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هيچ بنده ای حقيقت ايمانش را كامل نمی كند مگر اين كه در او سه خصلت 
باشد: دين  شناسی، تدبر نيکو در زندگی، و شکيبايی در مصيبت ها و بالها.
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  تشکيل شوراي انقالب به فرمان امام خميني )ره( )1357ش(  عمليات كوچك ظفر 
5 در استان كركوك و دياله عراق توسط سپاه )1366ش(  شهادت دكتر مسعود علی 

محمدی ، استاد فيزيك دانشگاه تهران و دانشمند هسته ای ايران )1388ش(   
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دكترمحمدرضاناریابيانه

اشاره:
قانونگذاری و نظارت بر حس��ن اج��رای قوانين از وظايف مجلس 
شورای اسالمی اس��ت. بدون ترديد تورم قانون و قانونگذاری در 
كش��ور امر نظارت بر حس��ن اجرای قوانين را دشوار كرده و می 
كند. ناكارآمدی قوانين در حل مش��کالت زندگی مردم با ش��يوه 
های معمولی نظارتی نيز قابل تش��خيص اس��ت و در اين زمينه 
نياز ب��ه انجام عمليات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت 
كافی و عدم وجود ضمانت اجرايی نظارت ها موجب ش��ده است 
ك��ه ناكارآم��دی هر دو وظيف��ه قانونگذاری و نظارت بر حس��ن 
اجرای قوانين را فرا بگيرد و جايگاه مجلس ش��ورای اس��المی را 
به عنوان »راس امور كش��ور« با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی 
نقش نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی، اصل قانون برای صحت 
اس��تناد، نق��ل و بخش های غيرنظارتی آن ب��رای اختصار حذف 
شده اس��ت. ضمن اينکه اطالع رس��انی قوانين به مخاطبان فی 
نفس��ه كار مفيدی اس��ت از اين طريق بر قوانين م��ادر تاكيد و 
از نق��ل اصالحات و تغيي��رات قانون به دليل جزي��ی بودن آنها 
خودداری شده است. عليرغم اينکه نظارت بر حسن اجرای همه 
قوانين از وظايف مجلس ش��ورای اسالمی است در اين نوشتار به 
بررس��ی وضعيت نظارت بر حس��ن اجرای قوانينی پرداخته شده 
اس��ت كه نماينده يا نمايندگان ناظر به انتخاب مجلس ش��ورای 
اس��المی در آن حضور دارد. اين نوش��تار به پرسشگری عملکرد 
نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون اساسنامه كتابخانه، موزه 
و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي می پردازد كه هم اكنون از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

مقدمه
م��روري بر تاريخ تحول س��ازماندهي منابع اطالعاتي نش��ان 
مي دهد به موازات رشد دانش و افزايش منابع دانشي، اصول و 
روش هاي سازماندهي و اشاعه نيز تکامل يافته است. تکامل 
اصول و روش هاي س��ازماندهي و در نهايت ظهور فناوريهاي 
جديد س��ازماندهي دانش كه دسترس��ي دانش پژوهان را به 
منابع دانش��ي فراهم مي س��ازد، در جاي خود، به رشد دانش 
و توليد منابع جديدتر كمك مي كند. هم اكنون دانش بشري 
و سازماندهي آن، به منزله يك اصل پذيرفته شده و در طول 
زمان بر اهميت آن افزوده گش��ته اس��ت. از سويي، تحوالت 
فناوري امکانات عيني و نيز بالقوه اي را در راستاي سازماندهي، 
ذخي��ره و بازيابي دانش فراهم س��اخته اس��ت. در دهه هاي 
گذشته، ابزارهاي س��نتي از قبيل اصطالحنامه ها، سرعنوان 
هاي موضوعي و رده بندي ها به مثابه ابزارهاي س��ازماندهي 
مورد استفاده قرار گرفته است. اما به تازگي، وب جهان گستر، 
وب معنايي، هستي شناسي ها، فراداده ها، نظام هاي سازماندهي 
دانش، اصطالحنامه هاي الکترونيکي، زبان هاي نشانه گذاري 
مانند ايکس.ام.ال، استانداردهايي مانند آر.دي.اف، پايگاه هاي 
داده هاي الکترونيکي، ابزارهاي ميانکنشي و چند رسانه اي ها 
موجب شده تا شيوه هاي سازماندهي، ذخيره و بازيابي دانش 
دگرگون ش��ود. با وجود امکانات بي شماري كه فناوري هاي 
جديد در اختيارگذاشته است، هنوز فرايند سازماندهي، ذخيره 
و بازيابي منابع دانش، پيچيده و مش��کل به نظر مي رسد. اگر 
دانش عيني نتواند در شکل محض خود مشاهده، سازماندهي 
و مديريت ش��ود، نمي ت��وان از قابليت هاي گس��ترده آن در 

