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تجارب  جمله  از  مجلس  توسط  نظارت  و  قانونگذاری  اشاره: 
ایران  مردم  توسط  مشروطه  انقالب  زمان  از  که  است  ارزشمندی 
درک شده است. پس از وقوع انقالب اسالمی  قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان راهگشای تحکیم پایه های انقالب و ارائه طرح 
نوین نظام اسالمی تدوین شد و مجلس شورای اسالمی ماموریت یافت 
تا با توجه این قانون، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را 
بر عهده گیرد. اکنون 40       سال از وقوع انقالب اسالمی در کشورمان 
در  را  اسالمی  شورای  مجلس  کارشناسان   از  بسیاری  اما  گذرد  می 
قانون گذاری  ناکارآمد می دانند و بر این باورند که عوامل مختلفی 
موجب محدود شدن دایره فعالیت نمایندگان شده است. آنچه در پی 
می آید حاصل بخش دوم گفتگوی دکتر محمدرضا ناری ابیانه با ابوذر 

ندیمی است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

نمای نزدیک

آگهى مناقصه مرحله دوم

 اداره کل راه و شهرسازى استان سیستان و بلوچستان

دوم
ت 
نوب

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى 

اداره کل راه و شهرسازى سیستان و بلوچستان 

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازى استان سیستان و بلوچستان
موضوع مناقصه: حفاظت فیزیکى از اراضى تحت مالکیت دولت واقع در محدوده و حریم شهرســتانهاى زاهدان ، خاش ، ســراوان ، سوران ، سیرگان ، جالق ، مهرستان ، میرجاوه ، زابل ، زهک ، هیرمند

اداره کل راه و شهرســازى اســتان سیستان و بلوچســتان به عاملیت از طرف سازمان ملى زمین و مسکن در نظر دارد امر حفظ و حراســت از ارضى تحت مالکیت دولت واقع در شهرستانهاى یاد شده را به مدت یک ســال به موسسات حفاظتى و مراقبتى داراى مجوز از  
مراجع ذى صالح (پلیس پیشگیرى) واگذار نماید:

پیشنهادات: نحوه تسلیم  و  مناقصه  شرایط 
1- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 

مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: روز دوشنبه 98/02/30

3- مهلت زمانى دریافت اســناد مناقصه از سامانه ستاد: روز یک شنبه 98/03/05
4- مهلت زمانى ارائه پیشــنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 98/3/21

5- الزم به ذکر اســت کلیه شــرکت کنندگان در مناقصه عالوه بر ارسال مدارك پاکت (ب) حاوى اسناد مناقصه (فتوکپى برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رســمى ، اساسنامه موسسه ، آخرین آگهى تغییرات موسسه که نام مدیر و مدیران موسسه در آن تصریح گردیده و 
مجوز پلیس پیشــگیرى و فتوکپى کارت ملى صاحبین امضاى مجاز موسســه که از طریق دفاتر اسناد رســمى گواهى امضاء گردد و پاکت (ج) حاوى فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیشنهادى (برآورد کلیه هزینه ها و پرداخت حقوق و مزایاى پرسنل) بصورت 
الکترونیکى در ســامانه ســتاد ، نســبت به تحویل پاکات الك و مهر شده (الف) را که حاوى تضمین شرکت در فرایند اجراى کار مى باشد ، حداکثر تا ســاعت 8 صبح مورخه 98/03/21 به مدیریت حراست اداره کل راه و شهرسازى سیستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان 

، میدان شــهداء اقدام و رســید دریافت نمایند ضمنًا پاکت الف: حاوى ضمانتنامه بانکى معتبر سه ماهه و قابل تمدید در وجه اداره کل راه و شهرسازى استان باشد.
6- شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
7- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملى اطالع رســانى مناقصات نیز ثبت مى گردد.

