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صنایع معدنی
قوانین دستوپاگیر ،مانع توسعه

اصرار بر قانونگذاری ،نتیجهبخش نیست

مرضیه احقاقی
روزنامهنگار

مرضیه احقاقی

قوانی�ن متع�دد و متناق�ض بر عملکرد بخ�ش مع�دن و صنایع معدنی س�ایه افکنده
اس�ت .اینگونه قوانین و مقررات بهعنوان عاملی دس�توپاگیر مانع توس�عه عملکردی
در بخشهای گوناگون میش�ود و همچون س�دی در مس�یر فعالیت تولیدکنندگان قرار
میگی�رد .بر همین اس�اس نیز بس�یاری از فع�االن صنعتی توجه نماین�دگان مجلس به
مقرراتزدایی را اصل و پیشفرضی برای توس�عه میدانند و با اش�اره به اجرایی نش�دن
قوانی�ن و مقررات در حوزههای مختلف بر اجرای درس�ت این مق�ررات تاکید دارند .در
چنین ش�رایطی ،بازبینی و س�پس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار
است .با وجود تمام موارد یادشده گویی نمایندگان بهارستاننشین همچنان اصرار دارند
برای رفع هر مش�کلی ،قانون�ی جدید تصویب کنند .تاجاییکه با ش�دت گرفتن التهاب
در بازار فوالد از س�ال گذش�ته بحث تصویب قانون برای بازگشت آرامش به این زنجیره
و توس�عه عملکردی در این بخش مطرح ش�د .طرحی که با گذش�ت بیش از یک س�ال
هنوز به س�رانجام نرسیده اس�ت .در همان زمان نیز انتقادات بسیاری به برخورد مجلس
و ن�وع دخال�ت آن در این حوزه مطرح ش�د .با این وجود ،گویی مس�ئوالن و نمایندگان
خ�ود را مکلف میدانند که بدون توجه به نظرات کارشناس�ان در برخی حوزهها ورود و
سیاستگذاری کنند.
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عکس:

در حوزهه��ای گوناگون بهویژه فوالد بهاندازه کافی دس��تورالعمل
و قان��ون داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار میرود به جای
وضع دس��تورالعمل و قان��ون جدید به موضوع همپوش��انی قوانین
ورود کنند

قوانین متعدد و متضاد در کمین صنایع
سعید برزگر ،کارشناس صنایع معدنی در گفتوگو با
و درباره تاثیر عملکرد نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی بر فعالی��ت در حوزه مع��دن و صنایع معدنی
گفت :متاس��فانه در موارد متعددی شاهد وضع قوانین
پیچیده و گاها متضاد هس��تیم که روند تولید و فعالیت
در حوزهه��ای مختلف اقتصادی و صنعتی را تحتتاثیر
قرار میدهد .بر همین اساس نیز مقرراتزدایی و اصالح
قانونهای متضاد تصویبش��ده توس��ط نمایندگان در
دورههای مختل��ف فعالیت مجلس ،یک��ی از مهمترین

وظایف نمایندگان مجلس است.
وی با اش��اره به ت�لاش نمایندگان مجلس از س��ال
گذش��ته تاکنون برای تصویب طرحی با هدف بازگشت
نظ��م و ت��وازن به زنجیره ف��والد گفت :طرح یادش��ده
همزمان با تالش دول��ت برای تنظیم بازار فوالد مطرح
ش��د .ب��ر همین اس��اس نیز بس��یاری از کارشناس��ان
نس��بت به بیس��رانجام ب��ودن این ت�لاش نمایندگان
بهارستاننش��ین هش��دار دادند .با این وجود ،نهتنها به
این هش��دارها توجهی نشد ،بلکه طرح موردبحث بدون

توجه به نظرات فعاالن صنعتی دنبال ش��د .البته هنوز
با گذشت بیش از یک س��ال از زمان مطرحشدن طرح
یادشده ،هنوز نتیجه مشخصی از آن ارائه نشده است.
این کارش��ناس صنایع معدنی گفت :با توجه به تمام
موارد یادش��ده باید تاکید کرد ک��ه برای تصویب طرح
یادشده ،نمایندگان مجلس وقت بسیاری گذاشتهاند اما
درنهایت نتیجهای حاصل نشده است .آیا بهتر نبود که
این زمان به مسائل مهمتری اختصاص مییافت؟
وی در پای��ان تاکید کرد :متاس��فانه یا خوش��بختانه

این روزه��ا تمامی مس��ئوالن
کش��وری اصرار به تالش برای
رفع چالشه��ای زنجیره فوالد
دارن��د .ب��ر همین اس��اس نیز
شاهد طرح انواع مصوبات برای
حلقههای گوناگون تولید هس��تیم .طرحهایی که بدون
نظر کارشناس��ان و فعاالن این صنایع تدوین میشوند
و اجرایی ش��دن آنها نتای��ج مطلوبی را بهدنبال نخواهد
داشت.

