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رئیس جمهور در جریان «زمان
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سرمقاله

سیاست روز تاکید متولیان بر عدم افزایش قیمت را بررسی می کند؛

توهم قانونگذاری!؟
دکتر محمدرضا ناری ابیانه

مالک و معیار در وجه قانونی یک قانون چیست؟
قانون را با دارا ب��ودن چه ویژگی هایی می توان
قانون نامید؟ ویژگی اصلی و مهم ترین خصیصه
ی��ک قانون چیس��ت؟ با صرف نظ��ر از مباحث
حقوق��ی بی انتها ،باید اذعان نمود که مهم ترین
ویژگی قانون ،کارآمدی آن است.
اصوال م��ردم حقوقدان نیس��تند و به بحثهای
نظ��ری پیرامون قان��ون و قانونگ��ذاری اعتنایی
ندارند اما همواره به کارآمدی قانون برای تطبیق
رفتارهای خود با آن نیازمندند.
قانون کارآمد چیس��ت؟ قانونی کارآمد است که
بتواند به تعیین روابط و نسبتهای موجود بین
پدیدهها با دقت بپردازد و آنها را در راستای تحقق
اهداف از پیش تعیین ش��ده تغیی��ر دهد .قانون
کارآمد توانایی تغییرات مورد نظر خود را دارد و
می تواند به اداره امور جامعه بپردازد.
قانون ناکارآمد چیس��ت؟ ناکارآم��دی دارای چه
ویژگیهایی اس��ت؟ قانون کارآمد در مقایس��ه
ب��ا قانون ناکارآم��د دارای چه ش��باهتها و چه
تفاوتهایی است؟ کارآمدی یا ناکارآمدی در چه
بخشی از قوانین قراردارد؟ مزایای وجود تعداد زیاد
قوانین ناکارآمد برای یک جامعه چیست؟ چگونه
می توان ناکارآمدی یک قانون را تشخیص داد؟
بدون تردید وجود مشکالت متعدد مانند گرانی،
بیکاری ،فقر ،طالق ،اعتیاد ،حاش��یه نش��ینی،
مس��کن ،افزایش س��ن ازدواج ،تجم��ل گرایی،
مهاج��رت مغزها ،واردات بی روی��ه ،قاچاق کاال،
خشکسالی ،ترافیک ،آلودگیهای محیط زیست،
مصرف گرایی ،رشوه ،مدرک گرایی ،بروکراسی،
پارتی بازی ،فس��اد اداری ،آسیب های اجتماعی
و ...زندگ��ی مردم را (بویژه در دوران تحریم های
ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده
است.
با انجام یک بررسی س��اده می توان دریافت که
پیرامون هر یک از مش��کالت موجود در زندگی
مردم ده ها و ش��اید صدها قانون ریز و درش��ت
وجود دارد .اگر صرفاً وجود قانون آن هم به تعداد
زیاد می توانس��ت به حل مشکالت زندگی مردم
منتهی ش��ود حقیقتا نمی بایست تاکنون اثری
از مش��کالت در زندگی مردم باقی میماند .بقاء
و تداوم مشکالت یاد شده در زندگی مردم نشانه
آش��کار ناتوانی قوانین موجود در حل مشکالت
مرتبط با خود است .توهم قانونگذاری به معنای
تلقی نادرست تقسیم کار ملی در قانونگذاری برای
حل مش��کالت زندگی مردم است .هزاران قانون
مصوب در جامعه حاضر و مش��کالت متعدد در
زندگی مردم جوالن می دهند .قوانین ناکارآمد،
علیل و بی دست و پایند و نمی توانند رویارویی
مناس��بی به لحاظ مفهومی با مشکالت جامعه
داشته باشند .معموال قانون کاذب یا شبه قانون
یا قانون نما دارای ظاهری آراس��ته است و از نظر
شکلی حاوی حداکثر زبان بازی است .زبان قانون
کاذب مجازی اس��ت و با زب��ان اصیل و حقیقی
قانونگذاری تفاوت اساس��ی دارد .قانون حقیقی
همچون کالم متفکران و شعر شاعران از استواری
فراوان برخوردار است .واژگان بکار رفته در قانون
مجازی ،تکراری و مالل آور است .قانون مجازی
همنشین ناکارآمدی است و مملو از سطحی نگری
و روزمرگی است .قانونی مجازی را پس از تصویب
و اثبات ناکارآمدی آن چه می توان نامید؟ الشه
ناکارآمد گزاره های موسوم به قانون چه نام دارد؟
وجود الشه های گزاره ای و گزاره های الشه ای
در قانونگذاری کشور چه سودی برای کشور دارد؟
انجام تغییرات مکرر قوانین اعم از اصالح ،الحاق،
متمم ،حذف ،الغاء و ارجاع و  ...برای ترمیم بخشی
از ناکارآم��دی ها در قانون اس��ت ولی افس��وس
ادامه صفحه 2
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سال نوزدهم