راستاي اطالع رساني بهره مند شد. 
بر اين اس��اس، تنها شناخت روش هاي خلق و ذخيره دانش 
كافي نيست، بلکه الزم است تا به ضرورت سازماندهي و اشاعه 
دانش نيز توجه شود. شناختي صحيح از ابزارهاي سازماندهي 
دانش باعث مي شود تمام عناصر و عوامل سيستمي و انساني 
با سهولت و كارايي بيشتر به مبادله دانش پرداخته و ساختار 
مديري��ت دانش را رش��د دهن��د. چنانچه ابزاره��اي فناورانه 
س��ازماندهي دانش ب��ه خوبي انتخاب، تأمين و اجرا ش��وند، 
مبنايي جامع در راس��تاي دسترسي س��ريع به دانش، كسب 
بازخورد و رضايت كاربر تلقي خواهند ش��د. توجه به مرزهاي 
اين ابزارها با ابزارهاي س��ازماندهي اطالع��ات و نوع رابطه و 
بهره گي��ري از آنها در راس��تاي س��ازماندهي دانش، مي تواند 
بنياني منطقي براي دسترس��ي به دانش به شيوه سودمند و 
كاربرپسند به ش��مار رود. ابزارهاي سنتي سازماندهي )مانند 
سرعنوان هاي موضوعي، طرح هاي رده بندي و ...( از قابليت 
پيشرفته اي در ذخيره، بازيابي و توزيع دانش برخوردار نيست. 
ح��ال آنکه نيازهاي جامع��ه كاربران در حال تغيير اس��ت و 
الزم اس��ت تا ابزارهاي جايگزيني در راس��تاي س��ازماندهي 
دانش تدوين ش��ود. از س��وي ديگر، اغلب مفهوم سازماندهي 
دانش با س��ازماندهي اطالعات مش��ابه فرض شده و ابزارهاي 
سازماندهي اطالعات را به نظام هاي سازماندهي دانش تعبير 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه سازماندهي دانش مفهومي 
متف��اوت، در عين حال مرتبط با س��ازماندهي اطالعات و يا 
نظام هاي مديريت اطالعات بوده و ش��يوه اي س��ودمند براي 
تأثيرگذاري بر سازمان و منابع انساني به شمار مي رود. بر اين 
اس��اس، سازماندهي دانش به مجموعه فعاليت هايي از قبيل 
توصيف، نمايه سازي و طبقه بندي منابع دانش اطالق مي شود 
كه توسط كتابداران، آرشيويست ها و متخصصان موضوعي بر 
مبناي نظام هاي دانش م��دار صورت مي پذيرد. تأثير هر ابزار 
سازماندهي و اشاعه دانش نيز بر ذخيره، بازيابي و به كارگيري 
دانش، متفاوت از ديگري اس��ت. افزون بر اين، دس��تيابي به 
موفقيت در به كارگيري ابزارهاي س��ازماندهي دانش، ارتباط 
مس��تقيمي با عوامل زباني، مفهوم��ي، اجتماعي و ... دارد. در 
اين راس��تا، نکته مهم آن اس��ت كه فن��اوري، قالبي را فراهم 
مي كند ك��ه در آن دانش مي تواند بين اف��راد در مکان هاي 
مختلف خلق و به اش��تراك گذاشته شود. فناوري اين امکان 
را فراهم مي آورد كه س��ازماندهي، جس��تجوپذيري و ذخيره 
دانش و اطالعات به ش��يوه ساختاريافته فراهم شود. فناوري 

مي تواند دانش را در يك حوزه موضوعي سازماندهي كند تا به 
شيوه اي آسانتر توسط كاربر بازيابي شود. از اين رو، شناسايي 
و آگاهي از ابزارهاي فناوري براي سازماندهي، اشاعه دانش و 
نحوه كاركرد آنها، ضروري است. سازماندهي دانش چيست؟ 
براي پاس��خ به اين س��ؤال، ابتدا بايد به دو سؤال پاسخ داده 
شود: دانش چيست؟ سازماندهي چيست؟ بر مبناي برداشت 
ما از دانش، دانش نه داده است، نه اطالعات. هرچند به هر دو 
مربوط اس��ت و تفاوت آنها لزوماً ماهوي نيست، بلکه صرفاً از 