تعدد قوانین مشکلزاست
کیومرث فتحالهکرمانش��اهی ،کارش��ناس اقتصاد در
گفتوگو با
و در پاسخ به سوالی مبنی بر تالش
مجلس ش��ورای اس�لامی با هدف تنظیم ب��ازار فوالد
گف��ت :در حوزههای گوناگون و بهوی��ژه فوالد بهاندازه
کافی دستورالعمل و قانون داریم؛ بنابراین از نمایندگان
مجلس ش��ورای اس�لامی انتظار میرود به جای وضع
دس��تورالعمل و قان��ون جدید به موضوع همپوش��انی
قوانین جدید ورود کنند تا بدینترتیب با رفع اینگونه
مغایرتها ،زمینه تسهیل امور فراهم شود.
کرمانش��اهی افزود :با وجود گستره طوالنی قوانین و
بخش��نامهها ،بسیاری از این ضوابط و قوانین بهدرستی
اجرایی نمیشود.
درنتیجه ورود به بح��ث نظارت بر قوانین به مراتب
مهمتر از تصویب طرحهای جدید است .این کارشناس
اقتص��اد در ارزیابی طرح مجلس برای توس��عه و تولید
پایدار فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار،
گفت :ما به اندازه کافی ش��یوهنامه و دس��تورالعمل در
حوزه فوالد داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار
م��یرود به جای طرح دس��تورالعمل جدی��د ،بهدنبال
نظارت و حذف قوانین اشتباه و متغایر باشند.
بنابرای��ن انتظار میرود نظ��رات کارآفرینان و اهالی
کسبوکار زنجیره فوالد ازسوی کمیسیونهای مرتبط
مجلس ش��ورای اس�لامی همچون کمیسیون صنایع و
معادن یا کمیسیون اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود :در همین ح��ال باید برای وضع قوانین از
نظرات بخ��ش خصوصی ،انجمنها و تش��کلها کمک

گرفته ش��ود .بدون تردید این موضوع عمومیت دارد و
تنها به این شیوهنامه نیز محدود نمیشود.
در حقیق��ت نماین��دگان مجل��س ای��ن ط��رح را
چک��شکاری و نظ��رات فع��االن صنایع پاییندس��تی
را اعم��ال کن��د .در آن صورت به ی��ک نظریه واحد در
زنجیره فوالد دس��ت پیدا میکنیم و به همین ترتیب،
امکان تسری این تفکر به سایر حوزهها نیز وجود دارد.
 تفکر جزیرهای ممنوع!
کرمانش��اهی افزود :جزی��رهای عمل ک��ردن ،عامل
بس��یاری از مش��کالت در صنای��ع گوناگ��ون اس��ت.
بدینمعن��ی ک��ه ه��ر مس��ئولی بنا ب��ه س��لیقه خود
دس��تورالعملی تازه ص��ادر میکند .دوری جس��تن از
تصمیمات بخشی ،نقش بسزایی در رفع چالشها دارد.
باید یک ش��یوهنامه متحد داشته باشیم که منافع کل
زنجیره اع��م از تولیدکنن��دگان در حلقههای مختلف،
مصرفکننده و سایر ذینفعان را در نظر بگیرد.
ام��ا صدور طرح و ضابطهه��ای جدید و تالش برای
قانونی کردن آنها بهمنزله پیچیده کردن هرچه بیش��تر
امور اس��ت .در همین حال پیشنهاد میشود با اقدامات
مناس��ب از توس��عه صادرات محصوالت نهایی فوالدی
پشتیبانی و حمایت شود.
این هدف با کاهش صادرات در حلقههای باالدستی
و حرکت به سمت صادرات محصوالتی که ارزشافزوده
بیش��تری دارن��د ،محقق میش��ود .هرچه به س��مت
حلقههای انتهای زنجیره پیش برویم ،صادرات بیش��تر
اهمی��ت مییابد؛ بنابراین حمای��ت از تامین مواد اولیه

