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شهرستان ها10 دوشنبه  20 فروردین 1397  شماره 4716 

جلسه مجمع عمومى ســالیانه صاحبان سهام شرکت تامین سرمایه 
نوین با حضور 91/08 درصد از ســهامداران و به ریاست آقاى فرهاد عربلو 
روز شــنبه 11 خرداد ماه 1398 در محل تهرانـ  خیابان ولیعصرـ  پایین 

تر از پارك وى ـ سالن تالش، برگزار شد.
هیات رئیســه مجمع مرکب از آقاى محمــد بدیعى جاریانى و آقاى 
سید حسین خاتمى نماینده سهامدار عمده، سید سعید تولیت جوشقانى 
منشى جلسه و نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه حسابرسى 

فاطر بود.
پس از قرائت گزارش هیات مدیره از سوى آقاى دکتر ولى نادى قمى 
مدیرعامل شــرکت و قرائت گزارش حسابرس و تصویب صورتهاى مالى و 
ترازنامه شــرکت براى ســال مالى منتهى به 1397/12/29 در این جلسه 

مقرر شد مبلغ 250 ریال به ازاى هر سهم پرداخت شود.
همچنین موسسه حسابرسى فاطر به عنوان بازرس قانونى و حسابرس 
شرکت و موسســه حسابرســى دایار هیافت به عنوان بازرس على البدل 
شــرکت براى سال مالى منتهى به 1398/12/29 انتخاب شدند و روزنامه 

دنیاى اقتصاد به عنوان روزنامه رسمى و کثیراالنتشار تعیین گردید.
مجمع عمومى فوق العاده شــرکت تامین سرمایه نوین (سهامى عام) 
راس ســاعت 17 روز شــنبه مورخ 1398/03/11 با همان ترکیب هیات 
رئیســه و درصد حاضرین مجمع عمومى عادى سالیانه تشکیل و افزایش 
ســرمایه از مبلغ 7000 میلیارد ریال به 9000 میلیارد ریال از محل سود 
انباشته معادل 28/57 درصد با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت 
و تامین مالى منابع مورد نیاز مشــتریان، حافظ و افزایش ســهم بازار به 

تصویب رسید.

پیام مدیرعامل :
را،  حمد و ســپاس خداى 
آن نخســتین بى پیشــین و آن 
آخرین بى پســین، خداوندى را 
که دیده بینایان از دیدارش قاصر 
آید و اندیشه واصفان از نعمت او 
فروماند. هر زنده جانى را از رزق 
مقســوم خویش توشه اى معلوم 
نهاد، آن ســان که کس نتواند از 
آن که افزونش داده، اندکى بکاهد و بر آن که اندکش عنایت کرده، چیزى 

بیافزاید.
ســال 1397 را بدون اغراق پرتنش ترین ســال اقتصــاد ایران طى 
دهه هاى اخیر دانست. عواملى چون کاهش ارزش پولى ملى، خروج ایاالت 
متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشــترك و آغاز تحریم هاى اقتصادى، 
کاهش تولید و فروش نفت، افزایش قیمت خودرو و مســکن، تورم حدود 
40 درصد، افزایش بدهى هاى دولت و کســرى بودجه، فضاى کسب و کار 
را به نحوى بنیادین متاثر ســاخته و به تبع بر فعالیت هاى نهادهاى مالى، 
باالخص تامین سرمایه ها و صندوق هاى سرمایه گذارى نیز اثرگذار بودند. 
در ســال 1397 نرخ دالر با شکستن رکورد بیشترین افزایش در 33 سال 
اخیــر، بازدهى 165 درصدى را ثبت نمود و طال نیز با ثبت رکورد دیگرى 
شاهد بازدهى 180 درصدى طى یکسال بود. مسکن در حدود 83 درصد 
و بــورس نیز بازدهى 86 درصدى را نصیب ســرمایه گذاران کرد. این در 
حالیست که رشد اقتصادى ایران در سال 1397 منفى و نرخ تورم رسمى 
در پایان سال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد برآورد 
و اعالم شــد و این بدان معنى است که تمامى بازارها، سودى بیش از نرخ 

