
صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 یک شنبه  6 بهمن 1398  شماره 5229 

اذان ظهر: 12:17 اذان مغرب: 17:43 اذان صبح فردا: 5:40  طلوع آفتاب فردا: 7:08

اوقات شرعی به افق تهران

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پالك 16 

نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6 
شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir


امامعلی)ع(:

هر كس امر به معروف كند به مؤمن نيرو می بخشد و هر كس نهی از 
منكر نمايد بينی منافق را به خاك ماليده و از مكر او در امان می ماند.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون
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اش�اره:س�رگردانیمقي�اسزمان�یيک�یازمش�کالت
قانونگذاریس�نتیبهس�بکايرانیاس�تكهمشکالت
متعددیرادرادارهاموركشورايجادنمودهاست.نوشتار
حاضربهطرحمسالهوبحثوبررسیپيرامونسرگردانی
مقياسزمانیوآثارناگوارآندرنزدقانونگذارانوجامعه
م�یپردازدكهه�ماكنونازنظرخوانن�دگانگرامیمی

گذرد:

شرحماجرا
الف( قانونگذاری چهار سال در يك سال

- تصويب قانون بودجه ساالنه كل كشور مربوط به سال های 
1340، 1341، 1342 و 1343 در سال 1343

ب( قانونگذاری برای بيشتر از يك سال مالی
- تبصره 8، 9، 10 و 11 قانون بودجه سال 1344

- بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1378
- بند د تبصره 9 قانون بودجه سال 1378

بررسیوتحليل
- زمانی بودن قانون:

قان��ون دارای مولفه ها و مختصات اس��ت ك��ه زمان يكی از 
آنهاست. معموال قانون در زمان و برای زمانی خاص تصويب و 
اجرا می شود. بجز قوانين الهی همه قوانين بشری دارای قيد 
زمان در زمان تصويب و در طول زمان اجرا هستند. قيد زمان 
به معنای ظرفی است از جنس ثانيه، دقيقه، ساعت، روز، ماه 
و سال و... كه وقايع در آن حركت می كنند. اين تحليل ساده 
از زمان است كه از بستری برای حركت وقايع و رويدادها می 
س��ازد. بنابراين تحليل همه قوانين دارای زمان هستند و در 

ظرف زمانی تصويب شده برای آنها به فعاليت می پردازند.
- زمان مند بودن قانون:

به لحاظ فلس��فی همه پديده های عالم از جمله قوانين زمان 
مندن��د اما نه از جن��س ظرف زمان بلكه جزي��ی از ظرفيت 
وجودی پديده ها كه ش��امل كاركرد اجتماعی پديده هاست. 
ب��ا اين تحليل زم��ان در واقع ترتيب قرارگي��ری كاركردها و 
رويدادهاس��ت و تاريخ چينش رويدادها در كنار هم است. در 
اين تحليل زمان به عنوان بس��تری ج��دا و در كنار پديده ها 

نيست بلكه در نهاد و ذات آنها وجود دارد.
- همنشينی زمانی و مكانی قانون )زمان مندی و مكان مندی 

قانون(:
قواني��ن عالوه بر زمان من��دی دارای ويژگی مكان مندی نيز 
هس��تند. در تحليل معمولی، هر قانون برای جغرافيای خاص 

تصويب و اجرا می شود. به عبارت ديگر مكان ظرف جغرافيايی 
اجرای قوانين است. اما به لحاظ فلسفی مكان مندی قوانين و 
پديدها به دارابودن ساختار اجتماعی برای اجراست. ساختار 
اجتماعی اس��ت ك��ه متولی اجرای كاركرد در جامعه اس��ت. 
همنشينی زمان و مكان در پديده هاست كه جايگاه )جای به 
معنای مكان و گاه به معنای زمان( هر پديده و قانون را معين 
می سازد. سرنوشت هر پديده وابسته به جايگاه آن در جامعه 
است البته به لحاظ فلسفی و نه تحليل معمولی آن. پيشبردن 
وضعيت قوانين به لحاظ فلسفی تا فرا رسيدن زمان طاليی آن 
از حوصله اين نوشتار خارج است. از اين رو به تحليل سطحی 

