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امامعلی)ع(:

چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده 
شده است: راستگويی، اداء امانت، حالل خوری و خوش اخالقی.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


  آغاز به كار رسمي دولت موقت انقالب )1357 ش(  تشكيل كميته انقالب اسالمي 

ايران  به فرمان امام )1357ش(  افتتاح پااليشگاه بزرگ گاز در منطقه خانگيران خراسان 
در سرخس )1362 ش(   
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اش�اره:اماكاريكلماتورها،بهعنوانيكيازقالبهاي
شبهنوعطنزومطايبه،بهرغمدارابودنظرفيتهاي
پژوهش�يوتعددمجموعههايكاريكلماتور،چندان
موردتوجهمحققانادبيقرارنگرفتهاند.اينگونهآثار
ازنظرزبانومحتواازجايگاهخاصيدرميانآثارادبي
برخوردارند،بويژهاينكهبدانيمسرچش�مههاياين
شكلرادرميانامثالوحكم،برخيازشطحياتعرفا
،اشعارسبكهنديونوعتكامليافتهآنرادراشعار
دهههفتادميتوانجستجوكرد؛همچنانكهمحققان
معاصرمعتقدنددرشعرمدرنخالقيتدرزباننهفته
اس�تويكيازويژگيهايبارزپستمدرنومكتب
ساختارشكنيرانيزطنزوبازيهايطنزآميززباني
تشكيلميدهد.آش�فتگیهاینگارشیواژگاندر
قانونگذاریسنتیبهسبكايرانیبهگونهایاستكه
شايدماده،تبصرهياجملهقانونیفاقدآشفتگیهای
نگارشیواژگانوجودنداشتهباشد.ايننوشتاربهارائه
لطايفوظرايفادبیپيرامونآشفتگیهاینگارشی
واژگاندرقانونگذاریبهس�بكايرانیمیپردازدكه

هماكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

مجمعتشخيصمصلحتنظام
- چشم انداز بيست س��اله نظام برای بررسی آيين درست 
نويسی واژگان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارسال شد!

- دبيرخانه مجمع تش��خيص مصلحت نظام اعالم كرد: 
سياس��ت های كلی نظام از نظر ادب نگارش در واژگان 

مورد بازبينی قرار می گيرند!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با رسانه 
ها گفت: دستورالعمل يكپارچگی و همسانی در رسم الخط 

واژگان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد!
- به گفته يكی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بی س��امانی نگارش واژگان در قانونگذاری سنتی از آغاز 

تاكنون به جايگاه قانونگذاری كشور ضربه زده است!
- مصلحت نيست كه به بی سروسامان نويسی واژگان در 

قوانين در رسانه ها پرداخته شود!
دولت

- دولت همه دستگاه های اجرايی را موظف كرد تا برای 
همه مديران ارش��د دوره آموزشی آيين درست نويسی 

واژگان در قوانين را برگزار نمايد!

- بررسی بخش��نامه های صادره از استانداری ها توسط 
دانشكده زبان و ادبيات فارسی مهم ترين دانشگاه استان 

ها آغاز شد!
- همه وزارتخانه مكلف ش��دند يك متخصص با مدرك 
دكترای زبان و ادبيات فارسی برای كنترل بخشنامه های 

وزارتی استخدام نمايند! 
- دولت با صدور بخشنامه ای اعالم كرد: بخشنامه های 
تركيب های نادرست، سنگين، دل آشوب، دشوار، زشت 

و ناهنجار واژگانی از درجه اعتبار ساقط شدند!
- دوره تخصصی بی سروسامان نويسی مقررات به دليل 
عدم اس��تقبال متقاضي��ان در مركز مديري��ت دولتی و 

غيردولتی و غيره برگزار نشد!
مجلسشورایاسالمی

- طرح دو فوريتی آيين درست نويسی واژگان در قوانين 
در مجلس شورای اسالمی تصويب نشد!

- نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی با صدور بيانيه ای 
بر يكپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان در قوانين 

تاكيد كردند!

- تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به 
كاربرد تركيب های نادرست، سنگين، دل آشوب، دشوار، 

زشت و ناهنجار در واژگان قوانين اعتراض كردند!
- همايش »آش��فته كاری های واژگانی مقنن« در مركز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار می شود!
- يادداشت »بی سامانی نگارش واژگان در قانونگذراری« 

از آغاز تاكنون در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد!
شوراینگهبان

- ريي��س پژوهش��كده ش��ورای نگهب��ان: يكپارچگی و 
همسانی در رسم الخط واژگان مصوبات شورای نگهبان 

مورد بازبينی قرار می گيرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از بی سامانی نگارش واژگان 

در قوانين از آغاز تاكنون انتقاد كرد!
- شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس شورای اسالمی به 
وجود موارد تركيب های نادرس��ت، سنگين، دل آشوب، 

دشوار، زشت و ناهنجار در واژگان مصوبه اعتراض كرد!
- سخنگوی شورای نگهبان خواستار تصويب آيين نامه 
ادب ن��گارش در واژگان قانون توس��ط مجلس ش��ورای 

اسالمی شد!
- آيين درس��ت نويس��ی واژگان در قوانين در مصوبات 

شورای نگهبان به اعضا ابالغ شد!
قوهقضاييه

- شاخصه های ارزيابی يكپارچگی و همسانی در رسم الخط 
واژگان قوانين در س��ازمان بازرس��ی كل كشور آماده بهره 

برداری است!
- نظارت بر تركيب های نادرس��ت، س��نگين، دل آشوب، 
دشوار، زشت و ناهنجار واژگان موجود در قوانين مصوب سال 

1397 در سازمان بازرسی كل كشور به پايان رسيد!
- گزارش نظارتی بررسی ادب نگارش در واژگان قوانين سی 
سال گذشته توسط سازمان بازرسی كل كشور منتشر شد!

- آيين نامه درست نويسی واژگان در قوانين از سوی سازمان 
بازرسی كل كشور به دستگاه های اجرايی ابالغ شد!

- سازمان بازرسی كل كشور نسبت به كاربرد فراوان تركيب 
های نادرست، سنگين، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار 
در واژگان مقررات صادره از س��وی دس��تگاه های اجرايی 

هشدار داد!

کاریکلماتور آشفتگی های نگارشی واژگان در قانونگذاری سنتی!!

اش�اره:واژگانواحدهایس�ازندهگ�زارههاو
آنهاس�ازندهموادوتبصرهه�ایقانونیاندو
كاربردصحيحآنهام�یتواندنقشموثریدر
آيندهقانونوقانونگذاریداش�تهباشد.عدم
رعايتزبانفارسیمعياردرواژهنويسیگزاره
هایقانونیبهحدیوسيعوگستردهاستكه
ش�ايديكمادهياتبص�رهقانونیبدونوجود
اش�كالدرنحوهنگارشواژگانوجودنداشته
باشد.نوشتارحاضربهبحثوبررسیپيرامون
آشفتگیهاینگارشیواژگاندرقانونگذاری
س�نتیمیپردازدكهازنظ�رخوانندگانمی

گذرد:

شرح ماجرا
آش��فتگی های نگارش��ی واژگان در قانونگذاری 
س��نتی از نقطه نظر كاربرد به شش گروه تقسيم 
می ش��ود كه با ذكر ش��واهد در واژگان و قوانين 

ارائه می گردد:
1- جمع بستن واژگان فارسی با نشانه ها و قاعده 

های جمع عربی
- باغات: قانون تعيين مرجع دعاوی افراد و دولت 

مصوب 1307 
- نوشتجات: قانون محاكمه وزرا مصوب 1307

- ش��ميرانات: قانون الحاق يك تبصره به ماده 9 
قانون  انتخابات مصوب 1383

- گزارش��ات: قانون حماي��ت از معلوالن مصوب 
1383

- معلوالن و معلولي��ن: قانون حمايت از معلوالن 
مصوب 1383 ماده 7

- ميادين و ميدان ها: قانون برنامه چهارم توسعه 
مصوب 1383 ماده 14

- پيشنهادات: پروتكل الحاقی به اساسنامه اتحاديه 
پستی آسيا و اقيانوسيه مصوب 1383

- ميعان��ات: قان��ون بودجه س��ال 1384 بند ت 
تبصره 11

- خيرين: آيين نامه تشكيل هيات امنا در مدارس 
خيرس��از، صدر آيين نامه مصوب ش��ورای عالی 

