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برایمردمشدهاستياخير؟
همانطور که شما اش��اره کرديد آسيب های اجتماعی يکی از 
مهمترين مشکالت و مس��ائل جامعه است و موضوع بسيار با 
اهميتی به ش��مار می رود. اين موضوع آنقدر اهميت دارد که 
مق��ام معظم رهبری نيز ب��ه آن پرداخته ان��د و در اين زمينه 
ش��ورايی تشکيل شده اس��ت. اين ش��ورای پيگيری هايی در 
زمينه های مختلف انجام می دهد و جلس��ات اين شورا بيشتر 
در حضور مقام معظم رهبری تش��کيل می ش��ود. يک سری 
تقسيم کارهايی نيز در اين باره انجام گرفته اما تا اين لحظه از 
اينکه تا چه اندازه اين مسائل جلو رفته يا مصوبات آن اجرايی 
شده بی اطالع هستم. آنچه که شما به آن پرداخته ايد، موضوع 
بسيار خوبی است. بايد بگويم که آسيب های اجتماعی عالمت 
هستند و ريشه مشکل در جای ديگری است. به نظر من ريشه 
اين مش��کالت بيشتر در بحث فرهنگی و تربيتی است و يا در 
اين ميان مش��کالت اقتصادی مطرح است. شما در نظر داشته 
باشيد مشکالتی چون اعتياد، بزهکاری، سرقت، کارتن خوابی 
و... همگی معضالت اجتماعی هس��تند که ريشه های آن ها در 

مسائل فرهنگی، تربيتی و اجتماعی خانواده هاست. 
 مش�کالتجامعهوريشههایآنچهنسبتیباقانونو

قانونگذاریدارد؟
وقت��ی به مش��کالت اجتماع��ی و اقتصادی مانن��د بيکاری يا 
مشکالت معيشتی وارد می ش��ويم و داليل آنها را ريشه يابی 
می کنيم متوجه خواهيم شد که عدم دقت در مسائل فرهنگی، 
س��بک زندگی، نبود برنامه ريزی درست اقتصادی و... از جمله 
داليلی است که موجب اين مشکالت شده است. بايد بگويم که 
در آسيب شناسی قانونگذاری به ويژه 40 سال بعد از انقالب با 
لوايح و طرح های مختلفی مواجه بوديم. يکسری از اين لوايح 
که از طرف دولت و برخی از طرح ها که از سوی مجلس ارائه می شد، 
بر اساس برنامه ريزی، تحقيقات و کارهای پژوهشی بود و برخی 
از لوايح دولت هم به مس��ائل روزمره جامعه برمی گش��ت. در 
واقع دولت برای حل اين مس��ائل اليحه ای را به مجلس ارائه 
می کرد و يا مجلس طرحی دو فوريتی برای بررسی مسائل به 
مجلس می داد. در عين حال اصالحات قوانين هم بخش��ی از 

اين قانونگذاری ها بود. 
نقشکارعلمیوکارشناسیدربهبودقانونگذاریکشور

چيست؟
بايد توجه داشت نتيجه کليه لوايح و طرح هايی دولت و مجلس 
که مطالعه، پژوهش و کار عميق و کارشناسی همراه بود، قوانين 
مس��تحکم ترو جامع تری به دنبال داشت و بر حل مشکالت 
کشور راهگشاتر بود. اما ممکن است در قانون گذاری هايی که 
بيش از مس��ائل روزمره بوده است، تعمق کمتری وجود داشته 
است. چرا که در طرح فوريت دار يا مشکالت روزمره قرار بوده 
است مشکلی حل شود، اما متاسفانه بيشتر قوانين به طور کلی 
اينگونه نيست که مبتنی بر بحث های کارشناسی بوده باشد. 
در آسيب شناسی قوانينی که از مجلس می گذرد، توانستيم به 

اين نتيجه برسيم. 
 قانونگذاریدرکشورهایپيشرفتهچگونهانجاممیشود؟

در تمام مجالس قانونگذاری دنيا نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب 
اس��ت و احزاب با بررسی مسائل مسائل اجتماعی و اقتصادی 
جامع��ه راه حل های خود را در اين باره ارائه می دهند و اهداف 
حزب خود را در مجلس دنبال می کنند. يا اينکه اگر به ش��کل 
حزب نباش��ند از مجموعه کارهای پژوهشی استفاده می کنند 

