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رسولاكرم)ص(:

در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود 
مبارزه كنيد، زيرا طبيعت انسان به بدی تمايل دارد.
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ارايه نظريه واليت فقيه )توسط حضرت امام خميني( در نجف اشرف )1348 ش(  حمله 
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آگهی ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی
سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران

با استناد به ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب ماه 1376 مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل حسن شهرت شغلی مصوبه شورای مرکزی سازمان 
نظام دامپزشللکی ج.ا.ا، پنجمین دوره انتخابات شللورای مرکزی سللازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسللالمی ایران در تاریخ 1399/03/22 برگزار می گردد.بدینوسیله از 
اعضای فعال )دارای کارت عضویت معتبر( سللازمان نظام دامپزشللکی که داوطلب حضور در شللورای مرکزی می باشند دعوت به عمل می آید در ساعات اداری با مراجعه 
به دبیرخانه هیأت نظارت بر حسللن جریان انتخابات و تأیید صالحیت نامزدهای عضویت در شللورای مرکزی واقع در سللازمان نظام دامپزشکی به آدرس: تهران خیابان 

فلسطین بعد از بزرگمهر کوچه شمشاد پالک 5 طبقه پنجم، نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند.

شرایط داوطلبان:  
1- تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2- نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر 
3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی

- نداشللتن سللابقه تخلف منجر به محکومیت قطعی بند ج و باالتر هیأت های انتظامی نظام دامپزشللکی ج.ا.ا در 5 سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات برای شاغلین 
بخش خصوصی و نداشتن محکومیت های متناظر موضوع ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای شاغلین بخش دولتی 

4- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
5- داشتن حسن شهرت در تعهد به احکام دین مبین اسالم

- اقلیت های دینی به رسللمیت شللناخته در قانون اساسللی جمهوری اسللالمی ایران در صورت داشتن شللرایط بندهای )1( تا )4( این ماده می توانند به عضویت شورای 
استانی درآیند.

مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک از تاریخ 1398/11/12 تا تاریخ 1398/11/29
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:  

1- تکمیل فرم نامزدی انتخابات
2- فتوکپی برابر اصل شناسنامه

3- فتوکپی برابر اصل کارت ملی
4- فتوکپی کارت عضویت نظام معتبر 

5- عکس 4×3 دو قطعه
6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
7- گواهی عدم سوء پیشینه حرفه ای
8- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

هیأت ناظر بر حسن جریان انتخابات و تأیید صالحیت نامزدهای عضویت
درشورایمركزیسازماننظامدامپزشکیج.ا.ا

اشاره:تاكنونموضوعآسيبشناسیقانونگذاریدرايران
ازس�ویپژوهش�گرانونويسندگانبس�ياریموردتوجه
ق�رارگرفتهاس�توهريکبهتناس�بتخص�صوتجربه
خودبهاينموضوعمه�مپرداختهاند.نکتهقابلتوجهدر
ايندس�تپژوهشهایآسيبشناسانه،قابليتاستناديا
اصوالمستندس�ازیديدگاههاونظراتبهشواهدعينیو
واقعيتهایمتقناست.انتش�ارگزارش»آسيبشناسي
نظامقانونگذاريجمهورياس�امياي�ران«)ويرايشاول(
ازس�ویمركزپژوهشهایمجلسش�ورایاس�امیاين
س�والرابهذهنمتبادرمیكندكهپساز113سالسابقه
قانونگذاریوجودخيلعظيمآس�يبهایريزودرشتدر
حوزهقانونگذاری،نشانهچيست؟قانونگذاریكشوربااين
همهآس�يبومش�کاتیكهدارد،چگونهمیتواندبهحل
معضاتسايربخشهایجامعهبويژهحلمشکاتمتعدد
وروزاف�زونزندگیمردمبپردازد؟چراكهقبلازهركاری
خودنيازمندتغييروتحولاست!نظربهاينکهبيانآسيب
هادردیراازجامعهدرماننمیكندروزنامهسياس�تروز
برطبقرسالترس�انهایخودگزارشمركزپژوهشهای
مجلسش�ورایاس�امیرامبنایپرسش�گریازتقسيم
كارملیدرحوزهقانونگرايیكش�ورقراردادهاس�تتابه
ريش�هيابیعللوآثارآس�يبهابپردازد.اميداس�تكه
پاسخگويیبهنگامدستگاههاونهادهایمربوطهبتواندبه
گسترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرایانتخاباتپيش

روكمکبسزايینمايد.