8- بازگشــایى پاکات راس ساعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخه 98/03/22 در دفتر کار مدیر کل صورت مى پذیرد ضمنًا اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
                   تعداد نیرو و امکانات:

جمع کل اراضى: 16227 هکتار
مبلغ برآورد مناقصه: 10/024/857/149 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 501/242/857 ریال
کلیه خودروها مى بایســتى مجهز به جى پى اس – بغل نویســى و چراغ گردان و نیروها داراى لباس متحد الشــکل باشند و تمامى اکیپ هاى گشتى ملزم به داشتن تبلت به مشخصات فنى سامســونگ Galaxy مجهز به Spen باشند حق الزحمه موسسه پس از پرداخت 

حقوق کلیه پرســنل بر اساس قانون کار با در نظر گرفتن قانون مرکز انتظام ناجا و ارائه لیســت واریز حق بیمه کلیه کارکنان (اعم از راننده ، راکب ، نگهبان) قابل پرداخت مى باشد.
ضمنا در صورت اجراى احکام رفع تصرف توســط یگان حفاظت موسســه ملزم به اعزام نیرو به شهرستان محل اجرا و همکارى همه جانبه در همه زمینه ها خواهد بود و در صورت اعزام نیروهاى شاغل جهت ماموریت پرداخت هزینه هاى مربوط به عهده موسسه خواهد بود. 

شناسه آگهى 471547
م الف/160

تعداد نیرو و ماشین آالتمساحت اراضى (هکتار)شهرستانردیف

دو دستگاه خودروى سوارى با راننده ، دو دستگاه موتور سیکلت با راکب ، پنج نفر نگهبان5107زاهدان1

یک دستگاه خودروى سوارى با راننده ، دو نفر نگهبان6285سراوان2

یک دستگاه موتور سیکلت با راکب1852مهرستان3

یک دستگاه موتور سیکلت با راکب ، یک نفر نگهبان605سوران4

یک دستگاه موتور سیکلت با راکب214سیرکان5

یک دستگاه موتور سیکلت با راکب1451جالق6

یک دستگاه خودروى سوارى با راننده ، یک نفر نگهبان283خاش7

یک دستگاه خودروى سوارى با راننده ، یک نفر نگهبان338میرجاوه8

یک دستگاه خودروى سوارى با راننده – یک نفر نگهبان92(زابل-هیرمند)9

یک دستگاه خودروى سوارى با راننده – یک نفر نگهباناراضى واقع در محدوده و حریم شهرزهک10

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اش��اره: تغييرات مک��رر قوانين  ي�ی نم��ا و يکی از آس��يب های عمده نظام ر
قانونگرايی در ايران است كه مشکالت متعددی را در 
روند اداره امور كش��ور ايجاد كرده است. قانون تامين 
اجتماع��ی يکی از قوانينی اس��ت كه بص��ورت مکرر 
دس��تخوش تغييرات گوناگون شده است. مخاطبان و 
ذينفع��ان قانون تامين اجتماعی، چندين ميليون نفر 
كارگران و مس��تمری بگي��ران و خانواده های محترم 
آنان است كه از قش��ر آسيب پذير جامعه اند و قطعا 
تغييرات مکرر قوانين معيشت و زندگی آنان را تحت 
تاثير قرار داده اس��ت. بدون ترديد مشکالت مديريتی 
و اقتصادی اين س��ازمان ناش��ی از نگرش نادرست و 
وجود خطاهای محاس��باتی متع��دد در اداره امور آن 
اس��ت. در اين نوش��تار برآنيم كه ويژگی های قانون 
ركورددار تغييرات را مورد بررس��ی قرار دهيم كه هم 

اينك از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
7129 رك��ورد پيرامون قان��ون تامين اجتماعی 
در س��امانه قوانين مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی ثبت شده اس��ت كه اين تعداد شامل 5170 
مورد با واژه تأمين اجتماعی )تامين با همزه( و 1959 
مورد ب��ا واژه تركيبی تامين اجتماعی )تامين با الف( 
می باش��د. اولين قانون پيرام��ون تامين اجتماعی به 
ش��ماره 96541 مربوط به قانون تاسيس موسسه كار 
و تامي��ن اجتماع��ی مص��وب 1349/11/19 و اولين 
قان��ون تامي��ن اجتماعی به ش��ماره 97316 مصوب 
1354/04/03 در س��امانه قواني��ن و مق��ررات مركز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ثبت شده است. 

