
شکست » هزینه صفر« با راهبرد مقاومت قاطع

صفحه 5

سرمقاله

8Vol.18  No.5064   July 07.2019 صفحه  قیمت: 1500 توماندو شنبه 16 تیر 1398  3 ذوالقعده 1440  سال نوزدهم  شماره 5064 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

رئیس کنفرانس امنییت مونیخ: 
هیچ کشوری حتت فشار مذاکره منی کند
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نقوی حسیین: 
اقدام انگلیس خالف موازین بین امللیل است

3

ایران دومین گام را هم در جهت تعلیق تعهدات برجامی برداشت؛

صفحه 2

بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با راه اندازی 
1200 طرح اش��تغال زایی، نزدیک به 3400 ایالمی را شاغل 
می کن��د. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکِت س��تاد اجرایی 
فرم��ان حض��رت ام��ام)ره(، این بنی��اد ایج��اد 1200 طرح 
اش��تغال زایی اجتماع محور را در 6 ش��هر اس��تان ایالم شامل 
چرداول، دره شهر، آبدانان، مهران، سیروان و ایالم هدف گذاری 
کرده اس��ت که با راه اندازی و آغاز به فعالیت این تعداد طرح 
اش��تغال زایی، نزدیک به 3400 فرصت ش��غلی امسال ایجاد 
خواهد ش��د. بنیاد برک��ت برای ایجاد و راه ان��دازی این تعداد 
طرح اش��تغال زایی که در قالب طرح اجتماع محور »سحاب« 
)س��رمایه گذاری حمایت��ی اش��تغال زایی برک��ت( راه اندازی 
می ش��ود، بیش از یک هزار و 80 میلی��ارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته است. براس��اس این گزارش، 1200 طرح اشتغال زایی 
مذکور، در 28 رس��ته ی شغلی شامل دام س��بک، قالی بافی، 

ِای  صنایع دستی، محصوالت گلخانه ای، پرورش ماهی رودخانه 
و سردابی، خیاطی، تولید پوشاک، مشاغل خدماتی و ... ایجاد 
و عملیاتی می شود. هم چنین مشاغل جدیدی هم چون پرورش 
بوقلمون نیز پیش بینی ش��ده است تا با توجه به ظرفیت های 
موجود، عالوه بر تأمین نیازهای استان، به سایر مناطق کشور 
نیز صادر ش��ود. فرآوری محصوالت کشاورزی و باغی از دیگر 

طرح های درنظر گرفته شده برای سال 98 است. 
بنی��اد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در س��ال 
گذش��ته نیز با انتخاب سه ش��هر آبدانان، چرداول و دره شهر، 
ایجاد 200 طرح اش��تغال زایی را در قالب طرح اجتماع محور 
»س��حاب« در هر یک از این ش��هرها هدف گ��ذاری کرده بود 
ک��ه تمام این طرح ها محقق ش��ده و به بهره برداری رس��یده 
اس��ت. این بنیاد هم چنین در قالب طرح آسمان )آیین نامه ی 
س��رمایه گذاری مردمی و اش��تغال نیروی انسانی( و به منظور 

توانمندسازی جوامع محلی و بومی، اقدام به ایجاد 38 گروه و 
16 صندوق در چ��رداول و 36 گروه و 36 صندوق در آبدانان 
کرده است. اعضای این گروه ها می توانند با معرفی بنیاد برکت 
ب��ه میزان 2 برابر س��پرده ی خود در صن��دوق، از اعتبارات و 
وام ه��ای بانکی برای ایجاد کس��ب وکار و فرصت های ش��غلی 
استفاده کنند.  طرح های اش��تغال زایی بنیاد برکت در استان 
ایالم در س��ال 97، در 14 رسته ِی ش��غلی ایجاد و راه اندازی 
شده است که در سال جاری به 28 رسته افزایش پیدا خواهد 
کرد گفتنی اس��ت، بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( اج��رای یک هزار و 207 طرح را ب��ا اعتباری بالغ بر 
یک ه��زار و 557 میلی��ارد ریال در حوزه های توانمندس��ازی 
اقتصادی و اش��تغال زایی، امور زیربنایی و عمرانی، فرهنگی و 
خدمات بیمه ای در مناطق محروم و کم برخوردار استان ایالم 

به پایان رسانده یا در دست اقدام دارد.

