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خوانندگانمیگذرد:

 نظر ش���ما پیرام���ون تعدد مراجع و مراک���ز قانونگذاری 
در کشور چیست؟

در ابتدای انقالب در مورد تعدد دس��تگاه ها، دس��تور از سوی 
حض��رت امام )ره ( صادر ش��د و در آن زم��ان کارايی خود را 
داش��ت اما در حال حاضر بايد تدبيری در اين زمينه انديشيده 
ش��ود. بعدها مقام معظم رهبری دستور پااليش قوانين مرتبط 
با دس��تگاه ها را ص��ادر فرمودند و از نمايندگان خواس��تند تا 
اي��ن موضوع را در قالب طراح��ی قانون تدوين کنند. بر همين 
اس��اس بود به موضوع تعدد دس��تگاه ها ورود کرديم، در دوره 
مجلس نهم وارد اين موضوع شديم. اوايل امسال نيز اين قانون 
را پاالي��ش کرده، تداخالت دس��تگاه ها و ماموريت های اصلی 
آنها را مش��خص کرديم. به عنوان مثال عملکرد صدا و سيما را 
مورد بررسی قرار داده و در مورد آن سوال کرديم. اينکه صدا و 
سيما چه ماموريتی دارد؟ و آيا اين وظيفه تنها به اين سازمان 
بر می گردد يا خير؟ ماموريت های ذاتی صدا و سيما بر اساس 
آيين نامه و دس��تورالعمل ها تعيين می ش��ود، در بحث عفاف 
و حجاب صدا و س��يما پن��ج ماموريت ذاتی و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ۲۰ ماموريت دارد. در اين ميان هم تنها بين ۲ تا 
۵ ماموريت به وزارت ارشاد بر می گردد و مابقی به دستگاهای 
ديگ��ر مرتبط می ش��ود. با اين اقدام جل��وی تداخل ماموريت 
دس��تگاه ها گرفته می شود و هيچ دستگاهی نمی تواند مدعی 
ش��ود که مس��ئله به من ربطی ندارد. عالوه بر اين در پااليش 
اين قوانين برای آنها ضمانت اجرايی نيز تعريف و بر اين اساس 

تاکيد کرديم که اگر قانون فوق الذکر از س��وی دستگاهی اجرا 
نشود باالترين مسئول دستگاه، بايد پاسخگو باشد.

 یعنی برای قانون مجددا قانون نوشتید؟
خي��ر، اين يعنی برای اجرای همان م��اده قانونی، ضمانت قرار 

داديم. 
  دلیل اینکه در اغلب موارد در قوانین تداخل متعدد 

وجود دارد چیست؟
اگر عميقا مس��ئله را مورد بررسی قرار دهيم، پااليش قانون به 
اين معنا نيس��ت که نظام قانونی در کشور به هم ريخته است. 
آنچه در اين جا به آن اش��اره داريم تالش برای رفع اش��کاالت 
قواني��ن و تعيين ضمانت اجرا اس��ت. وقتی ضمانت اجرا وجود 
داشته باش��د مدير نمی تواند در برابر اجرای آن مخالفت کند. 
مس��ئولين بايد باور کند که اجرای قانون وظيفه آنهاست و آنها 
خود قانون نيس��تند. اکنون برخی از مديران خود را قانون می 
دانن��د. به عنوان نمونه در دولت های نهم و دهم، دبير گزينش 
کل کش��ور بودم، اما در آن زمان با ۷ تن از وزرای دولت دهم 
در مورد گزينش دچار اختالف نظر ش��دم. دليل اين مس��ئله 
اين بود که آنها قانون را باور نداش��تند و می گفتند که وزيران 
اين اجازه را دارند که به ش��کل اتوبوسی مديران خود را جابجا 
کنند. اس��تدالل آنها اين بود که بايد افرادی را که می خواهند 
با آنها کارکنند، از باالترين تا پايين ترين کارمندان، بشناس��ند 
و انتخاب کنند. در آن زمان اين استدالل را داشتيم که انتخاب 
همکاران از س��وی وزرا ايرادی ندارد اما بايس��تی افراد از فيلتر 
گزين��ش عبور کنند. اين امر قانون کلی کش��ور اس��ت که به 
دس��تور ش��خص امام )ره ( انجام و اکنون نيز جزو دس��تورات 
مقام معظم رهبری اس��ت. بايس��تی تمام افراد ب��رای ورود به 
دس��تگاه ها ی دولتی گزينش ش��وند و اگر اين اقدام بدرستی 
انجام می شد، وضعيت اين روزهای کشور به گونه ای ديگر بود 
و سر منش��ا فساد اداری از بين می رفت. وقتی فردی گزينش 
نش��ده، با وی مصاحبه صورت نگرفته و تحقيقات الزم راجع به 
وی انجام نش��ده، چطور می توان گفت که بررسی کاملی راجع 
ب��ه وی صورت گرفته اس��ت؟ وقتی افراد به ط��ور کامل مورد 

