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پيامبراكرم)ص(:

هركس مواد خواركی بخرد وچهل روز برای ايجاد گرانی نگهدارد، سپس بفروشد 
وقيمت آن را در راه خدا صدقه بدهد، كّفاره احتكارش حساب نمی شود.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 حمله گارد شاهنشاهي به همافران نيروي هوايي در پي بيعت همافران با حضرت 

امام )1357ش(   آغاز عمليات بزرگ والفجر 8 در فاو )1364 ش(  درگذشت استاد  
ابوالفتوح عرب  زاده  پدر فرش نو ايران )1375 ش(

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°17 °6
مشهد 

°17 °5
قم 

°21 °7
سمنان

°15 °4
تبریز

°5 °1

دكترمحمدرضاناریابيانه

1. هيات نظارت بر اندوخته اسكناس موضوع بند )ب( ماده 
)21( اليحه قانونی اصالح قانون پولی و بانكی كشور مصوب 
18/ 12/ 1358/ دو نف��ر عض��و از نماين��دگان ب��ه انتخاب 

مجلسشورایاسالمی
2. ش��ورای پول و اعتبار موضوع بن��د )و( ماده )10( قانون 
برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مصوب 11/ 6/ 1383/ دو نفر ناظر از اعضای كميسيون های 
برنامه و بودجه و محاس��بات اقتص��ادی به انتخاب مجلس 

شورای اسالمی 
3. مجم��ع عمومی صندوق ضمان��ت صادرات ايران موضوع 
بند)ال��ف( ماده )4( قانون چگونگ��ی اداره صندوق ضمانت 
ص��ادرات اي��ران مص��وب 15/ 7/ 1375/ دو  نف��ر ناظر از 
اعضای كميسيون امور اقتصادی به انتخاب مجلس شورای 

اسالمی 
4. شورای عالی توسعه صادرات غيرنفتی موضوع ماده )36( 
قانون برنامه پنجس��اله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اس��المی مصوب 17/ 1/ 1379/ سه نفر 
ناظر از اعضای كميسيون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و 

بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
5. ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ايران موضوع ماده 
واح��ده قانون الحاق ي��ك بند به ماده )3( قانون تاس��يس 
ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ايران مصوب 17/ 1/ 
1376/ يك نفر از اعضای كميس��يون مسكن و شهرسازی 
و راه و تراب��ری به پيش��نهاد كميس��يون و انتخاب مجلس 

شورای اسالمی 
6. شورای عالی آب موضوع ماده )10( قانون تشكيل وزارت 
جهاد كش��اورزی مص��وب 6/ 10/ 1379/ ي��ك نفر ناظر از 

اعضای كميس��يون كشاورزی، آب 
و مناب��ع طبيعی به انتخاب مجلس 

شورای اسالمی 
7. ش��ورای عالی اش��تغال موضوع 
بند)19( ماده )2( قانون تش��كيل 
ش��ورای عالی اش��تغال مصوب 1/ 
6/ 1377/ ي��ك نف��ر ناظ��ر رئيس 

كميسيون كار و امور اجتماعی
8. شورای عالی اجرای سياست های 
كل��ی اص��ل )44( قانون اساس��ی 
موضوع بند )13( ماده )41( قانون 
اصالح مودی از قانون برنامه چهارم 
و  اجتماع��ی  اقتص��ادی،  توس��عه 
فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و 
اجرای اصول كلی اصل)44( قانون 
اساسی مصوب 8/ 11/ 1386/ سه 
نفر عضو از نماين��دگان به انتخاب 

مجلس شورای اسالمی 
9. هي��أت واگذاری فعاليت ه��ا و بنگاه های دولتی به بخش 
غيردولت��ی موضوع بند )5( ماده )39( قانون اصالح موادی 
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ايران و اجرای اصول كلی اصل44 قانون 
اساسی مصوب 8/ 11/ 1386/ دو نفر ناظر از نمايندگان به 

انتخاب مجلس شورای اسالمی 
10. ش��ورای رقابت موضوع بن��د )1( بخش الف ماده )53( 
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و اجرای اصول 
كلی اصل)44( قاهنون اساس��ی مصوب 8/ 11/ 1386/ سه 
نفر ناظر از اعضای كميسيون های اقتصادی، برنامه و بودجه 

و محاس��بات و صنايع و معادن به انتخاب مجلس ش��ورای 
اسالمی 

11. س��ازمان اج��رای م��اده )37( قانون مالي��ات بر ارزش 
افزوده موضوع تبصره )2( بند)ب( ماده39 قانون ماليات بر 
ارزش اف��زوده مصوب 2/ 3/ 1387/ يك نفر ناظر از اعضای 