رئیس قوه قضاییه در بازدید از معاونت قضایی دستگاه قضایی، 
ضمن استماع پیشنهادات قضات، روند رسیدگی به پرونده ها 

و کم و کیف مسائل این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
آیت اهلل رئیسی با حضور در معاونت قضایی قوه قضاییه ضمن 
دیدار با قضات این معاونت از عملکرد این مجموعه در بررسی 
پرونده های موضوع ماده 477 قانون آیین دادرس��ی کیفری و 

پرونده های موضوع استیذان، اعالم رضایت نمود.
رئیس ق��وه قضاییه ضمن تاکید بر ای��ن موضوع که معاونت 
قضایی مهمترین مرجع برای مشاوره و بازوی مشورتی رئیس 
قوه قضاییه در امور قضایی می باش��د، افزود: در این معاونت با 

وجود قضات با س��ابقه و عالی رتبه با تشکیل جلسات حقوقی 
این موض��وع باید تبیین گردد که از لح��اظ حقوقی و فقهی 
مراد از خالف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تّسری به 

خالف بیّن قانون نیز می باشد یا خیر؟
وی تصری��ح کرد: مج��اری ورودی پرونده ه��ای موضوع ماده 
477 بای��د به نحوی اص��الح گردد که به عدال��ت نزدیکتر و 
قابل دسترسی برای مردم باشد.  جلسات مشترک بین قضات 
این معاونت و قضات ش��عب خاص دیوان عالی کش��ور برای 
رس��یدن به تق��ارب آراء افزود: در م��واردی که پس از تجویز 
اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضاییه، قضات دیوان عالی 

کش��ور با عدم احراز خالف بیّن ش��رع، آراء س��ابق را صحیح 
تش��خیص می دهند، موضوع باید توس��ط قضات این معاونت 
مورد بررسی علمی و حقوقی قرارگیرد تا به ارائه نظر مشترک 
نزدیک ش��ویم. رئی��س قوه قضاییه در پای��ان ضمن تقدیر از 
پیشنهاداتی که از سوی قضات این معاونت بصورت شفاهی و 
مکتوب به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است، نسبت 
به تاثیر این پیشنهادات در رقم خوردن تحوالت مثبت در این 
حوزه بویژه در اتقان آراء، کاهش اطاله دادرس��ی و تسریع در 

روند رسیدگی به پرونده ها اظهار امیدواری کرد.
 روابط عمومی قوه قضاییه

با اختصاص 1080 میلیارد ریال؛ 
بنیاد برکت 1200 طرح اشتغال زایی را در ایالم ایجاد می کند

رئیس قوه قضاییه در بازدید از معاونت قضایی دستگاه قضا:
معاونت قضایی مهم ترین بازوی مشورتی رئیس قوه قضاییه است

وپا به  اتحادیه ار
دنبال برگزاری نشست 

اضطراری برای بحث 
درباره برجام است

س��خنگوی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از 
عبور س��طح غنی سازی ایران از 3.67 درصد به شدت 
ابراز نگرانی کرد. آسوش��یتدپرس گزارش دادف منابع 
خبری روز یکش��نبه گزارش داده ان��د اتحادیه اروپا به 
دنب��ال برگزاری یک نشس��ت اضط��راری برای بحث 
درب��اره توافق هس��ته ای اس��ت. »مای��ا کوچیانچیچ« 
سخنگوی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به 
بیانیه روز یکش��نبه ایران در کاهش تعهدات برجامی 
واکنش نش��ان داد و اع��الم کرد که ای��ن اتحادیه به 
شدت از تجاوز سطح غنی سازی ایران از میزان 3.67 

درصد نگران است.
سخنگوی موگرینی از ایران خواست تا تشدید اوضاع 
را متوقف کرده و از گام هایی که اتخاد کرده بازگردد.

وی در ادامه افزود اتحادیه اروپا منتظر اطالعات بیشتر 
از س��وی آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد ماند و 
پس از آن با طرف های مربوط درباره گام های آتی در 

زمینه توافق هسته ای رایزنی خواهد کرد.
پیش از این نیز »فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا از کاهش تعهدات برجامی ایران 
ابراز نگرانی کرد و آن را تضعیف کننده برجام خواند. 
این مقام ارش��د اروپایی همچنین خواس��تار بازگشت 
ایران به تعهداتش ش��ده اس��ت و از احتمال تشکیل 

کمیسیون مشترک برجام خبر داد. 
ای��ران بعد از پایان مهلت 60 روزه به اتحادیه اروپا در 
زمین��ه عدم انجام تعهداتش مطابق توافق هس��ته ای، 
گام دوم کاهش تعه��دات برجامی خود را اعالم کرد.