بررس��ی قرار نمی گيرند و به تخصص آنها توجهی نمی ش��ود، 
م��ی بينيم که ش��خصی با ديپلم معاون وزير ش��ده و به جای 
ي��ک دکتر متخصص برای کش��ور تصميم می گيرد. آيا چنين 
اقدامی کشور را به جلو می برد؟ مديران دولتی مخالف گزينش 
هس��تند و خود را قان��ون می دانند. آنها تاکي��د دارند که بايد 
بتوانن��د هر کس را می خواهن��د، انتخاب کنند و گزينش حق 
دخالت ندارد. حتی برخی از وزار به من می گفتند که در مورد 
فالن ش��خص از وزارت اطالعات استعالم گرفته اند و نيازی به 
گزينش نيس��ت. اما من به آنها ي��ادآوری می کردم که وزارت 
اطالعات درمورد ش��رايط امنيتی ش��خص مورد نظر اطالعات 
می دهد و می گويد که مش��کل امنيتی ن��دارد ولی در موارد 
ديگر چه؟ فردی که س��وء س��ابقه در استفاده از اموال عمومی 
و يا مس��ئله ديگر اخالقی دارد که نبايد مسئوليت و منصب به 
وی واگذار ش��ود، بنابراين قانون گزينش بايد اجرا ش��ود و اين 
به نفع دس��تگاه و وزير است. به طور مثال اگر روزی اتفاقی در 
دفتر وزيری روی دهد، اگر وزير قائل به گزينش باش��د آبروی 
وی نمی رود اما درزمانی که وی قائل به گزينش نباشد آبروی 
دس��تگاه و ش��خص وزير به خطر می افتد. مسئولين بايد توجه 
داش��ته باش��ند که تنها ارتباطات و باند بازی کار آنها را پيش 
نخواهد برد. مشکل ديگر در زمينه قانون گذاری، وجود مشکل 
در اجرای قانون اس��ت. اکنون کشور با تراکم قانون روبرو است 
بايد پاالي��ش قوانين صورت گيرد. قوانين ع��الوه بر آنکه بايد 
منطبق با ش��رع و قانون اساسی باشند، بايد در تمام عرصه ها 
با ش��رايط زمانی و مکانی مطابقت داشته و کارشناسی شده و 
به ش��کل همه جانبه مورد بررس��ی قرار گيرند. مجريان کشور 
ه��م بايد برای اجرای قانون آم��وزش ببينند تا بتوانند از عهده 
مس��ئوليت وزارتخانه ای که به آنها س��پرده می شود، به خوبی 

برآيند. 
  قانون اساسی حقوقی را برای مردم قرار داده است، 
ش���ما در صحب���ت های خ���ود راج���ع به مجل���س و نظام 
کارشناس���ی در کش���ور به نکاتی اش���اره کردی���د با وجود 
قوانین مکرر، مجریانی هس���تند که اعتقادی به اجرای 

قان���ون ندارن���د، آیا در این ش���رایط قوانی���ن قادر به حل 
مشکالت مردم هستند؟

بله ايراداتی به نظام قانون گذاری وارد است اما کشور امريکا که 
کشوری قدرتمند است، بعد از صد سال آمريکا شکل قانونمند 
به خود گرفت. قانونمندی امريکا نيز ناشی از پژوهش بود. بعد 
از انقالب بسياری در سر راه نظام قرار داشت، که از جمله می 
توان به خس��ارت های جنگ تحميلی اشاره کرد. اما کشور رو 
به کمال می رود و اين تفکر که چهار دهه از انقالب گذشته و 
کشور هنوز قانونمند نشده، جلوی کمال و پيشرفت را می گيرد. 
کشور در مسير رو به جلو پيش می رود و تعداد زيادی از برنامه 

