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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اش��اره: اصالح مک��رر قوانین از جنبه ه��ای مختلف و  ش مرتب��ط با تقس��یم کار ملی در نظ��ام قانونگرایی قابل کنک����ا
بررس��ی است. آس��یب شناس��ی اصالح مکرر قوانین به یکی از فرآیندهای 
قانونگرای��ی ش��امل تدوین، تصویب، تایی��د، ابالغ، اجرا، نظ��ارت، اصالح و 
تفس��یر مربوط اس��ت که هر یک از این فرآیندها بر اساس قانون اساسی از 
وظایف یکی از قوای سه گانه یا نهادهای مرتبط با حاکمیت است. گفتمان 
س��ازی اجتماعی تحول در راستای ماموریت های ذاتی تقسیم کار ملی در 
نظ��ام قانونگرای��ی، می توان��د گام موثری در راس��تای کارآم��دی قانون و 
قانونگرایی باش��د. در این نوشتار بدون هر گونه پیشداوری به پرسشگری از 
نقش تقس��یم کار ملی پیرام��ون اصالح مکرر قوانین م��ی پردازیم که هم 

اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

الف( پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
1- اصالحیه مکرر قوانین از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشانه 

چیست؟
2- آیا اصالح مکرر قوانین به مصلحت نظام و کشور است؟

3- آیا اصالح مکرر قوانین به تحقق چش��م انداز بیس��ت س��اله کمک 
می کند؟ 

4- آیا اصالح مکرر قوانین در راس��تای اجرای دقیق تر سیاس��ت های 
کلی نظام است؟

5- روند نظارت  بر اصالح و اجرای قوانین چگونه صورت می گیرد؟ 

ب( پرسشگری از دولت
1- دالیل این همه اصالحیه بر قوانین نادرست کشور چیست؟ 

2- چرا در لوایح اصلی به نادرس��تی مواد پیش��نهادی بی توجهی شده 
است؟

3- چه دالیلی وچود دارد که اصالحیه های مکرر بعدی محتاج اصالح 
مجدد نباشد؟

4- آی��ا اص��الح مکرر قوانین رون��د اجرایی اداره کش��ور را مختل نمی 
کند؟؟

5- ضعف موضوع شناسی و تشخیص مصادیق در دستگاه های اجرایی 
کشور چیست که موجب اصالح مکرر قوانین شده است؟ 

ج( پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
1- دلی��ل تصویب خیل قوانین غل��ط و محتاج اصالحیه های مکرر در 

مجلس شورای اسالمی چیست؟ 
2- آیا مجلس شورای اسالمی، اطالعات و توانایی کافی برای تشخیص 

قوانین غلط را از قوانین صحیح در اختیار دارد؟ 
3- آیا نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون های تخصصی 
آن دارای علم و تجربه الزم برای تشخیص قوانین غلط از صحیح هستند؟ 
4- آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به عنوان بازوی علمی 
و پژوهشی قانونگذاری، از توانایی علمی و فنی مورد نیاز برای پیشگیری از 

اصالح مکرر قوانین برخوردار است؟ 
5- مجلس شورای اسالمی چگونه بر حسن اجرای قوانین غلط مصوب 

خود و اصالحیه های مکرر آن نظارت می کند؟ 

د( پرسشگری از شورای محترم نگهبان
1- ش��ورای محترم نگهبان بر اس��اس چه معیاری خیل فراوان قوانین 

غلط را که در آینده اصالح شده یا می شوند را تایید می کند؟ 
2- ش��ورای محترم نگهب��ان چگونه می تواند ب��ه قوانین غلط که بعدا 

بصورت مکرر اصالح می شوند وجه شرعی بدهد؟ 
3- تطابق قوانین غلط و محتاج اصالحیه های مکرر با قانون اساسی از 

سوی شورای محترم نگهبان چگونه صورت می گیرد؟ 
4- بر مبنای کار ش��ورای محترم نگهبان حقوق از دست رفته مردم در 

اثر اصالحیه های مکرر قوانین غلط مطابق شرع و قانون اساسی است؟ 
5- آیا شورای محترم نگهبان در زمینه های تخصصی دارای علم و تجربه 
کافی است که بتواند از اصالح مکرر قوانین بطور پیشگیرانه جلوگیری نماید؟ 

ه( پرسشگری از سازمان بازرسی کل کشور
1- چرا س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در انجام وظایف نظارتی خود از 

