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گفتگو


امامعلیعلیهالسالم:

اندك دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، 
شايسته  تر است از آن مقدار كه به نابودی آدمی انجامد.

SL

1- موضوع مناقصه: خرید نوار سه الیه ، نوار دو الیه و پرایمر
انتقال گاز ، ساختمان تدارکات و کنترل  2- نشانى مناقصه گزار: شیراز ، کمربندى احمد آباد ، جنب پمپ بنزین فالح زاده ، ساختمان مرکزى منطقه 5 عملیات 

کاال ، اتاق 5
3- زمان و مهلت اعالم آمادگى و دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى نوبت اول لغایت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/6/09 مى باشد.

نامه شماره 123402/ت 50659  نامه تضمین معامالت دولتى « تصوب  307/500/000 ریال مطابق آئین  4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 
ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران «

5- مهلت عودت اسناد و مدارك ارزیابى کیفى: چهارده روز پس از ارسال اسناد مناقصه به مناقصه گران حداکثر تا ساعت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1398/06/25

6- مهلت ارسال تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت:
پس از طى فرایند ارزیابى کیفى و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانى مى گردد.

7- ارائه کد اقتصادى و شناسه ملى الزامى میباشد.
 http://nigc-dist5.ir ، به آدرسهاى  3211641 و  با کد فراخوان  الکترونیکى  پایگاه هاى اطالع رسانى  به  توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  مناقصه گران مى 
اداره تدارکات و عملیات کاال تماس  یا 07138132222  با شماره تلفن هاى 07138132404  یا  و  – مناقصات) مراجعه  http://www.shana.ir (بخش آگهى ها 

فرمایند. حاصل 
شماره مجوز: 1398.3211

آگهى نوبت اول: شنبه 1398/06/02 ، آگهى نوبت دوم: دوشنبه 1398/06/04

شرکت انتقال گاز ایران 
منطقه پنج عملیات انتقال گاز
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1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: مناقصه اصالح و  تقویت  ایستگاهها و شبکه تغذیه و توزیع ناحیه گازرسانى کاشمر

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط:
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى

ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى
5- مهلت اعالم آمادگى: از تاریخ 98/06/03 لغایت آخر وقت ادارى 98/06/10

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/06/24
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى : دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر 

آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبى نگین، امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن میباشد. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى،کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات 
بیشتربا تلفن 37072822-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/6/3            تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/6/4

درحالحاضرمشکالتمتعددیوضعیتمعیشتیزندگی
مردمرافراگرفتهاستواينمشکالتريشهدرچهاردهه،

قانونگذاریدارد،تحلیلشمادراينبارهچیست؟
موضوع قانون گذاری از يك سو به لحاظ كار كردی و اثری كه 
در حوزه اجرا دارد  و از س��وی ديگر از آنجا كه می تواند به بنا 
به فرمايش مقام معظم رهبری به عنوان ريل گذاری برای ساير 
قوا مخصوصا قوه مجريه و قضاييه مطرح ش��ود، تاثير اساسی و 
ج��دی در بس��ياری از امور دارد. اما تنه��ا قانون گذاری صرف،  
تمامی ماموريت های مجلس را ش��امل نمی شود، بلکه نظارت 
بر اجرايی ش��دن درس��ت قانون، پيگيری و برخورد با تخلفات 
قانونی، اجرا نش��دن قانون و آنچه در اين مسير قرار دارد، مهم 
ت��ر از اصل قانون گذاری اس��ت. اگر نگاهی به مختصر به اثرات 
قانون گذاری در چهار دهه اخير داش��ته باشيم، به پاسخ سوال 
ش��ما خواهيم رسيد. اين به آن معناست كه مسائل اقتصادی و 
مش��کالت معيشتی  را تنها نمی توان ناش��ی  از قانون گذاری 
نادرس��ت و نا به هنگام دانست. در س��ايه قانوگذاری است كه 

كشور به اين پيشرفت های چشمگير رسيده است.
اگرشرايطبهگونهایاستكهشمابهآناشارهمیكنید،