مقدمه
»آس��يب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رس��می ش��ماره 16080 است 
كه در س��ال 1397/07/07 توسط مركز پژوهش های مجلس 
شورای 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 است. گروه تهيه و 
تدوين كنندگان گزارش شامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل 
درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، 
س��يدمحمدهادي راج��ي و علي بهادري جهرمي اس��ت. گروه 
هم��كاران تهيه و تدوين گزارش ش��امل آقاي��ان علي فتاحي 
زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حس��ن وكيليان، حس��ين 
عبداللهي، حس��ن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس 
اس��ت. ناظران علمي گزارش ني��ز آقايان جليل محبي و احمد 
حكيم جوادي اس��ت. برای پرهيز از ه��ر گونه پيش داوری در 
مورد آس��يب شناسی قانونگذاری كش��ور، عينا از متن گزارش 
رسمی ياد ش��ده در آسيب های مختلف اس��تفاده شده است 
كه هر گونه ش��ائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء 
برداش��ت سياس��ی و جناحی را از بين ببرد. نقل عين مطالب 
گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در توضيح 
آس��يب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطال��ب غيرقابل انكاری 
اس��ت كه توسط جمعی از پژوهش��گران )شامل تهيه و تدوين 
كنندگان، همكاران و ناظران علمي( مورد اعتماد مركز پژوهش 
های مجلس شورای اس��المی تهيه و منتشر شده است. مركز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مركزی است كه قانونا در 
س��اختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار دارد و گزارش 
های منتش��ره از سوی آن سندی متقن با قابليت استنادی باال 
محس��وب می شود. اعالم رسمی آس��يب های حوزه تقنين از 
سوی مركز پذيرش های مجلس شورای اسالمی، دليل پذيرش 
آنهاس��ت و كار را بر محققان اين حوزه در امر اثبات 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 

پژوهش��ی يا انجام پژوهش های ميدانی و عمليات آماری برای 
اثبات يا رد فرضيه های پژوهش نيست. 

57.آس�يبهايمربوطب�همرحلهاباغواطاعرس�اني
قوانين

هر چند بر اساس موازين حقوقي جهل به قانون مسموع نيست، 
ام��ا در عالم واقع، عامه مردم به دالي��ل مختلف از جمله عدم 
دسترسي به سامانه به روز و منقح قوانين، تراكم قوانين مصوب 
و... نسبت به بسياري از قوانين و احكام مندرج در آن بي اطالع 
هستند و در مواردي كه از تصويب قوانين مطلع مي شوند نيز، 
نس��بت به احكام مندرج در آن تفهيم نشده اند، لذا الزم است 
ضمن تصويب و ابالغ قوانين مصوب، در خصوص تفهيم قوانين 
و تش��ريح ابعاد آن تدابيري انديشيده شود و راهكارهايي براي 
اين مهم در نظر گرفته ش��ود. از زمان تشكيل مجلس در ايران 
تاكنون، قوانين متعددي به تصويب رس��يده است كه در طول 
اين تاريخ صد و ده س��اله، بس��ياري از اين قوانين دستخوش 
تغييرات اساس��ي و يا اصالحات جزئي ش��ده اند. در اين ميان، 
اين تغييرات در برخي از قوانين مصوب مجلس متعدد و بعضا با 
فواصل زماني كوتاه صورت گرفته است. همين امر در كنار عدم 
تنقيح قوانين، موجب سردرگمي مخاطبان و اشخاص ذيربط در 
امر اجراي قوانين شده است، به گونه اي كه در بسياري از موارد 
دسترس��ي به يك متن قانوني كه واج��د اصالحات و تغييرات 
بعدي باش��د، دشوار است. لذا وجود س��امانه يا سازوكاري كه 
وظيفه اعمال اصالحات قوانين را به نحو صحيح داش��ته باشد 
ازجمله ضروريات امر اجراي مناس��ب قوانين است. شايان ذكر 
است، به موجب قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، 
مص��وب 1389/04/08، معاونت قوانين مجلس، وظيفه تنقيح 
كليه قوانين كش��ور و اعالم قوانين معتب��ر و حاكم را از طريق 
س��ازوكارهاي پيش بيني شده در اين قانون، بر عهده دارد، كه 
تاكنون اقدامات انجام گرفته ازسوي اين معاونت منجر به ارائه 