صنایع پاییندس��تی در داخل کش��ور ض��روری بهنظر
میرسد.
کرمانش��اهی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه التهاب��ات و
نابس��امانیهای در زنجیره فوالد که هر ازگاهی شدت
میگیرد ،گفت :داللی و واس��طهگری یکی از دالیل بر
هم خوردن نظم در بازار فوالد است.
اص��وال اگ��ر ش��فافیت در اقتصاد فراگی��ر و جلوی
رانت ،رانتخواری و واس��طهگری گرفته ش��ود ،بسیاری
از چالشه��ای کنونی در این حوزه برطرف میش��وند.
در ادام��ه مصرفکنن��دگان نی��ز بیش از ای��ن متضرر
نمیش��وند؛ بنابرای��ن بای��د با ح��ذف واس��طهها مانع
نابسامانی در این زنجیره شد.
ای��ن فعال صنعت فوالد افزود :به اعتقاد ما بس��یاری
از چالشه��ای کنون��ی در ای��ن حوزه در س��ایه نبود
نظارت ایجاد میش��ود .این درحالی اس��ت که یکی از
وظایف اصلی مجلس شورای اسالمی نیز نظارت است؛
بنابراین کلی��د رفع این چالش در اختی��ار نمایندگان
بهارستاننشین است.
کرمانش��اهی در ادامه تاکید کرد :بس��یاری از صنایع
مادر با تکیه بر منابع مالی کش��ور ،پروژههای تولیدی
متعددی را احداث کردهاند.
بنابرای��ن انتظ��ار میرود ای��ن پروژهها ،م��واد اولیه
موردنی��از صنای��ع پاییندس��تی را هم تامی��ن کنند.
توج��ه به این نکته ضروری بهنظر میرس��د که صنایع
پاییندس��تی مطابق فرمایش��ات رهبر معظم انقالب،
عامل اصلی رش��د تولی��د ،ایجاد ارزشاف��زوده هرچه

بیش��تر و موقعیتهای شغلی
متعدد هستند.
در همی��ن ح��ال باید تاکید
ک��رد ای��ن صنای��ع از قابلیت
ارزآوری قابلتوجهی برخوردار
هس��تند؛ بنابراین تامی��ن مواد اولی��ه موردنیاز صنایع
پاییندستی ازس��وی واحدهای یادشده ضروری بهنظر
میرسد.
گفتن��ی اس��ت اجرایی ش��دن ای��ن ه��دف بهمنزله
جلوگیری از خامفروش��ی اس��ت و بدون تردید اجرایی
ش��دن اقدامات یادش��ده بهمنزله بهرهمند شدن هرچه
بیشتر مصرفکننده نهایی خواهد بود.

این روزها
تمامی مسئوالن
کشوری اصرار
بر تالش برای
رفع چالشهای
زنجیره
فوالد دارند

سخن پایانی
تع��دد در قوانی��ن و مقررات در بخ��ش معدن و
صنای��ع معدنی یکی از معض�لات فعاالن این بخش
و تولیدکنندگان است؛ بنابراین از بهارستاننشینان
انتظ��ار م��یرود به ج��ای وض��ع قان��ون جدید به
موضوع همپوش��انی قوانین جدی��د ورود کنند و در
ادام��ه ،نظارت بر روند اج��رای قوانین را در اولویت
برنامهه��ای خود قرار دهند .در همین حال در روند
وض��ع قوانین و مق��ررات از نظرات فع��االن بخش
خصوصی و تولیدکنندگان نیز اس��تفاده کنند تا در
آینده ش��اهد چالشهای اینچنین��ی در این بخش
نباشیم.

