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امام علی(ع):

با صدقه و صله رحم ،گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب
پروردگارتان گردانيد.

چالشقانون
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای

مجلسشورایاسالمیازتقسیمکارملیقانونگذاری
پیگیریمیکند:

فاصله معنادار قانونگذاری
سنتی از اصول قانونگذاری
استاندارد!؟
دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره :قانونگذاری دارای ترتیبات و تشریفات خاصی است
ک��ه از آن به عنوان اصول قانونگذاری یاد می ش��ود .رعایت
اص��ول قانونگذاری به تصویب و اجرای قوانین کارآمد و عدم
رعایت آن به تصویب و اجرای قوانین ناتوان منجر می شود.
برای باالبردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی استفاده شده است که
امکان هر گونه برداش��ت س��لیقه ای و تفسیر شخصی را به
حداقل برساند و ضمنا برای بررسی و تحلیل نیاز به استدالل
و بح��ث های نظری فراوان نباش��د .این نوش��تار به بحث و
بررسی پیرامون اصول قانونگذاری می پردازد که هم اکنون
از نظر خوانندگان میگذرد:

اصول قانونگذاری

براي اين كه مرجع صالح قانونگـذار بتوانـد قواعـد حقـوقي
اي را وضـ��ع كنـد كـه تمـام ويژگـي هـاي ضروري را دارا
ب��وده و هدف مورد نظر از قانونگذاري را تأمين كند ،بايد بر
اس��اس اصولي خاص ب��ه اين عمل اقدام كن��د .در حقيقت
چيس��تي قانون ،ويژگي هـاي قـانون و هـدف و فلسـفه آن
بايـد در يـك رابطه س��ازگار و همگرا ب��ا اصول قانونگذاري
قرار گيرند تا قواعد حقوقي براس��اس مبنايي قابل قبـول و
از مناب��ع معتبر تولد يافت��ه و كاركردهاي مورد نظر خود را
انجام دهند .پـاره اي از اصـول مهم قانونگذاري شامل موارد
زیر است:
اول) عدم تجاوز از چارچوب اختيارات،
دوم) قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض)،
سوم) حفظ و تأمين منفعت عمومي،
چهارم) رعايت اصول عقالني،
پنجم) سازگاري با كليت نظام حقوقي،
ششم) تقويت همگرايي اجتماعي،
هفتم) قانونگذاري علني،
هشتم) تقنين واقع گرا،
نهم) وضع قانون متناسب با منابع و امكانات،
دهم) رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي.
منبع :گزارش ش��ماره  ۶۹۸۱مرک��ز پژوهش های مجلس
شورای اس�لامی با عنوان «آش��نايي اجمالي با كليات علم
حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (»)۲

شرح ماجرا

 گزاره اول :بدون تردید وجود مشکالت متعدد مانند گرانی،بیکاری ،فقر ،طالق ،اعتیاد ،حاش��یه نشینی ،مشکل خرید و
اجاره مسکن ،افزایش س��ن ازدواج ،تجمل گرایی ،مهاجرت
مغزه��ا ،واردات بی رویه ،قاچاق کاال ،خشکس��الی ،ترافیک،
مصرف گرایی ،رشوه ،مدرک گرایی ،کاغذبازی اداری ،پارتی
بازی ،فس��اد اداری ،افت بهره وری ،بدحجابی ،پرخاشگری و
بداخالقی ،عدم تامین رفاه عمومی ،احتکار ،تجمل گرایی و
زندگی اشرافی ،اسراف و زیاده خواهی ،تکدی گری ،کودکان
کار و خیابان ،بی خانمانی و کارتن خوابی ،تهاجم فرهنگی،
خودکش��ی ،بزه کاری ،بافت فرس��وده ش��هری و روستایی،