تورم رسمى عاید سرمایه گذاران کرده اند.
بــه رغم موارد فوق، در ســال 1397 و در آغاز دهه دوم تاســیس و 
فعالیت این تامین ســرمایه به عنوان نخستین و بزرگترین تامین سرمایه 
کشــور، همکاران تامین سرمایه نوین با جدیت، پشتکار و تعهد و التزام به 

تحقق اهداف کوشــیدند و به موفقیت هایى دست یافتند که برخى از آنها 
به شرح زیر است:

تثبیت جایگاه سودآورترین تامین سرمایه کشور با کسب سود خالص 
3/901 میلیارد ریالى و بازدهى حقوق صاحبان سهام 34 درصدى؛

حفظ جایگاه بزرگترین تامین سرمایه ایران با افزایش سرمایه1/500 
میلیارد ریالى و رسیدن به 7/000 میلیارد ریال سرمایه ثبتى؛

کسب عنوان فعال ترین تامین سرمایه، از سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اردیبهشت ماه سال 97؛

افزایــش حجم منابع تحت مدیریت صندوق هاى ســرمایه گذارى و 
بانکدارى اختصاصى از مبلغ 144/388 میلیارد ریال به 156/627 میلیارد 

ریال علیرغم کاهش نرخ سود و بازدهى باالى بازارهاى موازى؛ 
رونمایى و بهربردارى از ســامانه ســرمایه ســرمایه گــذاران آنالین 
Nibmarket و ارتقاى زیرســاخت هاى مقتضى جهت تسهیل و تسریع 
ارائه خدمات مدیریت دارایى به بیش از یکصد   هزار سرمایه گذار از طریق 

صدور آنى واحدهاى صندوق هاى سرمایه گذارى؛
سررسید شــدن 6/048 میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهى منتشره و 

پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید.
حال، که سال 1397 پایان پذیرفته و چشم انداز سال 1398، حکایت 
از تشــدید تحریم هاى اقتصــادى، افزایش نرخ تــورم، کاهش درآمدهاى 
دولت، تنزل رشد اقتصادى و دشوارتر شدن فعالیت براى تمامى بنگاه هاى 
اقتصادى دارد. بى تردید راهبردهاى مدیریت ریســک هاى پیش رو بیش 
از پیش اهمیت خواهد داشــت. براین اســاس، این تامین سرمایه مصمم 
اســت با بهبود و ارتقاى مکانیزم ها و راهبردهــاى داخلى پایش، مدیریت 
و کنترل ریسک هاى سیستماتیک و غیرسیســتماتیک به عنوان اولویت 
نخست خود، سال 1398 را نیز با درخشش و سربلندى طى نماید. چنانکه 
از شرایط ســخت و متالطم ســال 1397 با موفقیت عبور نمود و ضمن 
پیشــبرد فعالیت هاى تامین مالى و مدیریت دارایى و مشارکت در رشد و 
اعتالى اقتصاد کشــور، باالترین میزان سود را در میان شرکت هاى تامین 

سرمایه براى صاحبان سهام محقق نمود.
این تامین سرمایه مصمم است، در سال پیش رو:

عالوه بر حفظ جایگاه برتر تامین سرمایه نوین در بین نهادهاى مالى 
و تمرکز بر کسب بیشترین بازده دارایى ها، حداکثر توان خود را به مدیریت 

ریسک هاى پیش رو معطوف نماید؛
با افزایش سرمایه دو هزار میلیارد ریالى و بهبود نسبت کفایت سرمایه 
خود، ضمن افزایش توانگرى مالى، ظرفیت تامین مالى را افزایش دهد؛

با استفاده از ظرفیت هاى بازار سرمایه، جذابیت صندوق هاى سرمایه 
گذارى و بانکدارى اختصاصى را افزایش داده و منابع تحت مدیریت افزایش 

یابد؛
جایگاه خود را به عنوان برند برتر در ارائه خدمات مالى چون ارزشیابى 
و ادغام و تملک، تثبیت نموده و کیفیت خدمات ارائه شــده را به باالتر از 

استانداردهاى موجود در بازار سرمایه ایران ارتقا دهد.
بى تردید، تمامى اهداف و راهبردهاى برشمرده، با حمایت و مساعدت 
ســهامداران و هیات مدیریه محترم و بــا اتکاء به تخصص، تعهد، جدیت، 

سخت کوشى و وفادارى ســرمایه هاى فکرى خانواده تامین سرمایه نوین 
محقق خواهد شد.