كميسيون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
12. كارگ��روه اجرا ماده )39( قانون ماليات بر ارزش افزوده 
موضوع ماده )37( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/ 
3/ 1387/ يك نفر ناظر از اعضای كميس��يون اقتصادی به 

انتخاب كميسيون
13. شورای برنامه ريزی و توس��عه استان موضوع ماده )2( 
بند )ب( ماده39 قان��ون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/ 
3/ 1387/  يك نفر عضو از نمايندگان هر استان به انتخاب 

نمايندگان آن استان 
14. كميته هماهنگی اش��تغال اس��تان ها موضوع ماده )4( 
قانون تش��كيل شورای عالی اشتغال مصوب 11/ 6/ 1377/ 
يك نفر ناظر از نمايندگان هر اس��تان به انتخاب نمايندگان 

آن استان
15. هيات رس��يدگی به اس��ناد و اوراقی كه در اثر حوادث 
غيرمترقب��ه از بين رفته اند موضوع تبص��ره )4( ماده )95( 
قانون محاسبات عمومی مصوب 29/ 1/ 1372 و اصالحات 
بعدی/ يك نفر عضو از نمايندگان به انتخاب مجلس شورای 

اسالمی 
16. هيات نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اس��ناد رسمی 
موضوع ماده )46( قانون محاس��بات عمومی مصوب 1/ 6/ 

1366/ يك نفر عضو  به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
17. كميته س��اماندهی مد و لباس موضوع ماده )1( قانون 
س��اماندهی مد و لباس مص��وب 19/ 10/ 1385/ يك نفر 

ناظر از نمايندگان به انتخاب كميسيون فرهنگی
18. ش��ورای فرهنگی، اجتماعی زنان موضوع بند)4( ماده 
)2( آيين نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان مصوب 24/ 
6/ 1366 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و اصالحات بعدی/ 
دو نفر عضو از بانوان نماينده به پيش��نهاد رياس��ت مجلس 

شورای اسالمی  و تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی
19. ش��ورای نظارت بر س��ازمان صدا و س��يمای جمهوری 
اس��المی اي��ران موض��وع م��اده )1( قان��ون نح��وه اجرای 
اصل)175( قانون اساس��ی مص��وب 11/ 7/ 1370/ دو نفر 
عض��و به نمايندگی مجلس ش��ورای اس��المی  ب��ه انتخاب 

مجلس شورای اسالمی 
20. هي��ات نظارت بر مطبوعات موضوع بند )ج( ماده )10( 
قانون مطبوعات مصوب 22/ 12/ 1364 و اصالحات بعدی/ 
ي��ك نفر عض��و از نمايندگان ب��ه انتخاب مجلس ش��ورای 

اسالمی 
21. ش��ورای عال��ی عل��وم، تحقيق��ات و فن��اوری موضوع 
م��اده )3( قانون اهداف، وظايف و تش��كيالت وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری مص��وب 18/ 5/ 1383/ دو نفر ناظر از 
اعضای كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب كميسيون 
و تصويب مجلس شورای اسالمی 

و  آم��وزش  عال��ی  ش��ورای   .22
پ��رورش دو نف��ر ناظ��ر از اعضای 
كميس��يون آموزش و تحقيقات به 

انتخاب كميسيون
23. ش��ورای آم��وزش و پ��رورش 
ماده  بند)11(  موضوع  اس��تثنايی 
س��ازمان  اساس��نامه  قان��ون   )5(
اس��تثنايی  پ��رورش  و  آم��وزش 
مص��وب 29/ 5/ 1370/ ي��ك نفر 
عضو از اعضای كميسيون آموزش 

و پرورش به انتخاب كميسيون
24. هي��ات امن��ای كتابخانه های 
عمومی كش��ور موضوع بند )11( 
ماده )5( قانون اساسنامه سازمان 
اس��تثنايی  پ��رورش  و  آم��وزش 
مص��وب 29/ 5/ 1370/ ي��ك نفر 
ناظر از اعضای كميسيون فرهنگی 

به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس
25. كميته ساماندهی و توزيع عادالنه كمك های اختصاص 
يافت��ه به تش��كل ها و مراكز فرهنگی  و قرآن��ی غيردولتی 
موضوع بند )و( تبصره 16 قانون بودجه سال1386/ يك نفر 