بی کفایتی مدیریت بح��ران ،آلودگی هوا ،اختالف طبقاتی،
مدپرس��تی ،تصادفات ج��اده ای ،پدی��ده ریزگردها ،نابودی
جن��گل ها ،بیابان زایی و فرس��ایش خ��اک ،نارضایتی های
صنفی و ش��غلی ،خرافه گرایی ،کمبود سرانه مطالعه و سایر
آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم
های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
 گ��زاره دوم :پیرام��ون هر یک از مش��کالت زندگی مردم،ده ه��ا و یا صدها قانون ریز و درش��ت وجود دارد که ظاهرا
اصول قانونگ��ذاری را طی کرده ان��د و در صورت کارآمدی
نمی بایست تاکنون از مشکالت فوق الذکر ،اثری در جامعه
باقی مانده باشد.
 گزاره سوم :تقسیم کار ملی پیرامون قانونگذاری بر اساسقانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دولت،
مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان و قوه قضاییه دارای
شان مقررات گذاری هستند و رعایت اصول قانونگذاری برای
آنها الزامی است.
 گ��زاره چهارم :اص��ول قانونگ��ذاری چیس��ت؟ آیا اصولقانونگذاری در مورد قوانین و مقررات ناکارآمد رعایت ش��ده
است؟
 گزاره پنجم :در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزارهچهارم ،بقاء و تش��دید مش��کالت زندگی مردم نشانه آشکار
ناکارآمدی اصول قانونگذاری کشور است.
 گزاره ششم :در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزارهچه��ارم ،قانونگذاری ناکارآمد به بقاء و تش��دید مش��کالت
زندگی مردم انجامیده است.
گزاره هفتم :ب��رای رعایت دقیق اص��ول قانونگذاری ،ایجاد
تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است.

بررسی و تحلیل

 ع�دم تجاوز از چارچوب اختيارات به مثابه عملکرد درمحدوده تعریف شده:

عدم تج��اوز از چارچ��وب اختيارات به معن��ای عملکرد در
محدوده تعریف ش��ده یکی از اصول قانونگذاری است .قانون
و قانونگ��ذاری در چارچ��وب تعریف ش��ده و مصوب قادر به
انج��ام وظایف تقنینی خود هس��تند و در ص��ورت عدول از
اختی��ارات قانونی موج��ب ایجاد ناهماهنگ��ی در اداره امور
کش��ور می ش��ود .تداخل و تزاحم اختیارات نیز باعث بروز
بی نظمی در کارها می ش��ود .در قانون و قانونگذاری سنتی
به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه
عدم عملکرد در محدوده تعریف شده به عنوان اصول قانون
و قانونگذاری است.
 عدم تجاوز از چارچ�وب اختيارات به مثابه توازن بیناختیارات با وظایف:

ع��دم تج��اوز از چارچوب اختي��ارات به معنای ت��وازن بین
اختیارات با وظایف یکی از اصول قانونگذاری اس��ت .قانون و
قانونگذاری برقرار کننده توازن بین اختیارات با وظایف پدیده
های جامعه اس��ت .قانون است که می تواند روابط فیمابین
اجزای یک پدیده و چند پدیده با هم تبیین کند و روابط را
به اختیارات و وظایف پدیده ها متصل کند و امور مربوط به
پدیده ها را اداره کند .در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک
ایرانی ،بروز و تش��دید مشکالت زندگی مردم نشانه تجاوز از
چارچوب اختي��ارات به مثابه توازن بین اختیارات با وظایف
به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.

 قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز درقانونگذاری:

قانونگ��ذاري مس��تقيم (عدم تفويض) به معن��ای تمرکز در
قانونگ��ذاری یکی از اص��ول قانونگذاری اس��ت.در برخی از
موارد واگذاری امر مقررات گذاری به دس��تگاه یا نهاد دیگر
س��پرده می شود که صالحیت کامل در قانونگذاری را ندارد
و قانون دچار افت کیفی می شود .شایسته است که تقسیم
کار ملی بر طیق قانون اساس��ی وظایف و اختیارات خود به
دیگ��ری واگ��ذار ننمایند .در قانون و قانونگذاری س��نتی به
س��بک ایرانی ،بروز و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه
عدم قانونگذاري مس��تقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در
قانونگذاری به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.

 قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیتمدنی قانونگذار:

قانونگذاري مس��تقيم (عدم تفويض) به معنای مس��ئولیت
مدنی قانونگ��ذار یکی از اصول قانونگذاری اس��ت .در ایران
معموال پیرامون مس��ئولیت مدنی قانونگ��ذار کمتر صحبت

شده است .نگاه قوانین به موضوع مسئولیت مدنی قانونگذار
قابل مالحظه و بررس��ی اس��ت .البته با وج��ود حجم فراوان
مش��کالت زندگی م��ردم باید در خص��وص اهمیت نقش و
وظیفه قانونگذاری و کارآمدی آن آگاهی های الزم به جامعه
ارائه ش��ود .در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبک ایرانی،
بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري
مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی قانونگذار به
عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.

دقی��ق از موضوع قانون و اجرایی ب��ودن قانون یکی از اصول
قانونگذاری است .تناسب قانون و قانونگذاری با منابع و امکانات
کشور وابستگی مس��تقیم به شناخت دقیق از موضوع قانون
و اجرایی بودن قانون دارد .متناس��ب س��ازی قوانین با منابع
و امکانات کش��ور کار بسیار مهمی اس��ت که در قانونگذاری
س��نتی کمتر به آن توجه ش��ده است .بس��یارند قوانینی که
منابع و امکانات الزم برای اجرای آنها در کش��ور وجود ندارد
و فراوان اند منابع و امکاناتی که قانونی متناسب با آنها برای
اجرا وجود ندارد که نتیجه هر دو بخش ناکارآمدی و معطل
ماندن منابع و امکانات کش��ور است .در قانون و قانونگذاری
سنتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم
نش��انه عدم وضع قانون متناسب با منابع و امكانات به مثابه
شاخت دقیق از موضوع قانون و اجرایی بودن قانون به عنوان
اصول قانون و قانونگذاری است.

مهم در بررس��ی سازگاري با كليت نظام حقوقي ،عدم وجود
تعارض و مزاحمت قانونی اس��ت ک��ه در برخی از موارد بین
قوانین جدید و قدیم مالحظه می شود و اجرای هر دو قانون
را با مشکل مواجه می سازد .در قانون و قانونگذاری سنتی به
سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم
سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و
مزاحمت قانونی به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.

 تقوي�ت همگرايي اجتماعي ب�ه مثابه افزایش تعامل هاو همکاری ها:

 حف�ظ و تأمين منفعت عمومي ب�ه مثابه رعایت حقوقاساسی جامعه:

حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعایت حقوق اساسی
جامعه یکی از اصول قانونگذاری اس��ت .قانون و قانونگذار با
تمام توان می کوش��د تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد
تقنین��ی خود رعایت کند و ترتیب��ات قانونی پرداخت آن در
حس��ابداری اجتماع��ی و اقتصادی فراهم کن��د .در قانون و
قانونگذاری س��نتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت
زندگی مردم نش��انه عدم حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به
مثابه رعایت حقوق اساس��ی جامعه به عنوان اصول قانون و
قانونگذاری است.

تقوي��ت همگراي��ي اجتماعي به معنای افزای��ش تعامل ها و
همکاری ها یکی از اصول قانونگذاری است .قانون باید بتواند
هم��ه ظرفیت های مرب��وط به خود را در قال��ب تعامل ها و
همکاری ها بس��یج و به همگرای��ی اجتماعی تبدیل نماید و
از ای��ن طری��ق راه را برای اجرای مفاد خ��ود هموار نماید و
مخاطبان خود را از ظرفیت های ایجاد شده بهره مند سازد.
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي
به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها به عنوان اصول قانون
و قانونگذاری است.

حفظ و تأمي��ن منفعت عمومي به معن��ای تامین آرامش و
آس��ایش همگانی یکی از اصول قانونگذاری است .روح حاکم
بر قانون و قانونگذاری ،تامین آرامش و آس��ایش برای جامعه
است که با مش��کالت موجود در زندگی مردم محتاج تالش
بیشتر است .اعتالی قانون و قانونگذاری چهره واقعی خود را
در رضایت مردم در زندگی ش��ان نشان می دهد .در قانون و
قانونگذاری س��نتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت
زندگی مردم نش��انه عدم حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به
مثابه تامین آرامش و آسایش همگانی به عنوان اصول قانون
و قانونگذاری است.

