
»چالش قانون« برنامه سال 1399 خود را در 
روزنامه سیاست روز )1( معرفی می کند: 
ناکارآمدی تقسیم کار ملی 

قانونگذاری سنتی 
به سبک ایرانی

اشاره: »چالش قانون« در پی فعالیت های رسانه ای خود 
)انتشار 143 صفحه( در سال 1398 و ثبت رکوردی شایان 
توجه )در نوع خود بی نظیر یا کــم نظیر(، ناکارآمدی 
قانون و قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی 
را اساســی ترین چالش فراروی حل مشکالت زندگی 
مردم می داند. از این رو با عزمی راسخ و تصمیمی قاطع، 
تداوم کار رســانه ای پیرامون گفتمان اجتماعی تحول 
قانونگذاری سنتی را در سال 1399 در دستور کار خود 
در صفحه هشــت روزنامه سیاست روز قرار داده است. 
امید است که با همراهی و همکاری عموم اندیشمندان و 
نخبگان موضوع تحول در قانونگذاری سنتی در دستور 
کار تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور قرار گیرد تا از این 
طریق بتوان به حل مشکالت روزافزون زندگی مردم امید 
داشت. این نوشــتار به ارائه سرفصل های روزانه برنامه 
محتوایــی هفتگی صفحه »چالش قانــون« در روزنامه 
سیاســت روز در سال 1399 می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

  به جای مقدمه
الف( مســتند به صدها مقاله منتشر شده در نشریات علمی 
پژوهشــی و پایان نامه مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 
دکتری، طرح های متعدد تحقیقاتی و گزارش های منتشره 
رسمی مشــکالت متعددی همچون گرانی )تورم(، بیکاری 
)بویژه فارغ التحصیالن دانشــگاهی(، فقــر، طالق، اعتیاد، 
حاشــیه نشینی، مشــکل خرید و اجاره مســکن، افزایش 
ســن ازدواج، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کاال، 
خشکســالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، 
کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فســاد اداری، افت بهره وری، 
پوشــش های نامتعارف زن و مرد، پرخاشگری و بداخالقی، 
نزاع های خیابانی، انزواطلبی و افســردگی، عدم تامین رفاه 
عمومی، احتکار، کم فروشی، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، 
اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، 
بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، افت تحصیلی 
دانش آموزان، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و 
روســتایی، زمین خواری و کوه خواری، ســاخت و سازهای 
غیرمجاز، مهاجرت روستائیان به شهرها، کاهش سن مصرف 
ســیگار، بی کفایتی مدیریت بحران، بیماری های نوپدید، 
خسارت های ناشی از ســیل و زلزله، آلودگی هوا، اختالف 
طبقاتی، مدپرســتی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، 
نابودی جنگل ها، بیابان زایی، فرســایش خاک، نارضایتی 
های صنفی و شــغلی، عادات غلط تغذیه ای، کاهش ســن 
بیماری های قلبی، قانون گریزی و قانون ستیزی، خودکشی، 
بــزه کاری، دختران فــراری، زنان ویژه، کودک همســری، 
رفتارهای پرخطر جنسی، خرافه گرایی، فرقه گرایی، عرفان 
های نوظهور، کمبود ســرانه مطالعه، افت ســطح تحصیلی 
دانش آمــوزان، کاهش موالید، اوقات فراغت پرخطر، اعتیاد 
به اینترنت و شــبکه های اجتماعی، پناهجویان غیرقانونی، 
سســتی کانون خانواده، افت وجــدان کاری، قومیت گرایی 
افراطــی، برخی افراطی گری های مذهبــی، اتالف زمان و 
عمر، قاچاق مواد مخدر، مسمومیت های الکلی، بی تفاوتی، 
بحــران مدیریت، افزایش قیمت ارز و طال، واســطه گری و 
داللی، نابســامانی کسب و کارهای کوچک، تعطیلی کارگاه 
ها و کارخانه ها، اخراج و تعدیل کارگران، مشــکل سرمایه 
گذاران در موسســات مالی، زنان سرپرست خانوار، کودکان 
بی سرپرست یا بدسرپرســت و سایر آسیب های اجتماعی 
زندگــی مــردم را )بویــژه در دوران تحریم هــای ظالمانه 