 فارس

مذاکره  ی 
هسته ای 

در کار نیست

بی مسئولیتی 
متولیان 

در س��ال های پایانی هزاره دوم و با آغاز هزاره سوم، 
جهان شاهد تحوالت شگرفی بود که شناخت آن برای 
برنامه ریزی بلند مدت کش��ور ضروری است. عبور از 
شیوه های سنتی برنامه و برنامه ریزی به شیوه های 
نوی��ن، پویا و پیچیده نش��ان از این حقیقت دارد که 

جهان پیرامون ما بیش از پیش پیچیده است. 
پیچی��ده تر ش��دن روش های برنامه ری��زی و اجرا، 
نتیج��ه منطق��ی تفکر بر سیس��تم ه��ای پیچیده و 

پیچیدگی سیستم های انسانی و اجتماعی است. 
ش��ناخت عمیق تر و کیفی تر جهان، محصول داده 

های علمی و نیازمند آن است. 
با علم و آگاهی اس��ت که رواب��ط موجود بین اجزای 
گوناگون جامعه از هم بازش��ناخته می ش��وند و می 
توان با آن در تنظیم نسبت های موجود مداخله کرد. 
حوزه قانون و قانونگرایی بیش از س��ایر امور، نیازمند 
مالحظه پیچیدگی هاست. از آنجا که روابط اجتماعی 
از طریق قانون، رسمیت می یابد، حضور فعال دانش 
در آن بس��یار مهم است. تحلیل نیاز قانون و مراحل 
تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت بر قانون، 
بیش از ه��ر چیز به داده ها و یا یافته های دانش��ی 
محتاج است. آسیب شناسی قانون و نظام قانونگرایی 
موید این واقعیت تلخ اس��ت ک��ه مهم ترین و اصلی 
ترین علت مش��کالت قانون در ای��ران، علمی نبودن 
داده های مورد نیاز و شیوه های قانونگذاری و اجرای 

قانون است. 
قانونگرای��ی دانش بنیان، دانش پایه و یا علمی گویه 
های متفاوت قانونگرایی دانشیک است که می کوشد 
از داده ه��ا و یافت��ه ه��ای علمی ب��رای قانونگذاری 

استفاده مطلوب کند. 
قانونگرای��ی دانش��یک مس��تلزم وج��ود رفتاره��ای 
دانش��یک در این حوزه مهم جامعه است. رفتارهای 
دانشیک ش��امل مطالعه منابع علمی، انجام پژوهش 
های میدانی، نگارش مقاالت تحقیقی، تالیف کتاب، 
برگزاری جلس��ات کارشناسی، ش��رکت در همایش 
های علمی، اس��تفاده از منابع علمی کتابخانه، بهره 
مندی از بخش های اطالع رس��انی و مرجع، دیدار با 
نخبگان و فرهیختگان و ... اس��ت. در شرایط عمومی 
نامزدهای انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، داشتن 
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدهای تازه 

وارد الزامی است. 
ش��اید مراد قانونگذار از این ش��رط، کمک به تامین 
وجه علمی برای قوانین، مجلس ش��ورای اس��المی و 
کمیسیون های تخصصی آن است. البته بازوی اصلی 
علمی و پژوهش��ی مجلس ش��وری اس��المی، مرکز 
پژوهش هاست. با توجه به پدیده ناگوار مدرک گرایی 
و بیش��تر بودن تعداد صندلی های برخی دانشگاه ها 
از تعداد ش��رکت کنندگان در کنک��ور، نمی توان به 
دارابودن مدرک تحصیلی کارشناس��ی ارش��د برای 
نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی به عنوان 
امری کامال موثر اعتماد کرد. ش��واهد عینی از دوره 
های اخیر مجلس ش��ورای اسالمی نیز این حقیقت 
را تایید می کند. پژوهش های انجام ش��ده از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نشان می 
دهد که رفتارهای دانشیک در میان نمایندگان مردم 
امری کمیاب یا شاید نایاب است. داده های غیرعلمی 
با روشی غیرعلمی و سنتی به قانون تبدیل می شوند 
و با تحمیل ناکارآمدی خود بر مشکالت زندگی مردم 

می افزایند. 
جامعه ای��ران هم اکنون در میان ای��ن پدیده ناگوار 
قرار دارد. شناخت سنتی نظام قانونگرایی نمی تواند 
از داده های دانش��یک برای ارتق��اء کیفیت کارکرد 
خود اس��تفاده کند. پیروان وضع موج��ود با دفاع از 
روش های غیردانش��یک قانونگذاری می کوشند که 
راه حل مش��کالت زندگی مردم را بیابند اما غافل از 
اینک��ه راه حلی وجود ندارد ک��ه بتوان آن را بصورت 