اصالح مکرر قانون جلوگیری نمی کند؟
2- آیا قوانین با نظارت سازمان بازرسی کل کشور، مکرر اصالح می شود؟

3- روش نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور برای تشخیص قوانین 
نیازمند اصالحیه چیست؟ 

4- س��ازمان بازرسی کل کش��ور برای پیشگیری از اصالح مکرر قوانین 
چه تدابیری دارد؟

5- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون اصالح 
مکرر قوانین طی چند دهه گذشته چیست؟

 پرسشگری از تقسیم کار ملی 
پیرامون اصالح مکرر قوانین

حکومت قانون 
»حکومت اس��الم حکومت قانون است. در 
این ط��رز حکومت حاکمی��ت منصوب به 
خداس��ت و قانون فرمان و حکم خداست. 
قانون اس��الم یا فرمان خ��دا بر همه افراد 
و ب��ر دولت اس��المی حکومت ت��ام دارد. 
هم��ه افراد، از رس��ول اکرم صلی اهلل علیه 
و آله و سلم گرفته تا خلفای آن حضرت و 
سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان 
قانونی ک��ه از طرف خدای تبارک و تعالی 
نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم بیان شده 
است... باری حکومت در اسالم به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون 
بر جامعه حکمفرمایی دارد.حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 
هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابالغ کرده اند به پیروی از قانون الهی 
بوده اس��ت، قانونی که بدون استثنا بایس��تی از آن پیروی و تبعیت کنند. 
حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای 

مردم متبع و الزم االجراست همان حکم و قانون خداست«
خمینی، روح اهلل ؛ والیت فقیه؛ ص 54 � 55

رهنمون

شناسنامه »چالش قانون«
1- اصوال اداره امور کش��ور از طریق س��طوح مختلف نظام قانونگرایی 
انجام می گیرد. س��طوح مختلف نظام قانونگرایی کش��ور ش��امل مراحل 
تدوین، تصویب، تنقیح، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت، تفس��یر و اصالح است. 
اداره امور زندگی مردم در س��طوح خرد و کالن از طریق سلس��له مراتب 
قانون اساس��ی، چشم انداز بیست ساله، سیاس��ت های کلی نظام، برنامه 
های توس��عه پنجس��اله اول تا ششم، برنامه های س��االنه کشور و ضوابط 
بخش��ی شامل مصوبات ش��وراهای عالی، آرای وحدت رویه، آیین نامه ها، 

دستورالعمل ها و بخشنامه ها انجام می شود.
2- بررسی های دانشگاهی و گزارشات دولتی موید این حقیقت است 
که مشکالت متعددی زندگی مردم را فرا گرفته است. این مشکالت شامل 
بیکاری، اعتیاد، احس��اس ب��ی عدالتی، طالق، ت��ورم و گرانی، بدحجابی، 
رشوه، ازدواج، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، فقر، حاشیه نشینی، 
قاچاق کاال، مدرک گرایی، مس��کن، مصرف گرایی، مهاجرت مغزها، فساد 
اداری، واردات ب��ی رویه، مدیریت بحران و س��ایر آس��یب های اجتماعی 
اس��ت. البته دسیس��ه ها و توطئه های نرم و سخت دشمنان اسالم مانند 
تهاجم فرهنگی، تحریم و... در گس��ترش مش��کالت در زندگی مردم موثر 

بوده و هست.
3- پس از گذش��ت چهار دهه از پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی، 
برای پاسداری از آرمان های بلند امام راحل ره و تحقق رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، ارزیابی عملکرد گذش��ته برای حل مشکالت زندگی مردم 
)که فرمودند هیچ مش��کل غیرقابل حلی در کش��ور وجود ندارد( بس��یار 
ضروری اس��ت. »چالش قانون« به دنبال گفتمان س��ازی موثر اجتماعی 

پیرامون یافتن یا ساختن راه حل برای مشکالت زندگی مردم است.
4- »چال��ش قانون« بر طبق اصل هش��تم )امر به مع��روف و نهي از 
منکر(، مقدمه و اصل س��وم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )نظارت 
همگانی و مش��ارکت ¬های اجتماعی در اداره امور کشور(، قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات و بطور کلی در محدوده ضوابط نظام جمهوری 

اسالمی ایران منتشر شده است. 
5- زیرساخت فکری »چالش قانون«، بر اساس مباحث نظری و عملی 
جنبش نرم ¬افزاری، نهضت تولید علم و کرسی های آزاداندیشی طراحی 

