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امامصادق)علیهالّسالم(:
آنکس كه برای تأمين معاش عائله خود فعاليت می كند و از 

پی روزی می رود اجرش از مجاهد راه خدا بزرگتر است.
تحفالعقول،ص445
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

اهوازسمنان قزوین قم مشهد تهران 
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انعقاد پيمان سعد آباد  در تهران )1316 ش(  شهادت آيت اهلل محمد مهدي رباني املشي  عضو فقهاي شوراي نگهبان )1364ش(   درگذشت محمد علي ناصح  اديب و شاعر معاصر )1365 ش(  درگذشت فقيه جليل و محقق فرزانه آيت  اهلل  سيدمحمدحسين حسيني امروز در تاریخ
تهراني  )1374 ش(  ايران و كويت اعالميه مشترك دادند و كويت سياست ايران را در خليج فارس تأييد كرد)1349ش(  تجديد بناي خانه كعبه توسط خليل الرَّحمن حضرت ابراهيم)ع( به امر پروردگار   وفات سيدبن طاووس عالم و محدث عاليقدر شيعه)664 ق(

در مجمع ش�رکت البراتواره�ای رازک 1585 ریال 
سود به ازای هر سهم تصویب گردید

 مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت البراتوارهای رازک)س��هامی عام( روز دو شنبه 
1398/03/20 ب��ا حضور 72/02 درصد س��هامداران درمح��ل مجموعه فرهنگي تالش 
وزارت کار وام��ور اجتماعي واقع در خیابان ولیعصر باالتر از جام جم نرس��یده به چهارراه 
ش��هید چمران،  به ریاس��ت آقای پویا فرهت و نظارت آقایان علی اصغری  و سید محمد 

ابراهیم آیت الهی و دبیری حسین واعظ سلطانی برگزار شد.
در این مجمع پس از ارایه گزارش هیئت مدیره توس��ط دکتر س��عید کوچکی مدیرعامل 
شرکت و ارایه گزارش بازرس قانونی صورت های مالی به تصویب کلیه سهامداران رسید. 
صاحبان س��هام  مبلغ 1585 ریال را به عنوان سود خالص قابل تقسیم هر سهم تصویب 
کردند. در پایان روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتش��ار و موسس��ه حسابرسي 
آزمون پرداز ایران مش��هود به  عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس اصلی شرکت و موسسه 

حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 98 انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره

خرس��ندیم که پس از یک س��ال تالش و تکاپو به یاری و عنایت خداوند متعال مجالی 
دوباره یافتیم با کارنامه تالش��گران شرکت رازک را یک بار دیگر تقدیم حضورتان کنیم. 
بسیار خوشحالیم اعالم نماییم که با وجود محدودیت ها و شرایط خاص حاکم بر  اقتصاد 
جهان و به تبع کش��ور عزیزمان توانس��تیم بازده مورد انتظار سهامداران محترم را براورده 
نموده و با اتکاء به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیری از اراده 
اس��توار گروهی و با تالش جمعی ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی کش��ور ارزش 
آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان 
در راس��تای برنامه های استراتژیک رازک قدم برداش��ته و با تخصص، انعطاف پذیری و 
درک مناس��ب مدیران اجرایی رازک به دس��تاوردهای جدیدی به شرح ذیل در سال مالی 

1397 نائل شویم.
ش��رکت رازک به لحاظ مشخصه های خود شاخص ترین شرکت گروه دارایی تامین می 
باش��د این شرکت به واسطه سرمایه گذاری در شرکتهای خصوصی سازی زاگرس فارمد 
پارس، زهراوی، شهید قاضی و توزیع داروهای دامی داروپخش از یک طرف مشابه یک 
ش��رکت هلدینگ ب��وده و از طرف دیگر به لحاظ فعالیت اصلی خ��ود که تولید داروهایی 