منقح قوانين نشده است.
58.عدمتفهيمقانونبهمخاطبان

فه��م قانون، از جمله ل��وازم ابتدايي اجراي صحيح و بموقع آن 
اس��ت و مخاطبان قانون زمان��ي مي توانند اح��كام مندرج را 
به درس��تي اج��را كنند كه اوال در جريان حك��م قرار بگيرند و 
نس��بت به تصويب آن اطالع داشته باشند و ثانيا حكم مصوب 
و اقتضائات و ابعاد آن را به درس��تي درك كرده باشند، در غير 
اينصورت، ب��ه رغم تالش براي اجراي قانون، مس��يري غير از 
آنچه مدنظر قانونگذار بوده اس��ت طي مي شود. به عنوان مثال 
مي توان با اس��تفاده از ظرفيت رس��انه ملي و تبيين و تشريح 
قوانين مصوب توسط متخصصان امر، خصوصا نمايندگان عضو 

كميسيون اصلي، نسبت به تفهيم مخاطبان اقدام كرد.
59.آس�يبه�ايموج�وددرمرحلهنظارتب�راجراي

قانون
مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان آن بر اساس قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران داراي دو وظيفه بسيار مهم قانونگذاري 
و نظارت بر فعاليت هاي قوه مجريه هستند. اين نظارت شامل 
نظارت بر اجراي قوانين و نيز نظارت بر قانون مصوب مجلس از 
حيث پايش اثرات، آسيب ها و نقاط ضعف آن مي شود. قوانين 
مجلس ش��وراي اسالمي، ترسيم كننده مس��ير حركت دولت 

و م��ردم و مبناي عمل دس��تگاه هاي مختل��ف اعم از عمومي 
و خصوصي در چارچوب قانون اساس��ي و سياس��ت هاي كلي 
نظام اس��ت و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به رعايت 
قوانين مصوب مجلس هس��تند و همين امر ايجاب مي كند تا 
بر حسن اجراي قوانين از جهات مختلف نظارت شود، از جمله 
نظارت بر اجراي قانون و فراهم آمدن لوازم اجرايي آن توس��ط 
دستگاه هاي ذيربط و همچنين نظارت بر حسن عملكرد قوانين 
مصوب به نحوي كه با پايش و آسيب شناسي بموقع، نواقص و 
ايرادهاي قانون كه مانع از اجراي صحيح آن شده و يا اجراي آن 

را مستلزم آسيب هايي كرده است بر طرف شود.
60.ضعفدراستفادهمناسبازابزارهاينظارتيمجلس

وضعفعملکردنيروهاينظارتي
به موجب قانون اساس��ي، عالوه بر سؤال، استيضاح و تحقيق و 
تفحص، ابزارهاي مختلفي در اختيار مجلس وجود دارد كه مي 
تواند به حسن انجام وظايف نظارتي آن كمك كند كه در ادامه 

به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم:
 الف( يكي از ابزارهاي نظارتي، حضور نمايندگان ناظر از سوي 
مجلس شوراي اس��المي در مجامع، هيئت ها و شوراهاست و 
س��اماندهي آنها بر عهده معاونت نظارت مجلس است. عملكرد 
صحيح و حضور منظم نمايندگان ناظر و دقت نظر در بررس��ي 
حس��ن اجراي قوانين در اين ش��وراها مي توان��د توان نظارتي 
مجلس را بهبود بخش��د. با اين وجود ابهاماتي كه در آيين نامه 
داخل��ي در خصوص نحوه حضور ناظران، طريقه گزارش گيري 
و ضمانت اجراي تخلف از انجام وظايف نظارتي-غير از حضور- 
وج��ود دارد كه رفع آنها مي تواند به تقويت نظارت مجلس در 

اين زمينه منجر شود. 
ب( كميس��يون اصل نودم قانون اساس��ي وظيفه رسيدگي به 
ش��كايات از طرز كار مجلس، ق��وه مجريه و قضائيه را بر عهده 
دارد ك��ه براي رس��يدگي به اين امر، به ج��ز انجام نامه نگاري 
و درخواس��ت پاسخ از نهاد مورد ش��كايت، مي تواند شخصا يا 
از طريق كميس��يون هاي ذيربط، درخواست تحقيق و تفحص 
كند. همچنين مي تواند انجام رس��يدگي هاي الزم را از ديوان 
محاسبات يا سازمان بازرسي كل كشور بخواهد. به موجب بند 
ب ماده 2 قانون تش��كيل سازمان بازرسي كل كشور، اصالحي 
1393/07/15، كميس��يون اصل نودم قانون اساس��ي از جمله 
نهادهايي اس��ت كه با درخواست آن، س��ازمان بازرسي مكلف 
به انجام بازرس��ي هاي فوق العاده اس��ت. توفيق كميسيون در 
حس��ن انجام وظايف نظارتي منوط به بررس��ي كارشناسانه و 
دقيق نيروهاي نظارتي خصوصا در ديوان محاسبات و سازمان 