پساصالحاتمکررقوانینناشیازچیست؟
بله اصالحات در مورد قوانين وجود دارد. اتفاقا اين امر  يکی از 
خصيصه های تاثيرگذار مردم و مردمی بودن قانونگذاری بعد از 
انقالب را نش��ان می دهد. اين به آن معناست كه بر اساس نياز 
كش��ور و مطالبات مردم و مسائلی كه روی می دهد، قانونگذار 
برای احترام به اف��کار عمومی اصالحيه در قانون می دهد. اين 
يعنی قانون اول كه تصويب ش��ده ايراد، داشته و بعد اصالحاتی 
در مورد آن صورت گرفته اس��ت. اين اصالحات الزاما به معنای 
ايراد داش��تن قانون نيست. برخی از آنها الحاقيه و برای تکميل 
روند قانون اس��ت. از س��وی ديگر ممکن اس��ت ك��ه قانون نيز 
دچار نقص ش��ده بوده و نمی توانس��ته مجری را به هدفی كه 
قانون گذار داش��ته است برساند. بنايراين بنا بر تقاضای مجری 
يا خواس��ت مردم  قانون اصالح می ش��ود. بس��ياری از قوانين 
كشور، برگرفته از ديدگاه مردم و توسط نماينده آنها درمجلس 
ي��ا در قالب طرح مط��رح و در دور قانون گذاری قرار می گيرد. 
اين تغيي��رات چه در مورد محدوديت و چ��ه در مورد افزايش 

تسهيالت وجود دارد. 
 آياشمانظامكارشناسیرادرمجلسضعیف

نمیبینید؟
ديوان محاسبات به شکل دوره ای گزارشات خود را ارسال می 
كن��د و  مركز پژوهش های مجلس نيز در اين باره آنچه كه در 
صحن مطرح و آنچه كه مطرح شده، نظر كامل كارشناسی خود 
را ب��ه نمايندگان اعالم می كند. اين ب��ه نوعی كمك فکری به 
نماينده است. ممکن است كه طرح نماينده خام باشد، بنابراين 
نماينده ط��رح خود را به مركز پژوهش ها اعالم می كند تا آن 
را پخته كند و به مجلس باز گرداند. البته اين شيوه يك مقدار 
ضعيف  است، چون نماينده  مطالبه گری ندارند يا عمده طرح 
هايی كه عنوان می شود برخواسته از نظر شخص نماينده است. 
يا خود نماينده در مطالعه و بررس��ی به اين نتيجه رسيده است 

كه بخشی از  مشکل را حل كند. 
ما5برنامهتوس�عهداريمكهمصوبواجراش�دهاس�ت،
بیشترينتحققاهدافبین30تا35درصدبودهاست.چرا
مجل�سقانونیراتصويبم�یكندكهنمیتواندآنرااجرا
كن�د؟آيابعداز4دههمردمح�قندارندكهقانونگذاریرا
بهچالشبکش�ندواعالمكنندكهبخش�یازمشکالتیكه
دركش�وراس�ت،بهاينامربازمیگ�ردد.درحقیقتبهتر
اس�تخودمانبهفکرخودمانبیافتیم،اجراوتدوينطرح
بادولتاستامابخشتصويببايدموردبررسیقرارگیرد.
بهنظرش�مازمانآنفرانرس�یدهاستكهدرعرصهقانون

گذاریتحولیراشاهدباشیم؟
ش��ما  از قوانين برنامه صحبت كرديد، حداقل در برنامه ششم 
كه خودم عضو كميس��يون آن بودم و بررسی هايی كه صورت 
گرفت، اين اس��ت كه ن��گاه مجلس در تصوي��ب قوانين برنامه 
ي��ك نگاه آرمانی و حداكثری اس��ت. اينکه گفته می ش��ود در 
طول 5 س��ال بايد به اين اهداف مش��خص برس��يم و مسير را 
مش��خص كنيم. اگر بخواهيم در يك نگاه منصفانه و مبتنی به 
واقعيات بر توانمندی دس��تگاه های اجرايی قضاوت كنيم، اين 
نگاه، نگاهی آرمانی اس��ت. طبيعی اس��ت كه اي��ن نگاه قابليت 
اج��را ندارد. مخصوصا در برنامه شش��م كه دولت هيچ اعتقادی 
به دادن برنامه نداش��ت تنها يکس��ری از احکام اجرای برنامه را 
داد ك��ه آن هم در حد 35 ماده بود. با اين حال مجلس در اين 
قضي��ه كوتاه نيامد چرا كه اين خواس��ت مق��ام معظم رهبری 
بود كه كش��ور بدون برنام��ه نماند. اما اينکه آي��ا ما می توانيم 
با يك برنامه گذاری صرف و نوش��تن، نشس��تن و برخاستن، به 
اين برنامه ها در طول 5 س��ال دس��ت يابيم اين نگاه مبتنی بر 