انسانی و دامی می باشد در قامت یک شرکت داروسازی فعالیت می نماید.
در صنعت داروسازی، مدیریت شرکت البراتورهای رازک به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
معتبر داروهای انس��انی و دامی در راس��تای تحقق اهداف اس��تراتژیک خود و در مس��یر 
حرک��ت به س��وی مدیریت کیفی��ت جامع، مطابق الگوهای ش��ناخته ش��ده بین المللی، 
اس��تقرار سیس��تم مدیریت یکپارچه را که تلفیقی از الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت 
)ISO9001-2008( زیس��ت محیطی )ISO14001-2004( و ایمنی و بهداشت حرفه 
ای )OHSAS18001-2007( می باش��د را در دس��تور کار قرار داده و خود را نسبت به 

انجام موارد ذیل متعهد می داند:
1� تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و مکملهای درمانی و قضایی مطابق قوانین و 

مقررات ملی و بین المللی
2� انطباق کلیه فعالیتهای شرکت با قوانین و مقررات جاری

3� گسترش فعالیتهای تحقیقاتی، بهبود مستمر فرآیندها، فرموالسیون محصوالت با توجه 
ویژه به انتخاب مواد اولیه سازگارتر با محیط زیست.

4� افزایش س��طح ایمن��ی کارکنان و طرفهای ذینفع، کاهش عوامل زیان آور ش��غل در 
راس��تای نیازمندیهای بهداش��ت و س��المت کارکنان، کاهش آمار حوادث و پیشگیری از 
بیماریهای ناش��ی از کار از طریق کنترل تبخیر مواد فرار، انتش��ارات ذرات معلق و رعایت 

)SOPs( کامل روش های عملیاتی استاندارد
5� پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی با پایش دوره استاندارد و اجرای مدیریت مواد زاید

6� ارتقاء آگهی کارکنان در زمینه کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست
7� افزایش رضایت مشتریان

8� افزایش سهم بازار و سودآوری محصوالت تولیدی در بازار
9� بهب��ود برنامه ریزیهای به عمل آم��ده توام با رعایت و اعمال س��ایر اقدامات اثرگذار 
ضمن افزایش سهم بازار و کاهش قیمت تمام شده محصوالت زمینه سازی سیر صعودی 

شرکت گردیده است.
در استمرار اصالح و ارتقاء GMP خطوط تولیدی شرکت، اجرای این امر در بخش های 
نیمه جامدات و مایعات در دس��تور کار شرکت قرار گرفته که با اجرای این فرآیند ارسالی 
جاری کل کارخانه اعم از بخشهای تولید داروهای انسانی و دامی به طور کامل نوسازی 

و به روز خواهند شد.
به اختصار خاطر نش��ان می س��ازد توجه به مقوله های زیر می تواند حرکت شرکت را در 

راستای تحقق اهداف استراتژیک ) به شرح 9 بند فوق الذکر( تسریع نماید.
1� به روز رسانی شرایط بین المللی تولید

2� تمرکز به افزایش شناخت و نوآوری و توسعه محصوالت
3� بهره برداری مناسب از برند رازک به عنوان یک برند برتر و خوشنام در بازار داخل و خارج 
4� افزایش ارتباطات بین المللی و بهره گیری از تجربیات شرکتهای پیشرو در حوزه دارو

5� ب��ه کارگیری روش��های علمی جهت بازریابی و ف��روش و پایش وضعیت محصوالت 
تولیدی شرکت در بازار 

6� توجه به امر صادرات به عنوان یک اصل استراتژیک
استراتژی کالن شرکت

)MISSION( ماموریت
ماموریت ما، تحقق، توس��عه و تولید بهترین محصوالت دارویی برای آحاد جامعه ایرانی 
است و در این راه انتها را چنان دور می بینیم که هرگز آرام نمی گیریم و این ماموریت را 

با تمام توان خود و به شکلی پیوسته انجام خواهیم داد.

عملک�رد مثب�ت هیئ�ت مدی�ره رضای�ت س�هامداران را ب�ه هم�راه داش�ت

 

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد
مناقصه زیر را با مشخصات وشرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.

موضوع مناقصه : انجام عملیات بهره بردارى ، امداد و گازبانى ، مشترکین و کنتور خوانى ، نصب تجهیزات کنتور و رگوالتور شهرستان قزوین
محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه : در سطح شهرستان قزوین - به مدت 365  روز تقویمی. 