با تکیهبر توانمندی داخلی انجام شد

تولید محصول جدید در مجتمع فوالد سبا
محص��ول جدی��د موردنی��از در صنای��ع تریلرس��ازی و
خودروسازی با تکیهبر توانمندیهای داخلی در مجتمع فوالد
سبا تولید ش��د .بهگزارش روابطعمومی شرکت فوالد مبارکه،
بهمن خلیلی ،مدیر عملیات مجتمع فوالد س��با اظهارکرد :در
طرحهای توسعه مجتمع فوالد سبا ،پاسخ به نیازهای صنعتی
کش��ور از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و تأمی��ن مواد اولیه
صنایع خودروس��ازی و تریلرس��ازی که از صنایع مهم کش��ور
بهشمار میروند نیز در دستور کار این مجتمع صنعتی است.
وی افزود :در همین راس��تا و با توجه به اس��تراتژیک بودن
دو صنعت خودروس��ازی و تریلرسازی در کشور ،مجتمع فوالد
س��با اقدام به تولید گری��دTM ۵۰ QSTEکرده که یکی از
محص��والت پرکاربرد در تریلرس��ازی اس��ت .ای��ن محصول با
تکیهبر دانش و توانمندیهای متخصصان داخلی و در راستای
توس��عه محصوالت کاربردی در صنایع کش��ور تولید شده که
باعث افتخار این مجموعه است.
مدیر عملیات مجتمع فوالد س��با با تأکید بر ضرورت پیروی
از منوی��ات رهب��ر معظم انقالب ب��رای تحقق ش��عار «تولید،
پش��تیبانیها ،مانعزداییها» خاطرنشان کرد :تالش و پشتکار
کارکنان دلس��وز فوالد س��با در تمامی مراحل قب��ل و بعد از
توس��عه ،از دالیل اصلی تولید این محصول در راستای تکمیل
سبد تولیدات این مجتمع بهشمار میرود.

آرش حاجیپور ،رئیس متالورژی و روشهای تولید مجتمع
فوالد س��با نیز در گفتوگو با خبرن��گار فوالد اظهارکرد :گرید
 ۵۰۰TM QSTEاز زیرمجموعهه��ای ف��والد پراس��تحکام
کمآلیاژ ( )HSLAاس��ت که مطابق با استاندارد SEW۰۹۲
تولید میشود و این فوالد در صنایع تریلرسازی سنگین مانند
شاس��ی تریلی کاربرد فراوانی دارد و از نیازهای صنعت کشور
است.
وی در ادام��ه افزود :این گرید قبال در ف��والد مبارکه تولید
شده بود اما با توجه به مقدار زیاد عناصر میکروآلیاژ بهکاررفته
در آن و همچنین تواناییهای مجتمع فوالد سبا ازجمله تولید
ف��والد تمیز ع��اری از ناخالصی ،توانایی انجام ش��کلدهی نرم
( ،)Dynamic SoftReductionدقت ابعادی باال (تحویل
محصول مش��تری مطابق با اس��تاندارد  ،)DINتوانایی انجام
عملی��ات ترمومکانیکال در نورد و مصرف عناصر میکروآلیاژی
کمت��ر ،تصمیم ب��ه بازطراحی و تولید در مجتمع فوالد س��با
گرفته ش��د و با توجه به توانمندیهای خط پیش��رفته سبا و
همچنی��ن دانش و توانای��ی کارکنان این مجتم��ع امیدواریم
تولید این محصول بهدلیل دقت ابعادی باالتر منجر به افزایش
رضایت و کاهش ضایعات شود.
روحاله جمالی ،کارش��ناس تولید فوالدسازی مجتمع فوالد
سبا نیز در این زمینه خاطرنشان کرد :این فوالد حاوی عناصر

آلی��اژی کرب��ن ،منگنز ،س��یلیس ،نیوبیوم و تیتانیوم اس��ت؛
بنابراین در تولید این گرید موارد یادش��ده باید رعایت ش��ود.
کنترل کربن تخلیه با توجه به محدودیت ارس��ال کربن ۰.۰۶
به ایس��تگاه ،اس��تفاده از درصد منگنز کمکربن موردنیاز و در
ادامه فرآیند ،کنترل کرب��ن ورودی به کوره پاتیلی ،از دقت و
اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی اذعان کرد :در فرآین��د متالورژی ثانویه این گرید ،ابتدا
عملیات سربارهس��ازی شامل احیای اکسیدهای سرباره ،ایجاد
ویسکوزیته و بازیته مناس��ب برای سرباره انجامشده و پس از
انجام عملی��ات گوگردزدایی و افزودن کمب��ود عناصر آلیاژی
گرید ،طبق کارت س��اخت برای سیلیس و منگنزو نیوبیوم در
نظر گرفته ش��ده و پیش از عملیات ،کلسیم تریتمنت ،عنصر
تیتانیوم به خاطر سوختوساز باال به آن اضافه میشود.
فرهاد فرهمند ،کارش��ناس دفتر فن��ی تولید مجتمع فوالد
سبا نیز در اینباره گفت :با اعالم برنامه گرید جدید ،تنظیمات
و پارامترهای الزم در ماش��ین ریختهگ��ری ایجاد و در هنگام
تولید ب��ا کمک همکاران در واح��د ریختهگری مجتمع فوالد
س��با برای کنترل پارامترهای مؤثر در کیفیت اسلب ،اقدامات
الزم بهمنظور عدمایجاد ناخالصیهای اکسیدی هنگام فرآیند
ریختهگری تختال نازک انجام شد.
مهدی ناظمالرعایا ،رئیس خط نورد پیوس��ته مجتمع فوالد

