
 قانونگرایی و ناامنی 
در حقوق و تکالیف جامعه!! 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

حاکمی��ت قانون ب��ه ثبات قان��ون در جامعه 
وابسته است. حاکمیت قانون، مدار سطوح مختلف 
اداره جامعه اس��ت که تطبیق تمامی فعالیت ها با 

آن، نظم آهنگ پیشرفت و تعالی است. 
در ص��ورت وجود بی ثبات��ی در قانون، موضوع 
حاکمی��ت قانون ج��ای خود را به ب��ر هم خوردگی 
امنی��ت حقوقی )حقوق و تکالیف و نه دانش حقوق( 
می دهد. امنیت و ناامنی حقوق و تکالیف در جامعه 
که همان اطمینان خاطر مردم به زندگی آرام در سایه 
سار قانون است، دارای سه سطح اجتماعی )همگانی(، 
سازمانی )گروهی( و فردی )شخصی( است و از نظر 
ماهیت دارای ابعاد حقوق )به معنای حقی که دریافت 
آن ضروری اس��ت( و تکالیف )وظایفی که انجام آن 
الزامی اس��ت(.حقوق و تکالیف شهروندان به عنوان 
ش��خص، فردی در یک گروه و س��ازمان )خانواده و 
اداره( و فردی از جامعه قابل تحلیل و تبیین اس��ت. 
ضمناً حقوق و تکالیف فرد نسبت به خود و خدا نیز 
باید مورد مالحظه قرار گیرد. بنابراین موضوع حقوق و 
تکالیف، در یک جامعه پیشرو، منظومه یا مجموعه ای 
از روابط ش��بکه ای حدود و اختیارات ش��هروندان در 

سطوح مختلف با یکدیگر است. 
ب��ی ثباتی قانون به معنای عدم قطعیت حقوق 
و روابط یک جامعه اس��ت. خروجی تغییرات مکرر 
قوانی��ن در جامع��ه نوعی ناامنی اس��ت ک��ه آثار و 
عواقب آن در س��طوح فردی، س��ازمانی و همگانی 
قابل مش��اهده و ردیابی است. ناامنی حقوقی مولد 
نوعی هرج و مرج در رفتارهای مردم می ش��ود که 
نگران آینده خود هس��تند. بر هم خوردگی روابط و 
نسبت های موجود در یک جامعه ناشی از بی ثباتی 
قوانین، مهندسی جامعه را دچار خدشه می کند که 
بروز مش��کالت متعدد و روزافزون در زندگی مردم، 
نتیج��ه طبیعی آن اس��ت. وجود ب��ی تعادلی های 
روانی، خودکشی ها، افسردگی ها، پرخاشگری ها و 
سایر مشکالت روحی و روانی جامعه ناشی از ناامنی 
در روابط افراد با خود است. وجود پروندهای قضایی 
میلیون��ی در قوه قضاییه نی��ز موید بر هم خوردگی 
امنیت حق��وق و تکالیف ش��هروندان با یکدیگر در 
جامعه اس��ت. بی اهمیتی به احکام عبادی و شعائر 
دینی در جامعه نیز نش��انگر بر هم خوردگی ارتباط 
افراد با خدای خود اس��ت. جامعه بطور اعم در قالب 
یک شبکه به هم پیوسته عمل می کند و اگر بخشی 
از آن وارد چرخه معیوب ش��ود، همه ش��بکه دچار 
اخت��الل عملکرد می ش��ود. در حالی ک��ه افزایش 
ثبات قوانین و امنیت حقوقی جامعه در سایه ثبات 
قوانین از بروز بسیاری از مشکالت در زندگی مردم 
پیش��گیری می نماید و اصوال رش��د و شکوفایی در 
زمینه های گوناگون محقق می گردد. امنیت حقوق 
جامعه است که امنیت تکالیف اجتماعی را به همراه 
دارد. اینگونه به نظر می رس��د روش جاری تقسیم 
کار در قانونگرایی کشور، قابلیت ثبات یابی در جامعه 
و کم��ک به حاکمیت قانون و ایجاد امنیت حقوق و 
تکالیف در جامعه را بصورت اندک در اختیار دارد. با 
وجود حجم فراوان قوانین و تغییرات گسترده آنها، 
باز هم از وضعیت مطلوب جامعه، فاصله بس��یاری 
وجود دارد. به عبارت دیگر همزمان با افزایش تعداد 
قوانین، مشکالت زندگی مردم نیز افزایش می یابد.
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نمازعیدفطربهامامترهبرمعظمانقالببرگزارمیشود
همزمان با رؤیت هالل ماه ش��وال در تهران، مراس��م باش��کوه و 
معنوی نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی در 

مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود.
براس��اس اطالعیه س��تاد برگزاری نماز عید س��عید فط��ر تهران، 
درب های مصالی تهران از ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح باز می شود و از 
ساعت 5 صبح آماده استقبال از نمازگزاران است. مراسم از ساعت هفت 

صبح آغاز و نماز عید سعید فطر ساعت 8:۳۰ صبح اقامه می شود.

مبلغزکاتفطریهوکفاره۹۸اعالمشد
دفتر وجوهات رهبر انقالب اس��المی مبلغ زکات فطریه و کفاره 

۹8 را اعالم کرد.
فطریه عبارت اس��ت از س��ه کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم از 

جو، گندم و برنج و اقالمی که به عنوان طعام محسوب می شود.
براس��اس محاس��بات صورت گرفته میزان زکات فطره برای یک 
نفر با محاس��به ی سه کیلو گندم، 8۰۰۰ تومان است و پرداخت این 
مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. اما هم وطنان می توانند با توجه 
به برنجی که مصرف می کنند، س��ه کیلو از آن یا معادل قیمت آن را 
به عن��وان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8۰۰۰ 

تومان برای هر نفر کفایت می کند.
مبلغ زکات فطریه و کفاره برای سال ۱۳۹8: 

۱ - حداق��ل فطریه برای ه��ر نفر 8۰۰۰ تومان ۲ - کفاره یک روز 
قض��ای روزه ع��ذر ۲5۰۰ تومان ۳ - کفاره ی��ک روز قضای روزه عمد 

)اطعام ۶۰ فقیر( ۱5۰۰۰۰ تومان

اخبار یک
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سردار فدوی:

 دشمنی های استکبار 
هر لحظه پیچیده تر می شود

3

سرلشکر باقری:

 هیچ مسئله ای در غرب آسیا 
بدون مشارکت ایران حل نمی شود

2

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و کوچه هاى 
مصالح)  و  دستمزد  (شامل  مکانیزه  و  به صورت دستى  منطقه سه  سطح 
مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد 

منضم.
به  ریال)  میلیون  (دویست   200/000/000 مناقصه  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
در  نقدى  با سپرده  ماهه  اعتبار حداقل چهار  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/03/22 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/03/23 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/03/25 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مارون در نظر دارد کاالى مشروحه ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى تهیه نماید. لذا از تامین کنندگانى که داراى 
شناسه ملى اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى مى باشند و داراى توانایى و تجربه الزم در این زمینه بوده و توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه را داشته باشند دعوت 
بعمل مى آید که آمادگى کتبى خود را همراه با مدارك ، جهت ارزیابى توانایى و بررسى صالحیت در ارتباط با موضوع مناقصه ، به نشانى زیر ارسال / تسلیم نمایند.
با توجه به فرآیند مناقصه و لزوم توان سنجى و بررسى صالحیت شرکت هایى که اعالم آمادگى مى نمایند ،  پس از بررسى ، مدارك مناقصه براى شرکتهاى واجد 

شرایط ارسال خواهد شد.
1- مبلغ برآورد مناقصه: 5/325/000/000 ریال 

2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانکى به مبلغ 266/250/000 ریال
3- مهلت تقاضاى شرکت در مناقصه و ارایه مدارك ارزیابى: 1398/04/16

آدرس: اهواز  ، منطقه برومى ، کیلومتر 12 جاده اهواز / سربندر ، نرسیده به پلیس راه ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز مارون ، ساختمان شماره دو ، اتاق 34 ، اداره 
تدارکات و امور کاال ، تلفن: 06134188665 فکس: 06134434067

4- تاریخ ارسال/ تحویل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران: 1398/05/05
5- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات فنى / مالى/ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 1398/05/27

6- تاریخ و محل گشایش پاکات فنى و بررسى ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 1398/05/28 کمیسیون مناقصات
7- تاریخ و محل گشایش پاکات مالى: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

8- زمان تحویل کاال: 60 روزه 
9- با وصول 2 فقره پیشنهاد معتبر گشایش پاکات انجام خواهد شد.
نکته : هزینه درج آگهى در جراید از برنده مناقصه کسر خواهد شد.