افزایشقیمت
تا پایان سال
نخواهیمداشت
یعنیچه؟

گروه اقتصادی  28آبان ماه س��الجاری و درس��ت چند روز پس از تصمیم دولت مبنی بر
افزای��ش قیمت بنزین بودک��ه متولیان امر از جمله وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جلس��ات
متعدد و مختلفی براین مساله تاکید کردند که «طبق دستور رئیسجمهور دولت و دستگاههای
دولتی به هیچ عنوان تا پایان سال حق گران کردن هیچ کاالیی را ندارند».
در تاریخ  30آبان ماه مجدد وزیر صنعت،معدن و تجارت با اعالم اینکه «دس��تگاههای دولتی
به هیچ عنوان تا آخر امسال حق گران کردن هیچ کاال و خدماتی را ندارند ».در حاشیه جلسه
هیات دولت اعالم کرد؛« طرح تشدید نظارت بر بازار که از روزهای گذشته کلید خورده است
و همه امکانات بسیج شدهاند تا موج گرانی که بیشتر ناشی از آثار روانی است ،به مردم تحمیل
نش��ود ».وی در سخنان خود ببهاین مساله اشاره داشت که« این اقدامات برای کنترل قیمتها
و سوءاستفاده از این شرایط موثر بوده است با این حال سهمیهبندی بنزین ممکن است تاثیر
واقعی بر برخی حوزهها مانند حمل و نقل داشته باشد».
صفحه 7

خ���ب���ر
در جهت احیای کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل در استان لرستان؛

بیرانوند پیراهن خود را به بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان امام اهدا کرد