تقوي��ت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همفکری ها و
همدل��ی ها یکی از اصول قانونگذاری اس��ت .قانون همکاری
های ایجاد شده خود را مدیون همفکری ها و همدلی هاست
ک��ه در پی تصویب و اج��رای قانون بوجود آمده اس��ت .اگر
قانون��ی بتوان��د همدلی ها را به همفکری ه��ا و همکاری ها
تبدیل نماید قادر اس��ت کارآمدی خود را تضمین نماید .در
قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بک ایرانی ،بروز و تشدید
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي
ب��ه مثابه افزایش همفکری ها و همدل��ی ها به عنوان اصول
قانون و قانونگذاری است.

 حف�ظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه تامین آرامش وآسایش همگانی:

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

 آی��ا اصل عدم تج��اوز از چارچوب اختي��ارات در مصوباتمجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت شده است؟
 مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام چگونه حف��ظ و تأمينمنفعت عمومي را در مصوبات خود انجام می دهد؟
 آیا مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،سازگاري باكليت نظام حقوقي دارد؟
 آیا واقع گرایی در عملکرد تقنينی مجمع تشخیص مصلحتنظام قابل اثبات است؟
 آیا وضع قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام متناسببا منابع و امكانات کشور است؟

 تقويت همگرايي اجتماعي ب�ه مثابه افزایش همفکریها و همدلی ها:

پرسشگری از دولت

 آی��ا اصل عدم تجاوز از چارچ��وب اختيارات در مصوبات وعملکرد دولت قابل اثبات است؟
 چگونه حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبات و عملکرددولت انجام می شود؟
 آیا مصوبات و عملکرد دولت سازگاري با كليت نظام حقوقيدارد؟
 آیا دولت در تقنين و اجرا ،واقع گراست؟ وضع قانون و مصوبه در دولت متناس��ب با منابع و امكاناتکشور است؟

 قانونگ�ذاري علني به مثابه ش�فافیت در وضع قانون واطالع رسانی همگانی:

 -رعايت اصول عقالني به مثابه منطقی بودن:

رعايت اص��ول عقالني به معنای منطقی بودن یکی از اصول
قانونگذاری اس��ت .قانون با منطقی که دارد در قانونگذاری و
جامعه راه اجرا و پیاده س��ازی خود را باز می کند و به اداره
ام��ور جامعه می پردازد .منطق قانون و قانونگذاری با جامعه
مواجه می ش��ود و قانون پذیری یا قان��ون گریزی احتمالی
را در پ��ی خواهد داش��ت .در قانون و قانونگذاری س��نتی به
سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم
رعاي��ت اصول عقالني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول
قانون و قانونگذاری است.

قانونگذاري علني به مثابه معنای ش��فافیت در وضع قانون و
اطالع رس��انی همگانی یکی از اصول قانونگذاری است .علنی
بودن قانون و قانونگذاری می تواند ش��فافیت در وضع قانون
و اطالع رس��انی همگانی را تامین نماید که نقش مهمی در
جامعه پذیری قانون داشته باشد و زمینه های قانون گریزی و
قانون ستیزی را از بین ببرد .شفافیت در وضع قانون و اطالع
رس��انی همگانی در جلب سرمایه های اجتماعی معطوف به
قانون و قانونگذاری فعال اس��ت و به ارتقای جایگاه و شان و
منزلت قانون و قانونگذاری در جامعه می انجامد .در قانون و
قانونگذاری س��نتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت
زندگی مردم نش��انه عدم قانونگذاري علني به مثابه شفافیت
در وضع قانون و اطالع رسانی همگانی به عنوان اصول قانون
و قانونگذاری است.