دشمنان علیه ملت ایران( بیش از پیش دشوار کرده است.
ب( پیرامون هر یک از مشکالت زندگی مردم، ده ها و شاید 
صدها قانون و مصوبه ریز و درشــت وجود دارد که از سوی 
تقســیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تدوین، 

تصویب و اجرا شده است.
پ( تداوم و تشدید مشکالت متعدد یاد شده با وجود تقریبا 
115 قانونگــذاری و تصویب و اجرای هزاران قانون و مصوبه 

نشانه چیست؟
ت( بدون تردید تداوم و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه 
آشــکار ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به 

سبک ایرانی است.
ث( ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک 
ایرانی در عملکرد تقســیم کار ملی شامل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در تدوین و تصویب اســناد فرادست )چشم 
انداز بیست ســاله و سیاســت های کلی نظام( و مصوبات 
عادی، دولت ها در تدویــن لوایح و اجرای قوانین )و صدور 
انواع آیین نامه ها، دســتورالعمل ها و بخشنامه ها(، مجلس 
شورای اسالمی در تدوین طرح ها و تصویب طرح ها و لوایح 
و نظارت بر حســن اجرای قوانین، شورای نگهبان در تایید 
مصوبات مجلس شورای اسالمی و تفسیر قانون اساسی، قوه 
قضاییه در حســن نظارت بر اجرای قوانیــن )و صدور انواع 
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها( و سایر مراجع 

قانونگذاری در تدوین و تصویب قوانین است.
ج( بر اســاس کدام شــواهد میدانی و انــدازه گیری کدام 
شــاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد تقسیم 
کار ملی قانونگذاری سنتی را پیرامون حل مشکالت زندگی 

مردم اثبات کرد؟
چ( تحلیــل تقســیم کار ملی قانونگذاری ســنتی پیرامون 
تداوم و تشــدید مشــکالت زندگی مردم با وجود عملکرد 
آنها چیســت؟ دفاع تقســیم کار ملی قانونگذاری سنتی از 
ناکارآمــدی عملکرد خود پیرامون مشــکالت زندگی مردم 

چیست؟
ح( میزان هزینه صرف شــده از بیت المال در قالب بودجه 
ســاالنه برای عملکرد ناکارآمد تقسیم کار ملی قانونگذاری 
سنتی مشــکالت زندگی مردم چقدر است؟ بطور متوسط 

هزینه تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت برای هر 
قانون ناکارآمد در چهار دهه گذشته چقدر است؟

خ( بررسی گذشــته نگر چهار دهه پیشین »چالش قانون« 
مویــد این حقیقت اســت کــه عملکرد تقســیم کار ملی 
قانونگذاری سنتی به ســبک ایرانی پیرامون حل مشکالت 

زندگی مردم، نیازمند بازبینی جدی و تحول اساسی است.
د( تحول در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی برای تحقق، 
نیازمند ایجاد و گســترش گفتمان اجتماعی است تا آن را 
به مطالبه عمومی تبدیــل کند. این مهم جز با ایفای نقش 
و رسالت تاریخی عموم اندیشمندان، نخبگان و رسانه های 
گروهی و همکاری موثر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی 

محقق شدنی نیست.
1. معرفی، نقد و بررسی عملکرد مجمع تشخیص نظام

»چالش قانون« در روزهای شــنبه هر هفته به معرفی، نقد 
و بررسی عملکرد مجمع تشخیص نظام می پردازد. در این 
سلســله نوشتارها »سیاست های کلی نظام« در بخش ها و 
موضوعــات گوناگون مورد بحث و بررســی قرار می گیرد و 
ضمن آسیب شناسی، ارتباط آنها با تداوم و تشدید مشکالت 
متعدد زندگی مردم تبیین می شود. در سلسله نوشتارهای 
»چالش قانون«، ضمن آســیب شناسی سیاست های کلی 
نظام، ارتباط آنها با تداوم و تشدید مشکالت متعدد زندگی 
مردم تبیین می شــود. سیاست های کلی که در این بخش 