دروازهب��ان تیم ملی فوتبال ایران پیراهن خود را
به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام اهدا کرد.
علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و
پرسپولیس ،طی مراسمی پیراهن خود در بازیهای
جام جهانی روسیه مقابل تیم ملی پرتغال را به
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
برای فروش جهت احیای کارخانههای تعطیل و
نیمه تعطیل در استان لرستان اهدا کرد .همچنین
امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان امام در این مراسم اعالم کرد تا دو برابر قیمت فروش پیراهن بیرانوند را به آن اضافه و برای
احیای کارخانهها و واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در استان لرستان هزینه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ،بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در چند سال گذشته در راستای
محرومیتزدایی ،توسعه ،برقراری عدالت اجتماعی ،ایجاد فرصتهای برابر و توانمندسازی
اقتصادی و اجتماعی جوامع محروم و کمتر توسعه یافته از طریق ایجاد اشتغال ،اقدام به مشارکت
با بنگاههای اقتصادی و کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل و توانمندسازی آنها در قالب مدل
اشتغالزایی بنگاهمحور کرده است.
در همین راستا ،بنیاد برکت تا به امروز با  7شرکت و واحد صنعتی در استان لرستان مشارکت
داشته که از پس به مرحله ثبات و سوددهی رسیدن ،از  4شرکت خارج شده و سهام خود را
واگذار کرده است .کل مبغ سرمایهگذاری و مشارکت بنیاد برکت در این  7طرح بنگاهمحور
بالغ بر  1048میلیارد ریال بوده و ایجاد  1540فرصت شغلی را به دنبال داشته است .این بنیاد
همچنین بسترهای الزم را برای اشتغال نزدیک به  5هزار نفر در قالب بیش از  2هزار طرح
اشتغالزایی اجتماعمحور «سحاب» فراهم آورده است .اجرای  7طرح اقتصادی تسهیالتمحور با
حجم سرمایهگذاری  120میلیارد ریال و امکان ایجاد اشتغال برای  113نفر نیز در دستور کار
بنیاد برکت است.
ستاد اجرایی فرمان امام از طریق بنیاد برکت  1526طرح عمرانی و زیربنایی شامل ساخت
مدرسه و مسجد ،مرکز بهداشت ،حسینیه ،خانه عالم ،مرکز جامع سالمت ،بهسازی راه و آسفالت
جاده ،پل سازی و  ...را با  769میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی FLS-97301 3/FL-JM
شرکت ملی نفت ایران
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شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید /تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید .بدینوسیله
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل میآید.
1ـ شماره مناقصهFLS-9730173/FL-JM :
2ـ موضوع مناقصه :خرید پنجاه و یک دستگاه کولر گازی ضدانفجار
3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان  14روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی میباشد.
5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  1/468/800/000ریال به اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش��ابه در صورت کسب حداقل
امتیاز قابل قبول یا واریز نقدی مبلغ مذکور
6ـ متقاضیان میتوانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  WWW.IOOC.CO.IRبخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره  23942614تماس حاصل نمایند.
8ـ محل ارسال پیشنهادات :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان خاکزاد ،پالک ،12طبقه  9اتاق 16ـ 9کمیسیون مناقصات.
9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س��ال  1396در مناقصات مش��ابه (در حدود مناقصه حاضر) توس��ط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،
نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت میکند.

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران
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همش
تعطیلی!

دشمن در حال اجرای فاز تازهای از
جنگ روانی است

امنیتغذایی
مردم و کیکهای
حاوی قرص
صفحه 2

ناآرامیهای لبنان در آستانه
تشکیل دولت دوباره باال گرفت

تبعید عروس
خاورمیانه به
بیروت 2005

صفحه 6

این آلودگی هوا دس�ت از س�ر که نه دس�ت از ریههای نابود ش�ده مردم تهران و هر شهر
آلوده دیگری در ایران بر نمیدارد .مس�ئولین هم که تنها به تعطیل کردن پناه میبرند و
دعا میکنند تا ابر و باد و مه و خورش�ید و فلک دس�ت به کار بش�وند تا آلودگی را از تن
تهران و تهران نش�نیان پاک کنند .داس�تان آلودگی هوا و تهران ،داستان بی پایان است،
تهرانیه�ا به این هوای آلوده دیگر عادت کردهاند و اگر به ش�هری خوش آب و هوا بروند
بیمار میش�وند! اما نمیدانند که ذره ذره در حال نابودی هس�تند و عمرشان کوتاه است.
جالب�ی ماجرای آلودگی هوای تهران در این اس�ت که متولیان هی�چ طرح و برنامهای هم
برای آن ندارند و اگر برنامهای وجود داش�ته باش�د ،همان طرح ترافیک اس�ت که آن هم
پولکی ش�ده و از کاهش رفت و آمد خودروها نیز خبری نیست،حتی افزایش قیمت بنزین
هم نتوانست اندک تأثیری بر ترافیک و آلودگی بگذارد.
به همه مسئولینی که با مسئله آلودگی هوا ارتباط دارند به خاطر راهکار تعطیلی مدارس،
دانشگاهها و احیان ًا سازمانها و ادارات خسته نباشید میگویم و ...

روزنامه سیاست روز
در «چالش قانون» از
شاهکارهای قانونگذاری ایران
( )33رونمایی میکند:

رشد روزافزون
تبصرههای
فراقانونی!!؟

صفحه 8