آنچه كه بطور مش��خص می توان در مورد اين قانون 
بيان كرد، وجود سردرگمی دستگاه اجرايی در تعريف 
و تعيين حدود موضوع اين قانون است كه با تغييرات 

مکرر و گسترده در گذر پنج دهه گذشته است.
 اينطور به نظر می رسد كه مجلس شورای اسالمی 
نيز توانايی الزم در تش��خيص زودهنگام موضوع اين 
قانون و پيش��گيری از تغييرات مکرر و جبران ضعف و 
نقص موجود در دستگاه اجرايی را نداشته است. از اين 
رو عينا آنچه كه دستگاه اجرايی و تدوين كننده اليحه 

ارائه كرده است را تصويب نموده است. 
ش��ورای محترم نگهبان نيز نسبت به تاييد اين 
مصوبه اقدام نموده است در حالی كه تغييرات مکرر 
قوانين از طريق ات��الف منابع و انرژی جامعه با روح 
حاكم ب��ر قانونگذاری و پذيرش قان��ون در جامعه و 
منافع ملی و بالتبع با قانون اساس��ی و ش��رع سازگار 
نيس��ت. دس��تگاه های نظارتی نيز در خصوص اين 
قان��ون، نظارت خاصی اعم��ال ننموده اند چرا كه در 
صورت وج��ود نظارت كافی، نياز ب��ه تغييرات مکرر 
وجود نداشت. ناگفته نماند كه روند تغييرات در اين 
قانون نش��انگر اين حقيقت است كه تغييرات بعدی 
نيز قابل تصور اس��ت. چرا كه روش تدوين و تصويب 
قانون تغيير و تحول قابل مالحظه ای نيافته اس��ت. 
آنچه كه مس��لم است وجود نقص و ضعف در چرخه 
قانونگرايی در كش��ور شامل مراحل تدوين، تصويب، 

تاييد، ابالغ، اجرا و تفس��ير قطعی اس��ت كه بايد در 
جريان پرسش��گری از دستگاه ها و نهادهای مسئول 
در تقس��يم كار ملی پيرامون قان��ون و قانونگرايی در 

كشور مورد واكاوی قرار گيرد.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
1- آي��ا تغييرات مکرر قواني��ن به مصلحت نظام 

قانونگذاری كشور است؟
2- نق��ش تغييرات مکرر قوانين در اتالف وقت و 

انرژی مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
3- الگ��وی بی ثبات تش��خيص مصلحت چگونه 

می تواند از تغييرات مکرر قوانين جلوگيری كند؟
4- آيا مصلحت انديشی در صورت تغيير شرايط 

مصلحت، تغيير می كند؟
5- مصلحت انديش��ی به معنای تغيير ش��رع به 

نفع قانون يا تغييرقانون به نفع شرع است؟

پرسشگری از دولت
1- اش��کاالت دولت در تغييرات مکرر قوانين در 

بخش اجرای قوانين چيست؟
2- آيا نظام كارشناسی مستقر در دولت آمادگی 
تدوين لوايح بدون تغييرات و اصالحيه بعدی را دارد؟

3- آي��ا بی ثبات��ی مديريت ه��ا در بخش های 
مختلف دولت در تغييرات مکرر قوانين نقش دارد؟

4- قواني��ن و تغيي��رات مکرر آنها چه خس��ارت 
هايی را به دولت وارد نموده است؟

5- خس��ارت ه��ای م��ادی و معنوی ناش��ی از 
تغييرات مکرر قوانين برای جامعه چيست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
1- بطور متوس��ط چند درصد از دستور جلسات 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی و كميس��يون های 

تخصصی به اصالح مکرر قوانين اختصاص دارد؟
2- س��طح موج��ود گ��ردش علمی نخب��گان و 
خبرگان در مجلس ش��ورای اسالمی برای جلوگيری 
از تصويب قواني��ن دارای اصالحيه های مکرر بعدی 

كافی است؟
3- نق��ش اصالح مکرر قواني��ن در اتالف وقت و 
انرژی مجلس شورای اسالمی و نمايندگان چيست؟