مورد نقد بررسی  قرار می گیرد بشرح زیر است:
- سیاســت های کلی برنامه پنج ساله دوم، پنج ساله سوم  
توســعه، برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، سیاست 
هاي کلي قضایي پنج ساله، سیاست های کلی برنامه ششم 
توســعه، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام و سیاســت های کلی نظام در بخش های شبکه هاي 
اطالع رساني رایانه اي، انرژي، امنیت  اقتصادي، منابع  طبیعي، 
منابــع  آب، معدن، حمل  و نقل، امنیت  قضایي، مشــارکت  
اجتماعي، شهرسازي، مسکن، تشویق سرمایه گذاري، اصل 
44 قانون اساســي جمهوري اســالمي ایران، مالي، رشد و 
توسعه علمي و تحقیقاتي کشــور در بخش آموزش عالي و 
مراکز تحقیقاتي، پیشگیري و کاهش خطرات ناشي از سوانح 
طبیعي و حوادث غیرمترقبه، کشاورزي، صنعت، حفظ شان 
و اســتقالل قضات، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و 
ساماندهی امور ایثارگران، بند »ج« اصل چهل و چهار قانون 
اساســي، مبارزه با مواد مخدر، نظام اداري، پدافند غیرعامل 
کشور، نظام اداری، اصالح الگوی مصرف، امنیت فضای تولید 
و تبادل اطالعات، اشــتغال، آمایش ســرزمین، خودکفایی 
دفاعی و امنیتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 
ایجــاد تحول در نظام آمــوزش و پرورش کشــور، اقتصاد 

مقاومتی، ســالمت، جمعیت، 
علم و فناوری، محیط زیست، 
خانــواده، انتخابــات و قانون 

گذاری. 
بررســی  و  نقد  معرفی،   .2

عملکرد دولت 
»چالش قانــون« در روزهای 
یکشــنبه هر هفته به معرفی، 
نقد و بررســی عملکرد دولت 
می پردازد. عملکرد دولت در 
سه زمینه تدوین لوایح، اجرای 
قوانین و صدور آیین نامه ها، 
دســتورالعمل ها و بخشنامه 
هــای صــادره در بخش ها و 
موضوعــات گوناگــون مورد 
بحــث و بررســی قــرار می 
گیرد و ضمن آسیب شناسی، 
ارتباط آنها با تداوم و تشدید 
مشکالت متعدد زندگی مردم 

تبیین می شــود. فســاد اداری و اقتصادی، محصول ناگوار 
ناکارآمدی در قانونگذاری ســنتی در ســطح امور اجرایی 
کشور است. در سلسله نوشــتارهای »چالش قانون«، مقاله 
ها و پژوهش های انجام شــده در داخل یا خارج از کشور با 
موضوع »فســاد اداری و اقتصادی« به عنوان نمونه خروجی 
عملکرد دولت ها در زمینه های مرتبط با قانون و قانونگذاری 
مورد کنکاش قرار می گیرد. شناسنامه پژوهش ها و مقاالت 

در این بخش بشرح زیر ارائه می شود:
ردیف، عنوان، نگارنده، مترجم، ســال انتشار، شاخه، روش، 
محل چاپ، علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری

3. معرفی، نقد و بررسی عملکرد مجلس شورای اسالمی 
»چالــش قانون« در روزهای دوشــنبه هر هفته به معرفی، 
نقد و بررسی عملکرد مجلس شــورای اسالمی می پردازد. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بر اساس وظایف 
ذاتی و قانونی خود به عنوان بازوی علمی و پژوهشی مجلس 
شورای اسالمی عمل می کند. یکی از منشورات این مرکز، 
مجموعه گزارش هایی است که پیرامون موضوعات گوناگون 
مرتبط با قانونگذاری در کشور است. در سلسله نوشتارهای 
»چالش قانون« عملکرد پژوهشــی این مرکز مورد معرفی، 
ارزیابی و داوری قرار می گیرد و ضمن آســیب شناســی، 
ارتباط آنها با تداوم و تشدید مشکالت متعدد زندگی مردم 
تبیین می شود. داوری عالمانه گزارش ها مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی به معنای نقد تفکر حاکم بر این 
مرکز به عنوان بازوی پژوهشی و پشتیبان نظری قوه مقننه 
است. گزارش ها معرفی شده در این بخش از نظر موارد زیر 

مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرد: 
1. شناسنامه گزارش

عنوان گزارش، شماره مسلسل، کد موضوعی، تاریخ انتشار، 
معاونت، دفتر، مدیر مطالعه، تهیه و تدوین کنندگان، ناظران 
علمی، شمارگان، تعداد صفحات: صفحه، ویراستار تخصصی، 

ویراستار ادبی، ناشر، قیمت.
2. ارزیابی بخش های گزارش

الف( عنوان
- عنوان گــزارش تا چه اندازه بیان گــر محتوی و اهمیت 

موضوع آن است؟
- آیا نام دســت اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل 
شــامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی 

پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟
الف( چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ 

- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه 
کافی خالصه و چکیده کل مقاله است؟

ب( فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟

آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟
پ( مقدمه 

- آیــا مقدمه، توجیه منطقــی از مطالعه و یا هدف از مقاله 
)بیانی از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟
ت( روش کار 

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟
- آیا روش های انتخاب شــده توســط نویسندگان قادر به 

پاسخ به سواالت تحقیق می باشد؟
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری 

انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟
ث( یافته ها 

- آیا این بخش به خوبی سازماندهی شده است؟
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟

- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ 
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟
- آیا نویســندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در 

این مطالعه ثابت شده یا نه؟
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این 

زمینه مقایسه شده است؟
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟

چ( جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان 

می دهند؟
- آیا شــکلها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای 

باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟
ح( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در 
کار سپاسگزاری شده است؟

خ( پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطالعات توصیفی است؟

- آیا پیوســت ها با کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک 
می کند؟

- آیا پیوســت ها حاوی فرم ها و اســناد مرتبط با گزارش 
است؟

د( منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف 

این مطالعه وجود دارد؟
- آیا ســبک نوشــتن منابع 
منطبق با دســتوالعمل های 

علمی است؟
- آیــا منابع مهم و کلیدی به 
روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟
- شــیوه ارائه مســتندات و 
ارجاعات در گزارش را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
3. ارزیابی محتوایی گزارش

الف( سامان مندی
- گــزارش چه اندازه یک کل 
ســامان مند را تشــکیل می 

دهد؟ 
- انسجام و هماهنگی عناوین 
موجــود در گــزارش چگونه 

است؟
- نحوه بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 

و ... در گزارش چگونه است؟
- آیــا در پایان هر فصل، بخــش و ... مؤلف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ 
ب( نوآوری

- محتوای گزارش چه اندازه نوآورانه است؟ 
- خواندن این گزارش تا چه انــدازه تفکر نقادانه را ترغیب 

می کند؟
- آیا گزارش حاوی جلوه گاه جدیدی برای تفکر است؟ 

پ( اهمیت
- این گزارش چه نیازی )نیازهای بنیادی، تخصصی، درسی، 

کمک درسی و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟
- نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش چگونه 

است؟
ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- متن گزارش تا چه اندازه روان و سلیس است؟
- سادگی و قابل فهم بودن گزارش چگونه است؟

ث( جامعیت
- گزارش به لحاظ موضوعی تا چــه اندازه جامعیت دارد و 

وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ 
- تا چه اندازه اســتفاده از تصاویــر، نمودارها، چارت ها و ... 