 -رعايت اصول عقالني به مثابه اثربخشی و کارآمدی:

رعاي��ت اصول عقالني به معنای اثربخش��ی و کارآمدی یکی
از اص��ول قانونگذاری اس��ت .س��طح عقالنی��ت در قانون و
قانونگذاری با کارآمدی آن رابطه مستقیم دارد .استفاده بهینه
از دس��تاوردهای علمی و تجرب��ی متخصصان و نخبگان می
تواند به ارتقای سطح عقالنیت در قانون و قانونگذاری منتهی
می شود .دوری از شیوه های سنتی و غیراجرایی قانونگذاری
و و استفاده از ش��یوه های استاندارد به افزایش عقالنیت در
قانونگذاری کمک می کند .در قانون و قانونگذاری سنتی به
سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم
رعايت اصول عقالني به مثابه اثربخشی و کارآمدی به عنوان
اصول قانون و قانونگذاری است.

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

 عدم تجاوز از چارچوب اختيارات چگونه در عملکرد تقنینیو نظارتی مجلس شورای اسالمی اثبات می شود؟
 حفظ و تأمين منفعت عمومي در عملکرد تقنینی و نظارتیمجلس شورای اسالمی چگونه انجام می شود؟
 آی��ا عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس ش��ورای اس�لامیسازگاري با كليت نظام حقوقي دارد؟
 آیا عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس ش��ورای اس�لامی واقعگراست؟
 وضع قانون در مجلس ش��ورای اس�لامی متناسب با منابع وامكانات کشور است؟

 تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند بودن قانون و دقت درتعیین اهداف:

پرسشگری از شورای نگهبان

تقني��ن واقع گرا به معنای هدفمند ب��ودن قانون و دقت در
تعیین اهداف یکی از اصول قانونگذاری است.
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید
مشکالت زندگی مردم نش��انه عدم تقنين واقع گرا به مثابه
هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف به عنوان اصول
قانون و قانونگذاری اس��ت .هدفمند ب��ودن قانون و دقت در
تعیین اهداف رابطه مس��تقیم با کارآمدی و اثربخشی قانون
دارد .قان��ون هدفمند ک��ه در تعیین اه��داف آن دقت الزم
صورت گرفته اس��ت م��ی تواند برای اجرایی ش��دن خود از
بهتری��ن راهکار اس��تفاده کند تا خود را ب��ه اهداف از پیش
تعیین ش��ده خود برس��اند .بی هدفی و بدهدفی ،دارای آثار
زیانباری است که در بسیاری از قوانین ناکارآمد قابل مشاهده
است .قوانینی که در برهوت فقدان اهداف یا اهداف ناسازگار،
س��رگردان اند و راه به جایی جز شکست و ناکامی نمی برند.
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري علني به مثابه
ع��دم هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف به عنوان
اصول قانون و قانونگذاری است.

 س�ازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه هماهنگی درقانون و قانونگذاری:

سازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای هماهنگی در قانون
و قانونگذاری یکی از اصول قانونگذاری اس��ت .نظام حقوقی
کش��ور مجموعه ای از قوانین فراوان است که در موضوعات
گوناگون بصورت متفرق و تنقیح نش��ده وج��ود دارد .تراکم
زیاد قوانین امر بررس��ی س��ازگاری و هماهنگی قوانین تازه
تصویب ش��ده را با سایر قوانین مشکل نموده است .در قانون
و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت
زندگی مردم نش��انه عدم سازگاري با كليت نظام حقوقي به
مثابه هماهنگی در قانون و قانونگذاری به عنوان اصول قانون
و قانونگذاری است.

 س�ازگاري با كلي�ت نظام حقوقي به مثاب�ه عدم وجودتعارض و مزاحمت قانونی:

 چگونه عدم تجاوز از چارچوب اختيارات در عملکرد تقنینی ونظارتی شورای نگهبان اثبات می شود؟
 چگون��ه حفظ و تأمين منفعت عمومي در عملکرد تقنینی ونظارتی شورای نگهبان انجام می شود؟
 آیا عملکرد تقنینی و نظارتی شورای نگهبان سازگاري با كليتنظام حقوقي دارد؟
 عملکرد تقنینی و نظارتی ش��ورای نگهبان دارای واقع گراییالزم را دارد؟
 در عملکرد تقنینی و نظارتی ش��ورای نگهب��ان وضع قانونمتناسب با منابع و امكانات کشور است؟