نظر مراتب با هم متفاوتند. 
دان��ش، اطالعاتي اس��ت كه فرد يا چي��زي را تغيير مي دهد. 
به عبارت ديگر،  دانش تركيبي س��ازمان يافته از اطالعات در 
يك بافت معنادار اس��ت كه با مجموعه اي از قواعد، رويه ها و 
عمليات آموخته ش��ده از طريق تجزيه و تمرين دروني سازي 
شده است؛ يعني در ذهن فرد و يا در نظام سازمان به شکلي 
هدفمند ذخيره ش��ده اس��ت. به بيان ديگر، دانش در مفهوم 
خاص خود يعني آگاهي نس��بت به يك مفه��وم يا پديده يا 
ش��ئي در يك چارچوب ش��ناختي خاص و سازماندهي شده 
كه كار تصميم گيري را تس��هيل كند. بر اين اساس، دانش را 
درك، آگاهي يا شناختي كه در طول زمان از طريق مطالعه، 
تحقيق، مش��اهده و تجربه به دست مي آيد، تعريف كرده اند. 
از اي��ن رو، دانش مي تواند در خدمت ه��دف هاي متنوعي از 
جمل��ه برنامه ريزي، تصميم گيري، س��رگرمي، آم��وزش و ... 
باشد. براي استفاده از آن الزم است دانش درون اذهان شکل 
گيرد و تمهيداتي بتواند آن را به نمودهاي عيني تبديل كند. 
مهم تر آنکه، براي س��ودمند بودن چنين دانش��ي، بايد آن را 
س��ازماندهي كرد. به طور معم��ول، اطالعات خود را در ذهن 
و يا در قالب نظ��ام هاي اطالعاتي به منظور امکان گردآوري 
و ذخيره، بازيابي، ارزيابي، انتخ��اب، درك، پردازش، تحليل، 
كاربرد، بازآرايي و استفاده مجدد از آن، سازماندهي مي كنيم. 
بر اين اس��اس، مي توان س��ازماندهي را فرايند مرتب س��ازي 
عناص��ر درون يك س��اختار معن��ا كرد. اين رويک��ردي بوده 
اس��ت كه بشر در قرن هاي گذش��ته و با استفاده از ابزارهاي 
موجود، انجام داده است. سازماندهي دانش در محيط فناورانه 
و ش��بکه اي، به استانداردهاي تدوين ش��ده اي نيازمند است 
كه بر آن اس��اس بتوان بر مبناي اصولي مش��خص، اقدام به 
سازماندهي آن نمود. با وجود استانداردهاي موجود، بسياري 
از نظام هاي سازماندهي و اشاعه دانش، با چالش هايي مانند 
يکپارچه سازي و نيز ميانکنش پذيري معنايي مواجه هستند 
زي��را دان��ش را نمي توان به مثابه اطالع��ات، پيکره اي جدا از 
ه��م تصور كرد. از اي��ن رو، به فناوري هايي نياز اس��ت كه با 
منطق پيش��رفته تر، پيچيده تر، ظرفيت بيشتر و برخوردار از 
روابط فراداده اي، معنايي و هستي شناسانه، قدرت سازماندهي 
اثربخش و كارآمد دانش را دارا باشند. چنانچه اين فناوري ها 
به خدمت گرفته ش��وند، مي توان امي��دوار بود كه نظام هاي 

سازماندهي و بازيابي دانش، به معنامداري رسيده اند. 
در فرايند س��ازماندهي دانش، بيشترين توجه بر روي دانش 
عيني متمركز شده است كه مي تواند در قالبهاي ساختاريافته، 
نيمه س��اختاريافته يا غير س��اختاريافته دس��ته بندي شود. 
نمونه هاي��ي از دان��ش عين��ي در قالب س��اختاريافته آن در 
اصطالحنامه ها و هستي شناس��ي ها قابل مش��اهده است. به 
منظور سازماندهي اين اش��کال عيني و متنوع دانش، برخي 
از نظ��ام هاي فناورانه كنوني اقدام ب��ه گردآوري، گروه بندي، 
نمايه سازي و طبقه بندي دانش مي كنند. برخي ديگر از نظام 
ها، از هستي شناسي و وب معنايي به دليل خصايص ويژه آن 