بازرسي كل كشور است. 
ج( ب��ه موج��ب اصل پنج��اه و پنج��م قانون اساس��ي، ديوان 
محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت 
هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه 
كل كش��ور اس��تفاده مي كنند به ترتيبي ك��ه قانون مقرر مي 
دارد رس��يدگي يا حسابرس��ي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از 
اعتب��ارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجه��ي در محل خود به 
مصرف رسيده باشد... الزمه انجام نظارت هاي جامع و مستمر، 
اوال استفاده مناسب، مستمر و بموقع از ابزارهاي نظارتي و ثانيا 
حصول اطمينان از حس��ن اجراي قواني��ن و مقررات، عملكرد 

صحيح نيروهاي نظارتي منطبق با وظايف قانوني است. ضعف 
عملك��رد بخش��ي از اين نيروها منجر ب��ه ناكارآمدي نظارت و 
عدم تحقق اهداف مورد نظر خواهد شد. هماهنگي و همكاري 
مس��تمر ميان مجلس و دستگاه هاي نظارتي، عالوه بر تقويت 
اش��راف مجلس بر حوزه هاي تحت نظ��ارت خود، به پويايي و 
كارآمدي دستگاه هاي نظارتي كمك مي كند و سبب مي شود 
اين دس��تگاه ها، عملكرد خود را در مقايس��ه با ساير نهادهاي 
ذيربط در امر نظارت تقويت كنند، خصوصا زماني كه قرار است 
حاصل بررسي ها، در نهادي مانند مجلس مقايسه، جمع بندي 

و بهره برداري شود.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- به نظر مجمع تش��خيص مصلحت نظام آيا مصوبات مجلس 
شوراي اسالمي، ترس��يم كننده مسير حركت دولت و مردم و 
مبناي عمل دس��تگاه هاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي 
در چارچوب قانون اساچش��م انداز بيست ساله و سياست هاي 

كلي نظام است؟
- نح��وه تعام��ل مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام ب��ا ديوان 
محاسبات كش��ور، كميسيون اصل 90، س��ازمان بازرسی كل 

كشور و مجلس شورای اسالمی چگونه است؟
- آيا اس��تفاده مناسب، مس��تمر و بموقع از ابزارهاي نظارتي، 
حصول اطمينان از حس��ن اج��راي مصوبات و عملكرد صحيح 
نيروهاي نظارتي منطبق با وظايف قانوني در دستور كار مجمع 

تشخيص مصلحت نظام است؟
- آيا اعضای مجمع تشخيبص مصلحت دارای شفافيت عملكرد 
دارن��د و گزارش عملكرد دقيق آنها ب��ه افكار عمومي ارائه می 

شود؟
- آي��ا نظارت بر رفتارهاي خارج از عرف نمايندگي به مصلحت 

نظام است؟
پرسشگری از دولت

- دولت برای ايجاد دسترس��ي به سامانه به روز و منقح قوانين 
توسط مردم چه برنامه ای دارد؟

- نقش دولت در اطالع رسانی عمومی، تفهيم قوانين و تشريح 
ابعاد آن چيست؟

- تعامل دولت با دس��تگاه های نظارتی پيرامون كنترل حسن 
اجرای قوانين چگونه است؟

- ارزياب��ی دولت از حض��ور نمايندگان ناظر از س��وي مجلس 
ش��وراي اسالمي در مجامع، هيئت ها و شوراهای دستگاه های 

اجرايی چيست؟
- برنامه دولت برای كنترل حس��ن اجرای قوانين در دس��تگاه 

های اجرايی چيست؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- علل عدم دسترسي مردم به به سامانه به روز و منقح قوانين 
چيست؟

- برنامه مجلس ش��ورای اس��المی برای اطالع رسانی، تفهيم 
قوانين و تشريح ابعاد آن برای مردم چيست؟

- داليل اجرا نش��دن قانون تدوين و تنقي��ح قوانين و مقررات 
كشور توسط معاونت قوانين مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 