آموزش و پرورش مصوب 1383
- نظرات: آيين نامه داخلی مجلس ماده 111

- داوطلبي��ن: قانون انتخابات رياس��ت جمهوری 
عنوان فصل دوم مصوب 1360

2- كارب��رد واژگان فارس��ی در براب��ری صفت و 
موصوف همانند زبان عربی

- وضعيت حاضره: قانون راجع به احداث و توسعه 
معابر مصوب 1312

- قيم��ت عادله: قانون راجع به احداث و توس��عه 
معابر مصوب 1312

- س��نه آتي��ه: قانون محاس��بات عمومی مصوب 
1312

- ورقه صادره: قانون سجل احوال مصوب 1307
- مدت معينه: قانون سجل احوال مصوب 1307

- موسس��ات مزبوره: قانون محاكمه وزرا مصوب 
1307

- راپرته��ای واصله: قانون محاكم��ه وزرا مصوب 
1307

- نوشتجات موجوده: قانون محاكمه وزرا مصوب 
1307

- اعالن��ات واصل��ه: قانون محاكم��ه وزرا مصوب 
1307

- دستگاه مربوطه: قانون اصالح قانون بازنشستگی 
جانبازان مصوب 1383

- كارمزد متعلقه: قانون بودجه س��ال 1384 بند 
ت تبصره 6

- دادگاه صالح��ه: قانون ضواب��ط ناظر بر فعاليت 
نشريات دانش��گاهی مصوب شورای عالی انقالب 

فرهنگی مصوب 1383
- محاكم صالحه و محاكم مزبوره: قانون س��جل 

احوال مواد 8 و 9
آراء ص��ادره: قانون وصول ماليات اتومبيل مصوب 

1360 ماده 10
- اش��ياء و اموال منقوله: قانون مدنی 1307 مواد 

18 و 26
- مس��ئولين مربوطه: آيين نام��ه داخلی مجلس 

ماده 44 مصوب 1361
3- تحميل نشانه های عربی به واژگان فارسی

- دارائی: قانون تاسيس صنايع دستی ماده واحده 
مصوب 1383

- ف��وق الع��اده هائی: قان��ون مق��ررات اداری و 
اس��تخدامی صناي��ع و مع��ادن م��اده 2 مصوب 

1383
- صرف��ه جوئی: قانون الح��اق تبصره به ماده 58 

قانون برنامه سوم مصوب 1383
- هواپيمائی: قانون استفس��اريه ماده 139 برنامه 

سوم
- كارائی: قانون حمايت از معلوالن

- جابجائی: قانون ساختار نظان جامع رفاه مصوب 
1386

- پاس��خگوئی: قانون س��اختار نظ��ان جامع رفاه 
مصوب 1386 ماده 7

- عشائر: قانون س��اختار نظان جامع رفاه مصوب 
1386 ماده 4 و 7

- ذخائر: قانون س��اختار نظان جامع رفاه مصوب 
1386 ماده 4 و 7

- آئي��ن نامه: قانون س��اختار نظ��ان جامع رفاه 
مصوب 1386 ماده 6

- مس��ئولين: قانون س��اختار نظ��ان جامع رفاه 
مصوب 1386 ماده 6

- رئي��س و ريي��س: تصويب نامه ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی در مورد انتخ��اب نايب رئيس 

مصوب 1383
- عرفاً، معاً، متضمناً، طوعاً، مجری، رقبی، سكنی 

و دعوی: در چند ماده نخستين قانون مدنی
4- آوردن ع��دد در مت��ن فارس��ی و رابطه آن با 

معدود
- ه��ر 6 ماه: آيين نامه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- يك ماه: آيي��ن نامه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- دهس��ال: آيين نامه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- يكماه الی شش��ماه: آيي��ن نامه داخلی مجلس 

ماده 187، قانون سجل احوال ماده 13
- شش ماه: آيين نامه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- يكس��ال: آيين نامه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- پانزده روز: آيين نامه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- 6 م��اه: آيين نامه داخلی مجل��س ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- 25 نفر: آيين نام��ه داخلی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- هر ش��ش ماه يكبار: آيي��ن نامه داخلی مجلس 