براى دریافت اطالعات تکمیلى به سایت هاى ذیل مراجعه شود:
                   http://iets.mporg.ir                 :آدرس سایت

http://mogpc.nisoc.ir                              
شماره مجوز: 13981460

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مارون (سهامى خاص)

قلمشرح کاالواحدتعداد

123NOطبق مشخصات فنى اسناد مناقصه UPS 19قطعات یدکى دستگاه هاى

UPS

یتخ����ت گروه زیست بوم   مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری پا
تهران مجموعه اقدامات ش��هرداری ته��ران برای برگزاری 

باشکوه نماز عید سعید فطر را تشریح کرد.
مجتبی یزدانی در تشریح برنامه های شهرداری تهران 
برای برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر به اهم اقدامات 
حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران اشاره کرد و 
گفت: سازمان زیباسازی برنامه ریزی های الزم را درخصوص 
هویت بخش��ی به سیمای بصری شهر با استفاده حداکثری 

از ظرفیت تبلیغی موجود انجام خواهد داد.
وی در ادامه افزود: رسیدگی به فضای سبز داخل و اطراف 
مصلی جهت برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر، گل آرایی 
جای��گاه نماز عید س��عید فطر در مصلی ام��ام خمینی)ره(، 
نظارت و هماهنگی عملیات نظافت و پاکیزه س��ازی در قبل، 
حین و پس از مراس��م و تامین نیرو های کارگری و استقرار 
ماش��ین آالت مورد نیاز در محل های تعیین ش��ده، استقرار 
نیرو های آتش نش��ان به همراه خودرو های سبک و سنگین 
در داخل و اطراف مصلی، انجام بازدید های مستمر به منظور 
شناسایی و پیگیری رفع موارد ناایمن و... از جمله برنامه های 

حوزه معاونت خدمات شهری می باشد.
مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران ادام��ه داد: 
خدمات رسانی ۴۰۰ دستگاه تاکسی ون رایگان در ۶ مسیر از 
ساعت 5 صبح روز عید فطر، بکارگیری ۶۳۷ دستگاه اتوبوس 
در ۲۱ مبدا )ش��امل میادین، پایانه ها، مس��اجد، شهرک های 

منتخب و...(، اس��تقرار ۱۱۳ دس��تگاه اتوب��وس در میادین، 
پایانه ها و مح��الت منتخب به منظور انتق��ال نمازگزاران به 
مصلی و برگش��ت آنان به مبادی اولیه مبادی سرویس رسانی 
به نمازگزاران برای عزیمت به س��مت مصلی، اختصاص ۲۹۲ 
دستگاه اتوبوس به ارگان ها، مساجد و ستاد اقامه نماز جمعه، 
دپو ۲۳۲ دستگاه اتوبوس از شب قبل روز عید در بلوار آفریقا به 
منظور انتقال نمازگزاران بعد از اتمام نماز، بکارگیری ۱5 خط 
عبوری از معابر پیرامون مصلی به تعداد ۲8۳ دستگاه اتوبوس، 
کاهش هدوی خط یک به ۴ دقیقه از ساعت 5:۳۰ صبح روز 
عید س��عید فطر تا پایان مراسم، رایگان بودن تمامی خطوط 
از س��اعت 5:۳۰ صبح روز عید س��عید فطر تا پایان مراس��م، 
پیش بینی ارس��ال قطار فوق العاده در کلیه خطوط با عنایت 
به میزان تقاضا و در صورت تراکم مس��افر و... از اهم اقدامات 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می باشد.
وی در ادامه به تش��ریح برنامه ه��ای معاونت فرهنگی 
و اجتماع��ی ش��هرداری ته��ران پرداخت و گف��ت: برپایی 