شده است. 
6- »چالش قانون«، کاری خودجوش و نمونه آشکار »آتش به اختیار« 

در باالترین سطح قانونگرایی پژوهش محور کشور است. 
7- تجربه چهار دهه گذش��ته قانونگرایی در کش��ور موید این واقعیت 
است که جناح های سیاسی اصولگرا و اصالح طلب، برنامه ای برای تحول 
اساسی در نظام قانونگرایی کشور نداشته و ندارند. پر واضح است که گروه 
ها، جناح های سیاسی یا افرادی که وضع موجود کشور و مشکالت متعدد 
در زندگی مردم، محصول چهار دهه عملکرد آنها در حوزه قانونگذراری و 
اجراس��ت، نمی توانند برای حل مشکالت زندگی مردم، نسخه شفابخش 
تجویز نمایند چرا که اگر می دانس��تند و می توانس��تند ایران اسالمی هم 
اکنون با انبوهی از مش��کالت بجای مانده از ناکارآمدی های گذشته آنان 

روبرو نبود.
8- پیش��اپیش از ارائ��ه نظرات س��ازنده و انتق��ادات منصفانه عموم 
اندیش��مندان و صاحبنظران پیرامون مطالب من��درج در »چالش قانون« 
قدردانی می شود. ضمنا بر اساس قانون مطبوعات برای انعکاس پاسخ ها 
و ترویج فرهنگ پاسخگویی از ارائه دیدگاه های تخصصی تقسیم کار ملی 

در نظام قانونگرایی استقبال می شود.
9- به منظور لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی حوزه قانونگرایی، 

نقل مطالب »چالش قانون« بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
10- »چالش قانون« را با ما در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

مواضع

فصل الخطاب
همین طور که مک��رر عرض کردیم، 
بن بس��تی وجود ندارد. لذا مش��اهده می 
کنید ک��ه در همی��ن انتخاب��ات، تا این 
مرحله ای که ت��ا االن پیش آمدیم، روال 
قانون��ی جری��ان پیدا ک��رده. وقتی که از 
نامزده��ای محترم س��ؤال کردند که اگر 
چنانچ��ه ش��ورای نگهبان نظ��ری بدهد،  
ش��ما تمکین می کنید، همه آنها گفتند: 
بل��ه، ما تمکی��ن می کنی��م. تمکین هم 

کردند. ما باید واقعا تش��کر کنیم از همه این نامزدها؛ آنهائی که به نحوی 
صالحیتش��ان احراز نش��د. اینها گفتند از نظر شورای نگهبان تمکین می 
کنیم و به قول خودش��ان عمل کردند و تمکین کردند؛ این نش��ان  دهنده 
اهمیت و ارجحیت قانون اس��ت، نش��ان دهنده  کاربری قانون است؛ چون 
قان��ون بر مملکت حاکم اس��ت. ممکن اس��ت بنده یا جنابعال��ی از قانون 
ناراضی هم باش��یم - گاهی اینجوری اس��ت - اما وقتی انس��ان در مقابل 

قانون تمکین کرد، حل اختالف می شود، فصل الخطاب می شود.
1392/3/8

راه بر

قوانین عجیب سنگاپور
آدامس جویدن ممنوع!

بعد از آن که مس��ئوالن متوجه ش��دند مقادیر زیادی آدامس جویده 
شده در ایس��تگاه های مترو یا ماشین ها چس��بیده است، سنگاپور فروش 
آدام��س را ممن��وع کرد. همانق��در که این نکته عجیب به نظر می رس��د، 
جای تعحب دارد که در س��نگاپور به شما اجازه می دهند آدامس بجوید- 
فقط مطمئن شوید که آن را در سطل آشغال بیندازید وگرنه جریمه های 
سنگینی گریبان گیرتان خواهد شد. اگر طرفدار آدامس هستید حتما این 

عجیب ترین قانون برای شما به حساب می آید!

 آشغال ریختن ممنوع!
قانون مربوط به آش��غال نریختن که از 1968 تصویب ش��ده اس��ت، 
راه حل این کش��ور برای حفظ تمیزی است. کافی است در این شهر واقع 
در جنوب شرقی آسیا با انداختن آشغال روی زمین قانون را نادیده بگیرید 
و آنوقت 1000 دالر جریمه خواهید ش��د. از این مهم تر، مجبور می شوید 
کارها و خدمات اجتماعی انجام دهید. اگر س��ه بار مرتکب این کار شوید، 
مجبور خواهید بود عالمت »من یک آش��غال ریز هس��تم« را از گردن تان 

آویزان کنید.