عضو از اعضای كميسيون فرهنگی به انتخاب كميسيون
26. شورای فرهنگ عمومی اس��تان ها موضوع تبصره )5( 
ماده )2( آئين نامه ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان مصوب 
29/ 1/ 1385 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی/ يك نفر عضو 

از نمايندگان هر استان به انتخاب مجمع نمايندگان

14 ابزار مجلس برای نظارت بر حسن اجرای قوانين

مجلس به منظور تحقق امر نظارت 14 ابزار زير را در اختيار 
دارد:

تذكر: بر اساس اصل 84 قانون اساسی »هر نماينده در برابر 
تمام ملت مس��ئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی 
و خارجی كش��ور اظهار نظر نمايد«. نمايندگان با استناد به 
اين اصل و اصل 88 قانون اساس��ی]1[ در دو قالب شفاهی 
)نطق پيش از دس��تور( و كتبی نس��بت به مسائل مختلف 

واكنش نشان می دهند.
س��وال: بر اس��اس اصل 88 قانون اساس��ی نمايندگان می 
توانند از رئيس جمهور يا وزرا در خصوص مس��ائل مختلف 

سوال بپرسند.
اس��تيضاح: بر اس��اس اصل 89 قانون اساس��ی نمايندگان 
مجل��س ش��وراي اس��المي مي توانند در م��واردي كه الزم 
مي دانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. 
نمايندگان با اس��تيضاح رأی اعتم��ادی كه به وزرا يا رئيس 
جمه��ور داده بودند را پس می گيرن��د و در واقع به آن ها 

»رأی عدم اعتماد« می دهند.
تحقيق و تفحص: بر اساس اصل 76 قانون اساسی »مجلس 
شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را 
دارد.«. البته بر اس��اس نظريه تفسيری شماره 3344 مورخ 
67/10/7 ش��ورای نگهبان، مجلس ح��ق تحقيق و تفحص 
بر رهب��ری، مجلس خبرگان و ش��ورای نگهبان كه جايگاه 

باالتری از مجلس دارند را در اختيار ندارد.
رأی اعتماد: بر اساس اصل 133 قانون اساسی وزراء توسط 
ريي��س جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس 
معرفي مي شوند و مجلس با توجه به صالحيت های مد نظر 
تصميم می گيرد به فرد رأی اعتماد بدهد يا خير. همچنين 
بر اساس اصل 87 قانون اساسی رييس جمهور براي هيأت 
وزي��ران پس از تش��كيل و پيش از هر اق��دام ديگر بايد از 

مجلس رأي اعتماد بگيرد.
نظارت بر اس��اس آئين نامه داخلی مجلس: به موجب ماده 
233 آئي��ن نامه داخل��ی مجلس، ه��ر گاه حداقل 10 نفر 
از نماين��دگان و ي��ا هر كدام از كميس��يون ها، عدم رعايت 
شئونات و نقض يا استنكاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص 
قان��ون توس��ط رئيس جمهور و ي��ا وزير و يا مس��ئولين را 
اعالم نمايد، موضوع بالفاصله از طريق هيئت رئيس��ه جهت 

رسيدگی به كميس��يون ذيربط ارجاع می شود. در صورت 
تأييد كميس��يون و مجلس، موضوع جهت رسيدگی به قوه 
قضائيه و س��اير مراجع ذی صالح جهت ارسال می شود تا 

خارج از نوبت بررسی شود.
 كميسيون اصل 90 قانون اساسی: بر اساس اصل 90 قانون 
اساسی هر كس ش��كايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه 
يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به 
مجلس ش��وراي اس��المي عرضه كند. مجلس موظف است 
به اين ش��كايات رس��يدگي كند و پاس��خ كافي دهد و در 
مواردي كه ش��كايت به ق��وه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط 
اس��ت، رس��يدگي و پاس��خ كافي از آنها بخواهد و در مدت 
متناس��ب نتيجه را اعالم نماي��د و در موردي كه مربوط به 
عموم باش��د به اطالع عامه برس��اند. برای تحقق اين اصل 
مجلس كميس��يونی با عنوان كميس��يون اص��ل 90 ايجاد 

نموده است.
نظارت ديوان محاسبات: مجلس از دو طريق بر روی بودجه 
نظارت می كند، اولين روش در زمان تصويب بودجه اس��ت 
كه بر اس��اس اصل 52 قانون اساسی بودجه از طرف دولت 
تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي 
تس��ليم مي گردد و مجل��س بايد آن را بررس��ی، اصالح و 
تصوي��ب كند. بعد ديگر نظارت مجلس بر بودجه در زمان 
اجرای آن اس��ت كه بر اس��اس اصل 54 قانون اساسی از 