• دارا بودن شخصیت حقوقى
• دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 4 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا 

باالتر در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).
• ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى.

• دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 90/000/000/000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 7-2 .
• ارایه آخرین صورت هاى مالى حسابرسى شده بر اساس آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى به شماره 26510/ت 39039ك مورخ 

88/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه هاى بعدى آن.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 3/768/000/000 ریال.

محل دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار – دفتر امور قراردادها.
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: از انتشار آگهى نوبت اول( تاریخ 98/04/16)  لغایت پایان وقت اداري  روز سه شنبه 

(ساعت: 16:00) مورخ  98/04/18.
محل تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار - دبیرخانه (اتاق11-6).

اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ  پایان وقت  لغایت  تاریخ 98/04/19  از  ارزیابی کیفی:  مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم 
.(98/05/01

زمان و مکان بازگشایی کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 – روز چهار شنبه مورخ 98/05/02- سالن اجتماعات ساختمان مرکزي.
گزار- سالن  مناقصه  اول دستگاه  ، طبقه  10:00 مورخ 98/05/05  روز شنبه ساعت  و ج:  ، ب  الف  پاکات  زمان گشایش  پیشنهاد:  پاکات  بازگشایى  و محل  زمان 

اجتماعات ساختمان مرکزى.
از شرکتهاي واجد صالحیت دعوت می شود جهت دریافت اطالعات بیشتر ، به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ویا پایگاه اطالع رسانی 

مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.                                                                
نوبت اول:1398/4/16
نوبت دوم:1398/4/17

شماره مجوز:1398-2094

سازمان سیما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق  تجدید مزایده عمومى به اشخاص حقیقى 
و حقوقى واجد شرایط به مدت سه سال شمسى  واگذار نماید:

1- سپرده شرکت در  تجدید مزایده به یکى از روشهاى ذیل ارائه گردد:
- ضمانتنامه بانکى معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
- واریز فیش نقدى به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه.

2-برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
3-سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4-مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 700824126398 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به 
امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند .

5-متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشار  این آگهى به مدت ده روز مى توانند در ساعت ادارى به امورقراردادهاى سازمان سیما، منظر و فضاى 
سبز شهرى شهردارى کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالی میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 (026) تماس 

مراجعه نمایند.
6-محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان مى باشد.

7- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کارى از تاریخ درج آگهى مى باشد.
8-  داشتن معرفى نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده الزامى مى باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .
10-مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ کل قرارداد اضافـه خواهد شد.

11- هزینـه چاپ  دو آگهـى  توامان و کارشناسى رسمى دادگستـرى به عهده برنـده مزایـده مى باشد .

آدرس قیمت پایه اجاره  ماهیانه  ریالموضوع   تجدید  مزایدهردیف

اجاره عرصه به مساحت تقریبى 700 مترمرمربع 1
جهت  راه اندازى پیست اسکیت 

کرج – بلوار امام رضا ( ع ) خیابان 30/000/000
شاهد – ضلع شمالى پارك شاهد  

اجاره عرصه به مساحت تقریبى 415 مترمرمربع 2
جهت احداث وراه اندازى پیست اسکیت 

کرج – کیانمهر – میدان پلیس – 15/000/000
ضلع شرقى پارك مهر 

دكترمحمدرضاناریابیانه
اش�اره:مرك�زپژوهشهایمجلسش�ورایاس�المیباانتش�ار
گزارش�یباعنوان»میزانبهرهمن�ديازاطالعاتوتأثیرآنبر
فرايندقانونگذاري«وضعیتاستفادهنمايندگانازمنابعاطالعاتی
موجوددرمجلسشورایاسالمیومركزپژوهشهارااعالمكرد.
براس�اساينتحقیقمیدانیتقريبامیزاناس�تفادهنمايندگان
مجلسشورایاسالمیازمنابعاطالعاتی،صفراست.ايننوشتار
بهبررس�یمیزانبهرهمندیقانونگ�ذارانازمنابعاطالعاتیمی

پردازدكههماينکازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:
مقدمه

تهران، ايرنا، 1398/04/05- نايب رييس مجلس شورای اسالمی 
با تاكيد بر اينکه بايد بهترين روش را برای قانون گذاری انتخاب 
كنيم، گفت: وقتی بدون آگاهی قانون بنويس��يم راه را اشتباه می 
روي��م و هر چقدر نيز تندت��ر حركت كنيم از هدف خود دور می 
شويم. مسعود پزشکيان در همايش ملی نقش پژوهش در فرآيند 
قانون  گذاری افزود: مشکل ما نبود داده و اطالعات برای بهترين 
انتخاب است. وی با بيان اينکه تصميم غلط جامعه و ساختار آن 
را به��م می زند، اظهاركرد: آيا تصميمات ما محکم اس��ت؟ حرف 
بی منطق اين اس��ت كه چيزی كه در جايی به ذهن می رس��د 
را دو فوريتی می كنيم و هم كش��ور و هم دولت را با مش��کالت 
مواج��ه می كنيم، لذا برای قانون گذاری بايد داده های درس��ت 
داشته باشيم. پزشکيان افزود: نمايندگان مجلس فرصت بررسی 
كتاب  های مرك��ز پژوهش  های مجلس را ندارن��د، بنابراين اين 
مرك��ز بايد بهتري��ن داده  ها را كه در انطباق با ش��اخصه جهانی 
اس��ت در اختيار نمايندگان برای تصميم  گي��ری قرار دهد. وی 
ب��ا بي��ان اينکه به اطالعات و داده  های پژوهش��ی نياز س��ريع و 
ش��ديد داريم، تصريح كرد: اگر در مس��ير اطالع��ات و داده  های 
درست حركت نکنيم، هرگز به جايی نخواهيم رسيد. نايب رييس 
مجلس شورای اسالمی گفت: من به عنوان يك نماينده نمی دانم 
حتی در مركز قانون  گذاری چه خبر اس��ت چون مقابل ديدگانم 

داده  های قابل اعتماد را ندارم و به همين دليل درس��ت و علمی 
تصميم نمی  گيرم. پزش��کيان افزود: مركز پژوهش های مجلس 
بايد ش��اخص  ها و متغيرهای دقيق علم��ی را تدوين كند، با در 
اختيار قرار گرفتن داده  ها و شاخص  های اصلی، مصوبات مجلس 

دقيق  تر و درست  تر خواهد بود. 
دادههاواطالعاتدرمستنداتقانونیقانونگذاری

واژگان اطالع��ات و داده ها در آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اس��المی بصورت مستقيم بکار نرفته اس��ت. تنها »اسناد و اوراق 
مربوط« در ماده )55(، »س��وابق امر«، »پاس��خ كتبي يا شفاهي 
ش��خص وزير يا هر گون��ه تحقيقات ديگ��ري...« در ماده )195( 
و »اطالع��ات و مدارك« در تبصره »1« ماده )198( آمده اس��ت 
كه ش��ايد بتوان از آنها به عنوان داده ها يا يافته های علمی ياد 

كرد. 
- پيرام��ون ش��ور و مذاك��ره در فرآيند قانونگ��ذاری در وظايف 
كميس��يون ها و نمايندگان را نسبت به بررسي آگاهانه و مستند 
به اطالعات در مواد )33(، )151(، )145(، )140(و )178( آيين 

نامه داخلي مجلس مطالبی آمده است. 
- در قانون ش��رح وظاي��ف مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي مصوب 1374/9/19 و بر طبق مواد )1( و )2( اين قانون، 
وظيفه پژوهش و ارائه نظرات كارشناس��ي در مورد تمام طرح ها 
و لوايح به نمايندگان و كميس��يون هاي تخصصي مجلس به اين 

مركز احاله شده است.
شواهدمیدانی

بر اس��اس گ��زارش » ميزان بهره مندي از اطالع��ات و تأثير آن 
ب��ر فرايند قانونگذاري« كه از س��وی مركز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی منتشر شده اس��ت نتايج پژوهش های ميدانی 

زير قابل تامل است:
مصاحبه با كتابدار مرجع كتابخانه شماره دو نشان داد كه ميزان 
مراجعات به اين كتابخانه در حد1 تا 2 نماينده در ماه اس��ت كه 
آن هم بيشتر به منظور  بهره برداري از منابع »گنجينه اي« اين 

كتابخانه مانند ايرانشناسي و غيره است. 

