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استيادرستاجرانشدنقانون؟
اگر نگاهی به اين مش��کالت داشته باشيم متوجه می شويم که اين مشکالت در 
حقيقت معلول و برآيند عوامل ديگر هستند. به عنوان مثال در بررسی معضالت 
و آس��يب های اجتماعی متوجه می شويم تنها متن موضوع مهم نيست و نبايد 
ب��ه آن پرداخت بلکه بايد دليل به وجود آمدن آنها را مورد بررس��ی قرار داد. به 
عنوان مثال يکی از مش��کالت اجتماعی فعلی در کشورمان موضوع طالق است. 
در اي��ن زمينه بايد عوامل و داليل وقوع طالق مورد بررس��ی قرار گيرد چرا که 
ط��الق معلول برخی از مش��کالت در ميان خانواده هاس��ت. ن��کات مهمی برای 
جلوگيری از اين معضل اجتماعی مطرح است ممکن است در ابتدای امر شناسايی 
نش��ده و تحقيقات الزم درباره آنها نگرفته اس��ت. برای نمونه ممکن است زوجين به 
کالس ه��ای آموزش��ی در زمينه يادگي��ری مهارت های زندگی نرفته باش��ند و 
مس��ائل زندگی را به درس��تی درک نکنند. از اين رو می توان نتيجه گرفت که 
طالق يک ش��به اتفاق نمی افتد بلکه عوامل زيادی برای بس��تر سازی مشکالت 
اجتماع��ی وجود دارد. در نمونه ای ديگر در نظر داش��ته باش��يد وقتی درهنگام 
عقد مهريه مهريه ۵۰۰ س��که ای طال تعيين می ش��ود، ممکن اس��ت برخی از 
افراد وسوس��ه ش��ده و با خود اينگونه فکر کنند که اين ميزان سرمايه می تواند 
زندگی، س��رمايه زندگی وی را به راحتی فراهم کند، بنابراين به جای سازگاری 
با همسرش بنای ناسازگاری گذاشته و از وی جدا می شود. متاسفانه يک چنين 
تفکر و مس��ئله ای در جامعه ما وجود دارد، در مورد مابقی مسائل نيز شرايط به 
همين گونه اس��ت، به عنوان مثال مسئله حاشيه نشينی را در نظر بگيرد. زمانی 
که دوازده سال خشکسالی در ۱۴ استان کشور روی می دهد، مردم که با بی آبی 
مواجه ش��ده اند، بتدريج کارهای خود را از دس��ت می دهند و توليد کاهش می 
يابد، اين امر بخصوص در مورد روس��تاها که درآمد آنها از کشاورزی و دامداری 
است شدت بيشتری خواهد يافت و روستائيان برای تامين معاش خود به سمت 
ش��هرهای بزرگ مهمان پذير و مهاجر پذير حرکت می کنند. در نتيجه اين امر 