ماده 187، قانون سجل احوال ماده 13
5- عدم جدانويس��ی نش��انه ها و پيش واژه های 

فارسی
- ميش��ود: آيين نامه داخل��ی مجلس ماده 187، 

قانون سجل احوال ماده 13
- می نمايد: قانون تعيي��ن مرجع دعاوی افراد و 

دولت مصوب 1307
- هيچگونه: قانون محاكمه وزرا ماده 10 مصوب 

1307
- هيچي��ك: قان��ون محاس��بات عمومی مصوب 

1312
- در صورتيك��ه: قانون انتخاب��ات رئيس جمهور 

ماده 3
- كسانيكه: قانون محاكمه وزرا مواد 6 و 9 مصوب 

1307
- بانبارهائيك��ه: قانون محاكم��ه وزرا مواد 4 و 9 

مصوب 1307
- باينطري��ق: قانون انحصار دولتی ترياك و قانون 

مجازات مرتكبين قاچاق ترياك
- بحبسيكه: قانون انحصار دولتی ترياك و قانون 

مجازات مرتكبين قاچاق ترياك
- آنانرا: قانون تامين نيازمندی های اس��تخدامی 

سپاه ماده واحده مصوب 1383
- آن��را: قانون راجع ب��ه احداث و توس��عه معابر 

مصوب 1312
- بتنهاي��ی: قانون تعيين مرجع دع��اوی افراد و 

دولت مصوب 1307
- بطريق: قانون تعيين مرجع دعاوی افراد و دولت 

مصوب 1307
- باموال: قانون تعيين مرجع دعاوی افراد و دولت 

مصوب 1307
- بمحاك��م: قانون تعيين مرجع دع��اوی افراد و 

دولت مصوب 1307
- بتبرئه: قانون محاكمه وزرا مصوب 1307
- بلزوم: قانون محاكمه وزرا مصوب 1307

- بكدخدا: قانون سجل احوال مصوب 1307
- بدو سال: قانون مجازات عمومی ماده 311

- بوس��يله: قان��ون اداره ص��دا و س��يما مصوب 
1359ماده 2

- بدس��ت: قان��ون اداره ص��دا و س��يما مص��وب 
1359ماده 2

- بطور: قانون خط مش��ی صدا و س��يما مصوب 

13261 مواد 17 و 19
- بويژه: قانون خط مش��ی صدا و س��يما مصوب 

13261 مواد 17 و 19
6- استفاده نادرست از افعال و وجه وصفی فعل

- قرائت می گردد: آيين نامه داخلی مجلس ماده 
47

- تصويب نمود و تعيين گردد: ماده واحده قانون 
تعيين نام مجلس مصوب تير ماه 1359

- مخفی نم��ودن: قانون مبارزه با قاچاق انس��ان 
مصوب 1383

- بر له و بر عليه: قانون مجازات مقدمين بر عليه 
امنيت كشور مصوب 1310

- الی يمكن: قانون انحصار ترياك
- در هذالسنه: قانون انحصار ترياك

- وزارتين: قانون انحصار ترياك
- مخارج يك س��نه مالی: قانون محاسبا عمومی 

مصوب 1312
- رئيس جمهور )بج��ای رئيس جمهوری(: اصل 
113 قان��ون اساس��ی و موارد بس��يار در قوانين 

عادی
- مطالبات معوق الوصول بانك ها: قانون بودجه 

سال 1384 بند ز تبصره 2
- هر گونه س��اليق: قانون احت��رام به آزادی های 

مشروع ماده 1
- بيمه حرف: قانون ساختار جامع رفاه بند د ماده 
3 و م��واد 28 و 29 قانون نظام پزش��كی مصوب 

1383
- اقشار: قانون برنامه چهارم بند 1 شق الف ماده 3
- پروانه چرای مربوطه: قانون برنامه چهارم ماده 69

- خواروب��ار: موافقت نامه اي��ران و هلند مصوب 
1383 بند ز ماده

- حق االمتيازهائ��ی: موافقت نامه ايران و تونس 
مصوب 1383 ماده 12

- تامين مطمئن امنيت ملی: قانون برنامه چهارم، 
عنوان بخش پنجم

- عضويت در فرهنگس��تان مادام العمری اس��ت: 
اصالح اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