عجایب

قانون جنگل!
صدای شکستن پای افراست

گوش درختان تیز
بوته هاشان ریز ریز

جنگل ترسان
زمستانی لرزان

این همه از صدای نعره های تبر هیزم شکن
ناالن

تکرار استعمار جنگل
انسان دوباره دست به تبر؛ ُغران

ال به الی ریزش برگ ها
تن درختان سوزان

چشمان درختان
ترسیم از تصویر شهر حیران

دود کارخانه ها
خانه های آجری 

خودروهای صغیر و کبیر
نیامده

جنگل مچاله وار از آن
شاخه های درختان پای هیزم شکن را

سجده وار؛ ملتمسان
دوباره رقم خورد قانون جنگل

نکشی می کشند
نخوری می خورند

این جدالیست ابدی روان
جنگ نابرابری

میان این دو درحال جریان 
و هنوز پیروز در برابر این قانون

انسان.
شاعر قانونمدار

اشک قلم

قانونگرایی چیست؟
1- قانون گرایی، ترویج فرهنگ قانون به عنوان مبنای اندیشه و عمل 

در اداره امور کشور است. 
2- قانون گرایی، جلوگیری از روش های سلیقه ای و غیرعلمی است. 
3- قان��ون گرایی، پرهی��ز از تصمیم گیری ه��ای گروهی، جناحی و 

دوربرگردانی است. 
4- قانون گرایی، استانداردس��ازی روش های اجرایی و مستندسازی 

قانونی برنامه هاست. 
5- قانون گرایی، نظم بخش��ی به پیکره خدمات رسانی و هویت یابی 

سازمانی از طریق قانون است. 
7- قانون گرایی، قاعده مند نمودن تصمیم سازی ها و تصمیم گیری 

های سازمانی است. 
8- قان��ون گرای��ی، افزایش قابلیت تحقق اهداف و حرکت در مس��یر 

آرمان ها و ارزش ها است. 
9- قانون گرایی، ضرورت جلوگیری از اقدامات خودسرانه و اختیارات 

منتهی به مشکالت مردم است. 
10- قان��ون گرایی، اهمیت پیروی از قانون به عنوان فصل الخطاب و 

برتر از گفتار و کردار است. 
11- قانون گرایی، حذف اس��تفاده ابزاری و بهره مندی جانبدارانه از 

قوانین و مصوبات است. 
12- قان��ون گرای��ی، افزایش آگاهی های عموم��ی پیرامون قوانین و 

مصوبات موجود به عنوان حقوق و تکالیف شهروندی است. 
13- قانونگرای��ی، توج��ه به قوانین و مصوبات اجرا نش��ده و بر زمین 

مانده است. 
14- قانونگرای��ی، توجه با انباش��تگی قوانین و مصوبات در موضوعات 

خاص است. 

تعریف

اشاره: یکی از معضالت اساسی  ی�ی نم��ا و نظ��ام قانونگرایی کش��ورمان، ر
اصالح مکرر قوانین است که درد مشترک یک قرن 
گذش��ته نظام قانونگرایی اس��ت. برخ��ی از قوانین، 
چندین بار اصالح ش��ده ان��د. تمامی اطالعات ارائه 
ش��ده در این مطلب از س��امانه قوانی��ن موجود در 
درگاه الکترونی��ک مرک��ز پژوه��ش ه��ای مجلس 
ش��ورای اسالمی برداشت شده است. در این نوشتار 
برآنی��م که ویژگی های قانون رکورددار اصالحیه را 
م��ورد بررس��ی ق��رار دهیم ک��ه هم این��ک از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:
1- شماره قانون: 99681

2- تاریخ تصویب قانون: 1382/3/19
3- در سامانه قوانین این عنوان قانون با شماره 
 93808 و   1381/3/19 مص��وب   93806 ه��ای 

مصوب 1381/3/29 نیز ثبت شده است.
4- از سال 1376 به بعد تاکنون این ماده قانونی 
چهار مجددا اصالح شده اس��ت. با احتساب قوانین 
اصالحی قبل از سال 1376، موارد اصالحی مرتبط 

با این قانون قطعا بیشتر از چهار بار می باشد.
5- ای��ن قانون با چه��ار بار اصالحی��ه، رکورددار 
تصویب و ثبت اصالحیه در سامانه قوانین کشور است.