و دم دستی آن بسنده می شود.
- تجاوز قانون از دامنه اعتبار زمانی خود:

اصوال هر قانون دارای شناسنامه تاريخی شامل تاريخ تدوين 
پيش نويس، تاريخ بحث و بررسی كارشناسی، تاريخ جلسات 
كميس��يون های تخصصی، تاريخ تصويب در كميسيون های 
تخصصی، تاريخ طرح در جلس��ات علن��ی، تاريخ الزم االجرا 
شدن قانون، طول مدت اجرای قانون، تاريخ تصويب در جلسه 
علنی، تاريخ ارسال به شورای نگهبان، تاريخ طرح در جلسات 
شورای نگهبان، تاريخ تصويب در شورای نگهبان، تاريخ ابالغ 
قانون به مجلس ش��ورای اسالمی، تاريخ ابالغ به دولت، تاريخ 
طرح مجدد در مجلس شورای اسالمی، تاريخ ارجاع به مجمع 
تش��خيص مصلحت نظ��ام، تاريخ طرح در جلس��ات مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، تاريخ تصويب در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، تاريخ ابالغ مصوبه مجمع به مجلس ش��ورای 
اس��المی، تاريخ ابالغ دولت به روزنامه رس��می، تاريخ انتشار 
در روزنامه رسمی كش��ور، تاريخ ابالغ دولت به دستگاه های 
اجرايی و تاريخ های ابالغ به سلس��له مراتب انتهايی دستگاه 
های اجرايی و ذينفعان اس��ت. بنابراين هر قانون دارای تعداد 
زيادی تاريخ و زمان برای مراحل مختلف از تدوين تا اجراست. 
بهتر است هر قانون از نظر ظرف زمان اجرا دارای محدوديت 
باش��د مگر آنكه در قانون قيد ديگری آمده باش��د. در ش��رح 
ماجرای اين نوشتار به قوانين بودجه ساالنه اشاره شده است 
ك��ه هيچ يك در ظرف مقرر زمانی خ��ود نمی گنجد. تجاوز 
از محدوده زمانی برای قانون و قانونگذاری پس��نديده نيست 
اما در قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی از اين موارد ديده 

می شود.
- سرگردانی قانونگذار در مقياس زمان:

اينگونه به نظر می رس��د كه قانونگذار در مقياس زمان دارای 

نوعی س��رگردانی اس��ت و نم��ی داند كه برای پايانه س��ازی 
محدوده قوانين چه تدبيری بايد بيانديش��د. در هم ريختگی 
شناس��نامه تاريخی قوانين و جابجايی های گس��ترده در آن 
امری اس��ت كه نشانه بارز ضعف در قانونگذاری سنتی است. 
قانون در خارج از محدوده زمانی مصوب دارای وجاهت قانونی 

نيست كه بتوان آن را اجرا كرد.
- خروج موضوعی قوانين موقت از هويت موقتی خود:

در بسياری از قوانين موقت، زمان اجرا بر اساس مصوبه قانونی 
سپری شده است اما قانون هنوز در حال اجراست. بی قانونی 
در اج��رای قانون موقت در خ��ارج از تاريخ مصوب تقريبا در 
قانونگذاری سنتی به س��بك ايرانی رواج دارد و تقريبا كسی 
هم متعرض موضوع نيست و دستگاه های نظارتی نيز اقدامات 

پيشگيرانه و قاطعی در اين زمينه ندارند.
- تجاوز قانون موقت به قانون موقت ديگر:

در م��ورد قوانين بودجه س��االنه بايد گفت كه اينگونه قوانين 
خ��ود دارای ماهيتی موقت با اعتبار يك س��اله اند. عدول از 
قانون بودجه يك س��ال و تجاوز به قانون بودجه سال بعد، دو 
قانون موقت را در برابر هم قرار می دهد و زمان اجرای آنها را 
در هم فرو می برد و تقريبا با ايجاد س��ردرگمی در مجريان و 