یادداشت

قانونگذاری
برای فوالد
در شأن
مجلس نیست

س��با نیز بی��ان کرد :با هدفگ��ذاری و برنامهری��زی دقیق در
جلس��ات مشترک با واحد برنامهریزی تولید و دفتر فنی تولید
ورق فوالد گرید  ۶۰۸۳برای نخس��تینبار در ناحیه نورد گرم
مجتمع فوالد سبا آغاز شد؛ برای تولید این ورق فوالدی خاص
عالوه بر در نظر گرفتن اس��تحکام کششی و تنش تسلیم باال،
بای��د نیروهای نوردی ،س��رعت قفس��هها ،نیروهای بندینگ و
خنککاری بهصورت دقیق تنظیم ش��وند تا محصول نهایی به
استحکام موردنظر برسد؛ بنابراین تولید محصوالت موردنظر با
ضخامت  ۴و  ۵میلیمتر با تأییدیه کنترل کیفی برای استفاده
در شاسی خودرو به ثمر رسید.
احمد ترازویزر ،کارش��ناس برنامهریزی مجتمع فوالد سبا
نی��ز در این زمینه عنوان ک��رد :در راس��تای برنامهریزیهای
انجامشده برای تولید گرید ،۵۰۰TM QSTEهماهنگیهای
الزم ب��ا واحدهای مرتب��ط درباره ثبت کارت س��اخت و ثبت
سفارش آزمایشی این محصول انجام شد و پارامترهای نوردی
تولید ای��ن محصول ازجمل��ه دمای خروجی از ن��ورد ،الگوی
خنککاری در بس��تر و دم��ای نهایی کالفپیچ��ی ،مطابق با
طراحیهای انجامش��ده در واحد  MPTمجتمع فوالد سبا در
سیس��تم لحاظ و در نهایت ای��ن محصول با همکاری کارکنان
بهرهبرداری سبا ،تولید و به سبد محصوالت گروه فوالد مبارکه
اضافه شد.