و برای دس��تيابی به نتيجه درس��ت از کارشناسی های متعدد 
استفاده می کنند. برخی از کشورها هم نظام پارلمانی بزرگتری 
دارند که در مسائل حوزه انتخاباتی مردم می روند و سه ماه يک 
بار تشکيل جلسه می دهند و قانون گذاری می کنند، يا اينکه 
اگر هيات رئيسه دعوت کند و تعداد نمايندگان برای جلسات 
فوق العاده الزم باشد، به قانون گذاری اقدام می کنند و اينطور 

نيست که در مجلس هر روز قانون گذاری انجام شده باشد. 
 نقشاحزابدرقانونگذاریايرانچيست؟

در اي��ران، اوالً نظام حزبی نداريم تا احزاب کار کنند و مجلس 
نيز به پش��توانه حرکت حزبی خود ب��ه قانونی رای نمی دهد و 
روی طرح و لوايح نظری نمی دهد. دو پارلمانی هم نيس��تم که 
بگويم، پارلمان بزرگتری داريم که در حوزه های انتخابيه و هر 
چند وقت يک بار تشکيل جلسه می دهند و به قوانين رسيدگی 
می کنند. ايران يک مجلس دارد که در ايام مختلف سال بايد از 
ريزترين مسائلی که از سوی مردم حوزه انتخابيه مطرح می شود 
تا مسائل کالن کش��وری را بررسی کند. از سوی ديگر از آنجا 
که مبتنی بر سيستم پارلمانی و حزبی نيز نيستيم، بسياری از 
نمايندگان برای حضور در دوره بعد مجلس تصميم گيری هايی 

جهت دار انجام می دهند. 
هماناس�تيضاحهايیک�هنمايندگانمجلسش�ورای
اسالمیصبحامضامیکنندوظهرآنراپسمیگيرند؟

بله همانطورکه گفتم ممکن اس��ت در صحن علنی نظرهايی 
مطرح ش��ود که ثبات ن��دارد. البت��ه از دوره چهارم مجلس با 

تاسيس مرکز پژوهشها در راه بهبود قانون گام برداشت. 
تاچهحدیفعاليتمرکزپژوهشهایمجلسبرایرويکرد

کارشناسیشدهقانونگذاریموثراست؟
 البته موثر است و می تواند يک مقدار خال نبود سيستم های 
کارشناسی که در برخی از کشورها برای تدوين قانون فعاليت 
می کنند، در کشورمان جبران کند. بسياری از کشورها سيستم 
مشاوره و کارشناسی فعالی دارند و احزاب در آنها به خوبی فعال 
هستند که در سيستم قانون گذاری کشور وجود ندارد و اين مرکز 
می توان چنين جای خالی را پر کند. مرکز پژوهش ها به دو شيوه 
کار می کند. اول اينکه يا خود مرکز ابتدا به ساکن در مورد طرح ها و 
لوايح نظر می دهد و يا سفارش محور عمل کرده و از سوی مجلس 
برای پژوهش و بررس��ی موضوعی مامور می شود. تجربه ای که 

کسب کرده ايم به عنوان مثال در موضوع صنايع به کمسيون 
صنايع طرح و لوايح متعددی ارائه می شود و يا کميسيون ويژه 
اصل 44 کار بسيار حساس است خودمان مرکز پژوهش های 
مجل��س را به کار می گيرم. يعن��ی وقتی می خواهيم طرح يا 
گزارش��ی نظارتی را تهيه کنيم، خودمان مرکز پژوهشها را بر 
اس��اس نيازهای خودمان به کار می گيريم و در اکثر موارد هم 

جواب داده و موثر است. 
هم اکنون 40 سال است که از وقوع انقالب اسالمی می گذرد و 
کارکرد های امروز مجلس به مثابه ديکته ای نوشته شده است. 
اگر 40 س��ال قبل اين سوال را از شما می کردم شايد شما به 
گونه ای ديگر به آن جواب می داديد اما در حاال حاضر مشکالت 
و آسيب های اجتماعی که جانبعالی نيز در اظهارات خود به آن 