ایس��تگاه های فرهنگی در ج��وار محل برگ��زاری نماز 
عید س��عید فطر، اهدای بسته فرهنگی ویژه نوجوانان 
و اهدای ش��اخه گل ب��ه نمازگ��زاران در مصالی امام 

خمینی)ره(، برگزاری جش��ن عید سعید فطر 
در بوس��تان ها، مس��اجد و مراکز فرهنگی 
مناط��ق ۲۲گانه و فضاس��ازی محیطی و 
تبلیغات شهری در بوس��تان ها، مساجد 
و مراکز فرهنگ��ی مناطق ۲۲گانه نیز از 

جمله برنامه های این معاونت می باشد.
یزدان��ی در ادامه ب��ا بیان اینکه هماهنگی ه��ای الزم با 
پلیس راهور تهران بزرگ جهت تمهیدات ترافیکی انجام شده 
است، گفت: پیش بینی های الزم با اختصاص پارکینگ هایی با 

ظرفیت های مختلف دیده شده است.
ب��ه گفته مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران  
آذین بندی داخ��ل و پیرامون مصلی، شست وش��وی معابر 
کلیه المان های ش��هری داخل و بیرون از مصلی، اس��تقرار 
اکیپ ه��ای اجرایی جمع آوری پس��ماند در داخل و اطراف 
مصل��ی جهت پاکس��ازی مح��دوده )قبل، حی��ن و پس از 

مراسم( و... توسط منطقه ۷ انجام می شود.
به گفته یزدانی اس��تقرار 5 دستگاه آمبوالنس، پزشک 
و تکنس��ین فوریت ه��ای پزش��کی در محل تعیین ش��ده، 
استقرارعوامل و خودرو های یگان حفاظت شهرداری تهران 
و شرکت شهربان در اطراف مصلی در راستای حفظ انضباط 
اجتماعی و پوشش نقاطی که احتمال حضور دستفروشان 
و بساط گس��تران وج��ود دارد، چ��اپ و نصب بنر به 
منظ��ور هدای��ت مس��یر نمازگ��زاران و همچنین 
اطالع رسانی انس��داد ها و... توسط معاونت ترافیک 
مناطق ۳، ۶، ۷، برپایی ایستگاه صلواتی جهت 
توزیع مهر و دعای قنوت توس��ط سازمان 
بسیج ش��هرداری تهران و... از مجموعه 
اقدامات شهرداری تهران برای برگزاری 

باشکوه عید سعید فطر می باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران مطرح کرد؛
 برنامه های شهرداری تهران برای برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر

به بهانه سالگرد رحلت امام)ره( و قیام 15 خرداد

 30 سال فراق
نیم قرن مقاومت

 سران تل آویو برای پنهان سازی
شکست روز قدس دست و پا می زنند

تعرض ارتش 
 صهیونیستی

به نمازگزاران 
گروه فرادید  روز قدس شکستی دیگر را به  ویژه اشغالگران قدس تحمیل کرد چنانکه آنها برای گ�زارش 
پنهان سازی این حماسه بزرگ از یک سو ارتش صهیونیستی به نمازگزاران 
در مسجداالقصی تعرض کردند و  از سوی دیگر بار دیگر خاک سوریه را 
هدف قرار دادند. رژیم صهیونیس��تی و آمریکا بر این گمان بودند که با 
اجالس های مکه و بحرین، می توانند معامله قرن یا همان طرح نابودی 
فلسطین را به جهان اسالم تحمیل نمایند اما برگزاری پرشور روز قدس 
در سراسر جهان این توهم را به کابوسی برای آنان مبدل ساخت چنانکه 
در نهایت عنوان شد که معامله قرن فعال اجرایی نخواهد شد و تا سال 

۲۰۲۰ به تعویق می افتد. 

 روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از 
شاهکارهای قانونگذاری ایران )6( رونمایی می کند:

 19 قانون
دارای چهار بار تغییرات

صفحه 8

سوءمدیریت ها ادامه دارد؛

 آتش دالل گری 
به دامن بازار خودرو