براي ساماندهي و پيوند حوزه هاي دانش بهره مي برند. 
مشکالت اشباع اطالعاتي در وب جهان گستر، منجر به نسل 
دومي خواهد ش��د ك��ه او از آن با عن��وان »وب معنايي« نام 
برده اس��ت. فناوري وب معنايي، هستي شناسي و ساير نظام 
هاي س��ازماندهي دانش را مي توان به عن��وان ابزارهاي مهم 
سازماندهي دانش به شمار آورد. در ادامه، به طور مبسوط تري 
برخي از نظام هاي نوين س��ازماندهي دانش، بررسي خواهد 
شد. نظام هاي سنتي س��ازماندهي دانش، طيف گسترده اي 
از طرح هاي رده بندي، فهرس��ت واژگان، اصطالحنامه ها و ... 
را در بر دارد. فهرست واژگان، فهرست ساده اي از اصطالحات 

مس��تند بوده و نظام ه��اي رده بندي نيز مناب��ع دانش را در 
گروه هاي گسترده اي طبقه بندي مي كنند.

اساسنامه كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي 
مصوب13/9/1375كليات

ماده۱- كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي 
كه در اين اساس��نامه به اختصار كتابخانه ناميده مي ش��ود، 
موسس��ه اي تحقيقاتي فرهنگي و خدماتي است كه زير نظر 

مستقيم رييس مجلس فعاليت مي كند. 
م�اده۲- بودجه كتابخانه در بودجه كل كش��ور و در رديف 
جداگانه، ذي��ل رديف بودجه مجلس منظورمي گردد. اهداف 

و وظايف
م�اده۳- ه��دف اصلي و بنيادي كتابخانه جم��ع آوري آثار 
حقوقي، سياس��ي، فرهنگ��ي، اقتصادي واجتماع��ي با تاكيد 
بر اس��الم شناسي و ايران شناس��ي، حفظ و نگهداري ميراث 
ملي، آثار كمياب و خطي و موزهاي و انتش��ار مناس��ب آن، 
ارائه خدمات به نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، شوراي 
نگهبان ، مجلس خبرگان، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
دولتمردان نظام و پژوهشگران داخلي و خارجي، دانشجويان 

و ساير مراجعين است. 
م�اده۴-كتابخانه مجلس با توجه ب��ه جايگاه كلي خود به 
عنوان يك كتابخانه جامع تحقيقاتي در سطح ملي و جهاني 

داراي وظايف و اختيارات زيراست: 
ال��ف- گردآوري، س��ازماندهي، پژوهش و اش��اعه انواع منابع 
معتبر فارس��ي و غير فارس��ي بر طبق هدف اصلي مندرج در 
ماده )3( و خريد نسخ خطي و چاپي و آثار كمياب يا پذيرش 

آثار اهدايي و وقفي. 
ب- استفاده از دانش فني جديد براي سازماندهي منابع و مواد 

و ارائه بهينه خدمات. 
ج- عضويت در مجامع ملي و بين المللي مرتبط و شركت در 
جلس��ات، گردهمايي هاي مربوط و انجام مطالعات تطبيقي 
جهت بهبود فعاليت هاي خدماتي، پژوهشي و اطالع رساني و 

بروز نگهداشتن كتابخانه. 
د- برقراري ارتباط با كتابخانه هاي مجالس س��اير كشورها و 

مبادله آثار علمي و انتشارات كتابخانه اي. 
ح- حفظ و آماده س��ازي و انتشار مدارك و اسناد و فهارست 

و ترجمه آنها. 
و- مبادل��ه، اه��دا و يا فروش نس��خ اضافي موج��ود و وجين 

كتابخانه با تصويب هيات امنا. 

ز- همکاري و مشاركت با كتابخانه ها، موزه ها و مراكز اسنادي 
همطراز در اجراي طرح هاي مرتبط با وظايف كتابخانه. 

ه- دريافت اس��ناد راكد مجلس اعم از مکتوب و غير مکتوب 
برحسب مورد. 

ماده۵- اركان كتابخانه عبارتند از: 
1- هيات امناي كتابخانه

2- رييس كتابخانه
ماده۶-هيات امناي كتابخانه مجلس از اعضاي زير تشکيل 

مي شود:
- رييس مجلس كه رياست هيات امنا را دارا خواهد بود.

- روساي كميسيون هاي ارشاد و هنر اسالمي و وسايل ارتباط 
جمعي، فرهنگ و آموزش عالي.