اشاره کرديد بيشتر ناشی از مشکالت معيشتی مردم است.
س�والمنايناس�تکهاينريش�ههايیراکهبهآن  
اشارهکردهوفرموديدمعلوليکعلتهستند،واينعلت
هايکشبهنيامدهاند،باتوجهبهشرايطکشوروآرايشآن
واينکهنظامماتکپارلمانیاستواحزابفعالیهمنداريم
چگونهحلمیشودوآيامجلستوانايیحلاينمشکالترا

داردياخير؟
اگر بخواهم به صراحت بگويم، بدون کمک و به تنهايی مجلس توانايی 
حل مشکالت جامعه را ندارد. با اين حال مجلس می تواند برای حل 

اين مش��کالت کامالً تاثير گذار بوده و ريل گذاری و بستر سازی 
انجام داده و دولت را بکار گيرد. 

به نظر می رسد که مجلس به هيچ عنوان توان حل مشکالت را 
ندارد. هرگاه به مجلس می رويم، با معترضانی که در بيرون مجلس 
صف کشيده اند روبرو می شويم. همچنين وقتی از مجلس بيرون 
می آييم تعداد ديگربه اعتراض مشغول هستند. به نظر شما مجلس 
نبايد برای حل اين مشکل چاره ای بيانديشد؟ نبايد به پيشوارز حل 
اين چالش برويم؟ همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند کشور 
در آستانه انتخابات در شرايط حساسی به سر می برد و همانگونه 
که بررسی ها نشان می دهد يک سر مشکالت به چالش قانون 
گذاری بر می گردد؟ شما توجه داشته باشيد 4 دهه قانونگذاری 
انجام شده است، مشکالت کم که نشده زياد هم شده است. چرا 

نبايد به قانون گذاری به چشم يک چالش نگاه کنيم؟ 
در مورد سوال اول شما و اينکه آيا مجلس واقعاً می تواند ساختار 
سازی کند بايد بگويم که اين اقدام به تنهايی کاری سخت برای 
مجلس است و حتی امروز شاهد هستيم آن قسمتی هم که برای 
مجلس بوده، به خوبی اجرا نش��ده است. البته مقطعی و موردی 
اقداماتی را انجام داده است، به عنوان مثال در مورد برنامه ششم 
توسعه خود مجلس به موضوع ورود کرد و دولت برنامه ای به نام 
برنامه ششم به مجلس نداد. در آن زمان دولت يکسری احکامی 

که را نياز داشت به مجلس ارائه داد. 
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مشروحآندرادامهآمدهاست:

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان                                                                            

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه شماره 32-98 موضوع خرید انواع ترانسفورماتور توزیع 
هرمتیک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1398/10/10 می باشد. 
• مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

• نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله اي
موضوع مناقصه : خرید انواع ترانسفورماتور توزیع هرمتیک بشرح ذیل  (تحویل در انبار خریدار)

• زمان , مهلت  و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان می توانند ازتاریخ 1398/10/10 لغایت 1398/10/15 به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس

 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137348-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 2,551,000,000 ریال به حساب جارى103403815002 
بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

مدت قرارداد : چهار ماه  
مدارك  بهمراه  پیشنهادات  تصاویر  بارگذاري  ضمن  بایست  می  پیشنهاددهندگان   : پیشنهادات  بارگزارى  و  تحویل  مهلت 
درخواست شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز شنبه  مورخ 1398/10/28 نسبت به ارسال اصل مدارك 
مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکت الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی 
تمامی  بذکر  الزم  نمایند.  اقدام  وبلوچستان  سیستان  برق  نیروي  توزیع  شرکت   37 دانشگاه  نبش  دانشگاه  خیابان  زاهدان 

مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
مورخ  یکشنبه  روز   10:30 ساعت  در  دولت  تدارکات  سامانه  در  شده  ارائه  پیشنهادات    : پاکات  بازگشایی   محل  و  تاریخ  

1398/10/29 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
ارائه استاندارد ملى بابت کاالهاى مناقصه الزامى است.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت 
با شماره تلفن 021- الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید  نام و دریافت امضاء  به ثبت 

41934تماس حاصل فرمایید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت 
www. همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.sbepdc.ir شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان به نشانی
iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  
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مجلس توانایی حل مشکالت جامعه را ندارد 
در بخش اول گفتگو با حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد: 