در مصاحبه با مدير»اطالع رساني و مرجع« كتابخانه شماره يك 
كه مجهز به امکانات اطالع رس��اني مدرن و بهره مند از چندين 
كتابدار متخصص و حرفه اي اس��ت؛ مشخص شد كه نمايندگان 
براي طرح درخواس��ت هاي مرج��ع و اطالعات به آن مراجعه اي 

ندارند.
ح��دود 22 درص��د طرح ها و لواي��ح مورد بررس��ي، طي فرايند 
قانونگ��ذاري تح��ت تأثير يا همس��و با نظرات كارشناس��ي مركز 
به قانون تبديل ش��ده اس��ت و 63/4 درصد آنه��ا بدون توجه به 

پيشنهادات اصالحي مركز پژوهش ها به تصويب رسيده است.
تحلیلوبررسی

نظ��ام قانونگرايی در اداره امور جامعه ناگزير از اس��تفاده از منابع 
متقن علمی اس��ت تا بتواند روابط بين پديده های اصلی جامعه 
را تعيين و رفتارهای آنها را پيش بينی كند. اكنون پس از چهار 
دهه  قانونگذاری مشکالت متعدد در زندگی مردم وجود دارد كه 
نش��ان از وجود معضل در قانونگذاری كشور برای حل مشکالت 
جامعه دارد. با اذعان به دلس��وزی مسئوالن كشور در بخش های 
تقنين��ی و اجرايی بايد گفت كه منش��ا مش��کالت زندگی مردم 
اس��تفاده از داده های ناقص و نادرس��ت در فرآين��د قانونگرايی 
كشور اس��ت. داده های نادرست همچون نشانی غلط عمل كرده 
و مس��ير حركت جامعه را از مس��ير اصلی و اصيل خود منحرف 
نموده اس��ت. به عبارت ديگر ناكارآمدی به ش��يوه ای خاص در 
بخش��ی از قوانين مصوب و تاييد ش��ده خ��ود را پنهان نموده و 
در صحن��ه عم��ل اجتماعی آثار مخرب را از خ��ود بروز می دهد. 
قانونگ��ذاران و مجري��ان قانون حتی در خالل اج��رای قوانين به 
اثربخش��ی آن اميد دارند اما پس از گذشت مدتی اندك، جريان 
اجرای قانون از كنترل خارج ش��ده و مسيری غير از مسير اصلی 
را می پيمايد. همه دس��تگاه ه��ا و نهادهای متولی قانونگذاری و 
اجرا پس از بروز يا تش��ديد آثار مشکالت متعدد در زندگی مردم 
اس��ت كه ب��ه ناكارآمدی قانون پی می برن��د. قوانينی كه با داده 
های ناقص نادرس��ت و غيرعلمی مصوب و تاييد شده اند نه تنها 
ب��اری از دوش مردم ايران بر نداش��ته كه خود باری گران افزون 

بر بارهای قبلی بر دوش مردم س��نگينی می كن��د. قانونگذاران 
و مجريان قانون با دلس��وزی اما مجددا با اس��تفاده از داده های 
ناقص و نادرس��ت برای جبران نواقص قانون اجرا شده به سلسله 
اقدامات اصالح، الحاق، متمم، حذف، ارجاع، ابطال، نسخ و... اميد 
دارند كه ش��ايد از عوارض و عواقب ناگ��وار اجرای قانون مصوب 
ش��ده با اطالعات محدود و جزيی بکاهند. ولی افسوس كه از راه 
های ياد ش��ده هم مشکالت زندگی مردم بر طرف نمی شوند. در 
اين زمان اس��ت كه اس��تيصال و ناتوانی جامع��ه را فرا می گيرد 
و مردم اينگونه اس��تنباط می كنند كه قان��ون يا مجريان قانون 
ي��ا هر دو نم��ی توانند يا نمی خواهند برای حل مش��کالت قدم 
موثری بردارند. بزرگترين دش��من قان��ون، قانونگذاری و اجرای 
قانون، جهل به قانون، قانونگذاری و اجرای قانون اس��ت. جهل به 
معنای نادانی مطلق نيست اما در بسياری از موارد نادانی مربوط 
به نحوه اس��تفاده از داده های علمی است كه معموال ناكارآمدی 
ها خود به گونه ای ش��يك در البالی موضوعات پنهان می كنند.