- كارپرداز فرهنگي مجلس.
- دو نفر از كارشناس��ان كتابداري و كتابشناسي به پيشنهاد 

رييس كتابخانه و تاييد رييس مجلس.
- رييس كتابخانه.

ماده۷- اعضاي انتخابي هيات امنا به پيشنهاد رييس كتابخانه 
و با حکم رييس مجلس براي مدت چهار س��ال منصوب مي 
شوند اين انتخاب ها در آغاز هر دوره مجلس و حداكثر سه ماه 

پس از تشکيل اولين جلسه مجلس انجام خواهد شد. 
ماده۸- هيات امنا مي تواند در صورت نياز و برحسب مورد 
از مشاوره و خدمات افراد صاحب نظر استفاده كند و يا آنها را 

براي شركت در جلسه دعوت كند. 
ماده۹- جلسات هيات امنا حداقل هر سه ماه يك بار تشکيل 
مي گردد و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد. تصميمات 

با اكثريت آراي حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود. 
ماده۱۰- وظايف هيات امنا به قرار زير است: 

الف- سياست گذاري و برنامه ريزي و تعيين خط مشي كلي 
در امور كتابخانه. 

ب- بررسي و تصويب بودجه ساالنه كتابخانه. 
ج- پيشنهاد تغيير و اصالح اساسنامه به كميسيون مشترك 
امور اداري و اس��تخدامي و ديوان محاس��بات، بودجه و امور 

مالي مجلس. 
د- اس��تماع و اظهارنظ��ر نس��بت به گزارش س��االنه رييس 

كتابخانه. 
ه- تصويب آيين نامه هاي داخلي مورد نياز كتابخانه. 

و- تهيه و تصويب آيين نامه هاي مالي، اداري، اس��تخدامي و 
تشکيالتي كتابخانه. 

ز- مش��اوره با رييس مجلس در جهت تثبيت يا عزل رييس 
كتابخانه. 

ح- هيات امنا در اولين جلس��ه به تدوين و تصويب آيين نامه 
داخلي خود اقدام مي نمايد. 

م�اده۱۱-رييس مجلس ف��ردي برجس��ته از نظر علمي و 
مذهبي را كه داراي تخصص كتابداري، كتابشناس��ي، اطالع 
رس��اني باش��د به عنوان رييس كتابخانه، موزه و مركز اسناد 
به مدت چهار س��ال منصوب مي نماي��د. انتصاب مجدد وي 

بالمانع است.
تبصره- بركناري رييس كتابخانه قبل از اتمام دوره چهار ساله 

توسط رييس مجلس بالمانع است.
ماده۱۲- وظايف رييس كتابخانه

الف- سرپرستي كليه امور كتابخانه. 
ب- مراقبت بر حس��ن اجراي اساس��نامه و تصميمات هيات 

امنا. 
ج- معرفي اعضاي انتخابي هي��ات امناي كتابخانه به رييس 

مجلس. 
د- اخذ مجوزهاي الزم جهت استخدام از هيات امنا. 

ه- نصب و عزل كاركنان كتابخانه. 
و- امضاي كليه قراردادها و اس��ناد مالي و افتتاح حس��اب با 

رعايت ضوابط و مقررات قانوني. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر بودجه 
كتابخانه در بودجه كل كشور و در رديف جداگانه به تفکيك 

سال چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر جمع آوري 
آثار حقوقي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با تاكيد بر 

اسالم شناسي و ايران شناسي به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر حفظ و 
نگهداري ميراث ملي، آثار كمياب و خطي و موزه اي و انتشار 

مناسب آن به تفکيك سال چيست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر ارائه 
خدمات به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان 
، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولتمردان 
نظام و پژوهش��گران داخلي و خارجي، دانش��جويان و س��اير 

مراجعين به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملکرد 
كتابخانه جامع تحقيقاتي در س��طح ملي و جهاني به تفکيك 

سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر گردآوري، 
س��ازماندهي، پژوهش و اشاعه انواع منابع معتبر فارسي و غير 

فارسي بر طبق هدف اصلي به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استفاده 
از دانش فني جديد براي سازماندهي منابع و مواد و ارائه بهينه 

خدمات به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عضويت 
در مجامع ملي و بين المللي مرتبط و ش��ركت در جلس��ات، 
گردهماي��ي هاي مرب��وط و انجام مطالع��ات تطبيقي جهت 
بهبود فعاليت هاي خدماتي، پژوهش��ي و اطالع رساني و بروز 