مردم هر دو را از كار می اندازد.
- بی اعتباری قانون موقت در خروج از زمان مورد اعتبار خود:

قانون موقت س��االنه در غير از زم��ان اعتبار خود ديگر قانون 
نيس��ت و نمی توان آن را اجرا كرد. چرا كه هر س��ال قانون 
بودجه خود را دارد. اگر بناست بندی از قانون بودجه امسال در 
س��ال بعد اجرا شود ضروری است كه آن بند در قانون بودجه 
سال بعد گنجانده شود. نمی توان قانون بودجه امسال را برای 
س��ال بعد تمديد كرد. تمديد غيرقاعده مند قوانين موقت و 
س��االنه بودجه به هويت قانونی قانون بودجه امس��ال و سال 
آين��ده لطمه می زند زيرا نمی توان در هر س��ال دوئ قانون 

بودجه ساالنه را با هم اجرا كرد.
- قابل تعميم نبودن قانون ساالنه برای بيش از يك سال:

اصوال قوانين بودجه س��االنه برای يك سال و بصورت موقت 
دارای اعتبار قانونی اس��ت و نمی توان اجرای آن را برای سال 
بعد بصورت متداخل با قانون بودجه سال بعد تعميم داد. البته 
تمديد زمان اجرای قوانين موقت امری امكان پذير اس��ت اما 
قوانين بودجه س��االنه كه هر سال قانون بودجه مخصوص به 

خود را دارد عمال اين اجازه را نمی دهد.
- دارای دو قانون موقت بودن يك موضوع در يك زمان واحد:

نتيجه طبيعی س��رگردانی مقياس در قانونگذاری س��نتی به 
س��بك ايرانی اين اس��ت كه در برخی از سال ها كشور قانون 
بودجه نداش��ته اس��ت و در برخی ديگر از س��ال ها دارای دو 
قانون بودجه بوده است )شواهد عينی در بخش شرح ماجرای 
اين نوشتار قيد شده است( كه اين امر نشانه آشكار ضعف در 

قانونگذاری است.
- تداخل دو قانون بصورت همزمان:

در ص��ورت تمديد غيرقاعده مند قانون بودجه يك س��ال در 
س��ال بعد يا در سال های بعد عمال تداخل قوانين بوجود می 
آي��د كه نتيجه قابل پيش بينی آن ناكارآمدی و س��ردرگمی 
مجريان در اجرا و مردم در تبعيت پذيری از قاانون اس��ت. در 
هم ريختگی مقياس زمان در قوانين و جابجايی ناش��يانه آن 

اداره امور جامعه را با مشكل جدی مواجه می سازد.
- سردرگمی مردم و مجريان قانون:

اج��رای دو قانون بودجه در يك س��ال موجب س��ردرگمی و 
نگرانی جامعه در شكل دهی رفتارهای خود مطابق قانون می 
شود و مجريان قانون را در اجرای قانون دچار ترديد می نمايد 
و قدرت پاسخگويی آنها را به مردم در هنگام اجرای قانون به 
حداقل ممكن می رس��اند و احتماال درگيری و مطالبه گری 

مردم را از مسئوالن كشور به همراه خواهد داشت.
- بی توجهی تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات:

وجود اين دس��ت مش��كالت و رواج س��رگردانی مقياس در 
قانونگذاری نش��انه بی توجهی تدوين كنندگان پيش نويس 
مصوبات قانونی اس��ت كه نقطه آغازين انجام امور غيرقانونی 
در كش��ور اس��ت. تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات بايد 
از كارشناس��ان باتجربه و دانا در دستگاه های اجرايی باشند 
تا مرتكب اين دست خطاهای نگارشی در تدوين پيش نويس 

قانون نشوند.
- بی توجهی قانونگذار از تعيين زمان اجرای دقيق قانون:

