن شده است.
- نکوهش تکرار واضحات:

در فرهنگ عامه تک��رار واضحات مورد نکوهش قرار گرفته 
اس��ت. تکرار بی دلیل مالل خس��تگی آور است و مخاطب 
را از پیگی��ری موضوع منصرف می نمای��د. در تاثیرگذاری 
حداکثری، باید اش��اره ها را به موض��وع مورد بحث کنترل 
ک��رد. جامعه نه فقط قانون که ه��ر تکرار مکررات را برنمی 
تاب��د و قایل نیس��ت که برخی مدام خ��ود را تکرار کنند و 
مشکلی از زندگی مردم حل نشود. خانون دوباره یک کتاب 
ب��ه اندازه کافی مالل آور اس��ت که ش��اید تجربه اندکی از 

مردم باشد که کتابی را چند بار مطالعه کرده باشند.
- مواد متناقض و مزاحم در قوانین تکراری:

در قانونگ��ذاری تکراری، تفاوت ه��ا ایجاد تناقض می کنند 
و در مس��یر اجرای قانون مزاحمت زا هستند. در مقام اجرا 
رس��یدگی به تناقض ها و تزاحم ها خود مشکلی دوچندان 
است که نیازمند تدبیری جداگانه است. از آنجا که قانونگذار 
دارای حافظه مناس��بی از آنچه که تاکن��ون تصویب کرده 
اس��ت ندارد بنابراین تصویب موضوعات در قوانین تکراری 
حس��ب نیازمندی های روزمرگی همواره مش��ابه و یکسان 
نیس��ت. نکته قابل ذک��ر اینکه در این قبی��ل موارد در بدو 
امر تفاوت ها و اختالفات بر هم تاثیر منفی گذاشته و روند 

اثرگذاری قانون را به سوی ناکارآمدی سوق می دهند.
- تکرار بیش از حد و موضوع گریزی و موضوع ستیزی:

در صورت تکرار بیش از حد و مالل آور، مخاطبان نس��بت 

به موضوع تکراری واکنش منفی ش��دید نش��ان می دهند 
که ش��امل موضوع گریزی و موضوع س��تیزی است. قانون 
س��تیزی و قانون گریزی نیز در ادبی��ات اجتماعی، واژگان 
ترکیبی ش��ناخته ش��ده اند و تحلیل های فراوانی پیرامون 
چیس��تی، چرایی و چگونگی آن در عل��وم اجتماعی وجود 

دارد.
بررسی دقیق موضوعات و قوانین تکراری بدون پرسشگری 
از تقسیم کار ملی نمی تواند به نتیجه مهمی دست یابد. با 
پاس��خگویی بهنگام است که می توان به گسترش گفتمان 

اجتماعی تحول قانونگذاری در ایران کمک کرد.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا وجود قوانین تکراری فراوان به مصالح کشور است؟

- وجود سیاس��ت ه��ای کلی تکراری، مش��ابه و مرتبط در 
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه چیست؟

- چگونه قوانین تکراری مصوب در کش��ور می تواند چشم 
انداز بیست ساله را سرعت بیشتری محقق سازد؟

- مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از مصوبات 
تکراری چه تدبیری دارد؟

- دالی��ل وجود جمالت، موضوع��ات و مصوبات تکراری در 
قانونگذاری به سبک ایرانی چیست/ 

پرسشگری از دولت
- عل��ل تدوین خی��ل عظیم لوایح تکراری و ارس��ال آن به 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- دالی��ل ص��دور بخش��نامه های تک��راری هی��ات دولت، 

وزارتخانه ها و استانداری ها چیست؟
- عملک��رد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت دولت در صدور 

مقررات دولتی غیرتکراری چگونه عمل می کند؟
- تدبی��ر دولت برای پیش��گیری از مقرره گ��ذاری در باره 

موضوعات تکراری چه تدبیری دارد؟
- چگونه می توان مقررات دولتی را از جمالت و موضوعات 

تکراری پاک سازی نمود؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- علل و انگیزه ه��ای تصویب جمالت، موضوعات و قوانین 

تکراری در مجلس شورای اسالمی چیست؟ 
- آیا مجلس شورای اسالمی در مصوبات تکراری از مصوبات 

قبلی خود اطالع ندارد؟
- مجلس شورای اسالمی برای جلوگیری از طرح و تصویب 

لوایح تکراری چه تدبیری دارد؟
- ارائ��ه ط��رح های تکراری توس��ط نماین��دگان مردم چه 

تاثیری بر روند قانونگذاری داشته است؟
- برنامه مجلس ش��ورای اس��المی برای پاک سازی قوانین 

تکراری چیست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- اینکه تورم قانون و قانونگذاری در عمل به عملکرد قوانین 

لطمه وارد می سازد مغایر با شرع و قانون اساسی نیست؟
- دالیل تایید جمالت، موضوعات و قوانین تکراری توس��ط 