4- نقش اصالح مکرر قوانين در هماهنگی های 
دولت و مجلس شورای اسالمی چيست؟

5- نقش اصالح مک��رر قوانين در روابط مجلس 
شورای اس��المی و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چيست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
1- تايي��د ش��ورای نگهب��ان با چه مکانيس��می 
مصوبات مجلس شورای اسالمی و تغييرات مکرر آنها 

را با شرع و قانون اساسی مطابقت می دهد؟
2- اگر بپذيريم كه مشکالت روزافزون در زندگی 
م��ردم از طريق ناكارآمدی قواني��ن و اصالحيه های 
مکرر آنها ايجاد شده اس��ت، آيا مسئوليت اجتماعی 
ناش��ی از تاييد وجه ش��رعی و مطابق��ت آن با قانون 

اساسی به عهده شورای محترم نگهبان است؟
3- آيا عدم مغايرت قوانين و تغييرات مکرر آنها 
با ش��رع و قانون اساس��ی به معنای ش��رعی بودن و 

مبتنی بر قانون اساسی بودن آن است؟
4- آي��ا نظريه های مجمع مش��ورتی حقوقی و 
فقهی مرتبط با ش��ورای نگهبان برای تطبيق قوانين 
و اصالحيه های مکرر آنها با ش��رع و قانون اساسی و 

پيشگيری از تغييرات مکرر قوانين كافی است؟
5- آيا فقها و حقوقدان های محترم شورای نگهبان، 
همه علوم و فنون مورد نياز برای تطبيق مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی و تغييرات مکرر آنها با شرع و قانون 
اساسی در دنيای مملو از پيچيدگی ها را دراختيار دارند؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
1- الگوی نظارت فوق العاده سازمان بازرسی كل 
كش��ور و نقش آن در كاهش تغيي��رات مکرر قوانين 

چيست؟
2- گزارش نظارت موردی س��ازمان بازرسی كل 
كشور پيرامون قانون 123134 مربوط سازمان تامين 

اجتماعی چيست؟
3- در حالی كه قوانين كش��ور توس��ط مجلس 
ش��ورای اسالمی تبويب و تنقيح نشده است، سازمان 
بازرسی كل كشور بر اس��اس چه الگويی از تغييرات 

مکرر قوانين جلوگيری می كند؟
4- آيا تاكنون گزارش نظارتی پيرامون تغييرات 
مکرر قوانين از س��وی س��ازمان بازرس��ی كل كشور 

منتشر شده است؟
5- گ��ردش علم��ی نخب��گان و خب��رگان برای 
جلوگيری از تغيي��رات مکرر قوانين از طريق نظارت 

سازمان بازرسی كل كشور كافی است؟

سیاستروزدر»چالشقانون«شاهکارهایقانونگذاریايران)4(رارونمايیمیكند:
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گذشتهراهقانونگذاریرادرستطیكردهاست؟

راه��ی را كه ه��م اكنون مجلس در پيش گرفته، راه غلطی اس��ت. برخی از 
قواني��ن،  قانون های ديگر را نقض می كنند. يعنی همه هم  در برابر قانون قرار 
دارند و هم  قرار ندارند و دليل اين امر متفاوت بودن اس��تدالالت از يك س��و و 
استفاده متفاوت از سوی ديگر بود. اين فرايند اجازه مبسوط اليد بودن )توانايی 
و اختيار انجام كار( را به مجری می داد. اين درحالی اس��ت كه مجری بايس��تی 
از طرف سيس��تم و نه به شکل آزادانه تاييد شود. مجلس بايد تفاوت بين تغيير 
و نظ��ارت و اندازه گذاری تغيي��ر و نظارت را بداند. نکته بعد اينکه قانون گذاری 
صرف��ا در امور مصرفی نباش��د و در مواردی كه  خ��ال و كمبود وجود دارد انجام 
شود. در حال حاضر قوانين موازی بسياری در كشور تدوين شده و نيازی نيست 
كه قانون گذاری جديد انجام شود. همچنين ضروری است كه در رابطه با پايش 
قانون نظارت های واقعی و كارآمد ش��کل گيرد. نظارتی هايی كه امروز به شکل 