غيرواقع بينی مجلس بود. 
ريلگذاریآرمانیدرمس�یرپیش�رفتكشورخطرناک

نیست؟
بله، تحقق اين امر ممکن نيس��ت، دولت هم در خيلی از موارد 
اعت��راض می ك��رد. حتی نماين��دگان دولت چند ب��ار در طی 
جلس��ات قهر كردند و به تعدادی از جلسات نيامدند كه دوباره 
تبديل به آشتی شد. اگر همين حاال هم نگاه كنيد در می يابيد، 

قانون برنامه قابل اجرا نيست. 
آيااينتفاوتهاوتغییرفازهاباعثايجادمشکالتدر 

زندگیمردمنمیشود؟
نگاه��ی كه مجلس به اين مس��ئله دارد، آرمان��ی و برگرفته از 
چش��م انداز و سياس��ت های كلی ابالغی اس��ت. اينها در طول 
يك زمان 20 س��اله تعريف شده اند، چشم انداز يك سند بلند 
مدت اس��ت و مجلس هم به آن س��ند نگاه می كند و در چند 
س��ال كه اصل آن 1400 بود و بعد به 1404 رسيديم و تاكيد 
كرديم كه در پايان سال 1404 بايد در حوزه های مطرح شده 

در مقام اول باشيم. 
تنها2سالديگرباقیماندهاست،آيامادرشرايطممتاز

هستیم؟
خير اما اين مانع از آن نمی شود كه بگويم چون نمی توانيم نگاه 
پايين به موضوع داشته باشيم و قانون بودجه يکساله بنويسيم. 
در آنجا نمی توانيم به آنچه كه مورد نظرمان است واصل شويم. 
مس��ئله اين است. بنابراين اگر نگاه مجلس آرمان گرايانه است، 
اما بايد بدون اش��کال و همراه با واقع بينی هم باش��د. يعنی آيا 
توان دستگاه اجرايی و بودجه ساختارهای ما می تواند به هدف 
تعيين ش��ده برس��د؟ در اين موارد يك مقدار ضعيف بوده ايم. 
به نظر من در اين قضايا كار كارشناس��ی صورت نگرفته اس��ت. 
چه در اين دوره و چه در دوره های بعد، مجلس آمادگی ندارد 
ك��ه برنامه های مختلف پنج س��اله را تصويب كند. اين يکی از 
نقاط ضعفی بوده كه مجلس داشته و آن چيزی كه در مجلس 
بخصوص در كميس��يون تلفيق برنامه  می گذشت، ارائه مسائل 
و مش��کالت موجود بود. به عنوان مسائل طرح می شد كه بايد 
براس��اس آمار بيکاران 12/5 درصد ش��غل ايجاد كنيم. در آن 
س��ال تاكيد كرديم كه اين مسئله را به 8 برسانيم نه اينکه آن 
را صفر كنيم. اگر چه اين امر محقق نش��ده اما شرايط هم يك 
مقدار تضعيف شده و آمار بهتر شده است. يا در حوزه رفع فقر، 
رف��ع محروميت، توجه به نقاط محروم، قدم های خيلی بلندی 
در حوزه قانون گذاری برداش��ته ش��د. به عنوان مثال همين 3 
درصد نفت و گازی را كه در درجه اول برای اس��تان های نفت 
خير و گاز خيز گذاش��ته ايم و بع��د دو درصد آن را به مناطق 
مح��روم داده ايم، خيلی ب��ه ما كمك كرد. يا 27 صدهم درصد 
از بودج��ه ارزش افزوده را برای ورزش با اولويت مناطق محروم 
قرار داديم. يعنی اينکه بررس��ی ها بر مبنای اجرا يك مقداری 