طريق ديوان محاسبات محقق می شود.
نظارت رئي��س مجلس بر مقررات دولت: بر اس��اس اصل 
85 قانون اساس��ی مصوبات دولت نباي��د مخالفت قوانين 
و مقررات عمومي كش��ور باشد و به منظور بررسي و اعالم 
عدم مغاي��رت آنها با قوانين مزبور باي��د ضمن ابالغ براي 
اجرا به اطالع رييس مجلس شوراي اسالمي برسد. رييس 
مجل��س می توان��د در صورت مغايرت مصوب��ات دولت با 

قوانين اجرای آنها را متوقف نمايد.
نمايندگان ناظر در شوراهای اجرايی: تعيين عضو ناظر در 
ش��وراهای اجرايی يكی از ابزارهايی اس��ت كه مجلس می 
تواند به منظور كس��ب اطالع از امور كش��ور مورد استفاده 
قرار ده��د. حضور اين نمايندگان در ش��وراها صرفا جهت 
كسب اطالع اس��ت و حق رأی ندارند. به عنوان نمونه می 
توان به ش��ورای پ��ول و اعتبار ك��ه دو نماينده مجلس به 

عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند، اشاره كرد.
دريافت گزارش از نهادهای دولتی: مجلس شورای اسالمی 
در برخی قوانين كه وظيفه ای را بر عهده يك دستگاه قرار 
داده اس��ت، نهاد مربوطه را مكلف ب��ه ارائه گزارش منظم 
ب��ه مجلس يا كميس��يون های مربوطه م��ی نمايد. اين امر 
ني��ز می تواند به عنوان ابزار نظارتی مجلس مورد اس��تفاده 

قرار گيرد.
نظارت خاص كميسيون های تخصصی: به موجب بند های 
»5« و »6« ماده 33 آئين نامه داخلی مجلس، كميس��يون 
های تخصصی وظيفه كس��ب اطالع از كم و كيف اداره امور 
كش��ور، دريافت و بررسی گزارش های عملكردی را بر عهده 

دارن��د و به عن��وان ب��ازوی نظارتی 
تخصصی مجلس محسوب می شوند.

ايج��اد كميس��يون ويژه ب��ه منظور 
نظارت: بر اس��اس م��اده )59( قانون 
آيين نامه داخلی مجلس، در مس��ائل 
مهم و استثنايی كه برای كشور پيش 
می آيد، مجلس می تواند كميسيون 
ويژه ای برای رسيدگی و تهيه گزارش 
تشكيل دهد. به عنوان نمونه می توان 
»كميسيون ويژه اجرای اصل چهل و 

چهارم قانون اساسی« را مثال زد.
تصويب برخی م��وارد اجرايی خاص 
و مه��م: اهمي��ت برخ��ی از اقدامات 
دول��ت به اندازه ای اس��ت، كه قانون 
اساس��ی انجام اين گونه امور را منوط 
به تصويب مجلس ش��ورای اس��المی 

نموده است. 

پرسشگریازعملکردنظارتیمجلسشورایاسالمی
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در هيات 
نظارت بر اندوخته اس��كناس از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 

پول و اعتبار از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در مجمع 
عموم��ی صندوق ضمانت ص��ادرات اي��ران از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی توسعه صادرات غيرنفتی از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی شهرس��ازی و معم��اری ايران از زم��ان تصويب قانون 

تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 

عالی آب از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای  

عالی اشتغال از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی اجرای سياس��ت های كلی اصل )44( قانون اساس��ی از 

زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيأت 
واگذاری فعاليت ها و بنگاه های دولتی به بخش غيردولتی از 

زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 

رقابت از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در سازمان 
اج��رای ماده )37( قان��ون ماليات بر ارزش اف��زوده از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در كارگروه 
اجرا ماده )39( قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
برنامه ريزی و توسعه استان موضوع ماده )2( بند )ب( ماده39 
قان��ون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در كميته 
هماهنگی اشتغال اس��تان ها موضوع ماده )4( قانون تشكيل 

شورای عالی اشتغال از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
رسيدگی به اسناد و اوراقی كه در اثر حوادث غيرمترقبه از بين 
رفته اند موضوع تبصره )4( ماده )95( قانون محاسبات عمومی 

از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اسناد رسمی موضوع ماده 
)46( قانون محاسبات عمومی از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در كميته 
ساماندهی مد و لباس موضوع ماده )1( قانون ساماندهی مد و 