توانسته است به فهم گزارش کمک کند؟
- استفاده مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی 

و نیز سبک نویسنده چگونه است؟
ج( اعتبار 

- اعتبار علمی گزارش را چگونه ارزیابی می کنید؟
- این گزارش تا چه اندازه مبتنی بر پژوهش های آن حوزه 

تخصصی است؟
4( ارزیابی اجتماعی گزارش

الف( مخاطبان و ذینفعان
- به نظر شــما مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی 

خواهند بود؟
- به نظر شما انتشار این گزارش تا چه اندازه مورد استقبال 

مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟
- این گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بیشتر در 

رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان 

و ذینفعان خود را دارد؟
ب( تاثیرگذاری اجتماعی

- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامع 

نگری و جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟
- آیــا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد 

نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟
- آیــا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود در 
زندگــی مردم مدل مفهومی و تحلیل مناســبی ارائه کرده 

است؟
- آیا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟
- چگونه می توان کارآمدی راهکارهای پیشنهادی طرح را 

برای حل مشکالت زندگی مردم راستی آزمایی کرد؟
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پیش تعیین شده خود 

را محقق سازد؟
4( ارزیابی های شکلی گزارش

الف( ویراستاری فنی 
- تعــداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع 

گزارش کافی است؟
- آیا عنــوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی 

انجام شده است؟
- آیــا نوع صفحه آرایی )نوع و انــدازه خط، فاصله خطوط، 

حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟
- آیا نشــانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط 
تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟

ب( ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟

- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟

- آیا ناظر و ویراستار علمی به وظایف خود عمل کرده است؟
ج( ویژگی های خاص

- آیــا گــزارش دارای ویژگی های خــاص مانند کادر های 
خالصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟
4. معرفی، نقد و بررسی عملکرد شورای نگهبان 

»چالش قانون« در روزهای ســه شنبه هر هفته به معرفی، 
نقد و بررسی عملکرد شورای نگهبان می پردازد. پژوهشکده 
شــورای نگهبان برابــر وظایف ذاتی خود بــه عنوان بازوی 
مطالعاتی و پشــتیبان نظری شورای نگهبان عمل می کند. 
یکی از منشــورات این پژوهشــکده، مجموعه گزارش های 
پژوهشــی پیرامون برخی از اصــول و مفاهیم مهم از قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران است. سلسله نوشتارهای 
»چالش قانون« عملکرد پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان 
را در انتشار مجموعه گزارش های پژوهشی مورد ارزیابی و 
داوری قرار می دهد و ضمن آســیب شناسی، ارتباط آنها با 
تداوم و تشــدید مشــکالت متعدد زندگی مردم تبیین می 
کند. ارزیابی و داوری این گزارش های پژوهشی در واقع نقد 
و ارزیابی تفکر حاکم بر نحوه خردورزی در شــورای نگهبان 
اســت که در روند تایید مصوبات مجلس شورای اسالمی و 
تفســیر اصول و مفاهیم قانون اساســی نقش مهمی دارد. 
گزارش های معرفی شده در این بخش از نظر روش ارزیابی 
و نقد علمی، همانند گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرد.
5. معرفی، نقد و بررســی عملکرد شورای عالی انقالب 

فرهنگی 
»چالش قانون« در روزهای چهارشــنبه هر هفته به معرفی، 
نقد و بررســی عملکرد شــورای عالی انقالب فرهنگی می 
پردازد. جایــگاه مهم فرهنگ و امور فرهنگی و نقش آن در 
پیشــرفت و تعالی جامعه، مصوبه های شورای عالی انقالب 
فرهنگی را از ســایر مراکز و مراجع مقرره گذار در کشــور 
متمایز می ســازد. در سلسله نوشــتارهای »چالش قانون« 
عملکرد این شــورا در وضع مصوبه  مورد بحث و بررســی 
قرار می گیرد و ضمن آسیب شناسی، ارتباط آنها با تداوم و 
تشدید مشــکالت متعدد زندگی مردم تبیین می شود. در 
ایــن مطالب بالغ بر 50 مصوبه مهم شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی در 19 مولفه مرتبط با وضع مصوبه بشــرح زیر 