دچار مشکل شده است. 
درنهايتبهنظرش�ماصراحتامجلسشورایاسالمیكه
بهلحاظكارشناسیمشکلداردتوانحلمشکالتمردمرا

درحوزهتقینیداردياندارد؟
اگ��ر قانون غلط هم باش��د، زمانی كه قانون اجرا ش��ود اتفاقات 
ناشی از آن روی می دهد در غير اين صورت اثری ندارد. يعنی 
صرف قانون گذاری، اقدامات اثر بخش نيس��ت، ممکن است كه 
يك اثر روانی داش��ته باش��د. اصوال مجلس ش��ورای اسالمی با 

قانونگذاری برای اداره امور كشور ريل گذاری می كند.
زمانی كه ش��ما ريل گذاری می كنيد قطار به غير از ريلی روی 
ج��ای ديگر حركت نمی كن��د مگر اينکه ش��ما در مورد اصل 
ريل گذاری تش��کيك كني��د يا آن كه ريل گذاری به اش��تباه 

انجام شود!
ريل گذاش��ته می شود اما قطار حركت نمی كند. يعنی قوانين 

خوب هستند اما اجرا نمی شود.
پسقب�ولداريدكهبرخیازمش�کالتزندگیمردمبه

موضوعقانونوقانونگذاریبرمیگردد؟
طبيعت��ا همين طور اس��ت، اينکه قانون��ی را بگذاريم و رانتی و 
فسادی را ايجاد و منفذی را باز كنيم، طبيعی است كه قانونگذار 
مقصر اس��ت. همچنين اگر اجازه دهيم كه دولت خودش قيمت 
گذاری كند و نتوانيم از دولت سوال كنيم كه چرا اينگونه قيمت 
گذاری كرديد؟ طبيعی اس��ت كه ش��اهد برخی از گرانی ها ی 
بی رويه و رفتارهای اينچنينی باش��يم. اعتقاد دارم كه در حوزه 
اقتصاد هيچکدام از مجالس نتوانس��ته اس��ت ريل گذاری كند 
چون حوزه بسيار پيچيده و چند مجهولی است. باالخره ممکن 
است كه در مجالس 10 اقتصاددان داشته باشيم اما اكثريت به 
آن توجه ندارند و اين بی توجهی تاثير خود را می گذارد. به عنوان 
مثال امسال طرحی را برای ساماندهی رفع محروميت و كمك 
ب��ه طبقات ضعيف تهي��ه  كرديم و دو فوريت آن نيز رای آورد. 
طرح به كميس��يون رفت و 24 ساعت بررسی شد اما زمانی كه 
به صحن آمد با مخالفت دولت مواجه ش��د و دولت رسما اعالم 
ك��رد كه نمی تواند اين طرح را اجرا كند. اگرچه ما به گونه ای 
ديگر در حال اجرای اين مس��ئله هستيم. اين اظهارات از سوی 
دولت باعث ش��د كه طرح مورد نظر رای نياورد. يعنی يك نگاه 
واقع بينی در نمايندگان وجود دارد كه به حرف دولت به عنوان 

مجری قانون توجه دارند. 
نظرشماپیرامونكیفیتبخشیبهقانونگذاریچیست؟

همواره دغدغه مند بودن مجلس و نمايندگان از دل قانونگذاری 
ها آشکار می شود. در همه دوره ها برای اينکه كاری  با مطالعه 
كافی،  كارشناس��ی دقيق و آمار درس��ت همراه باش��د، اشکال 
داش��تيم. اينکه قوانين ما از نظر كارآمدی دارای كيفيت بااليی 

نيستند سخن درستی است.
آياقوانینمجلسبااينبدنهكارشناس�یقدرتتحققو

اجرایقانونبرایحلمشکالتمردمرادارد؟
بله به شکل بالقوه دارد نه به شکل بالفعل.