به طور طبيعی حاشيه نش��ينی در اطراف اين ش��هرها را ش��کل می دهد که با 
معضالت بس��يار همراه اس��ت. بنابراين اين مسئله نشان می دهد که بايد عوامل 
هر مشکل را بررسی و برای آن راه حل عملی انديشيد. به همين ترتيب می توان 
به موارد ديگری از جمله گرانی و تورم پرداخت که مورد توجه شماس��ت از نظر 
قانون مس��ئله تورم و گرانی به ضعف توليد کاالی داخلی و مسائلی از اين قبيل 
ب��ر می گردد و م��ا در اين زمينه از نظر قانونی مش��کلی نداريم. دليل اين مدعا 
آن اس��ت که قوانين مختلفی در اين زمينه ها از جمله قانون رفع موانع توليد، در 
مجلس شورای اسالمی به تصويب رسيده است. اگر دولت به اين قانون وارد شود 
می تواند بر اساس آن به نتايج خوبی برای رفع تورم و گرانی دست يابد. همچنين 
اصل ۱۴۴ قانون اساس��ی که مورد بحث قرار گرفته و ضوابط مش��خصی در مورد 
آن تعيين شده است. ما قانون اقتصاد مقاومتی را بر اساس سياست های ابالغی 
مقام معظم رهبری در کش��ور داريم که ظرفيت بس��ياری را برای اقتصاد کشور 
تولي��د می کند. اما چقدر از ظرفيتی که کش��ور، مردم، معادن و يا غيره در اين 
زمينه استفاده شده است؟ برای اجرای اقتصاد مقاومتی با هدف رشد توليد ملی 
و خودکفايی در تمام عرصه ها، قوانين متعددی وجود دارد و مش��کلی در زمينه 
تدوين قانون نداريم. حتی در زمينه کمبود آب نيز قوانين مربوط با شورای عالی 
آب وجود دارد و مصوبات اين شورای و قانون 9 ماده ای، قانون توزيع منابع آب 
از اين جمله هستند. قانون برای همه دستگاه هايی که در دولت فعاليت می کند 
بس��ترهای الزم قانونی را فراهم کرده اس��ت. در مورد مسائلی هم که شما به آن 
اشاره کرديد مشکل ما قانون نيست بلکه ما گرفتار انباشت قانون هستيم و بايد 
به س��وی تنقيح قوانين برويم تا قوانين متناسب با شرايط زمانی و مکانی باشد. 
اصالح قوانين به اين معناست که شرايط فعلی نياز به يک سری قوانين دارد که 

در گذشته اينگونه نبوده است. 
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چيست؟
البت��ه اصالح قوانين چيز دور از ذهنی نيس��ت حتی برنامه شش��م توس��عه نيز 
چندين بار اصالح شده يا قوانين بودجه نيز اصالح می شود، در نظر داشته باشيد 
ک��ه ما جامعيت حضرت ح��ق را نداريم که بتوانيم همه چي��ز را ببينيم. چنين 
رويکردی فقط در انحصار خداوند متعال است. قوانين خداوند متعال است جامع 
و بدون حک و اصالح است اما قوانين بشری حتما دچار اصالح می شوند که اين 

امر نيز فقط مختص کشور ما نيست. 

درکشورهایديگرحجماصالحقوانينبهگستردگیآندرکشورماست؟
ب��ه هر اندازه باالخ��ره کم يا زياد آنها هم اصالحاتی دارن��د. البته ما نيز بر روی 
اصالحات قانون برنامه ريزی و پژوهش های زيادی را انجام داديم. اصالح قانون 
ممکن اس��ت در ش��رايط خاصی روی دهد، اين به معنای آن نيس��ت که خود 
بنيان قانون را اصالح می کنيم بلکه به معنای آن اس��ت که قوانين را متناس��ب 
با شرايط و نياز جامعه تکميل خواهيم کرد. برای نمونه در مورد موضوع تقويت 
پيام رس��ان های داخلی اين بررس��ی ها را انجام داده ايم. در قوانين مرتبط به 
پيام رس��ان های داخلی و بومی يک تبص��ره و الحاقيه به ماده يک قانون فضای 
مج��ازی اضافه کرديم و قانون را به ش��کل دو فوريت��ی ارائه داديم. اما بعد از آن 
مق��ام معظم رهبری فرمودند که ورود به حريم ش��خصی افراد حرام اس��ت و بر 
اين نکته تاکيد کردند. در تدوين آن قانون به اين مسئله اشراف کامل نداشتيم، 
بنابراين الزم بود تا بر اين اس��اس فرمايش ايشان يک تبصره به تبصره ۱ اضافه 
ش��ود. بنابراين بر اين اساس در قانون جديد تاکيد کرديم که ورود به داده های 
مردم در پيام رس��ان ها ممنوع اس��ت. چنين موردی در گذشته وجود نداشت و 
ما با توجه به فتوا و مطالبه مقام معظم رهبری اين اقدام را انجام داديم. در عين 
حال به دليل برخی از مسائل، الزم بود که پيام رسان های داخلی کشور تقويت 
شود. بنابراين اين امر نياز به يک طرح دو فوريتی داشت تا بتوان از مسير آن به 
اين هدف رس��يد، اين اقدام اصالح و تکميل قانون است و اصالحاتی که صورت 
می گيرد در اکثر موارد به اين ش��کل اس��ت. البته زمانی هم هست که بندی در 
قانون عنوان شده است اما در داخل کشور اجرايی نمی شود و امکان اجرای آن 
وجود ندارد. در اين ش��رايط با الحاق کلمه ای ب��ه قانون می توان متن قانون را 
مطابق زمان اصالح کرد تا قانون کارايی خود را ازدست ندهد. به عنوان مثال در 
پايان دوره مجلس نهم، نمايندگان به اين نتيجه رس��يدند که بايد تنقيح قوانين 
اجرا ش��ود، تعبير اين تصميم اين بود ک��ه پااليش قوانين در ابعاد و عرصه های 