شورای نگهبان چیست؟
- آیا روح حاکم بر قوانین تکراری و ناکارآمدی ناشی از آن 

منافع عمومی را تهدید نمی کند؟
- چرا ش��ورای نگهبان مصوبات مجلس را به دلیل تکراری 

بودن عودت نمی دهد؟
- آیا تاییدیه ش��ورای نگهبان به همراه قوانین، موضوعات و 
قوانین تکراری، بخشی از تورم قانون و قانونگذاری نیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- ارزیابی س��ازمان بازرسی کل کش��ور از تصویب جمالت، 

موضوعات و قوانین تکراری چیست؟
- پیشنهاد اجرایی سازمان بازرسی کل کشور برای پاکسازی 

قوانین تکراری چیست؟
- آی��ا قوانین تکراری موج��ب افزایش کارآم��دی آنها می 

شود؟
- شاخصه های ارزیابی قوانین، موضوعات و جمالت تکراری 

چیست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 

پیرامون قوانین تکراری در کشور چیست؟

گوناگ���ون قوانین متعددی وجود دارد 
که اغلب تکراری اند. در قانونگذاری 
تاریخ���ی  حافظ���ه  تنقی���ح،  ب���دون 
)بلندم���دت، میان مدت و حتی کوتاه 
مدت( وجود ندارد و تقسیم کار ملی 
نم���ی دان���د ک���ه پیرام���ون موضوعات 
گوناگون چه قوانینی تاکنون تصویب 
شده است. از این رو حسب ضرورت 
ب���ه نیازه���ای جامع���ه  و پاس���خگویی 
ب���ه تصوی���ب قوانین مک���رر اقدام می 
کن���د. با توجه به س���ابقه بیش از 110 
س���ال از آغ���از قانونگ���ذاری در ای���ران 
می ت���وان پیش بینی نمود که ش���یوه 
سنتی قانونگذاری بدون وجود تنقیح 
قوانین در امور روزمره و روزمرگی می 
توان���د چ���ه مش���کالتی را برای کش���ور 
بوجود آورده باش���د که از آن با عنوان 
واح���د ت���ورم قانون و قانونگ���ذاری یاد 

می شود.
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پیامبر اکرم)ص(: 

طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.
وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

اشاره

قان���ون و قانونگ���ذاری تک���راری ب���ه س���بک 
ایران���ی ب���ا توجه به تع���دد مراک���ز و مراجع 
مقرره گذار دارای دامنه وسیعی از مقررات 
اس���ت. صدور بخش���نامه ه���ای دوره ای، 
نوب���ه ای، فصل���ی، موس���می و مناس���بتی 
موج���ب گردی���ده که تع���داد بس���یار زیادی 
از قوانی���ن و مقررات تک���راری در وزارتخانه 
ها و اس���تانداری های کش���ور وجود داشته 
باش���د. در بس���یاری از م���وارد نام���ه ه���ا و 
دستورات اداری نیز بصورت مداوم تکراری 
ان���د. نب���ود تنقی���ح قوانی���ن و مق���ررات در 
قانونگذاری کش���ور موجب شده است که 
حج���م موضوعات و قوانی���ن تکراری بیش 
از ح���د مورد انتظار افزایش یافته اس���ت. 
نوش���تار حاضر به بحث و بررسی پیرامون 
موضوعات و قوانین تکراری می پردازد که 

هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

چالشقانون

 
 درگذشت ابن سیده  دانشمند و ادیب)458 ق(   اختراع گرامافون توسط توماس 

ادیسون  مخترع امریکایي )1878م(  درگذشت »میخائیل کالشنیکوف« سازنده روسی 
اسلحه معروف کالشنیکوف )2013 م(   

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°11 °4
مشهد 

°10 °0
قم 

°11 °2
کاشان

°16 °0
سنندج
°9 °0

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

آگهی مناقصات عمومی دو مرحله اي به شماره 56- 98 و  98-58

www.kurdelectric.ir 

iets.mporg.ir www.kurdelectric.ir ( www.tavanir.org.ir
–

Rآخرین مهلت تاریخ دریافت اسنادموضوعشماره مناقصه
ارسال پاکات

بازگشایی پاکات 
الف و ب

بازگشایی 
پاکت ج

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

خرید 12375 متر کابل فاصله دار فشارمتوسط آلومینیومى با 198-56
98/10/02 لغایت مقطع 120 میلى مترمربع

98/10/07
98/10/1798/10/1898/10/23

341/200/000

خرید  7400 عدد انواع المپ سدیم خیاري و 3750 عدد المپ 298-58
15 وات LED آفتابى

491/000/000

 FLS3 97301-/FL-JM آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 دوم

نوبت

شماره مجوز: 139805732

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

  FL-JM/9730173-FLS :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: خرید پنجاه و یک دستگاه کولر گازی ضدانفجار

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــابه در صورت کسب حداقل  ــه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1/468/800/000 ریال به اعتبار س 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
امتیاز قابل قبول یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942614 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9 اتاق 16ـ9 کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س

نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )34( رونمایی می کند:

آفت جمالت، موضوعات و قوانین تکراری!؟