6- در این بررسی صرفا »اصالح« قوانین مورد 
مطالعه قرار گرفته اس��ت. م��واردی مانند الحاقیه، 
ح��ذف، متم��م، تغیی��ر و ابطال در بررس��ی لحاظ 

نگردیده است.
7- نام کلی قانون: قانون ثبت اس��ناد و امالک 

کشور
8- منبع: درگاه الکترونیکی مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی/ سامانه قوانین

9- تعداد رکورد ثبت شده پیرامون قانون ثبت 
اسناد و امالک: 33 مورد

10- قدیمی ترین رکورد قانون ثبت اس��ناد و 
امالک: قانون شماره 90740 مصوب 1301/1/21

11- جدیدتری��ن رک��ورد قانون ثبت اس��ناد و 
امالک: قانون شماره 93808 مصوب 1381/3/29

12- اولین رکورد اصالحیه قانون ثبت اسناد و 
امالک: قانون شماره 90478 مصوب 1312/5/7

13- ط��ول عم��ر قان��ون قانون ثبت اس��ناد و 
امالک: 97 سال

14- طول متوس��ط فاصله زمانی اصالح قانون 
ثبت اسناد و امالک: هر 3 سال یکبار

15- تع��داد قوانین ثبت اس��ناد و امالک ثبت 
شده قبل از پیروزی انقالب: 20 رکورد

16- تع��داد قوانین ثبت اس��ناد و امالک ثبت 
شده قبل از پیروزی انقالب: 13 رکورد

17- قدیمی ترین رک��ورد اصالح قانون: قانون 
ش��ماره 90604 مص��وب 1289/8/13 ب��ا عنوان 

»اصالح ماده 70 نظامنامه داخلی«
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سیاست روز از شاهکارهای قانونگذاری ایران )1( رونمایی می کند:

قانون اصالح بند )ه( تبصره )3( ماده 148 
اصالحی از قانون اصالح مواد )147( و )148( 
اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1376

اش��اره: ش��اید با هیچ زبان��ی نتوان  همانند زبان طنز برخی از زمینه ها تلخن����د
و علل مش��کالت زندگی م��ردم را بیان نم��ود. آمیختن 
حقایق تلخ با زبان ش��یرین و آمیزه ناراحتی با ش��ادی و 
خن��ده می تواند آس��تانه تحمل ها را ب��اال ببرد و به رفع 
کاس��تی های متعدد موجود کمک نماید. طنز می تواند 
با تلطیف فضای گفتمانی، زمینه های همدلی، همفکری 
و همکاری را برای حل مش��کالت فراه��م نماید. در این 
نوش��تار به بیان طنزآلود اصالح مکرر قوانین در تقس��یم 
کار ملی م��ی پردازیم که هم اکن��ون از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد:

الف( مجمع تشخیص مصلحت نظام
1- اص��الح مک��رر قوانین، امری مصلحت اندیش��انه 

است!!
2- برای تنظیم روابط قوانین با چش��م انداز بیس��ت 

ساله نظام، اصالح مکرر قوانین اجتناب ناپذیر است!!
3- از طریق اصالح مکرر قوانین اس��ت که سیاس��ت 

های کلی نظام در امور گوناگون کشور اجرایی می شود!!
4- س��ودمندی مصلحت اندیشی جمعی از مسئوالن 
سابق کش��ور که خود مسبب تحقق وضع موجودند برای 

اصالح مکرر قوانین بسیار مفید است!!
5- برنام��ه های پنجس��اله توس��عه اول تا شش��م و 
اصالحیه های مکرر آن دقیقا در راس��تای تحقق چش��م 

انداز بیست ساله نظام طراحی و اجرا شده است!!

ب( دولت
1- دول��ت اعالم کرد ب��ا توجه اصالح ش��دن مکرر 

قوانی��ن، در خصوص چگونگی اجرای برنامه های کش��ور 
دچار مشکل نشده است!!!

2- وزارت آزم��ون و خط��ا برای اص��الح مکرر همه 
قوانین خود اعالم آمادگی کرد!!

3- »س��ازمان توس��عه قانون نگ��ذاری« اعالم کرد: 
ب��ا انجام هر گون��ه اصالحیه پیرامون قان��ون 99681 در 
راستای حل مشکالت فکری و معیشتی مسئولین کشور 

تا اطالع ثانوی موافق است!
4- دول��ت اعالم ک��رد که به لوایح دارای بیش��ترین 

اصالحات به قید قرعه جایزه می دهد!
5- معاونت اصالح مکرر قوانین در س��ازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور تشکیل شد!