مصوب 1383
بررسی و تحلیل

جايگاه قان��ون آنقدر مهم و واالس��ت كه بايد به 
بهتري��ن و صحيح ترين ش��كل ممك��ن نگارش 
شود. زبان معيار در واژگان قوانين، معيار زندگی 
و آينده است پس بايد در نحوه استفاده از واژگان 
در پيكره بندی قوانين نهايت دقت و هوشمندی 
بكار رود. تاريخ قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی 
مملو از شواهدی است كه قانونگذار و قانونگذاری 
هيچ آيين و ادب نگارشی را به عنوان زبان معيار 
قانونگذاری نپذيرفته است. بجاست كه مجددا بر 
جاي��گاه قانون در زندگی مردم و س��پس اهميت 
نگارش واژگان در قوانين نكاتی هر چند مختصر 

ارائه شود.
الف( جايگاه قانون

- قانون به مثابه رقم زننده آيين زندگی
- قانون به مثابه طراز رفتار اجتماعی

- قانون به مثابه جاری شدن بر سرنوشت نسل ها
- قان��ون به مثابه معيارهای عبور كننده از مرزها 

و جهانی
- قانون به مثابه قاعده اخالقی و مقدس

- قانون به مثابه ضوابط آميخته با اعتقاد و اعتماد
- قان��ون به مثابه دس��تاورد س��رآمدان و نخبگان 

جامعه
- قانون به مثابه خالصه شعور و عقل جامعه

- قانون به مثابه حاكميت بخش��يدن به قاعده ای 
رفتاری

- قانون به مثابه آفرينش رابطه ای جديد در ميان مردم
- قانون به مثابه اشراف بر منابع و مصالح جامعه

- قان��ون ب��ه مثابه محصول آين��ده نگری و نبوغ 
جامعه

- قانون به مثابه محتوا و مضمون دقيق
- قانون به مثابه تسلط بر ظرايف و دقايق

- قانون به مثابه اس��تحكام ش��كل و فرم انسجام 
عبارت ها

- قانون به مثابه نزديكی متن به كالم الهی
- قانون به مثابه متن زيبا و بی عيب و نقص

ب( نگارش واژگان قانون با فارسی معيار
- ضرورت اجرای اصل 15 قانون اساسی
- آيين درست نويسی واژگان در قوانين

- ادب نگارش در واژگان قانون
- يكپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان

- شكل و فرم انسجام عبارات قانونی
- فصاحت و بالغت واژگان قوانين

- آرايش عبارات قانونی
- انسجام ادبی متن قوانين

پ( آسيب شناسی نگارش واژگان قوانين
- ب��ی س��امانی ن��گارش واژگان قواني��ن از آغاز 

تاكنون
- آشفته كاری های مقنن

- بی سروسامان نويسی واژگان قانونی
- تركيب های نادرس��ت، س��نگين، دل آش��وب، 

دشوار، زشت و ناهنجار در واژگان قوانين
- دور از فصاحت بودن عبارات قانونی

اصل پانزدهم قانون اساس��ی ب��ر ضرورت نگارش 
اس��ناد و مكاتبات دولتی با زبان فارس��ی اس��ت 
كه قطعا رعايت اصول و ضوابط زبان فارس��ی در 
اين اصل مس��تتر است برای رديابی نحوه نگارش 
واژگان در قوانين و پيگيری داليل آس��يب های 
اي��ن حوزه، چاره ای جز پرسش��گری از تقس��يم 
كار مل��ی وج��ود ندارد ك��ه هر ي��ك از نهادها و 
دس��تگاه های متولی بخشی از قانونگذاری كشور 
به مش��كالت موجود در اين حوزه پاس��خ بدهند 
و زمينه گس��ترش گفتم��ان اجتماعی تحول در 

قانونگذاری را فراهم نمايند. 
پرسشگری از مجمع تشخيص مصلحت نظام

- آيين درست نويسی واژگان در مصوبات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟

- جايگاه ادب نگارش در واژگان چشم انداز بيست 
ساله نظام چيست؟

- مبنای يكپارچگی و همس��انی در رس��م الخط 

واژگان سياست های كلی نظام چيست؟
- آي��ا مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