مورد معرفی، نقد و ارزیابی قرار می گیرد:
- نامگذاری، عنــوان گذاری، تغییرات، زبان، مواد تکراری، 
مراکز مقرره گذار موازی، ارجاع،  مزاحمت، استثناپذیری، 
مقتضیــات زمان، اطالع رســانی عمومی، نحــوه نگارش، 
کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، 

منابع، اصول استاندارد و منافع عمومی.
6. معرفی، نقد و بررسی عملکرد قوه قضاییه )سازمان 

بازرسی کل کشور( 
»چالش قانون« در روزهای پنجشــنبه هر هفته به معرفی، 
نقد و بررســی عملکرد قوه قضاییه )ســازمان بازرسی کل 
کشــور( می پردازد. ارزیابی حسن جریان امور و نظارت بر 
اجرای صحیح قوانین از وظایف ذاتی ســازمان بازرسی کل 
کشور است که زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت می کند. 
در سلسله نوشتارهای »چالش قانون« عملکرد نظارتی این 
ســازمان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
قانون تشــکیل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و 
اصالحات بعدي و آیین نامه اجرایي قانون تشکیل سازمان 
بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصالحیه هاي بعدي آن 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ضمن آسیب شناسی 
نحوه نظارت بر حسن اجرای قوانین، ارتباط آنها با تداوم و 
تشدید مشــکالت متعدد زندگی مردم تبیین می شود. در 
این مطالب بالغ بر 500 قانون کشــور در بیش از 50 گروه 
موضوعی بشــرح زیر از نظر ارزیابی حســن جریان امور و 
نحوه نظارت بر اجرای صحیح مورد معرفی، نقد، ارزیابی و 

پرسشگری قرار می گیرد: 
- گروه قوانین گرانی و تورم، اشــتغال، فقر، طالق، اعتیاد، 
مسکن، حاشــیه نشینی، بافت فرســوده، قاچاق، حجاب، 
بهره وری، مهاجرت نخبگان، مهاجرت روستاییان، مصرف 
گرایــی، واردات بــی رویه، خشکســالی، مدیریت بحران، 
ازدواج، ترافیک، تصادفات جاده ای، احتکار، رشوه، آلودگی 
هوا، زلزله، جوانان، کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست، 
صــادرات، پول و بانک، بازار ســرمایه، تأمیــن اجتماعي، 
مالیات، نظام اداري و مدیریتي، کشــاورزي، صنعت، حمل 
و نقل، انرژي، امنیت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي، 
کالن و راهبــري، تعاون، کســب و کار، ســالمت، زنان، 
بازنشستگی، امور فرهنگی، امور تربیتی، امور ورزشی، امور 
مذهبی، امور رسانه ای، امور قضایی، امور سیاسی و روابط 

بین الملل.

  شنبه  ۱6 فروردین ۱۳۹۹  شماره ۵۲۷۰ 

اذان ظهر: 1۳:۰۷ اذان مغرب: 1۹:۴5 اذان صبح فردا: 5:۲۰  طلوع آفتاب فردا: 6:۴۷
عی به افق تهران اوقات �ش

حدیث روز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید 
 88013870-6 تلفن:    16 پالک  بابک،  کوچه  جهان آرا، 

 نمابر: 88007575   کدپستي: 1438634871 
 شاپا: 3947 - 2008

 سازمان آگهي ها: 88006969 
 چاپ: کارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گزارش

ناکارآمــدی قانــون، قانونگــذار و قانونگذاری 
ســنتی به ســبک ایرانی در عملکرد تقســیم 
کار ملــی شــامل مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در تدویــن و تصویب اســناد فرادســت 
)چشــم انداز بیســت ســاله و سیاســت های 
کلــی نظــام( و مصوبــات عــادی، دولــت هــا 
در تدویــن لوایــح و اجــرای قوانیــن، مجلــس 
شورای اسالمی در تدوین طرح ها و تصویب 
طــرح هــا و لوایــح و نظــارت بر حســن اجرای 
قوانیــن، شــورای نگهبــان در تاییــد مصوبات 
مجلــس شــورای اســالمی و تفســیر قانــون 
اساســی، قــوه قضاییــه در حســن نظــارت بر 
اجرای قوانین و ســایر مراجع قانونگذاری در 

تدوین و تصویب قوانین است.