شرايطبالفعلشدناجرایقانونچیست؟
مجلس بايد شناخت داشته باش��د، اين شناخت را می تواند از 
طريق مركز پژوهش ها و ديوان محاس��بات، بدست آورد و آن 

را به موقع و زودتر به مجلس اعالم كند. اين كار نبايد س��االنه 
و ب��ه هنگام تلفيق بودجه انجام ش��ود چرا كه در آن زمان اين 
اطالعات، ديگر ارزش��ی ندارد و كاری با آن نمی توان كرد. در 
حقيق��ت می توان اين گزارش ها را به ش��کل دو ماهه و س��ه 
ماهه ارائه كرد تا بتوان شرايط را اصالح كرد. يعنی اين نظارت 
بايد همراه با برخورد باش��د كه چرا اين اتفاق افتاده است. بايد 
مس��يری كه قطارها س��ر خود از ريل خارج می شوند تصحيح 
كرد. پس به صورت بالقوه اين توانمندی در مجلس وجود دارد. 
نماين��دگان چه در دس��تگاه اجرايی و چ��ه در ميان مردم بايد 
بررس��ی و مطالعه كنند و طرح��ی را ارائه دهند و راه حل ها و 

راهکارها را پيدا و در اختيار مردم بگذارند. 
اي�نكهصدصفحهقانونبنويس�یدام�اازآنچیزیدر

نیايدچهفايدهایدارد؟
مشکل كارآمدی قوانين مشکلی نيست كه امروز و ديروز درست 
شده باش��د. اين وضعيتی اس��ت كه مجلس شورای اسالمی از 

ابتدای تاسيس تا كنون دچار چنين شرايطی بوده است. 
باوجودآس�یبه�ایواردبهقانونگ�ذاریاكنوندراين
مرحلهق�رارداريميکیازبخشهايیكهبهنظرمیرس�د
مجلسمیتوانستضعفهایقانونگذاریرابرطرفكند
بخشنظارتیاس�تدراينبخشچرامجلسموفقنیست؟
چ�رااينتذاكراتكتبیوش�فاهیس�والو....بدونهدف

انجاممیشود؟
اين موضوع دليل دارد. يکی از داليل آن ورود به حوزه انتخابيه 
اس��ت. نمايندگان نيازمند وزرا هستند، در يك تعامل مستقيم 
با يکديگر می توان مس��ائل را حل كرد. اگر نماينده ای بخواهد 
استيضاحی شکل بگيرد از آن به بعد ديدگاهی كه خود دولت و 
وزير مربوطه نسبت به اين موضوع دارد محدود كننده است. در 
اين مورد س��فارش می شود كه كاری نکنيد. البته اعتقاد دارم 
ك��ه اگر نماينده كار خود را بدرس��تی و محکم انجام دهد و به 
وظيفه نظارتی خود مقيد باشد، ديگر مسائل هم حل می شود. 
اي��ن را به تجربه می گويم و اعتقاد دارم كه اگر به اين ش��کل 
رفتار كنيم می توانيم به نتيجه برسيم، البته جريان نمايندگی 
بايد اينگونه باش��د. اگر اين اتفاق بيافتد وزير مجبور اس��ت كه 
اقدامات خود را اصالح كند. برای حل اين مش��کل در استيضاح 
ها گفته ش��ده است كه اگر اس��تيضاح اعالم وصول شد، ديگر 

پس گرفتنی نيست. 
مطالعاتنشانمیدهدنهاصولگرايانونهاصالحطلبان
ب�رایادارهكش�ورچهدربخ�شاجراچ�هدربخشقانون
گ�ذاریبرنامهایندارند،درحالحاضر8س�الاس�تكه
اصولگراي�انحض�ورفعالیندارن�د،امابرنام�هایهمبرای
آين�دهارائهنکردهاند.كارشناس�انبراي�نباورندكهآنها
نبايدمنتظرباش�ندتادوبارهبرس�رقدرتبازگردند،بلکه
بايدبرحلمش�کالتمردمچارهانديشیكنندتامشکالت
رویهمانباش�تهنش�ود.تاكنون10دورهمجلسدس�تبه
دس�تاصولگرايانواصالحطلبانچرخیدهاس�ت.قضاوت
شمادراينبارهچیست؟بهنظرشماآياجناحهایسیاسی
بخصوصجناحهایمرس�ومبايدكارتش�کیالتی،علمیو
درس�تانجامدهندتااي�نضعفهابرطرفش�ود؟آيادر
صورتادامهش�یوهفعلیموجبانباش�تهش�دنمشکالت