مختلف صورت گيرد. 

علتچنينتصميمیدرمجلسچهبود؟
عل��ت اين اق��دام اول تراکم قانون و بعد عدم اجرای برخ��ی از موارد قانونی بود. 
چنين شرايطی ضرورت پااليش قوانين را ايجاب می کرد. بنابراين اين کار را در 
کميس��يون فرهنگی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اداره قوانين شروع 
کردي��م و پااليش فرهنگی قوانين را انجام داديم. در اثر اين اقدام، به اين نتيجه 
رس��يديم که برخی از دستگاه ها در کش��ور موازی کاری انجام می دهند و بايد 
ادغام ش��وند. اين امر هم به نفع کش��ور و هم به نفع دستگاه ها بود. از اين رو بر 
اين باورم که تنقيح قوانين و پااليش آن می تواند کشور را به سمت مسائل موثر 
ببرد. نکته ديگری که در اين مورد مطرح اس��ت، تاکيد بر کار کارشناسی است. 
گاهی قوانين يک يا دو فوريتی به گونه ای اس��ت که الزم اس��ت بر روی آن کار 
کارشناس��ی صورت گيرد و اگر اين اقدام انجام نش��ود، اگر قانون در مجلس رای 
آورده و تصويب ش��ود، نتيجه اش اين اس��ت که قانونی مصوب شده که در عمل 
کارايی ندارد و اجرا نمی ش��ود. اجرا نش��دن قانون به اين معناست که تدوين و 
تصويب آن کار کارشناس��ی ديده نش��ده اين نکته ای اس��ت که ما در آن ضعف 
داريم. به نظر من اين مس��ئله اصلی ترين دليل اجرا نشدن قانون همين مسئله 

است و در پيش نويس قانون اصلی ترين مورد محسوب می شود. 

منظورجنابعالیايناس�تکهپيشنويسقوانيننيازمندکارکارشناس�یوانجام

اصالحاتاست؟
اصلی ترين نکته همين اس��ت. متاس��فانه مراکز پژوهشی کش��ور هيچ گاه هنگام 
تدوين قانون پای کار حاضر نمی ش��وند اما وقتی مس��ئله ای به وجود می آيد و در 
مجلس مطرح می ش��ود، فرياد آن ها بلند می شود، که کار کارشناسی نيست. اين 
انتقاد در آن زمان دير است. بايد زمانی که کارشناسان به کميسيون ها دعوت می 
شوند، نظر کارشناسی دهند و اصل مشکالت در همين جا نهفته است. موقعی که 
کارش��ناس مربوطه حاضر نمی ش��ود و به جای معاون وزير و يا شخص ديگری در 
جلسه کميسيون حضور می يابد، نمی تواند به کميسيون نظر کارشناسی بدهد. وقتی از 
افراد غير کارشناس نظر کارشناسی و دستگاه مرتبط به آنها را می خواهيم آنها نمی توانند 
نظ��رات کارآم��دی بدهند و در باره موضوع پيش نويس ه��ا اظهار بی اطالعی می 
کنند. اين در حالی اس��ت که بهترين زمانی که دس��تگاه ها می توانند نمايندگان 
را در کميسيون ها قانع کنند همين زمان است. نکته ديگری نوع نگرش برخی از 
کارشناس��ان به مسائل داخلی اس��ت. نگرش اين گروه نشات گرفته از نگرش های 
اروپايی و غربی اس��ت. بارها شاهد بوده ايم که در بسياری از موارد طرح ها و لوايح 
که با کارشناسی تدوين شده، از جايی اقتباس شده و به نظر می رسد که کارشناس 
مذکور می خواهد بر اساس رويکرد خود در آن ها اعمال نظر کند. به عنوان مثال 
بارها در تدوين برخی از قوانين اجتماعی می ديديم که قوانين پوشش آسيب های 
اجتماعی را به خود گرفته اما افراد به اين بهانه به دنبال دس��تيابی به مقاصد خود 

هستند. نمونه اين مسئله را می توان درتدوين سند ۲۰۳۰ ديد. چنين مسئله ای 
تا حدی موجب نگرانی اس��ت و بايد به آن توجه ش��ود. همچنين تشخيص آن نيز 
سخت است و ظرافت می خواهد. عامل ديگر در اين مسئله ضوابط قانونی است، به 
نحوی که برخی از قوانين برای يک بخش از مجموعه قوانين نظام نوشته می شوند. 
اين مس��ئله نگاهی جزئی نگر اس��ت، نه نگاهی کالن. يعنی نگاه کالن درتغييراتی 
که در لوايح دولت اعالم می ش��ود وجود ندارد و اصالحات بخش��ی برای افراد مهم 
تر است. در نظر داشته باشيد کسی که به شکل کالن به مسائل کشور می نگرد و 
کليه امور اقتصادی، سياسی، فرهنگی و آموزشی و.... را در نظر دارد، هيچ گاه دچار 
چنين مشکالتی نمی شود. کارشناسی مسائل کالن کشور به اين معناست که افراد 
که نسبت به مسائل آگاهی دارند ما اگر افراد با ديد بخشی نگری وارد ميدان شوند، 

اش��کاالت متعددی در نظام قانونگذاری شکل گرفته و نياز به اصالح قوانين کشور 
را تش��ديد می کند. در بس��ياری از موارد، کارشناسی ها نيز مستقل نيست و افراد 
وامدار کسی هستند و کارشناسی ها ی خود را بر اساس گرفتاری هايشان طراحی 
می کنند. نمونه اين مس��ئله را در مورد فردی ديدم که برای آب شرب اصفهان در 
سازمان برنامه و بودجه تصميم می گرفت و به صراحت می گفت که سه سال است که 
بودجه ای برای تامين آب شرب استان اصفهان در نظر نگرفته است. او تاکيد می کرد 
که امسال نيز بايد ببيند، آيا می توان بودجه ای به اين مسئله اختصاص داد يا خير! 
اين نوع تصميم گيری نش��ان می دهد که اين گونه افراد به راحتی با سرنوش��ت ۵ 
ميليون نفر آدم بازی می کنند. وقتی از کسی نظر کارشناسی می خواهيم يعنی به 
وی اعتماد می کنيم و تصميم گيری کارشناس بايد الهی و اعتقادی باشد. در کل 
عوامل متعددی برای اصالح قوانين وجود دارد و همين امر موجب می ش��ود که با 

اصالحات مکرر قوانين و تصويب يا رد روبرو شويم.

باتوجهبهنظراتشماآيامشکالتکشوربهنحوهقانونگذاریبرمیگردد؟
در اي��ن رابطه موارد متع��ددی وجود دارد. به عنوان نمونه يکس��ال قانون عفاف و 
حجاب را مورد بررس��ی قرار داديم و اولين مانع روبروی اين قانون تداخل وظايف 
دستگاه ها بود. از سوی ديگر اجرای قانون نيز ضمانت کافی نداشت. بدون ضمانت 
قان��ون کارايی الزم را ندارد و اجرايی نمی ش��ود. همچنين اعتقاد مجری قانون به 
اجرای آن يکی از داليلی اس��ت که در اجرا نش��دن قانون مطرح است يعنی قانون 
درس��ت نوشته می ش��ود اما مجری اعتقادی به اجرای آن ندارد. در حال حاضر از 
سوی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بيش از ۳۰۰ وظيفه در مورد عفاف و حجاب 
برای ۲۶ دستگاه نوشته شده است. من دليل اجرا نشدن اين قانون را مورد مطالعه 
و بررسی قرار دادم. از تمامی دستگاه های مرتبط خواستم تا دليل اجرا نشدن اين 
قانون را توضيح دهند. به نکته جالی در اين ميان دست يافتم. هر يک از دستگاه ها 
وظيفه اجرای قانون را مسئوليت دستگاه ديگر می دانست. يعنی وقتی به دستگاه 
ال��ف می گفتيم چرا قانون را اجرا نکرديد، در پاس��خ اعالم م��ی کرد که اين اقدام 
وظيفه دس��تگاه مذکور نبوده و به دس��تگاه ب بر می گردد. وقتی هم از دس��تگاه 
ب سوال می کرديم دستگاه ديگر را مسئول می دانست و به اين ترتيب هر يک از 
دس��تگاه ها به گونه ای از زير بار مس��ئوليت شانه خالی می کردند. بايد اين ضعف را 

برطرف کنيم. 

  دوشنبه  8 مهر1398  شماره 5132 

اذان ظهر: 11:55 اذان مغرب: 19:07 اذان صبح فردا: 4:34  طلوع آفتاب فردا: 5:59

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا
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نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک ۱۶ 

نمابر: 88۰۰7۵7۵  تلفن: 88۰۱۳87۰-۶ 
شاپا: ۳9۴7 - ۲۰۰8 کدپستي: ۱۴۳8۶۳۴87۱ 

سازمانآگهيها: 88۰۰۶9۶9 
چاپ: کارگر ۶۶8۱7۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامعلیعليهالسالم:

هيچ يک از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد و جز از گناه خود نترسد.

وز حدیث ر

فداکاری شهيدان و گذشت خانواده ها و حضور رزمندگان ما بود که ابرهای 
تيره و تار آن روزگار دشوار را از افق زندگی اين ملت زدود .

گفتگو

کاشان
°34 °17

رهبر انقالب:

  شرکت آب منطقه اى قزوین در نظر دارد: یک دستگاه مینى بوس قابل شماره گذارى خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى یک 
مرحله اى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran) به شماره مزایده  1098001107000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

- موضوع مزایده : فروش یک (1) دستگاه مینى بوس قابل شماره گذاري با مشخصات ذیل:

- زمان و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول لغایت پنج روز پس از چاپ نوبت دوم (از تاریخ 98/07/08 
لغایت 98/07/14) 

- زمان و محل تحویل اسناد مزایده: 10روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده (حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
 (98/07/24

- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 
تضممین مورد قبول مطابق بندهاى ( الف، ب، پ، ج، چ و ح) ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتى ( موضوع تصویب نامه هیئت وزیران  به 
شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/9/22) مى باشد. تضمین ها باید حداقل سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و 

قابل تمدید نیز باشد.
IR940100004001119306377101 واریز نقدى به شماره حساب شبا بانک ملى شعبه امام خمینى قزوین -

مزایده گران موظف و مکلف هستند نسبت به تهیه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ فوق اقدام نموده و پس از بارگذارى در سامانه اصل 
تضمین را حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 به آدرس- میدان دروازه رشت- بلوار شهید باهنر- شرکت آب منطقه 

اى قزوین- دبیرخانه حراست تحویل نمایند.
-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند در ساعات ادارى به دفتر قراردادهاى شرکت مراجعه یا با تلفن هاى :  8- 33239655-