لباس از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
فرهنگی، اجتماعی زن��ان موضوع بند)4( ماده )2( آيين نامه 
شورای فرهنگی، اجتماعی زنان از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در شورای 
نظارت بر سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس 
شورای اس��المی در هيات نظارت 
بر مطبوعات از زمان تصويب قانون 

تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس 
شورای اس��المی در شورای عالی 
علوم، تحقيقات و فناوری از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس 
شورای اس��المی در شورای عالی 
آموزش و پرورش از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس 
شورای اسالمی در شورای آموزش 
و پرورش استثنايی از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس 
شورای اس��المی در هيات امنای 
كتابخانه های عمومی كش��ور از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در كميته 
س��اماندهی و توزيع عادالنه كمك ه��ای اختصاص يافته به 
تشكل ها و مراكز فرهنگی  و قرآنی غيردولتی از زمان تصويب 

قانون تاكنون از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
فرهن��گ عمومی اس��تان ها از زمان تصوي��ب قانون تاكنون 

چيست؟
- كداميك از ابزاره��ای نظارتی 14 گانه در نظارت مجلس 

شورای اسالمی بكار گرفته شده است؟

آگهی تجدید مناقصه عمومی به صورت یک مرحله اي همزمان با ارزیابی فشرده ،
 شماره مناقصه   98-46-03

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد انجام پروژه توسعه شبکه توزیع وتغذیه و نصب شیر در شبکه شهردامغان ( بلوك بندى) را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.

مجوز نفت: 1398/7132

کد سامانه ستاد : 2098001045000067

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

انجام عملیات لوله گذاري خط تغذیه و شبکه فوالدي به قطر 4و8 اینچ به طول تقریبی 4568 مترنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
*قیمتها می بایست در صورت وجود کاال، متناسب با کاالي ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد*

مبلغ   942,000,000  ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ 98/11/20 لغایت ساعت 12 مورخ 98/11/22 - از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به نشانی زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir

حداکثر تا ساعت 12 مورخ  98/12/06 در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

جلسه گشایش پاکت ارزیابى کیفى(ب1) مورخ 98/11/06 ساعت 14:30برگزار خواهد شد.  زمان  و محل گشایش پاکت (ب1)  

جلسه گشایش پاکات (الف،ب2،ج)  متعاقبا اعالم خواهد شد.زمان  و محل گشایش پاکات (الف،ب2،ج)  

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

سهامى خاص كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

بی نظارتی 
بر انبوه 

ناکارآمدی!؟

سیاست روز شان نظارتی مجلس شورای 
اسالمی را بررسی می کند:

اشاره:
نظارتبرحس�ناجرایقوانينازوظايفمهم
مجلسش�ورایاس�المیاس�تك�هدرقانون
اساسیبداناشاراتمهمیشدهاست.قوانين
متع�ددینيزراه�کارنظارتمجلسش�ورای
اس�المیردرادارهامورگوناگونكش�ورپيش
بين�ینمودهاس�ت.نوش�تارحاضرب�همعرفی
بخ�شه�ایمختلفنظ�ارتمجلسش�ورای
اسالمیبردس�تگاههایاجرايیوامورمربوط
ب�هآنها)قس�متاول(م�یپردازدك�هازنظر

خوانندگانمیگذرد:

نظارت رئیس مجل���س بر مقررات 
دولت: بر اس���اس اصل ۸۵ قانون 
نباي���د  دول���ت  اساس���ی مصوب���ات 
مخالفت قوانين و مقررات عمومي 
كش���ور باش���د و به منظور بررسي و 
اعالم عدم مغاي���رت آنها با قوانين 
مزبور باي���د ضمن ابالغ ب���راي اجرا 
ب���ه اطالع ريي���س مجلس ش���وراي 
اسالمي برسد. رییس مجلس می 
توان���د در صورت مغایرت مصوبات 
دول���ت ب���ا قوانی���ن اج���رای آنه���ا را 

متوقف نماید.

ب���ر اس���اس اص���ل ۹۰ قانون اساس���ی 
هر كس ش���كايتي از طرز كار مجلس 
ي���ا قوه مجري���ه يا قوه قضاييه داش���ته 
باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به 
مجلس ش���وراي اسالمي عرضه كند. 
مجلس موظف است به اين شكايات 
رس���يدگي كند و پاسخ كافي دهد و در 
مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا 
قوه قضاييه مربوط است، رسيدگي و 
پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت 
متناس���ب نتيج���ه را اعالم نماي���د و در 
موردي ك���ه مربوط به عموم باش���د به 

اطالع عامه برساند.