نظارت بر اجراي قوانين و نيز نظارت بر قانون مصوب مجلس از 
حيث پايش اثرات، آسيب ها و نقاط ضعف آن چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی پيرام��ون حضور نمايندگان ناظر از 
س��وي مجلس شوراي اس��المي در مجامع، هيئت ها و شوراها 

چيست؟
پرسشگری از مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

- تحليل مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی اينكه بر 
اس��اس موازين حقوقي جهل به قانون مسموع نيست در عصر 

حاضر چيست؟
- از نظر مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی راهكارهای 

اطالع رسانی، تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن چيست؟
- گزارش پژوهشی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
پيرام��ون داليل ع��دم اجرای قانون تدوي��ن و تنقيح قوانين و 

مقررات كشور چيست؟
- آيا قوانين مجلس ش��وراي اس��المي، ترس��يم كننده مسير 
حركت دولت و مردم و مبناي عمل دس��تگاه هاي مختلف اعم 
از عمومي و خصوصي در چارچوب قانون اساس��ي و سياس��ت 

هاي كلي نظام است؟
- آيا عموم نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی در فرايند مهم 

قانونگذاری حضور مؤثر و آگاهانه دارند؟
پرسشگری از شورای محترم نگهبان

- با توجه به عدم دسترسي مردم و متخصصان به به سامانه به 
روز و منقح قوانين كشور شورای نگهبان برای مقايسه مصوبات 

مجلس شورای اسالمی با ساير قوانين كشور چه می كند؟
- به نظر شورای نگهبان آيا منظور اطالع رسانی، تفهيم قوانين 
و تش��ريح ابعاد آن برای مردم همان انتشار در روزنامه رسمی 

است؟
- ب��ه نظر ش��ورای نگهبان داليل عدم اج��رای قانون تدوين و 

تنقيح قوانين و مقررات كشور چيست؟
- بر اس��اس تفس��ير ش��ورای نگهبان عملكرد نظارتی مجلس 
ش��ورای اس��المی بر حس��ن اجرای قوانين چگونه ارزيابی می 

شود؟
- تعامل ش��ورای نگهبان با ساير دستگاه ها و نهادهای تقسيم 

كار ملی در قانونگذاری چگونه ارزيابی می شود؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- تعامل س��ازمان بازرسی كل كشور با مجلس شورای اسالمی 
چگونه است؟

- تعامل س��ازمان بازرس��ی كل كشور با كميس��يون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی چگونه است؟

- گزارش عملكرد نظارتی س��ازمان بازرسی كل كشور پيرامون 
م��وارد درخواس��ت نظارت و بازرس��ی از دس��تگاه ها توس��ط 

كميسيون اصل 90 چيست؟
- تعامل س��ازمان بازرسی كل كشور با ديوان محاسبات كشور 

چگونه است؟
- به نظر س��ازمان بازرسی كل كشور آيا قوانين مجلس شوراي 
اس��المي، ترسيم كننده مس��ير حركت دولت و مردم و مبناي 
عم��ل دس��تگاه هاي مختلف اع��م از عموم��ي و خصوصي در 

چارچوب قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام است؟
پرسشگری از رسانه های گروهی

- نقش رس��انه های گروهی در اطالع رسانی، تفهيم قوانين و 
تشريح ابعاد آن چيست؟

- نقش رس��انه های گروهی در پيگيری اجرای قانون تدوين و 
تنقيح قوانين و مقررات كشور چيست؟

- تعامل رسانه های گروهی در نظارت بر اجراي قوانين از حيث 
پايش اثرات، آس��يب ه��ا و نقاط ضعف آن با مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟

ش��ركت نفت ايرانول در بيس��ت و دومين همايش رتبه بندی شركت های 
برتر ايران كه امروز )29 ديماه 98( توس��ط س��ازمان مديريت صنعتی در 
مرك��ز هماي��ش های بين المللی صدا و س��يما برگزار ش��د، در ميان صد 

شركت برتر ايران با 4 رتبه ارتقا خوش درخشيد.
به گزارش روابط عمومی و تبليغات شركت نفت ايرانول، اين شركت موفق 
شد از رتبه 87 در سال گذشته به رتبه 83 در سال 98 ارتقا يابد و در سال 

گذشته نيز از رتبه 97 به 87 ارتقا يافته بود.
اين رتبه بندی هر ساله بر اساس ميزان فروش و عملكرد مالی شركت ها و 
موسسات تجاري و با استناد به صورت های مالی تائيد شده و ارزش افزوده 
، ميزان دارايی و اش��تغالزايی ، س��ودآوری و ارزش ب��ازار انجام می گيرد. 
امس��ال نيز ضمن اعالم مهمترين نتايج رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و 

ارائه گزارشی از وضعيت رشته های مختلف كسب و كار در كشور از شركت 
های پيشرو و شركت های دارای رتبه های ويژه تقدير به عمل آمد.

بيس��ت و دومين همايش رتبه بندی ش��ركت های برتر ايران تحت عنوان  
IMI 100 با حضور مقامات ارش��د كش��ور، نمايندگان كميس��يون های 
اقتصادی و صنايع و معاون ، مديران ارش��د بنگاه هاي اقتصادي، سازمان ها 
و اساتيد و صاحب نظران حوزه مديريت و اقتصاد و جمع كثيری از فعاالن 

و خبرگان صنعت، توليد، خدمات و تجارت برگزار شد.
گفتنی اس��ت؛ س��ازمان مديريت صنعتی هر س��اله اقدام ب��ه رتبه بندی 
ش��ركت های برتر ايران می نمايد. اين رتبه بندی كه 500 شركت بزرگ 
و تاثيرگذار در اقتصاد كش��ور را معرفی می كند با هدف شناسايی جايگاه 
بنگاهه��ای اقتصادی و گروه های صنعتی )رش��ته های مختلف كس��ب و 
كار( گس��ترش رقابت بين بنگاه های اقتصادی و كمك به سياست گذاران 

اقتصادی كشور انجام می شود.

تفاه��م نام��ه همكاری جامع بين ش��ركت گياه��ان داروي��ی زاوه پارس و 
پژوهش��كده زعفران ايران با حضور مقامات ارشد طرفين با هدف توسعه و 
ارتقای كيفيت صادرات يك محصول استراتژيك ايران به كشورهای جهان، 

به امضا رسيد.
به گزارش مديريت روابط عمومی و تبليغات شركت زاوه پارس، اين تفاهم 
نامه به منظور استفاده حداكثری از علم و دانش روز، بهره مندی از ظرفيت 
ها و امكانات پژوهش��ی، ترويجی و اتكا به تحقيقات علمی و تجارب ارزنده 
پژوهشكده زعفران؛ برای نيل به توليد، فراوری و عرضه سالم ترين و بهترين 

نوع زعفران ايرانی) زاوه (منعقد شد.
انعقاد اي��ن تفاهم نامه با حضور دكتر عليرضا بختي��اری تربتی مديرعامل 
شركت زاوه پارس و مديران ارشد آن شركت و در سوی ديگر دكتر فتحی 
رياس��ت دانش��گاه تربت حيدريه و مس��ئول پژوهش��كده زعفران در محل 

دانشگاه مذكور و پيرو بازديد ماه قبل اعضای هيئت مديره شركت زاوه پارس 
از پژوهش��كده زعفران ايران انجام گرفت. به گفته مديرعامل ش��ركت زاوه 
پارس پژوهش��كده مذكور تنها پژوهشكده تخصصی در حوزه زعفران بوده 
و مهم تري��ن موضوع تفاهم نام��ه منعقده ؛ آزمايش كام��اًل علمی و صدور 
گواهی آزمايش��گاهی برای تمامی زعفران های ش��ركت زاوه پارس است و 
بدين ترتيب مش��تريان مخصوصا در كشورهای هدف صادرات؛ درخصوص 
كيفي��ت ارزنده زعفران از منظر طعم واقع��ی، رنگی دهی و خواص درمانی 
اطمينان خاطر خواهند يافت. شايان ذكر است، شركت زاوه پارس در حال 
صدور زعفران به كشور چين است و به گفته مديرعامل اين شركت، بهترين 
زعفران ها توسط اين شركت جمع آوری و به كشور چين صادر می شود و از 
اين پس، پژوهشكده زعفران براساس اين تفاهم نامه؛ برای تضمين كيفيت 

زعفران همكاری مستمری با شركت زاوه پارس خواهد داشت.

ایرانول در بین صد شرکت برتر کشور باز هم خوش درخشید

انعقاد تفاهم نامه بین شرکت زاوه پارس و پژوهشکده زعفران ایران

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )17( می کند:  

بینظارتیناظربرمنظورنظرمنظر!!؟
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59.آسيبهايموجوددرمرحلهنظارتبراجرايقانون60.ضعفدراستفادهمناسبازابزارهاينظارتي
مجلسوضعفعملکردنيروهاينظارتي