وقوع مش��كالت ناشی از س��رگردانی مقياس در قانونگذاری، 
نشانه بی توجهی قانونگذاران در تعيين مختصات زمانی اعتبار 
قانون است. وجود بخش های مختلف اعم از كميسيون های 
تخصصی، معاونت قانونگذاری، معاونت نظارت، مركز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اس��المی، دفاتر نمايندگان، فراكسيون 
های مختلف و شخص نمايندگان نمی تواند توجيه كننده بروز 
خطای س��هوی در اين زمينه باش��د. در صورت عمدی بودن 
اين دس��ت خطاهای قانونگذاری، بايد برای اين رويه نادرست 
بصورت قاطعانه تدبيری انديشيده شود چرا كه هويت قانون، 

قانونگذار و قانونگذاری از اين طريق زير سوال می رود.
- بی توجهی تاييدكنندگان قانون:

متاسفانه س��رگردانی های مقياس زمانی در قوانين، تاييديه 
شورای نگهبان را با خود دارد كه نشانه بی توجهی پژوهشكده 
ش��ورای نگهبان، مجمع مش��ورتی فقهی و مجمع مشورتی 
حقوقی و اعضای ش��ورای نگهبان نسبت به تعيين مختصات 
زمانی اعتبار قوانين است. شايسته نيست كه اشتباهات فاحش 
قانونگذاری مغاير با قانون اساسی و شرع شناخته نشده است.

- بی توجهی مجريان قانون:
مجريان قانون پس از مش��اهده اين دس��ت مشكالت بايد بر 
اساس سلس��له مراتب سازمانی نس��بت به گزارش آن اقدام 
نمايند تا در اس��رع وق��ت اين قوانين اصالح ش��وند. معموال 
مجريان قانون در برخورد با اين مشكالت بجای گزارش دهی، 
آنها را مس��كوت می گذارند و جامع��ه را از اجرای يك قانون 

مفيد )در صورت اصالح( محروم می كنند. 
- بی توجهی نظارت كنندگان بر حسن اجرای قانون:

دس��تگاه های نظارت كننده بر حس��ن اجرای قوانين اعم از 
مجلس ش��ورای اسالمی، سازمان بازرسی كل كشور و ديوان 
محاسبات كشور و نهادهای بازرسی در دستگاه های اجرايی 
نس��بت به وقوع اين نوع خطاهای قانونگذاری دارای عملكرد 
قابل قبولی نيس��تند. اعمال نظارت پس��ينی )پس از اجرای 
قانون( برای پيش��گيری از سرگردانی مقياس كافی نيست و 
انجام نظارت های پيشينی )پيش از اجرا( می تواند از تصويب 

قوانين ناقص جلوگيری نمايد.
- رواج عدول از زمان اجرای قانون در قانونگذاری:

با توجه به روند رو به رشد خطاهای قانونگذاری سنتی به نظر 
می رسد كه در سال های اخير رواج بيشتری يافته است. عدم 
ارائه واكنش های قهرآميز در برخورد با اين دس��ت خطاهای 
قانونگذاری، از قبح اين عمل حساسيت زدايی صورت گرفته 
است. رسانه های گروهی و سازمان های مردم نهاد نيز در اين 

زمينه به رسالت تاريخی خود عمل نمی كنند.
- قانونگذاری در آينده برای گذشته بی قانون:

معموال قانونگذاری شامل برنامه ريزی امكانات گذشته و حال 
برای تحقق آينده ای محتمل است. به عبارت ديگر قانونگذار 
ج��ز در موارد اندك برای آينده قانون را تدوين و تصويب می 
كند. بنا بر همين تعريف اس��ت كه برای هر قانون زمان الزم 
االجرا بودن و زمان اجرا تعيين می ش��ود. تقريبا بصورت نادر 
اتفاق افتاده است كه قانونی عطف بماسبق شود يعنی در زمان 
حال برای گذش��ته قانونگذاری صورت گيرد اما نه اينكه برای 
چهار قانون بودجه س��االنه در سال آخر تصويب شود. بعالوه 
اينكه در موارد متعدد تداخل زمان اجرای دو قانون در آينده 

مورد تصويب قرار گرفته است.