نگهداشتن كتابخانه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر برقراري 
ارتباط با كتابخانه هاي مجالس س��اير كش��ورها و مبادله آثار 

علمي و انتشارات كتابخانه اي به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر حفظ و 
آماده سازي و انتشار مدارك و اسناد و فهارست و ترجمه آنها 

به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر مبادله، 
اه��دا و يا فروش نس��خ اضافي موجود و وجي��ن كتابخانه به 

تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر همکاري 
و مشاركت با كتابخانه ها، موزه ها و مراكز اسنادي همطراز در 
اجراي طرح هاي مرتبط با وظايف كتابخانه به تفکيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر دريافت 
اسناد راكد مجلس اعم از مکتوب و غير مکتوب برحسب مورد 

به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملکرد 

هيات امناي كتابخانه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملکرد 

رييس كتابخانه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
گذاري و برنامه ريزي و تعيين خط مشي كلي در امور كتابخانه 

به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر بررسي و 

تصويب بودجه ساالنه كتابخانه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر پيشنهاد 
تغيير و اصالح اساس��نامه به كميسيون مشترك امور اداري و 
اس��تخدامي و ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس به 

تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استماع و 
اظهارنظر نسبت به گزارش ساالنه رييس كتابخانه به تفکيك 

سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تصويب 
آيين نامه ه��اي داخلي مورد نياز كتابخانه به تفکيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تهيه و 
تصويب آيين نامه هاي مالي، اداري، اس��تخدامي و تشکيالتي 

كتابخانه به تفکيك سال چيست؟
- آيا قانون ياد شده به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 

يافته است؟
- اط��الع رس��انی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای 

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

اين قانون در كدام مركز نگهداری می شود؟

استفاده نکردن از منابع علمی در نظارت بر حسن اجرای قوانین!!؟
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )11(:

با استناد به مجوز شماره 621/2417 مورخ 1398/9/10 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت به  شهردارى کهریزك در نظر دارد 
اجراى پروژه ذیل اقدام نماید.

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ اعتبار (ریال)عنوان پروژهشماره ردیفردیف

5/000/000/000250/000/000اجراى زیرسازى خیابان چهارباغ13030109801
لذا از کلیه شرکتها و پیمانکارانى که داراى :

الف: اساسنامه و آگهى ثبت شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
ب: گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى در رسته مربوطه

ج: گواهینامه تایید صالحیت  ایمنى (HSE) از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
د: کد اقتصادى بر اساس گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى در نظام مالیات بر ارزش افزوده مى باشند دعوت مى شود پس از چاپ آگهى 
نوبت دوم به مدت یک هفته با همراه داشتن معرفى نامه کتبى داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى 

جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شهررى ، کهریزك ، شهردارى کهریزك ، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 
(هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 1/000/000 ریال مى باشد که مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 3100001300000 نزد 

بانک ملى شعبه کهریزك واریز گردد.)
ضمنًا آخرین مهلت قبول پاکت پیشنهاد پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10 به واحد دبیرخانه شهردارى در قبال اخذ رسید 

و تاریخ بازگشائى پاکات در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/11/12 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

وزارت کشور 
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك

به  با استناد به مجوز شماره 621/2416 مورخ 1398/9/10 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت  شهردارى کهریزك در نظر دارد 
اجراى پروژه ذیل اقدام نماید.

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ اعتبار (ریال)عنوان پروژهشماره ردیفردیف

6/000/000/000300/000/000اجراى عملیات جدولگذارى خیابان چهارباغ13030109802
لذا از کلیه شرکتها و پیمانکارانى که داراى :

الف: اساسنامه و آگهى ثبت شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
ب: گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى در رسته مربوطه

ج: گواهینامه تایید صالحیت  ایمنى (HSE) از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
د: کد اقتصادى بر اساس گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى در نظام مالیات بر ارزش افزوده مى باشند دعوت مى شود پس از چاپ آگهى 
نوبت دوم به مدت یک هفته با همراه داشتن معرفى نامه کتبى داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى 

جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شهررى ، کهریزك ، شهردارى کهریزك ، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 
(هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 2/000/000 ریال مى باشد که مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 3100001300000 

نزد بانک ملى شعبه کهریزك واریز گردد.)
ضمنًا آخرین مهلت قبول پاکت پیشنهاد پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10 به واحد دبیرخانه شهردارى در قبال اخذ رسید 

و تاریخ بازگشائى پاکات در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/11/12 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

وزارت کشور 
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك


