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چالشقانون

اش�اره:ايجادوگس�ترشهرگفتماناجتماعیباپرسش�گریآغازمی
ش�ود.پاسخگويیدرس�تبهصحتودقتپرسش�گریوابستهاست.
نوش�تارحاض�رمجموعهكاملیاز150پرس�شمطرحش�دهدرصفحه
»چالشقانون«روزنامهسياس�تروزاس�تكهدرسال1398پيرامون
عملکردمجمعتش�خيصمصلحتنظامدرتقسيمكارملیقانونگذاری
كش�وربراس�اسقانوناساس�یجمهوریاس�امیايرانمطرحشده
اس�تكههماكنونبهمنظوريادآوریوجم�عبندیازنظرخوانندگان

میگذرد:

- اصالحي��ه مک��رر قوانين از نظر مجمع تش��خيص مصلحت نظام، نش��انه 
چيست؟

- آيا اصالح مکرر قوانين به مصلحت نظام و كشور است؟
- آيا اصالح مکرر قوانين به تحقق چشم انداز كمك می كند؟ 

- آي��ا اصالح مکرر قوانين در راس��تای اجرای دقيق تر سياس��ت های كلی 
نظام است؟

- روند نظارت  بر اصالح و اجرای قوانين چگونه صورت می گيرد؟ 
- گزارش عملکرد نظارتی مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستای تحقق 
چش��م انداز بيس��ت س��اله، سياس��ت های كلی نظام و كاهش اصالح مکرر 

قوانين چيست؟
- از آنج��ا كه وضع موجود كش��ور محصول عملک��رد اعضای محترم قبلی و 
فعلی مجمع تش��خيص مصلحت نظام است، چگونه می توان اميد داشت كه 
اين مجمع بتواند با مصلحت انديش��ی مش��کل اصالح مک��رر قوانين را حل 

نمايد؟
- آيا مصلحت و مصلحت سنجی نيز مشمول اصالح مکرر بعدی می شود؟

- چگون��ه می توان مصالح مربوط به يك قانون را س��نجيد كه اصالح مکرر 
بعدی برای آن متصور نباشد؟

- آيا مصلحت انديشی خود نوعی اصالح مکرر قوانين قبلی نيست؟
- آيا در تش��خيص مصلحت، قانون تغيي��رات مکرری را می پذيرد كه محل 

اختالف بين مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است؟
- آيا در مصلحت انديش��ی های مجمع تشخيص مصلحت نظام، زمينه های 

تغيير مکرر قوانين محدود می شود؟
- در الگوی مصلحت انديشانه مجمع تشخيص مصلحت نظام برای جلوگيری 

از تغييرات مکرر قوانين چه تدابيری وجود دارد؟
- آيا گردش علمی نخبگان و خبرگان برای كاهش تغييرات مکرر قوانين در 

مجمع تشخيص مصلحت نظام كافی است؟
- مصلحت چيست؟ آيا تغيير پذير است؟

- آيا تغييرات مکرر قوانين به مصلحت نظام قانونگذاری كشور است؟
- نق��ش تغيي��رات مکرر قوانين در ات��الف وقت و انرژی مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام چيست؟

- الگوی بی ثبات تش��خيص مصلح��ت چگونه می توان��د از تغييرات مکرر 
قوانين جلوگيری كند؟

- آيا مصلحت انديشی در صورت تغيير شرايط مصلحت، تغيير می كند؟
- مصلحت انديش��ی به معنای تغيير شرع به نفع قانون يا تغييرقانون به نفع 

شرع است؟
- آيا تغييرات مکرر قوانين تامين كننده مصلحت نظام بر طبق چش��م اندار 

بيست ساله و سياست های كلی نظام است؟
- آيا بی ثباتی قوانين با روش جاری می تواند تا س��ال 1404 اهداف چشم 

انداز بيست ساله نظام را محقق سازد؟
- اساسا ثبات قوانين به مصلحت نظام است؟

- چرا مجمع تش��خيص مصلحت نظام در تدوين سياست كلی نظام در هيچ 
بخش��ی به موضوع ثبات قوانين و ضرورت پيش��گيری از تغييرات مکرر آنها 

اشاره ندارد؟
- آيا تشخيص تغييرات مکرر قوانين و سنجش داليل آن در تعيين مصلحت 

برای نظام جايی دارد؟
- مجمع تشخيص مصلحت نظام اطالعات مورد نياز برای تشخيص مصلحت 

نظام را از كجا و چگونه تهيه می كند؟
- چرا مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اس��تفاده از اختيارات مقام معظم 
رهبری برای پيشگيری از تغييرات مکرر قوانين و آثار سوء آن در اداره امور 

كشور، مصلحت انديشی نمی كند؟

- چرا چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام همانند ساير قوانين 
كشور دستخوش تغييرات مکرر نمی شوند؟

- آيا تغييرات زمينه و زمانه اجتماعی در مصلحت انديشی مجمع تشخيص 
مصلحت نظام جايی دارد؟

- آي��ا در قوانينی كه ط��ی مدت كوتاه چندين بار تغيي��ر می كنند قابليت 
تحقق چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام و تغييرات آن اندازه 

گيری و محاسبه می شود؟
- آي��ا بکارگيری بازی های زبانی در قالب تغييرات مکرر قوانين به مصلحت 

نظام قانونگرايی كشور است؟
- آيا چش��م انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام از آسيب بازی های 

زبانی رنج می برد؟
- چگونه می توان زبان حقيقی را از مجازی در چش��م انداز بيس��ت ساله و 

سياست های كلی نظام شناسايی كرد؟
- چکونه می توان بازی های زبانی را در چش��م انداز بيست ساله و سياست 

های كلی نظام تشخيص داد؟
- آيا وجود متون اس��ناد فرادست غيرقابل اجرا را می توان نوعی بازی زبانی 

يا زبان بازی در برنامه های كالن دانست؟
- آيا رعايت اصول نگارش و عالمت گذاری زبان فارسی برای تدوين قوانين 

به مصلحت كشور است؟
- آيا در زبان معيار رايج در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبحث 

عالمت گذاری واژگان و عبارات رعايت می شود؟
- آيا در مورد مصوبات ارجاعی از س��وی مجلس ش��ورای اسالمی كه محل 
اختالف با ش��ورای نگهبان اس��ت، تذكرات الزم پيرامون رعايت ويراستاری 

عالئم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟  
- آيا اعضای محترم مجمع تش��خيص مصلحت نظام خود به اصول نگارش و 

عالمت گذاری در زبان فارسی آشنايی الزم و كافی را دارند؟
- آي��ا بخش خاصی در مجمع تش��خيص مصلحت نظام برای رس��يدگی به 

اصول و ضوابط نگارش قوانين و مصوبات وجود دارد؟
- ميزان اس��تفاده مجمع تشخيص مصلحت نظام از منابع علمی و اطالعاتی 

در تشخيص مصلحت چيست؟
- آيا تعيين و تشخيص مصلحت، كاری غيرعلمی است؟

- چگونه در تشخيص مصلحت از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟
- گ��ردش علمی و اطالعاتی نخب��گان و فرهيختگان در مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام چگونه صورت می گيرد؟
- ميزان تعامل و همکاری مجمع تش��خيص مصلحت نظام با دانش��گاه ها و 

مراكز آموزش عالی چگونه است؟
- آيا تصويب نابجای قوانين در راس��تای تحقق چش��م انداز بيس��ت س��اله 

است؟
- آي��ا تغييرات مکرر و نابج��ای قوانين در اجرای سياس��ت های كلی نظام 

موثر است؟
- آيا تصويب نابجای قوانين به مصلحت قانونگذاری كشور است؟

- آيا ممکن اس��ت در خالل تصويب مصلح��ت پيرامون يك قانون، در مورد 
قوانين ديگر بصورت نابجا مصلحت انديشی صورت گيرد؟

- آيا اجرای قوانين حاوی قانونگذاری نابجا به مصلحت نظام است؟
- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون تصويب نابجای قوانين تذكرات 
الزم را به س��اير اعضای تقس��يم كار مل��ی در نظام قانونگراي��ی ارائه كرده 

است؟

- آيا مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام دس��تخوش تغييرات مکرر و 
نابجا می شوند؟

- چرا در سياست های كلی نظام سياست های نابجا در خالل سياست های 
موضوعی ديگر قيد نشده است؟

- ارزيابی مجمع تش��خيص مصلحت نظام از وضعيت قوانين نابجا در كشور 
چيست؟

- پيش��نهادات مجمع تش��خيص مصلحت نظام برای پيش��گيری و كاهش 
قوانين نابجا در كشور چيست؟

- چگونه ممکن اس��ت اجرای قوانين آزمايش��ی غلط به مصلحت كش��ور و 
مردم باشد؟

- آي��ا اعضای محترم مجمع تش��خيص مصلحت نظام درك روش��نی از آثار 
ناگوار تصويب يا تمديد قوانين آزمايشی به روش فعلی دارند؟

- آيا تداوم روش فعلی تمديد چندباره قوانين آزمايش��ی در راس��تای تحقق 
چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام است؟

- آيا ممکن اس��ت كه قانونی بطور آزمايشی به مصلحت نظام تشخيص داده 
شود؟

- تشخيص مصلحت در مصوبات آزمايشی در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
چگونه انجام می شود؟ 

- آيا واقعا اجرای آزمايشی قوانين به سبك و سياق فعلی، به مصلحت كشور 
و مردم است؟

- چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام، كار راه اندازی روزمرگی های دولت ها 
و كوتاهی های آنها را با بهانه مصلحت انديشی توجيه می كند؟

- آيا استفاده از قوانين آزمايشی و تمديد چندباره آنها و كوتاهی قانونگذاران 
در تصويب قوانين قطعی، امری مصلحت انديشانه است؟

- از نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه می توان از قوانين آزمايشی 
به عنوان يك فرصت و نه آفت استفاده كرد؟

- الگوی مصلحت انديش��انه قوانين آزمايش��ی در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام چيست؟

- آيا استفاده از نسخ نوعی يا ضمنی و نسخ فله ای قوانين به مصلحت كشور 
و نظام قانونگذاری است؟

- آي��ا مجمع تش��خيص مصلحت نظام ب��رای كاهش يا حذف نس��خ نوعی 
تذكرات الزم را به مجلس شورای اسالمی ارائه كرده است؟

- آيا بندهای چش��م انداز بيس��ت ساله و سياس��ت های كلی نظام مشمول 
نسخ نوعی شده اند؟

- آيا می توان قوانين مغاير يا مخالف با چش��م انداز يا سياس��ت های كلی 
نظام را ملغی كرد؟

- آي��ا تاكنون مصوبات مجمع يکديگر را بصورت نوعی يا ضمنی نس��خ كرده 
اند؟

- آيا نسخ بدون قيد تاريخ قوانين به مصلحت كشور است؟
- نظر اعضای محترم مجمع تش��خيص مصلحت نظام پيرامون ناديده گرفته 

شدن خطاهای متعدد در قانونگذاری چيست؟
- آيا معطل مان��دن اجرای قانون جديد التصويب تا تدوين آيين نامه اجرايی 

آنها به مصلحت نظام است؟
- آيا سياست های كلی نظام هم مشمول نسخ بدون قيد تاريخ می شوند؟

- آيا مجمع تش��خيص مصلحت نظام تذك��رات الزم پيرامون لزوم جلوگيری 
از ب��روز خطاهای قانونگذاری را به تقس��يم كار  ملی در اين زمينه ارائه كرده 

است؟ 
- اصول نامگذاری و عنوان بندی در مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟

- آي��ا در نامگذاری و عنوان بندی مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
اصول زبان معيار زبان فارسی رعايت می شود؟

- آي��ا ب��ی نظمی در نامگذاری و عنوان بندی مصوب��ات در مراكز قانونگذاری 
كشور به مصلحت كشور است؟

- آيا اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون اصول نامگذاری و عنوان 
بندی مصوبات دارای آگاهی های الزم و كافی هستند؟

- آيا در باره نامگذاری و عنوان بندی مصوبات مجمه تشخيص مصلحت نظام، 
قانون يا مصوبه خاصی وجود دارد؟

- آيا س��ردرگمی مردم در انطباق رفتار خود با قانون امری مصلحت انديشانه 
در حوزه قانونگذاری است؟

- آيا بی اعتمادی مردم به نظام قانونگذاری پر از اش��تباه به مصلحت كش��ور 
است؟

- آيا كاهش جامعه پذيری قانون در جامعه خالف مصالح نظام است؟
- آيا بر هم خوردن موازنه حقوق و تکاليف در جامعه در اثر قانونگذاری دارای 

خطا، مصالح كشور را به خطر نمی اندازد؟
- نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون بروز خطا در قانونگذاری 

چيست؟

امامرضا)ع(: پاكيزگی از اخالق پيامبران است.

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى کهریزك در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 621/2388 مورخ 1398/9/10 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت به اجراى پروژه ذیل 

اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتها و پیمانکارانى که داراى :
الف: اساسنامه و آگهى ثبت شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
ب: گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى در رسته مربوطه

ج: گواهینامه تایید صالحیت ایمنى (HSE) از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى
د: کد اقتصادى بر اساس گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى در نظام مالیات بر ارزش افزوده مى باشند دعوت مى شود با همراه داشتن معرفى نامه کتبى 
داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شهررى ، کهریزك، شهردارى کهریزك، 
واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. (هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 3/000/000 ریال مى باشد که مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 

3100001300000 نزد بانک ملى شعبه کهریزك واریز گردد.)
تاریخ  و  اخذ رسید  قبال  در  دبیرخانه شهردارى  واحد  به  مورخ 1398/12/27  روز سه شنبه  ادارى  وقت  پایان  پیشنهاد  پاکت  قبول  مهلت  آخرین  ضمنا 

بازگشائى پاکات در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 7:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/28 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

وزارت کشور
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ اعتبار (ریال)عنوان پروژهشماره ردیفردیف

12/842/614/063 تکمیل عملیات اجرایى پارك قلعه شیخ13050109805
مالیات  احتساب  (با 
بر ارزش افزوده)

650/000/000

پ��رس��ت��اران و پ��زش��ک��ان

اجرتان با خ��دا
كارتانبس�يارباارزشاست.همارزشجامعهیپزشکی
وپرستاریرادرجامعهباالمیبردكهبرده،هممهمتراز
اين،ثوابالهیاس�تكهخدایمتعالقطعًابهش�مااجر
خواهددادوثوابخواهددادواميدواريمكهانش�اءاهلل
اينكاربرجس�تهوس�نگينخيلیهمطوالنینش�ودو
انشاءاهللزودتركلکاينويروسمنحوسگرفتهبشود.

ش��هرهای  در  ش��غلی  فرص��ت   1860 ايج��اد  ب��ا 
صومعه س��را و تال��ش، گي��الن ني��ز به اس��تان های 
تحت پوش��ش طرح های اش��تغال زايی اجتماع محور 
 بني��اد بركت س��تاد اجراي��ی فرمان امام پيوس��ت. 
معاون توس��عه كارآفرينی اجتماع محور بنياد بركت 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت ام��ام)ره( از راه اندازی 
620 طرح اش��تغال زايی اجتماع محور در صومعه سرا 
و تال��ش خبر داد و گف��ت: افتتاح اي��ن تعداد طرح 
اش��تغال زايی، ايج��اد 1860 ش��غل را در مناط��ق 
 محروم و روستايی اين شهرها به دنبال داشته است. 

اش��تغال زايی  طرح ه��ای  داد:  ادام��ه  زاده  راض��ی  رض��ا 
و  صومعه س��را  روس��تای   25 در  برك��ت  بني��اد  اجتماع مح��ور 
 تال��ش ب��ه بهره ب��رداری رس��يده ي��ا در ش��رف راه ان��دازی اس��ت.

وی خاطرنشان كرد: از 620 طرح اشتغال زايی اجتماع محور مذكور، 266 
 طرح به بهره برداری رسيده و 354 طرح ديگر نيز در دست اقدام است.

ب��ه گفت��ه مع��اون توس��عه كارآفرين��ی اجتماع محور بني��اد بركت، 
گيالن از جمله اس��تان هايی اس��ت كه امس��ال و ب��رای اولين مرتبه 
 تحت پوش��ش فعاليت های اش��تغال زايی اين بنياد قرار گرفته اس��ت.

راضی زاده اظهار داشت: 8 مجری و تسهيل گر بنياد بركت در گام اول، 

620 طرح اشتغال زايی را در 25 روستای صومعه سرا 
 و تال��ش ايج��اد كرده اند يا در دس��ت اج��را دارند.

وی از اختص��اص 580 ميليارد ريال برای راه اندازی 
اي��ن طرح ها خبر داد و افزود: پرورش دام س��نگين، 
بلدرچي��ن، م��رغ، زنب��ور عس��ل و مش��اغل فنی و 
خدماتی بيشترين س��هم را از شغل های ايجاد شده 
 در صومعه س��را و تالش به خود اختصاص می دهند. 
معاون توس��عه كارآفرينی اجتماع محور بنياد بركت 
درباره فعاليت های اش��تغال زايی اين بنياد در س��ال 
آين��ده در اس��تان گيالن نيز توضيح داد: س��ال 99 
عالوه بر ادامه اقدامات در صومعه سرا و تالش، شهر رشت و حومه اش 
 ني��ز تحت پوش��ش فعاليت ه��ای بنياد برك��ت قرار خواهن��د گرفت.

راض��ی زاده ادامه داد: ب��ا توجه به معضالت اجتماعی و آس��يب پذير 
ب��ودن حوم��ه ش��هر رش��ت، برنامه ه��ای وي��ژه ای ب��رای ايج��اد 
 فرصت ه��ای كس��ب و كار در اي��ن مناط��ق در دس��تور كار اس��ت. 
وی خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت با توجه به درخواس��ت متقاضيان، 
ايجاد فرصت های ش��غلی را در دس��تور كار قرار می دهد و ش��غلی را 
ب��ه كارآفرينان تحميل نمی كن��د و طرح های اش��تغال زايی بركت با 
 توجه به پتاس��يل ها و ظرفيت های محلی هر منطقه ايجاد می ش��ود.

خ��ب��ر

قطار اشتغال زایی بنیاد برکت به گیالن رسید
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