های توسعه در کشور تصويب شده است.
  چرا هیچ یک از برنامه های توسعه بیش از ۳۰ درصد 

تحقق پیدا نکرده است؟
البت��ه از اين رويکرد می توان اينگونه اس��تنباط کرد که گويی 
کش��ور خوابيده و هيچ کاری در آن انجام نمی ش��ود، اين طور 
نيس��ت، خيلی کارها انجام ش��ده اما اهداف آرمانی کشور هنوز 

محقق نشده است.
 آیا الزم است تا در دهه چهارم به چالش قانونگذاری 
وارد ش���ده و به جای آن که مشکالت مردم روی سرمان 

آوار شود، خود به استقبال حل آن برویم؟
آنچه که ش��ما به آن اش��اره کرديد که کشور با قانون اداره می 
شود قبول دارم و درس��ت می دانم، اما اين مشکالت ذيل يک 
مشکل اساس��ی قرار دارد. اشکال اينجاس��ت که قانونگذاری با 
آيين نامه داخلی در مجلس ش��ورای اس��المی اجرا می شود. با 
اين روش مشکالت زندگی مردم در سال ۹۸ نيز بر طرف نمی شود، 
چرا که با اين ش��يوه مدام قان��ون روی قانون می گذاريم. البته 
مشکالت فعلی، کل مشکالت مردم نيست بلکه بيشتر مشکالت 

اقتصادی و معيشتی آنها را در بر می گيرد. 
  آی���ا نظام قانونگ���ذاری ای���راد دارد و قوانین حاصل از 
این نظام ظرفیت تحقق حل مش���کالت زندگی مردم را 

دارد؟
منکر اين نيس��تيم که 6 برنامه تدوين شده، ۱۰۰ درصد عمل 

ش��ده نشده اس��ت، اما دليل آن مصوبات پنج ساله نيست. اين 
مسئله علت های بيرونی هم دارد، بنابراين بايد با در نظر گرفتن 
اين علت ها در مورد بررس��ی مسئله پيش برويم. آنچه که می 
گوييد واقعيت هاست اما در نظر بگيريد که مجريانی در کشور 
داريم که می خواهند نظام را زمين بزنند. البته در مورد قانون، 
اش��کال تدوين قانون نيست بلکه اشکال در دستگاهی است که 
قرار اس��ت قانون را اجرا کن��د. در ضمن نمی خواهم بگويم که 
کدام وزير پش��ت پرده قراردادهای خ��ود را چگونه می بندد و 
چطور عمل می کند تا کش��ور را تحويل ديگران بدهد. از طرف 
ديگر اجرا نش��دن قانون به موضوعات ديگری نيز مرتبط است. 
يعنی برخی از مش��کالت به ساختار تشکيالتی نظام جمهوری 
اس��المی ايران می رس��د که نياز به واکاوی بسيار جدی دارد. 
برای اجرای برخی از قوانين، آيين نامه اجرايی نوشته می شود 
که در اينجا  آيين نامه به قانون تبديل می ش��ود که اصل قانون 
تحت شعاع آيين نامه قرار می گيرد. در حال حاضر بانک های ما 
گرفتار اين مسئله هستند قانون می دهيم اما آيين نامه آنها اجرا 
نمی شود. به نظر می رسد که آيين نامه برعکس قانون اجرا می شود، 
يعنی که هميش��ه در مجلس داد می زنيم که چرا بانک ها اين 
کار را می کنند و چرا آن کار را می کند، اما اين مشکالت ريشه 
در اي��ن دارد ک��ه آيين نامه جای خود را ب��ا قانون عوض کرده 
اس��ت. مجلس اختيار تدوين آيين نامه را داده اس��ت اما نگفته 
که آيين نامه قانون را تحت تاثير خود قرار ندهد. در نظر داشته 
باشيد که دستگاه ها طبق قانون اساسی وظايفی دارند، ما طبق 
قانون اساسی نمی توانيم در وظايف آنها دخالت کنيم. بنابراين 
بايد بر اس��اس قانون اساسی کار کنيم. اما در نظر داشته باشيد 
که اگر تمام مسائل قانونی در مسير جناح بازی ها و گروه گرايی 
ها بيافتد مس��ئله گونه ای ديگر می ش��ود، و تمام مسير تحت 
تاثير تصميمات سياس��ی قرار می گي��رد. بنابراين برای اصالح 
اين مسئله بايد پااليش قانون و قانون گذاری بر اساس نيازهای 
داخل کشور صورت گيرد و در اين مسير شرايط زمانی و مکانی 
داخلی و بين المللی در نظر گرفته ش��ود. همچنين تمام موارد 