نخواهدشد؟
كامال با اين موضوع موافق هس��تم، چرا كه دوس��تان وقتی كه 
بر س��ر كار هستند درگير مس��ائل سياسی يا حواشی مرتبط با 
آن هس��تند يا بعضا  بنا به نياز و فراخ��ور حال اقداماتی را نيز 
انجام م��ی دهند. در حوزه مجلس نيز به همين ترتيب اس��ت 
و تفاوتی ندارد. چند س��ال پيش مق��ام معظم رهبری در مورد 
نقش احزاب بياناتی را فرمودند و در كرمانش��اه به موضوع نظام 
پارلمانی اشاره كردند. ايشان فرمودند كه احزاب بايد در داخل 
جامعه و مردم شکل بگيرد و در ابتدای امر كارهای اجتماعی را 

انجام دهند تا مردم آنها را بشناس��ند و بعد در هنگام انتخابات 
فعاليت های سياسی خود را انجام دهند. در حال حاضر احزاب 
ما خلق الساعه هستند، شب انتخابات شروع به فعاليت می كنند 
و به محض رای آوردن تا 4 س��ال ديگر فعاليتی را از سوی آنها 
نمی بينيم. اين امر موجب می ش��ود آنها هم جايگاه خود را از 
دست بدهند و هم مردم نسبت به آنها بی اعتماد شوند. اين امر 
باعث می شود كه مردم نسبت به آنها بی اعتماد و بدبين شوند. 
از س��وی ديگرنماينده ای كه تحت حمايت آنها به مجلس رفته 

است، نتواند كاری انجام دهد. 
يکی از مواردی كه ما نيز به آن اش��اره داريم اصالح آئين نامه 
داخلی مجلس است. شنيده می شود حتی برخی از طرح ها ده 

سال است كه در نوبت هستند. آيا اين موضوع درست است؟
بله بس��ياری از طرح ها و لوايح برای س��ال هاست كه در نوبت 
هس��تند اما متاسفانه مجال طرح در مجلس شورای اسالمی را 

پيدا نکرده است. 
آي�اطرحهادرفراكس�یونهاموردبررس�یعلمیقرار

میگیرند؟
خير، صرفا كار فراكس��يون ها در مجلس ش��ورای اسالمی، كار 
سياسی است. خيلی كم نمايندگان اتفاق می افتد كه نمايندگان 

روی يك طرح مطالعه داشته و آن را بررسی كنند.
بهنظرش�مابرایدورهآيندهمجلسش�ورایاسالمیبه

گفتمانتحولدرقانونگذارینیازداريم؟
صد درصد بايد ش��کل گيرد. طرح اين مطلب يك بخش از اين 
كار اس��ت ولی مهم تر از موضوع تراز نماينده پشتوانه سياسی 
اس��ت كه می تواند به نماينده كمك كند. در نظر داشته باشيد 
كه صد نماينده خوب و قوی را وارد مجلس كنيم، اين صد نفر 
در اقليت هس��تند، بايد چهل نفر ديگ��ر را ضميمه خود كنند 
ك��ه بتوانند يك قانون خوب تصويب كنن��د. بنابراين اگر ما به 
صورت نظام مند و با اس��تفاده از رويکرد های حزبی اين كار را 
انجام دهيم هم حزب متحول و ترغيب می شود تا برای كمك 
و برنامه ريزی وارد كار شود، همه افرادی كه در يك فراكسيون 
هستند به طرح مورد نظر نماينده رای می دهند. چه دور آينده 
چه دوره های ديگر اين مس��ئله مورد نظر اس��ت. هنگامی كه 
نماين��دگان وارد مجلس می ش��وند دوره كام��ل ببينند و همه 
مس��ائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را بشناس��ند با شناخت 
كامل نس��بت ب��ه ارتباطات در مجلس وارد مجلس ش��وند. در 
حال حاضر چنين ش��رايطی در مجلس وجود ندارد اما ش��دنی 
است. وضع آگاهی های فردی نمايندگان در حوزه قانونگذاری 
نامناسب است و بسياری از نمايندگان نمی دانند كه بکار بردن 
كلم��ات از نظر حقوقی چه تاثي��ری در جامعه می گذارد و چه 