مجلس��یها از حدود یک س��ال پی��ش ،تالش
ناکام��ی را برای تصویب قانونی درباره س��اماندهی
زنجیره فوالد با عنوان طرح توس��عه و تولید پایدار
زنجی��ره فوالد آغ��از کردند .ه��دف از اجرای طرح
یادش��ده س��اماندهی زنجیره فوالد و تنظیم روند
خریدوفروش محصوالت تولیدشده در این زنجیره
عنوان شد .طرح یادش��ده از حدود یک سال پیش
در دس��تور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت
و چندین بار اصالح ش��د .درنهایت نیز در آبان سال
جاری و پس از گذشت یک سال از مطرحشدن آن،
مجددا با رویکرد اصالح سیاس��تهای تنظیم بازار
برای بررسی بیش��تر به کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی ارجاع شد.
در ای��ن می��ان بای��د خاطرنش��ان ک��رد تالش
مجل��س برای تصوی��ب قانونی با ه��دف نظاممند
ک��ردن زنجیره فوالد با موجی از انتقادات از س��وی
فع��االن این زنجیره مطرح بود .بس��یاری از فعاالن
این ح��وزه قانونگ��ذاری برای فوالد را اش��تباه و
خارج از ش��أن مجلس میدانن��د .درواقع معتقدند
بس��یاری از التهابات حاکم ب��ر روند خریدوفروش
محص��والت این زنجیره دورهای اس��ت؛ در چنین
ش��رایطی ،تصویب قانون برای روند قیمتگذاری
یک محص��ول ،ش��رایط را ب��ا عادی ش��دن روند
خریدوفروش دشوار میکند.
طرح یادش��ده پس از آن مطرح ش��د که ش��اهد
رش��د قابلتوجه بهای فروش ف��والد و محصوالت
ف��والدی بودیم .بدون تردید رش��د بی��ش از ۱۰۰
درصدی قیمت ش��مش فوالد در س��ال گذش��ته
ج��ای بررس��ی دارد ،بهویژه که ای��ران در رده ۱۰
کش��ور بزرگ فوالدساز جهان قرار دارد و تولید این
فلز استراتژیک در کش��ور ما با مزیتهای بسیاری
همراه اس��ت؛ بنابراین توجه به این موضوع از سوی
مجلس و نمایندگان مردم مثبت ارزیابی میشود.
اما آیا اساسا تصویب قانون برای قیمتگذاری یک
کاال ،آن هم نه کاالیی اساس��ی ،در شأن قانونگذار
اس��ت؟ در چنین شرایطی تصویب قانون برای رفع
این مشکل فقط برای یک مقطع زمانی راهگشاست
اما در بلندمدت چالشهای جدی را فراهم میکند.
در همی��ن ح��ال باید تاکید ک��رد در طرحیکه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان توسعه
و تولی��د پای��دار زنجیره ف��والد با رویک��رد اصالح
سیاس��تهای تنظیم ب��ازار ارائه ک��رده ،تناقضات
قابلتوجهی به چشم میخورد که قانونی شدن این
مفاد را بیشازپیش با ابهام روبهرو میکند.
در متن این طرح تاکید ش��ده« :سیاس��تهای
مداخله قیمتی دول��ت در بازار محصوالت زنجیره
فوالد موجبش��ده ش��کاف قیمت��ی قابلتوجهی
می��ان قیمتهای داخلی و جهانی ایجاد ش��ود که
این مس��ئله بههمراه کاهش ارزش ریال باعثشده
جذابیت ص��ادرات افزایش یاب��د ».در همین حال
تاکید شده مداخله دولت برای تنظیم بازار فوالد در
نهایت موجب ایجاد رانت ،فساد و رونق واسطهگری
در بازار شده است.
حال مجلسیها با علم به آثار مخرب مداخلهگری
قیمتی و افزایش رانت و داللی ،خود اقدام به مداخله
مستقیم در قیمت فوالد کردهاند.
در تبص��ره دوم ماده یک این طرح تاکید ش��ده:
«وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف اس��ت برای
تمامی محصوالت زنجیره ارزش فوالد که در بورس
کاال عرضه میش��وند ،کف و س��قف قیمتی تعیین
کند».
بنابراین با تصویب این ط��رح ،مداخله دولت در
قیمتگذاری فوالد ،قانونی میش��ود .اشتباهی که
خود مجلس��یها به آن اذعان دارند در قالب قانون
تصویب میش��ود .اش��تباهی که قانونی میشود و
بازگشت از آن ،آنقدرها هم ساده نخواهد بود.
عالوه بر این باید تاکید کرد انتقاد به این طرح به
همینجا ختم نمیشود ،چراکه تصویب طرح جدید
بهمنزله نقض قانونی است که بهموجب آن کاالهای
عرضهشده در بورس معاف از قیمتگذاری هستند.
البته نماین��دگان مجلس از این امکان برخوردارند
که قوانین را تغیی��ر دهند اما پیرو این حق قانونی،
ثبات قوانین در کشور زیر سوال میرود.
بس��یاری از صاحبان س��رمایه بهویژه در بخش
خصوص��ی با توجه به قوانین و مقررات برای حضور
و فعالی��ت در یک حوزه اق��دام میکنند .در چنین
ش��رایطی ،تغییر م��داوم قوانی��ن بهمنزله کاهش
هرچه بیش��تر ثب��ات در ش��اخصههای اثرگذار بر
اقتصاد کشور است.
بنابراین اینگونه دخالتها در ش��أن قانونگذار
نیست .میتوان نسبت به موضوعات بیتفاوت نبود
و تصمیمات اش��تباهی هم اتخاذ نکرد .میتوان به
راهکاره��ای دیگری هم اندیش��ید و از چاله به چاه
نیفتاد .تصویب قانون برای رفع چالشی مقطعی ،آن
ه��م قانونگذاری نه با ذات قانونگذاری همخوانی
دارد و نه در شأن مجلس تراز انقالبی است.