ديدگاه ه��ای غيرعلمی بصورت دلخواه ه��ر باليی كه بخواهند بر 
سر پديده می آورند چون مصوب هستند و تاييد شده اند و بايد 
اجرا ش��وند. با جنبه قانونی كه يافته اند، هر گونه نقد و راس��تی 
آزمايی را بر نمی تابند. برای رديابی نحوه اس��تفاده از داده های 
علمی در نظام قانونگرايی چاره ای جز پرسش��گری از تقسيم كار 
ملی در حوزه قانونگرايی نيس��ت كه پرسش و پرسشگری، آغازی 

برای گفتمان سازی تحول در اين زمينه است.
پرسشگریازمجمعتشخیصمصلحتنظام

 ميزان اس��تفاده مجمع تشخيص مصلحت نظام از منابع علمی و 
اطالعاتی در تشخيص مصلحت چيست؟

 آيا تعيين و تشخيص مصلحت، كاری غيرعلمی است؟
 چگونه در تشخيص مصلحت از اصول علمی و فنی استفاده می 
ش��ود؟ ميزان تعامل و همکاری مجمع تشخيص مصلحت نظام با 

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگریازدولت

ميزان اس��تفاده دولت از منابع علمی و اطالعاتی در تدوين لوايح 

چيس��ت؟ ميزان بهره من��دی دولت از علوم و فن��ون در اجرای 
قوانين چيس��ت؟  چگونه در تدوي��ن لوايح از اصول علمی و فنی 
اس��تفاده می شود؟ميزان تعامل و همکاری دولت با دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگریازمجلسشورایاسالمی

ميزان استفاده مجلس شورای اسالمی از منابع علمی و اطالعاتی 
در تدوين طرح ها و تصويب طرح ها و لوايح چيست؟

 ميزان بهره مندی مجلس ش��ورای اس��المی از علوم و فنون در 
اجرای قوانين چيست؟

چگونه در تصويب لوايح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ 
ميزان تعامل و همکاری مجلس ش��ورای اسالمی با دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگریازشورایمحترمنگهبان

ميزان استفاده شورای محترم نگهبان از منابع علمی و اطالعاتی 
در تدوين طرح ها و تصويب طرح ها و لوايح چيست؟

مي��زان بهره مندی ش��ورای محترم نگهبان از عل��وم و فنون در 
اجرای قوانين چيست؟

چگونه در تاييد مصوبات از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟
ميزان تعامل و همکاری ش��ورای محترم نگهبان با دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگریازقوهقضايیه

ميزان اس��تفاده قوه قضاييه از منابع علمی و اطالعاتی در تدوين 
طرح ها و تصويب طرح ها و لوايح چيست؟

ميزان بهره مندی قوه قضاييه )در نظارت بر حسن اجرای قوانين( 
از علوم و فنون در اجرای قوانين چيست؟  

چگونه در در نظارت بر حس��ن اجرای قواني��ن از اصول علمی و 
فنی استفاده می شود؟

گردش علم��ی و اطالعاتی نخبگان و فرهيختگان در قوه قضاييه 
)در نظارت بر حسن اجرای قوانين( چگونه صورت می گيرد؟

ميزان تعامل و همکاری قوه قضاييه )در نظارت بر حس��ن اجرای 
قوانين( با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی چگونه است؟

رون��م��ای��ی

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )11( رونمایی می کند:

قانونگذاری سنتی با داده های نادرست!!