کارشناسی شده و بررسی شود. 
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 کشتار دانش  آموزان در دانشگاه تهران توسط مزدوران رژيم پهلوي و روز دانش آموز 

)۱3۵۷ ش(  رحلت عالم بزرگوار سيدابوالحسن اصفهاني مرجع اعالي شيعه )۱3۲۵ ش(
 تبعيد امام خميني )ره( از قم به ترکيه توسط رژيم فاسد پهلوي )۱343 ش(   

(آب یعنی زندگى)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پیشنهاد دهندگان موظف می باشند 
اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم را شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت 

فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایی تجهیز چاه، احداث موتورخانه و خط انتقال روستاي طاشکوییه از توابع شهرستان حاجی آباد

2- مبلغ برآورد اولیه کارفرما : 35/620/500/549 ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/781/025/027 ریال

4-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه هاي مقرر در ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94 بشرح مندرج 
در اسناد مناقصه

5- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب 4001108304019773 بانک مرکزي بابت خرید اسناد مناقصه 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

6-  مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از 1398/8/12 لغایت 1398/8/16 ساعت 19:00
7- مهلت زمان ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 مورخ 1398/8/26

8-  تاریخ بازگشائی پیشنهادات: در ساعت 9 صبح مورخ 1398/8/27
9- محل بازگشائی پیشنهادات: سالن کنفرانس شرکت آب وفاضالب روستائی استان هرمزگان

10- رشته و پایه مورد نیاز: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس: بندرعباس . بلوار 
امام  حسین(ع)،  جنبب اداره استاندارد . شرکت آب و فاضالب روستائی استان هرمزگان . اداره حقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 

. تلفن  3- 33338002 - 076
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران  021-41934 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/13
شناسه آگهى : 649714

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایى 

استان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید آسفالت
ت اول

نوب

ش�هرداری ازندریان در نظر دارد در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی ش�هرداریها و به اس�تناد بند 5 مصوبه ش�ماره 81 مورخ 1398/6/12 ش�ورای 
اس�امی ش�هر ازندریان ،نس�بت به خرید حدود 3000 تن آس�فالت توپکا 019 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به س�امانه ستاد به نشانی سایت www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 2098090664000003 

مراجعه نمایند.شرایط مناقصه:
1- 5 % پنج درصد ) سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 

به حساب شبا IR110150000000978800090204 نزد بانک سپه ازندریان بنام شهرداری ازندریان(
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخه 1398/08/19 می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول تا سوم تا هنگام عقد قرارداد با برنده مناقصه ، نزد شهرداری ازندریان باقی می ماند. 

5- سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است و شرکت در مناقصه به منزله پذیرش کلیه شرایط مناقصه می باشد. 
روابط عمومی شهرداری ازندریان6- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان ساعت 19 روز چهارشنبه مورخه 1398/8/29 می باشد.

برخی از مدیران کشور خود را قانون می دانند!
در بخش دوم گفتگو با حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

کتايونمافی

وقتی افراد به طور کامل مورد بررسی 
قرار نمی گیرند و به تخصص آنها 

توجهی نمی شود، می بینیم که 
شخصی  با دیپلم معاون وزیر شده 
و به جای یک دکتر متخصص برای 

کشور تصمیم می گیرد. مدیران 
دولتی مخالف گزینش هستند و خود 

را قانون می دانند. 