سوال و استيضاح در مجلس انجام می شود، پاسخگويی اين نياز نظارتی نيست. 
اين موارد را در چند دوره مجلس ديده ام و باورم اين است كه اين موارد ابزاری، 

كارآمد نيستند.
آياموضوعاستانیشدنانتخاباتمجلسدرارتقایقانونگذاریموثراست؟

بله، گرچه استان ها خود ده ها مشکل دارند اما يك گام جلوتر هستند. الاقل 
نماينده خود را درگير دالل ها و ده ها داس��تان ديگر نمی كند.  به عنوان مثال 
در مورد نامه ها، چه اش��کال دارد كه در مجلس قانونی را تصويب كنيم كه همه 
مکاتبات بايد  به شکل آنالين و قابل  جستجو توسط مجلس يا مسئولين قوا باشد 
تا  اين همه داللی شکل نگيرد. افراد نامه هايی را به نمايندگان می دهند كه به 
آنها ربطی ندارد. بنابراين س��اختار مجلس بد چيده ش��ده و رابطه بين مجلس و 
قوا درس��ت تعريف نشده است. مداخالت مجلس در قوا واقعاً قابل تحمل نيست، 
همچنين ايجاد توقع بين مردم برای رای آوردن با واقعيات نظام سازگاری ندارد. 
اف��راد برای اينکه رای بياورند، ش��عارهای می دهند كه باور نکردنی اس��ت. مثال 
مدعی می شوند كه  كوهی را  كه در ميان شهری واقع شده را  بر می دارند ولی 

فکر نمی كند اين وعده ای كه می دهند چه تبعات و هزينه هايی دارد. 
نحوهتعییناولويتهادربرنامههایكشورچگونهانجاممیشود؟

وقت��ی الويت ه��ا را برای  صنعت فوالد را تعريف م��ی كنيم بايد بدانيم كه 
اين صنعت نياز به آب فراوان دارد. در ش��هری كه حتی رودخانه آن آب ندارد، 
تعريف كردن صنعت فوالد چه معنايی می تواند داش��ته باشد؟ چنين مسئله ای 
در كش��ور ديده می ش��ود و سوال اين اس��ت كه چرا در جايی كه آب خوردن و 
كشاورزی موجود نيست، صنعتی آب بر تاسيس شده درحالی كه اين  صنعت را 

بايد در كنار دريا يا منابع آبی تاسيس كرد. 
آيادرزمینهمشکاتاساسیدركشور،نقشمجلسشورایاسامیچیست؟

نمايندگان از نظام دولت ساالری در كشور انتقاد می كنند اما خودشان دولت 
را با ساختارسازی و پول بيشتر  بزرگ می كنند. اكنون از هر 10 نفر متقاضی كار 9 
نفر متقاضی كار در واحدهای دولتی است. نمايندگان چطور می  خواهند در چنين 
شرايطی خصوصی سازی شکل بگيرد؟ اين در حالی است كه وقتی خصوصی سازی 
ج��واب نمی دهد،  نمايندگان بايد روش های خ��ود را عوض كنند. آيا نمايندگان 
قوانين��ی كه اجازه مديريت عام می دهد محدود ك��رده اند؟ آنها از يك طرف می 

گويند دولت بايد كوچکتر شود، از طرف ديگر خود دولت را توسعه می دهند. 
نسبتقانونگذاریدركشورومشکاتزندگیمردمچیست؟

اگر چه ما قانون و تورم آن داريم اما قوانين كشور 20 درصد صورت مسئله 

ها را ديده اند و 80 درصد صورت مس��ئله كش��ور و مشکالت مردم هنوز بدون 
قانون  اس��ت. در حوزه قانونگذاری دچار مش��کل انديشه ورزی و روش شناسی 
هس��تيم. نمونه اين مسئله اصالحيه های مکرر قوانين است. بزرگترين آفتی كه 

نظام قانوگذاری كشورمان دارد، قانونگذاری غلط است. 
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