پیامبر اکرم )ص(: صدقه بال را برطرف می  کند و مؤثرترین داروست. همچنین، قضای 
حتمی را برمی  گرداند و درد و بیماری  ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی  برد.

یادداشت

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

جزییات تصمیمات دولت برای مقابله با 
کرونا و حمایت از مشاغل آسیب دیده

علی ربیعی
پنجشنبه، ســاعت 9 صبح ستاد اقتصادی دولت به 
ریاست رئیس جمهور روحانی تشکیل شد. دو موضوع 
در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند. آثار اقتصادی 
کرونا یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه بود. بنا 
بر گزارش های ILO ، متوسط رشد جهانی در 2020 
به 5/1 افت و اقتصاد دنیا 2 تریلیون دالر خســارت 
خواهــد دید. کرونا به اقتصادهای بزرگ و با نشــاط 
دنیا، شوک عظیم وارد کرده است. در همین اوایل کار 
25 میلیون نفر در سطح دنیا به تعداد بیکاران افزوده 
شده است.  برخی گزارش ها بر تعمیق و گسترش فقر 
در کشــورهایی با درآمد پایین هم اشاره کرده اند. ما 
در ایران، عالوه بر آثار کرونا، در دو سال اخیر درگیر 
تحریم شدید بوده ایم. اقتصاد ما بر اثر تحریم کوچک 
شده است. با اینکه در سه ماهه پایانی سال 98، نرخ 
رشــد خوبی در اقتصاد با نفــت و بدون نفت تجربه 
کرده ایــم اما قطعا  با تاثیر از کرونا، رشــد منفی در 

اقتصاد ما هم وارد خواهد شد.
با معــاون اشــتغال وزارت کار صحبــت می کردم. 
به گفته وی 51 درصد اشــتغال مــا )یعنی بیش از 
12 میلیون نفر( در بخش خدمات اســت. در کوتاه 
مدت بخش کشاورزی آســیب زیادی نخواهد دید. 
در بخش صنعت بزرگ، آثار بیشتر میان مدت و دراز 
مدت خواهد بود اما بیشترین ضربه را بخش خدمات 
خواهد دید. همین حدود اشتغال سهم بخش خدمات 
در GDP کشور است. فقط 1.5 میلیون نفر در بخش 
حمل و نقل درون شــهری و جاده ای مشغول به کار 

هستند.
همچنین در کشــور یک میلیــون واحد صنفی در 
بخش خدمات داریم. رستوران ها، هتل ها، رستوران ها 
و حتی بخش فرهنگ و هنر و رسانه در کوتاه مدت 
آســیب دیده اند. در صورت عدم توجه و پیش بینی 
برنامه حمایتی الزم برای تداوم اشتغال، امکان ریزش 
نیروی قابل توجهی، )تا 400 هزار نفر( از شــاغلین 

حوزه خدمات وجود دارد.
امــروز اقتصادهای کرونازده دنیــا در آمریکا و اروپا 
و آســیای جنوبی شــرقی، در دل اقتصادهای قوی 
واهمه ایجاد کرده است. قطعاً در آسیا و  شبه قاره و 
همچنین آمریکای جنوبی و اقتصادهای ضعیف، آثار 
شدیدتری تجربه خواهد شد. بی گمان هیچ کشوری 
نیست که همزمان با کرونا،  سخت ترین تحریم های 