در انتها به خود فرض مى دانم که صمیمانه از مشارکت و مساعدت هاى 
مســتمر هیات مدیره محترم و نیز سهامداران گرانقدر که طى سال مالى 
سپرى شده ما را مورد حمایت قرار دادند و نیز از تمامى همکاران خانواده 
تامین ســرمایه نوین سپاســگزارى نمایم. آرزومندم که سال 1398 براى 
اقتصاد کشور، بازار سرمایه، مردمان این سرزمین و خانواده تامین سرمایه 
نوین سالى توام با امید، رشد و شکوفایى باشد. رشد و شکوفایى که بر پایه 
همدلى، هوشیارى، هدفمندى و جدیت به ارمغان خواهد آمد. انشاء اهللا

ماموریت
تامین ســرمایه نوین ماموریت دارد از طریق ایجــاد ارتباط پایدار و 
مطمئن با مشتریان خود و به کارگیرى سرمایه هاى فکرى و انسانى حرفه 
اى، متخصــص و متبحــر، امکان تامین مالى، مدیریت دارایى و ســرمایه 
گذارى، مدیریت ریســک، معامالت انواع اوراق بهادار وتوسعه استراتژیک 
آنها را با توجه به ترجیحات ریســک و بازده، تســهیل و موجبات رشد و 

افزایش ثروت مشتریان و سهامداران فراهم نماید.
اصول و ارزش ها

تامین ســرمایه نوین با محور قرار دادن ارزش هاى اساسى؛ مشترى 
مدارى، نوآورى، وفادارى، احترام و یکتایى، در یک محیط علمى یادگیرنده، 
مشــارکتى و مســئولیت پذیر و با التزام به اصول اخالق حرفه اى و ایجاد 
اعتماد پایدار به عنوان ارزش هاى بنیادین گروه، به ثمر رسیدن اهداف خود 
را دنبال مى کند. به موجب منشور اخالقى و حرفه اى تامین سرمایه نوین، 
شاکله این شــرکت بر 12 اصل رازدارى و عدم افشاى اطالعات محرمانه، 
شفافیت، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى، وفادارى، احترام و اعتماد، حفظ 
منافع مشــتریان، احتراز از تضاد منافع، عدم اســتفاده از اطالعات نهانى، 
مقابله با رشاء و ارتشاء، تطبیق با قوانین و مقررات حاکم، مبارزه با پولشویى 
و تامین مالى تروریسم، حفظ و پیشبرد سالمت و امنیت محیط کار و نظم 

و انضباط فردى و جمعى بنیان نهاده شده است.

صکوك اجاره منتشره در سال 1397
1ـ شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى به منظور تسویه مطالبات 
سازمان تامین اجتماعى درتاریخ 1397/05/23، به میزان 12/000 میلیارد 
ریال اوراق اجاره مبتنى بر سهام با نرخ سود 19 درصد ساالنه و با سررسید 
ســه ساله منتشر نمود. تعهدپذیره نویسى و بازارگردانى این اوراق برعهده 
کنسرســیومى از تامین سرمایه هاى نوین، امین، سپهر و تمدن بوده است. 
میزان تعهد تامین ســرمایه نوین در این کنسرسیوم 2/000 میلیارد ریال 

مى باشد.
2ـ شــرکت توســعه اعتمــاد مبیــن (ســهامى خــاص) در تاریخ 
1397/07/10 مبادرت به انتشــار اوراق اجاره مبتنى بر ســهام به میزان 
5/000 میلیارد ریال با سررســید 4 ساله و با نرخ 16 درصد ساالنه نمود. 
تعهد پذیره نویسى و بازارگردانى این اوراق برعهده کنسرسیومى از تامین 
ســرمایه هاى نوین، امید، لوتوس پارسیان و تمدن بوده است. میزان تعهد 

