
بی قانونی قانونگرایی!

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

قان��ون اساس��ی در بخ��ش ه��ای گوناگ��ون 
خود، نحوه تقس��یم کار مل��ی را در حوزه قانون و 

قانونگرایی تعیین نموده است. 
بر اس��اس تقس��یم کار ملی، تدوی��ن لوایح از 
س��وی دولت ها و ط��رح ها از س��وی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی انج��ام می ش��ود. تایید 
مصوبات مجلس ش��ورای اس��امی و تفسیر قانون 

نیز به عهده شورای نگهبان است. 
قوانین از س��وی مجلس شورای اسامی برای 
اج��را ب��ه دولت ها اباغ می ش��ود. دس��تگاه های 
نظارتی ش��امل قوه قضاییه )س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور، مجلس شورای اسامی و دیوان محاسبات 
کش��ور(، مسئولیت نظارت بر حس��ن قوانین را بر 
عه��ده دارند. مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با 
تدوین و تصویب چشم انداز بیست ساله و سیاست 
های کلی نظ��ام، جریان کل��ی و حاکم بر مراحل 

قانونگذاری و اجرا و نظارت را تعیین می کند. 
وجود مش��کات روز اف��زون در زندگی مردم، 
مؤید این واقعیت است که صرفاً وجود فرآیندهای 
تدوی��ن، تصویب، تأیید، تفس��یر، اج��را و نظارت 

موجب تولید کارآمدی در قوانین نمی شود. 
قوانین ناکارآمد فعلی مراحل قانوگذاری و اجرا 
را از س��ر گذرانده اند و مشکات متعدد در زندگی 
مردم از س��وی قوانین ناکارآمد قاب��ل حل نبوده، 

خود در اثر آنها بوجود آمده است. 
به عبارت دیگر قوانینی که می بایس��ت در راه 
حل گرفتاری های جامعه بکار گرفته ش��وند خود 
مشکلی افزون بر مش��کات جامعه اند. هم اکنون 
قبل از حل مش��کات جامع��ه باید به حل و فصل 
مشکات ناشی از قوانین ناکارآمد پرداخت که این 

مهم ضرری مضاعف مشکات اصلی جامعه اند. 
قانونگذار در قانون اساسی به قرینه معنوی به 
نحوه و فرآیند تقس��یم کار ملی در مراحل تدوین، 
تصویب، تایید، تفس��یر، اجرا و نظارت اش��اره ای 
ندارد )س��کوت کرده است( و بنا را بر صحت روش 

کار در تقسیم کار ملی گذاشته است. 
تجربه چهار دهه قانونگرایی در کشور به عنوان 
محصول کار تقسیم کار ملی در قانونگرایی هم اینک 

پیش روی ماست که قابل نقد و بررسی است. 
در قانون اساس��ی پیرامون نحوه عملکرد تقسیم 
کار ملی در قانونگرایی، پیش بینی خاصی وجود ندارد. 
به عبارت دیگر قان��ون خاصی برای تدوین، تصویب، 
تایید، اباغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون وجود ندارد. 
در قانونگرایی دچار بی قانونی هستیم. در قانونگرایی 
با مجموعه ای روش های س��لیقه ای و من درآوردی 
مواجهیم که خروجی آنها در چهار دهه گذش��ته جز 

مشکات متعدد در زندگی مردم نبوده است. 
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فیلتر تلگرام، نوشتن برجام، خوش و بش با اوباما
مخفی کاری نفتی و طلبکاری برای نداشتن اختیار؟!

 نفرمایید
شما صاحب اختیارید

اعتراضات به »ناکارآمدی دولت«

بررسی روند بازار محصولی مانند شکر در شرایطی است که تاکنون 
 مسئوالن دولتی  اعم از وزیر صمت، رئیس سازمان حمایت

 و مسئوالن اتاق اصناف، بارها و بارها قول کنترل شرایط
و عدم هرگونه کمبود کاالهای اساسی را در بازار داده اند و معتقدند 

اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده است و همه چیز قابل کنترل است

سیاست روز روند دومینوی گرانی را بررسی می کند؛

تلخی گرانی شکر به کام مردم
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بروجردی:

 تحرکات آمریکا 
تنها جنبه روانی دارد

3

ندیمی:

 مشکل اصلی کشور 
تولید قانون نیست

8

فراخوان مناقصه عمومى شماره 2098001232000014 یک مرحله اى 
خرید خدمات به شماره مرجع تجدید 98/1/ب

شرکت آب منطقه اى کرمانشاه

دوم
ت 
نوب

شرکت سهامى آب منطقه اى کرمانشاه

از  امور حفاظت و حراست  انجام  فعالیت هاى  نظر دارد  متن شرکت آب منطقه اى کرمانشاه در 
تاسیسات سدهاى در دست بهره بردارى و منابع آب شهرستانهاى استان کرمانشاه از طریق روش 
ارزیابى پایین ترین قیمت پیشنهادى در قالب مناقصه عمومى به شماره 2098001232000014 به 
کلیه شرکت هاى داراى مجوز امور حفاظتى و مراقبتى (تأیید صالحیت شده از پلیس پیشگیرى – 