دارای آشفته كاری های واژگانی است
- انس��جام ادب��ی متون تصويب ش��ده در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام چگونه تامين می شود؟
پرسشگری از دولت

- داليل بی س��امانی نگارش واژگان پيش نويس 
لوايح و مصوبات دولت از آغاز تاكنون چيست؟

- آش��فته كاری های واژگان��ی دولت در مقررات 
صادره نشانه چيست؟

- چرا دولت برای بی سروسامان نويسی واژگان در 
مقررات خود تدبيری نمی انديشد؟

- علل كاربرد تركيب های نادرس��ت، س��نگين، 
دل آش��وب، دش��وار و ناهنجار در مقررات دولتی 

چيست؟
- بكارگي��ری واژگان ب��ه دور از فصاح��ت بودن 
عب��ارات در پي��ش نوي��س مصوب��ات و لوايح در 

مقررات دولتی نشانه چيست؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- آيي��ن درس��ت نويس��ی واژگان در ط��رح ها و 
مصوبات مجلس شورای اسالمی چگونه اجرا می 

شود؟
- مبنای يكپارچگی و همس��انی در رس��م الخط 
واژگان در مصوب��ات مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- داليل بی سامانی نگارش واژگان در قانونگذاری 

از آغاز تاكنون چيست؟
- چرا بی سروس��امان نويسی واژگان در مصوبات 
مجلس ش��ورای اس��المی بص��ورت روش جاری 

درآمده است؟
- علل كاربرد تركيب های نادرس��ت، س��نگين، 
دل آشوب، دش��وار، زشت و ناهنجار در مصوبات 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
پرسشگری از شورای نگهبان

- كنترل آيين درست نويسی واژگان در مصوبات 
شورای نگهبان چگونه انجام می شود؟

- يكپارچگی و همس��انی در رس��م الخط واژگان 
ب��كار رفت��ه در مصوبات ش��ورای نگهبان چگونه 

تامين می شود؟
- جايگاه فصاح��ت و بالغت واژگانی در مصوبات 

شورای نگهبان چگونه پياده سازی می شود؟
- نظر در مصوبات ش��ورای نگهب��ان پيرامون بی 
س��امانی نگارش واژگان در قانونگذاری سنتی از 

آغاز تاكنون چيست؟
- دلي��ل آش��فته كاری های واژگان��ی در برخی 

مصوبات شورای نگهبان چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- نحوه نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر آيين 
درست نويسی واژگان در قوانين چيست؟

- سازمان بازرسی كل كشور چگونه بر يكپارچگی 
و همس��انی در رسم الخط واژگان در قانونگذاری 

نظارت می كند؟
- آيا س��ازمان بازرسی كل كشور به انسجام ادبی 

متون قانونی توجه دارد؟
- نظر س��ازمان بازرسی كل كش��ور برای آشفته 

كاری های واژگانی در قانونگذاری چيست؟
- آيا س��ازمان بازرسی كل كشور پيرامون تركيب 
های نادرست، سنگين، دل آشوب، دشوار، زشت و 
ناهنجار در قوانين تذكرات الزم را به دستگاه های 

مربوطه ارائه كرده است؟

آگهى اصالحیه 

تاریخ  در  شده  منتشر  آگهى  پیرو 
19 /11 /98 ،مفاد آگهى به شرح ذیل 

اصالح گردید:
مناقصه  شماره  به   2 ردیف  مناقصه 
981011023 موضوع خرید 50 دستگاه 
معامالت  نامه  آئین  مطابق  سکسیونر 
لغو  شده  اتخاذ  تصمیمات  حسب  بر 

میگردد.

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/15 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

دوم
ت 
نوب

سازمان پارکها و فضاى سبز 
شهردارى کاشان

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان در نظر دارد عملیات اجرایى بلوك فرش ، آبنما 
، موتورخانه و کرسى چینى میدان کتاب را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/12/1 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 

تا تاریخ 98/12/3 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/12/4 مى باشد.
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز 
تلفن 55450503

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )42( رونمایی می کند:

آشفتگی های نگارشی واژگان در قانونگذاری سنتی!!؟