سنتی یافت. 
باید برای حل مشکالت زندگی مردم، راه حل مناسب 
را ساخت. این ساخت و ساز با شیوه های قانونگذاری 
سنتی ممکن نیست. اگر شیوه سنتی قانونگذاری در 
110 س��ال گذش��ته دارای کارآمدی الزم برای اداره 
امور جامعه بود نمی بایس��ت اینگونه مش��کالت ریز 
و درش��ت، زندگی را برای مردم دش��وار نماید. تداوم 
شیوه سنتی، تفکر سنتی و نمایندگان مجلس سنتی 

به نفع نظام اسالمی، انقالب و کشور نیست. 
چهار دهه قانونگ��ذاری برای هر گونه آزمون و خطا، 
فرصت کافی اس��ت. ع��ذری از حامیان وضع موجود 
پذیرفته نیست زیرا تداوم مشکالت در زندگی مردم و 
ناتوانی در حل آنها گناه نابخشودنی است که تقسیم 
کار ملی بر اس��اس قانون اساسی باید پاسخگوی آن 
باش��د. ضروری اس��ت که نظام قانونگرایی با اندیشه 
تحول��ی در دو حوزه بکارگیری داده های دانش��ی و 
استفاده از فرآیند قانونگرایی دانشیک، مورد مالحظه 
مج��دد قرار گیرد. تحول در نظ��ام قانونگرایی دارای 
ماهیت مهندسی مجدد است و در تدریج زمان بندی 
ش��ده محقق می شود و نقطه آغازین آن از دل وضع 
موجود است. نظام قانونگرایی دانشیک، همچون سایر 
طرح های تحولی کشور، وعده سر خرمن نیست! چرا 
که با نس��بت بندی جدید اجزاء، قطار حرکت جامعه 
به سوی پیش��رفت را روی ریل قرار می دهد و در را 

روی پاشنه!

سیاست روز نوسان قیمت کاالهای 
اساسی را بررسی می کند؛

سردار سالمی

صفحه 3
دکتر محمدرضا 

ناری ابیانه
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در حال شکستن انحصار 
قدرت های بزرگ در 
عرصه فناوری های 

ارتباطی هستیم

قانونگرایی دانشیک

مناقصه عمومى دو مرحله اى 98,7

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
ت ا
نوب

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

-  دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران. 
-  موضوع :عملیات نگهدارى و بهره بردارى از شبکه و تاسیسات فاضالب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم   .

-  مدت اجراى عملیات :  12 ماه شمسى   .
-  محل اجراء : شهر ستان رباط کریم  .

-  محل تامین اعتبار : اعتبارا ت داخلى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران 
-  مبلغ برآورد : 5,135,500,00  ( پنج میلیاردو یکصدو سى و پنج میلیون و پانصد هزار ) ریال

-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :420,775,000  ( چهارصدو بیست میلیون و هفتصدو هفتادو پنج هزار )  ریال در وجه شرکت آب و فاضالب جنوبغربى  استان تهران .
-  مهلت در یافت اسناد : مورخ98,04,17 الى 98,04,22
-  مهلت ارائه پیشنهادات :   98,05,02  (تا ساعت 14)

-  بازگشایى پاکات ارزیابى کیفى   :  98,05,06 ساعت  14 ظهر در امور بازرگانى و قراردادهاى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى 
-  دستگاه نظارت :   معاونت نظارت بر بهره بردارى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

-  محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: دبیرخانه آبفاى جنوبغربى استان تهران واقع درتهران کیلومتر 22 جاده ساوه - شهرك واوان – بلوار امام خمینى روبروى کالنترى 
-  هزینه خرید اسناد : 985,000 ریال مى باشد که باید به حساب  شماره  88619250 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدى ارائه گردد .

-  کلیه هزینه هاى آگهى مربوط به این مناقصه  به عهده برنده مناقصه مى باشد و مى بایست قبل از ابالغ قرارداد تسویه گردد.  
-  داشتن گواهینامه احراز صالحیت پیمانکارى معتبر حداقل پایه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و حداقل پایه 3 در رشته بهره بردارى و نگهدارى از شبکه هاى جمع آورى فاضالب صادر شده از وزارت   

نیرو براى کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد .
-  دارا بودن گواهى نامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار،رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان  الزامى مى باشد .

-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران : 
http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه بازرسى کل کشور

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

روزنامه سیاست روز تلفنی آگهی می پذیرد
88006677

خیز برای گام سوم