مشکالتی را ممکن است بوجود بياورد.
نظرش�مابرایحضورنخبگانونهسیاس�یوندرمجلس

شورایاسالمیچیست؟
م��ردم معموال عالقه دارند به كس��انی كه خوب حرف می زنند، 
خوب وعده می دهند، به ديگران انتقاد می كنند و هيجان زمان 
انتخابات را باال می ببرند، رای دهند كه اين موضوع در نوع خود 

كار درستی نيست.
آياعقالدرمجلسشورایاسالمیبايدموضوعاتیببینند

كهموردنیازمردماستوآنرانمیبینندبپردازند؟
دقيقا درست است اما در حال حاضر اينگونه نيست و نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی به غير از نمايندگان شهر تهران، درگير 

مشکالت حوزه های انتخابيه خود هستند.
عمدهمراجعاتمردمبهجنابعالیمربوطبهچهموضوعاتی

است؟
متاسفانه مربوط به شغل، آب، برق، گاز، فقر، وام های پرداخت 
نش��ده بانکی، راه و آسفالت اس��ت. اين واقعيت تلخ وجود دارد 
ك��ه در هيچ جای دنيا ديده نمی ش��ود. عمده وقت نمايندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی به حل مش��کالت فردی و مسايل و 
گرفتاری های حوزه های انتخابيه صرف می شود. اما بايد توجه 
داش��ت كه ضرورت گس��ترش گفتمان تح��ول در قانونگذاری 
موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
نش��ود. بررسی آسيب شناس��انه موضوع از اين نظر دارای اهميت 

است.
بهنظرش�ماكش�ورازنظروجودنخب�گانوصاحبنظران
م�وردنیازبراینظ�امقانونگذاریدارایكمبوداس�ت؟آيا
تصدي�قنمیكنی�دكهدرمهاج�رتمغزها،ه�زاراننخبه

ايرانیتوسطكشورهایغربیجذبشدهومیشوند؟
بله قبول دارم. اين موضوع بايد مديريت شود. بايد نخبگان استعداد 
يابی شوند و از سنين پايين شناسايی شوند و به معيارهای ظاهری 
بسنده نشود. افراد برای نمايندگی مجلس شورای اسالمی بايد از 
نظر جامعه شناسی، روانشناسی و ساير توانايی های علمی و تجربی 
ورزيده باشند. اينکه نماينده با توجه به احساسات قومی و منطقه 
ای وارد مجلس شورای اسالمی شود و در اينجا نتواند كاری انجام 

دهد مشکلی است كه در حال حاضر با آن روبرو هستيم.
تحولدرقانونگذارینیازمندفکرتحولیاست.چرامركزپژوهش

هایمجلسشورایاسالمیدراينموردنقشآفريننیست؟
مركز پژوهش ها عموما درگير طرح ها و لوايح و روزمرگی در امور 
مجلس شورای اسالمی است. تا به حال نديده ام كه مركز پژوهش 
ها يك خط پيش��نهاد قانونگذاری بدهد. ب��ا بودجه كافی و وجود 
كارشناس��ان به تعداد زياد صرفا به ارائه گزارشات و انتشار كتاب 
ها بس��نده می كند و به صورت واقع��ی در قانونگذاری در كنار 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی نيست.

کتایون   مافی
mafi.katayoon@gmail.com

اشاره

بروز و تش���دید مش���کالت متعدد در زندگی 
مردم موضوعی نیست که بتوان به راحتی از 
آن گذشت و به امور غیرمهم دیگر پرداخت. 
ردیابی حل این دس���ت مشکالت در عرصه 
های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، 
از دغدغه های اساس���ی رسانه های گروهی 
در ایران اس���ت. از آنجا که اداره امور جامعه 
از طریق قانون انجام می شود، برای پیگیری 
علل ایجاد مشکالت در زندگی مردم چاره ای 
جز واکاوی دقیق جریان قانونگذاری کش���ور 
نیس���ت. از ای���ن رو با محمدعل���ی پورمختار 
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای 
اس���المی به گفتگو نشسته ایم، آنچه در پی 

می آید حاصل این گفتگو است.

مجلس توانا�یی 
ریل گذاری کالن 

اقتصاد کشور را ندارد

در گفتگو با محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ   
در مجلس مطرح شد: 