028 داخلى 220-219 تماس حاصل نمایند .
-  محل و زمان گشایش پیشنهادها: بازگشایى راس ساعت 13:30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 در اتاق مناقصات مزایده 

گزار خواهد بود.  
- زمان بازدید از خودروها : متقاضیان میتوانند از تاریخ 98/07/13 لغایت 98/07/20 از ساعت 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر نسبت به 

بازدید از خودروها اقدام نمایند.
  qzrw@wrm.ir و info@QZRW.ir : آدرس الکترونیکى

نوبت اول 98/07/08 
نوبت دوم 98/07/09    

ظرفیتپالك خودرومدلتیپنام خودروردیف
(نفر)

مبلغ سوختشماره موتوررنگ
تضمین(ریال)

مینى بوس 1
هیونداى

سفید 7919-897 الف 138812کروز
روغنى

85,000,000گازوئیل37912009411003

توان کارشناسی مجلس شورای اسالمی ضعیف است
در بخش اول گفتگو با حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد

کتایون   مافی
mafi.katayoon@gmail.com

اشاره: وجودمشکالتمتعدددرزندگیمردموموضوعتورمقانونوقانونگذاری،موجبشدهاستکهناکارآمدیقوانيندرکشورازسویصاحبنظرانموردبحث
وبررسیقرارگيرد.بررسیروندقانونگذاریدرايرانباسابقهبيشاز110سالهخودکاریمهموضروریاستومیتوانددرحلمشکالتزندگیمردمموثرباشد.
ناکارآمدیقوانيندارایعللوآثارمتعددیاس�تکههرکدامدرمقولهایخاصقابلبازبينیوکنکاشاس�ت.نوش�تارحاضرمتنبخشاولگفتگوباحجتاالسالم

احمدسالکنمايندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیپيرامونارزيابیعملکردقانونوقانونگذاراناستکههماکنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

متاس���فانه مراکز پژوهش���ی کش���ور هیچ گاه هنگام تدوین 
قانون پای کار حاضر نمی شوند اما وقتی مسئله ای به وجود 
م���ی آید و در مجلس مطرح می ش���ود، فریاد آن ها بلند 
می ش���ود، که کار کارشناس���ی نیس���ت. این انتقاد در آن 
زمان دیر است. باید زمانی که کارشناسان به کمیسیون ها 
دعوت می شوند، نظر کارشناسی دهند و اصل مشکالت 
در همین جا نهفته اس���ت. موقعی که کارش���ناس مربوطه 
حاضر نمی شود و به جای معاون وزیر و یا شخص دیگری در 
جلسه کمیسیون حضور می یابد، نمی تواند به کمیسیون 

نظر کارشناسی بدهد

بارها شاهد بوده ایم که در بسیاری از موارد طرح ها و 
لوایح که با کارشناسی تدوین شده، از جایی اقتباس 
ش���ده و ب���ه نظر می رس���د ک���ه کارش���ناس مذکور می 
خواه���د بر اس���اس رویکرد خ���ود در آن ها اعمال نظر 
کن���د. به عنوان مثال بارها در تدوین برخی از قوانین 
اجتماعی می دیدیم که قوانین پوش���ش آسیب های 
اجتماع���ی را ب���ه خود گرفته اما اف���راد به این بهانه به 

دنبال دستیابی به مقاصد خود هستند

گاه���ی قوانی���ن یک یا دو فوریتی به گونه ای اس���ت که الزم 
است بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد و اگر این اقدام 
انجام نشود، و قانون در مجلس رای آورده و تصویب شود، 
نتیجه اش این اس���ت که قانونی مصوب ش���ده که در عمل 
کارای���ی ندارد و اجرا نمی ش���ود. اجرا نش���دن قانون به این 
معناست که در  تدوین و تصویب آن کار کارشناسی دیده 

نشده و این نکته ای است که ما در آن ضعف داریم