پرسشگری از قوه قضاییه

 چگونه بر عدم تجاوز از چارچوب اختيارات دستگاه های اجراییتوسط سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شود؟
 س��ازمان بازرسی کل کشور چگونه بر حفظ و تأمين منفعتعمومي توسط دستگاه های اجرایی نظارت می کند؟
 چگونه سازمان بازرسی کل کشور بر سازگاري مقررات صادره ازسوی دستگاه های اجرایی با كليت نظام حقوقي نظارت دارد؟
 سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر تقنين و اجرای واقع گرادر دستگاه های اجرایی نظارت دارد؟
 آیا سازمان بازرسی کل کشور بر وضع مقررات در دستگاه هایاجرایی متناسب با منابع و امكانات کشور نظارت دارد؟

 وضع قانون متناسب با منابع و امكانات به مثابه شناختدقیق از موضوع قانون و اجرایی بودن قانون:

سازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای عدم وجود تعارض
و مزاحمت قانونی یکی از اصول قانونگذاری است .یکی از امور

وضع قانون متناس��ب با منابع و امكانات به معنای ش��ناخت

µÁYd]Â¿Ä«ZÀ»ÖÆ³M
Ã{ZÖ]ZËYZ]ÕYÄ¸u»®Ë

خ��ب��ر

بهرهبرداری از  ۸۷طرح عمرانی برکت در استان مازندران
طرحه��ای عمران��ی و زیربنایی بنیاد
برکت س��تاد اجرایی فرم��ان امام در
استان مازندران به بهرهبرداری رسید.
در جریان س��فر رییس ستاد اجرایی
فرمان ام��ام به مازن��دران ۸۷ ،طرح
عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت شامل
ساخت مدرسه ،آبرس��انی ،راهسازی،
احداث پل و طرح هادی در سراس��ر
این استان به بهرهبرداری رسید .برای
راهاندازی این تع��داد طرح عمرانی و
زیربنایی بی��ش از  ۱۳۱میلیارد ریال
اعتب��ار تخصیص داده ش��ده اس��ت.
محمد مخبر در حاشیه افتتاح مدرسه
 ۹کالس��ه برکت شهیدان حجازی در ش��هر گلوگاه گفت :وضعیت کشور
به لحاظ امکانات تحصیلی خوب اس��ت و قابل قیاس با گذش��ته نیس��ت.
ریی��س س��تاد اجرایی فرمان امام یادآور ش��د :مش��کل اصلی سیس��تم
آموزش��ی م��ا بح��ث حرفهآم��وزی اس��ت ک��ه ای��ن معض��ل و کمبود
بای��د ب��ا آم��وزش حرف��ه و مه��ارت ب��ه دانشآم��وزان مرتف��ع ش��ود.
مخبر خاطرنش��ان کرد :س��تاد اجرایی فرمان امام در کن��ار فعالیتهای

عمرانی و زیربنایی از جمله ساخت
مدارس ،تمرکز اصلی اقدامات خود
را بر ایجاد اش��تغال گذاش��ته است.
وی ب��ا تاکید بر احی��ای بنگاههای
اقتص��ادی تعطیل یا نیم��ه تعطیل
مانده اظهار داش��ت :س��تاد اجرایی
فرم��ان ام��ام از طری��ق راهاندازی
طرحه��ای اش��تغالزایی خ��رد و
خانگ��ی ۱۱۰ ،ه��زار ش��غل را در
قال��ب  ۳۰هزار طرح تا پایان س��ال
در مناط��ق محروم ایج��اد میکند.
گفتن��ی اس��ت ،س��تاد اجرای��ی
فرم��ان ام��ام از طریق بنی��اد برکت
س��اخت  ۲ه��زار مدرس��ه را در مناط��ق محروم و روس��تایی در دس��ت
اقدام دارد که تاکنون دس��تور س��اخت  ۱۷۰۰مدرس��ه ابالغ شده است.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام همچنین در دیدار با خانواده شهید قاسم
موجرلو ،از ش��هدای غواص شهرس��تان گلوگاه ،از پدر و مادر این ش��هید
گرانقدر تجلیل به عمل آورد .شهید موجرلو سال  ۱۳۶۵در عملیات کربال
 ۴به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
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