اعالم شده در جهان را نیز تجربه کند.
با سقوط قیمت نفت، یکی از دل مشغولی های اعضای 
اقتصادی دولت، عالوه بر هدف گیری کاهش صادرات 
ایران از سوی آمریکا، اثر این سقوط )عالوه بر کرونا( 

بر درآمدهای دولت نیز هست.
بنابرایــن این نگرانــی رییس جمهــوری و اعضای 
اقتصادی دولت از اینکه اقتصاد ایران نباید به زمین 
بنشیند و رکود درازمدت را متحمل شود یک بحث 
کلیدی و ریشــه ای اســت. با توجه به آثار تحریم بر 
افزایش سقوط دهک های متوسط به دهک های پایین 
و کاهش قــدرت خرید مردم به خصوص کارگران و 
بازنشستگان و به ویژه کارگران روزمرد و غیررسمی، 
اقتصاد کرونایی می تواند فقر را عمیق تر کند. بخش 
اعظمی از جلســه دولت و ستاد اقتصادی این روزها 
به برنامه ریزی برای سرپانگه داشــتن اقتصاد دربرابر 
هم بسته تحریم-کروناست. بحث بعدی جلسه تأمین 
کاالهای اساسی در سال 1399 بود. ثابت نگه داشتن 
قیمت کاالهای اساســی برای پیش گیری از کاهش 
قدرت خرید مردم از موضوعات مورد بحث در جلسه 
امروز بود. تصمیم گرفته شــد کــه آقای جهانگیری 
بــا بانک مرکزی، صمت، وزارت بهداشــت و اقتصاد 
جزئیات این تخصیص ارز برای کاالهای اساســی را 
بررســی کند. به مباحث جلســه که گوش می دهم 
احســاس می کنم آقای همتی کار بســیار سختی 
پیــش روی دارد. به نظرم ایشــان  یــک تکنوکرات 
خوش فکــر با ایده هایــی راه گشاســت. برای حفظ 
استقالل بانک مرکزی بسیار می جنگد و در عین حال 
همیشه در پایان راهکارهای خوبی هم ارائه می دهد. 
به هرحال دارو و  تجهیزات پزشکی و نیز نهاده های 
کشاورزی و الستیک از کاالهایی بود که در جلسه بر 

آن ها تأکید شد.
یکی از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه، ترخیص 
کاالهایی بود که به بنادر ما رســیده اند. خوشبختانه 
چهارمیلیون تن اقالم مورد نیاز مصرفی کشــور در 
بنادر و گمرک ها موجود هســتند. آقای دژپســند 
گزارش خوبی از کاالهای موجود در گمرک به جلسه 
ارائه کــرد. وزارت اقتصاد و گمرک هــم این روزها 
شبانه روزی و با دلسوزی تمام با سرعت زیادی برای 

تأمین کاالهای اساسی فعال هستند.
قرار شد کاالهای مورد نیاز کشور که در بنادر هستند 
طــی مذاکره با واردکنندگان وارد کشــور شــوند و 
کاالهای ثبت سفارش شده ای که ارز آن ها اختصاص 
پیدا نکرده، آن دسته از کاالهای واسطه ای که محرک 
تولید خواهند بود و به تولید داخلی کمک می کنند 
منهای اقالم مصرفی مثل پوشــاک، کمپوت و...  با 
جلسات چندجانبه میان بخشی در کوتاه ترین زمان 

ممکن ترخیص شوند.
نحوه خرید گندم داخلی هم مورد بحث قرار گرفت و 
به رغم همه مشکالت، قیمت برای کشاورزان رضایت 

نسبی را به دنبال خواهد داشت.
یکــی از مباحث مهم و نگران کننــده برای همه ما 
حفظ اشتغال است.  کارگران نباید بیکار شوند. من 
خود در خانواده کارگری و محله کارگرنشین بزرگ 
شــده ام. از آن دوران چهره های نگران بیکار شده و 
شرمندگی پدران در خاطرم باقی مانده است.  تجربه 

تلخ کارگری و بیکاری را خود چشیده ام. 