اداره انتظام یا مرکز حراست وزارت نیرو) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزارى  کلیه مراحل  نماید.  واگذار   www.setadiran.ir  
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه انجام خواهد شد. الزم 
به ذکر است کلیه پرداخت ها از محل اعتبارات جارى شرکت صورت مى پذیرد، ضمنًا الزم است 

اعتبار قیمت هاى پیشنهادى براى مدت 3 ماه باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/02/19 ساعت 09/00

تا   1398/02/24 لغایت   09/00 ساعت   98/02/19 تاریخ  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت 
ساعت 09/00 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: 1398/02/24 از ساعت 09/00 لغایت 1398/03/04 تا ساعت 14/00
زمان بازگشایى 1398/03/06 ساعت 09/00 مى باشد.

فیش سپرده  یا  و  بارگذارى ضمانتنامه  و  اسکن  مناقصه ضمن  در  کنندگان  است شرکت  الزامى 
نقدى به مبلغ 1/450/000/000 (یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون) ریال در سایت تدارکات 
نامه و یا فیش سپرده نقدى شرکت در مناقصه در پاکت ممهور شده  الکترونیک ، اصل ضمانت 
ضمن درج موضوع مناقصه ، نام ، نام خانوادگى بعنوان پاکت الف تا ساعت 14/00 روز شنبه مورخ 
1398/03/04 به شرکت آب منطقه اى کرمانشاه واحد تدارکات و خدمات پشتیبانى تحویل نمایند.
به ذکر است جلسه توجیهى در روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 راس ساعت 10 صبح در  الزم 
سالن جلسات شرکت آب منطقه اى کرمانشاه برگزار مى گردد ، شرکت کنندگان در صورت نیاز مى 
توانند در جلسه حضور بهم رسانند. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به آدرس: کرمانشاه ، میدان نفت ، بلوار زن ضلع 

غرب پاالیشگاه شرکت آب منطقه اى کرمانشاه تلفن: 083-38360004
474/م الف/12

شناسه آگهى: 460437

وش های اشتغال زایی بنیاد برکت در دستگاه های اجرایی به کارگیری ر
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر به کارگیری روش های اش��تغال زایی بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( در دستگاه های اجرایی کشور تأکید کرد. 
فرهاد دژپس��ند در دیدار با مدیرعامل، رئیس هی��أت مدیره و معاونان بنیاد برکت ضمن تأیید و 
اس��تقبال از مدل ها و طرح های اش��تغال زایی این بنیاد، پیگیری توسعه  اجرای طرح های اشتغال زایی 
بنیاد را در دس��تگاه های اجرایی و همچنین بررس��ی راهکارهایی برای تقویت مالی این بنیاد جهت 

گسترش و پایدارسازی این طرح ها را مورد تأکید قرار داد. 
در این جلسه، سعید جعفری و محمود عسکری آزاد مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره  بنیاد برکِت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به تشریح و تبیین مدل ها و الگوهای اشتغال زایی این بنیاد به ویژه در حوزه  

اجتماع محور پرداختند و گزارشی از فعالیت های بنیاد در حوزه  ایجاد فرصت های شغلی ارایه دادند. 
 وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تقدیر از این اقدامات و بررس��ی فرآیند اش��تغال زایی در بنیاد 
برکت، نحوه  تأمین مالی راه اندازی طرح ها، س��رانه  ایجاد اش��تغال، میزان سرمایه گذاری ها، چگونگی 
پرداخت تس��هیات و تعداد ش��غل های ایجاد شده  مستقیم و غیرمس��تقیم، از آمادگی این وزارتخانه 

برای همکاری هر چه بیشتر با بنیاد برکت خبر داد. 
در این جلس��ه، ضمن تبادل نظر درباره  ش��یوه های ایجاد اشتغال در کش��ور، بر اشتغال زایی در 
مناطق روستایی و محروم با محوریت مشاغل خرد و خانگی و تقویت سرمایه های اجتماعی و انسانی 

به منظور ایجاد معیشت پایدار و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم تأکید شد.

همزمان با تشدید جنایات امارات در یمن و لیبی روی داد

سوختن نفت کش ها در انفجار الفجیره
گ�روه فرادی�د  ام��ارات به عن��وان مهره  ویژه آمری��کا در منطق��ه، که پرونده ای س��یاه در گ�زارش 
زمینه حقوق بش��ر داخلی و البته کشتار و جنایت در یمن و لیبی 

دارد ب��ه گفته منابع خبری دیروز ب��ا انفجاری بزرگ همراه بود که 
 ط��ی آن چندین نفت ک��ش در آتش س��وختند و فضایی از رعب

و وحشت بر منطقه فجیره حاکم شد. 

نامه ۱۱۵ نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه

پوری حسینی علنی محاکمه شود

صفحه 2