ج( مجلس شورای اسالمی
1- از آنج��ا که قانون 99681 رک��ورددار »اصالح و 
اصالحیه« اس��ت بس��یار مورد عالقه جناح اصالح طلبان 

است!
2- انج��ام اصالحات گس��ترده در عرصه قانونگرایی، 
دقیقا به این معناس��ت که همه قوانین برای اصالح امور 

کشور بصورت مکرر اصالح شوند!!
3- عنوان قانون باید س��لیس، روان و قابل فهم برای 
همگان باش��د. درس��ت مانند عنوان قان��ون 99681 که 
باالخ��ره معلوم نیس��ت که چی پ��س از چی چی اصالح 

مکرر شده!!
4- هم��ه قوانین دارای اصالحیه اند حتی اگر عکس 

آن اثبات ش��ود! اگر بیشتر دقت کنید حتما اصالحیه هر 
قانون را پیدا می کنید!!

5- باید در پایان هر قانون تاریخ اصالحیه یا اصالحیه 
های بعدی پیش بینی شود!

د( شورای محترم نگهبان
1- س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان رکوردداری 
قانون ش��ماره 99681 را در زمینه اص��الح مکرر قوانین 

تایید کرد!!!
2- س��خنگوی ش��ورای محترم نگهب��ان اعالم کرد: 
نظر به آث��ار نامطلوب اصالح مکرر قوانی��ن در جامعه، از 
ای��ن پس برای تایید اصالحیه ه��ای مکرر قوانین، باید از 
سوی دستگاه های اجرایی دالیل و شواهد کافی مبنی بر 
ضرورت اصالح مکرر قوانین به شورای نگهبان ارائه شود!!

3- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از مرکز اصالح مکرر 
قوانین در دولت بازدید کرد!!

4- جلسات هماهنگی س��خنگوی شورای نگهبان با 
معاون اصالح مکرر قوانین در مجلس شورای اسالمی این 

هفته برگزار نشد!!
5- س��خنگوی ش��ورای محترم نگهب��ان از عملکرد 
کمیس��یون فوق تخصصی اصالح مکرر قوانین در مجلس 

شورای اسالمی انتقاد کرد!!

ه( سازمان بازرسی کل کشور
1- س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور اعالم کرد: اصالح 

مکرر قوانین با اطالع این سازمان بالمانع است!!
2- در کل کش��ور همه قوانی��ن موظف اند که بدون 
هر گون��ه اصالحیه، گزارش عملکرد خود را به س��ازمان 

بازرسی کل کشور ارسال نمایند!! 
3- س��ازمان بازرسی کل کش��ور اعالم کرد: بیش از 
50000 رک��ورد در س��امانه قوانین مرک��ز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی ثبت شده است که همگی از نظر 
میزان اثربخشی و ضرورت اصالح مکرر رصد می شوند!!

4- کارگروه »بررسی اصالح مکرر قوانین« در سازمان 
بازرسی کل کشور تشکیل شد!!

5- اصالح مکرر قوانین موجب می شود چک لیست 
های نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور هر دو هفته 

یکبار مورد بازبینی قرار گیرد!!

و( جامعه
1- ح��زب اصالح��ات مکرر در مورد ع��دم اصالحیه 

مکرر قوانین در سال گذشته هشدار داد!!
2- پشت شیشه آرایشگاه نوشته بود: اصالحیه مکرر 

سر و صورت، اصالح باید گردد!! 
3- انجمن حمایت از اصالح مکرر قوانین خواس��تار 
اص��الح قوانی��ن مرب��وط به مدیری��ت بحران در کش��ور 

بخصوص در ماده مربوط به غافلگیری مکرر شد!!
4- اتحادیه صنف آرایش��گران، بدون هر گونه پیش 
ش��رط با ه��ر گونه اص��الح قوانین اصالح س��ر و صورت 

بصورت مکرر موافق است!!
5- اتحادیه دالالن و س��فته بازان اعالم کرد: اصالح 
مک��رر قوانین با برقراری ثبات در بازار داللی به اش��تغال 

زایی هر چه بیشتر در مشاغل داللی کمک می کند!! 

کاریکلماتور اصالحیه مکرر قوانین در تقسیم کار ملی!!!