ش��ركت مش��اركتی بنياد بركت س��تاد اجراي��ی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( در ميان 10 ش��ركت دانش بنيان برتر كش��ور قرار 
گرف��ت. معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری ش��ركت 
دان��ش بنيان تجهيز فرزانه از ش��ركت های مش��اركتی بنياد 
بركت ستاد اجرايی فرمان امام را به عنوان يكی از 10 شركت 

دانش بنيان برتر كش��ور معرفی كرد. اين ش��ركت مش��اركتی 
بنياد بركت كه در منطقه كمتر توس��عه  يافته شهرس��تان بروجن 

در استان چهارمحال و بختياری واقع است، در توليد انواع شبيه سازهای 
آزمايشگاهی فعاليت دارد. 

اين شركت همچنين با حضور در نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهی ساخت 
ايران )ايران س��اخت( كه آذرماه امسال توس��ط معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری برگزار شد، موفق به عقد قرارداد 70 ميليارد ريالی در 
حوزه توليد شبيه سازهای آزمايشگاهی )شبيه ساز تراشكاری و شبيه ساز 

آزمايشگاه مكانيك( با دانشگاه پيام نور شده است.
بر اس��اس اين گزارش، بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام سال هاست 
در قالب مدل اقتصادی اش��تغال زايی بنگاه محور، ايجاد فرصت های شغلی 
و محروميت زدايی از طريق مش��اركت و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی 
را دنب��ال می كند. در همين راس��تا، بنياد بركت از س��ال 1396 اقدام به 

مش��اركت با ش��ركت دانش بنيان تجهيز فرزانه به عنوان يكی 
از واحده��ای صنعت��ی فعال در توليد انواع ش��بيه س��ازهای 
آزمايش��گاهی كرده است. ميزان س��رمايه آورده بنياد بركت 
ب��ه اين واحد صنعتی، نزديك به 26 ميليارد ريال و با س��هم 

45 درصدی است.
اين ش��ركت دان��ش بنيان توليدكننده انواع ش��بيه س��ازهای 
آزمايشگاهی كه در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياری 
فعاليت دارد، ظرفيت توليد ساالنه 24 و 640 عدد محصول آزمايشگاهی 
را دارد. اين واحد صنعتی كه از سال 1391 شروع به فعاليت كرده، پيش 
از مش��اركت با بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان ام��ام زير ظرفيت توليد 

مشغول به كار بوده است. 
فعاليت ه��ای اين واح��د صنعتی پس از مش��اركت با بنياد بركت س��تاد 
اجرايی فرمان امام سبب ايجاد اشتغال برای 43 نفر شده است. همچنين 
فرصت های كس��ب و كار برای 170 نفر نيز به ش��كل غيرمستقيم فراهم 
شده اس��ت. گفتنی است، مدل اشتغال زايی بنگاه محور يكی از روش های 
بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام برای ايجاد اشتغال در مناطق محروم 
اس��ت كه در اين مدل، اشتغال زايی و محروميت زدايی از طريق مشاركت 

و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی دنبال می شود.

«پیام ایمنى: بیایید ایمن فکر کنیم ، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم»

فراخوان مزایده عمومى 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در نظر دارد مزایده به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
انجام خواهد شد و الزم است شرکت  الکترونیکى دولت (ستاد)  از طریق درگاه سامانه  اسناد  از دریافت و تحویل  کلیه مراحل فراخوان مزایده 
کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق 

سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/11/6 مى باشد.

- تضمین شرکت در مزایده مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1398/11/12

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1398/11/23
- تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مزایده: ساعت 10 روز چهارشنبه 1398/11/23

- متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند.
- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: مشهد ، انتهاى خیابان فدائیان اسالم ، کدپستى 9173695636 ، تلفن تماس 8-33412024-051 و نمابر: 

051-33435888
- اطالعات تکمیلى در اسناد مى باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبرى و پشتیبانى): 021-41934
- جهت کسب اطالعات مى توانید به آدرس سایت هاى زیر رجوع نمایید:
www.setadiran.ir :(ستاد) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

شناسه آگهى: 746242
م الف/ 8409

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

/ // /
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تصویب قانون بودجه 4 سال کشور در 1 سال!!؟
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