 تامین ســرمایه نوین در این کنسرســیوم 1/000 میلیارد ریال مى باشد.
مدیریت ریسک

واحد مدیریت ریســک تامین ســرمایه نوین به منظور پایش ریسک 
واحدهاى عملیاتى شــرکت از جمله تامین مالــى، بانکدارى اختصاصى، 
مدیریت دارایى ها، بررسى و ارزشیابى شرکت ها و پروژه ها و غیره تاسیس 

گردیده اســت و وظیفه آماده سازى گزارشات و برگزارى کمیته ریسک را 
برعهده دارد. عمده ترین وظایف این واحد به شرح زیر است:

ارزیابى ریسک هاى مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و طراحى 
ابزارها

ورود ابزارهاى تامین مالى جدید به بازار سرمایه، هم سرمایه گذاران و هم 
بنگاه هاى اقتصادى را با ریسک هایى مواجه مى کند، لذا در طراحى این ابزارها 

بایستى به ریسک و بازده ابزار پیشنهادى توجه شود.
ارائه مدیریت ریسک به بنگاه ها

خدمات مدیریت ریســک، از شناسایى تا مدیریت ریسک در بنگاه ها، 
نهادهاى پولى و مالى را مورد توجه قرار داده و از طریق پیاده سازى نظام 
جامع مدیریت ریسک در این شرکت ها و بنگاه ها، ارائه خدمت مى نماید.

 اهــداف کالن برنامــه بازاریابى گــروه تامین ســرمایه نوین
 در 1398

تمرکز بر سامانه Nibmarket به عنوان  Business Line جدید 
گروه در جهت بهینه ســازى شــکلى و محتوایى با هدف جذب بیشترین 
سرمایه گذار و نیز اجراى کمپین هاى دیجیتال و فیزیکى مرتبط با آن.

اجراى Data Mining مســتمر بر روى اطالعات مشتریان گروه با 
هدف جهت دار کردن تبلیغات و خدمات.

توسعه ونهادینه کردن CRM گروه و استفاده از سرنخ هاى مارکتینگ 
ناشى از تحلیل داده ها.

انتخاب مناسب صنایع ومشتریان هدف و ایجاد تنوع در مشتریان
تولید محتواى دینامیک مناسب براى مشتریان مبتنى بر وقایع روز.
حفظ و افزایش ســهم بازار خدمات تامین مالى، مشاوره، کارگزارى و 

مدیریت دارایى.
متمایز نگه داشــتن گروه در مقابل رقبا براســاس شایســتگى هاى 

محورى.
افزایش کارایى و اثربخشــى تبلیغات با استفاده از ابزارهاى جدید در 

حوزه بازاریابى و برندینگ.
اجراى الزامات برندبوك تهیه شــده در ســال 1397 و اشاعه آن در 
ســازمان در جهت ارتقا برند گروه تامین ســرمایه نوین به عنوان اولین و 

بزرگترین بانک سرمایه گذارى کشور. 

در مجمع شرکت معدنى و صنعتى سرمایه نوین 250 ریال سود به ازاى هر سهم تصویب گردید؛

عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت

درآمد سرمایه گذارى در اوراق بهادار و سپرده بانکى
درآمد تعهد پذیره نویسى بازارگردانى ارزشگذارى و مشاوره
درآمد صندوقهاى سرمایه گذارى و بانکدارى اختصاصى

درآمد فروش و سود حاصل از سرمایه گذارى ها
جمع درآمدهاى عملیاتى
هزینه هاى ادارى و عمومى

سود عملیاتى
هزینه هاى مالى 

سایر درآمدها و هزینه هاى غیر عملیاتى

سود قبل از مالیات
مالیات بر درآمد:
دوره جارى
سالهاى قبل

سودخالص

صورت سود و زیان
سال مالى منتهى به 29 اسفند ماه 1397

سال مالى منتهى به
1397/12/29

سال مالى منتهى به
1396/12/29

ارقام به میلیون ریالارقام به میلیون ریال ارقام به میلیون ریال

(تجدید ارائه شده)

2/320/217
(1/185/586)
774/038
147/375
4/437/216
(183/945)
4/253/271

46/814
4/300/085

(398/794)
3/901/291

1/833/397
1/241/514
616/284
73/672
3/764/867
(132/742)
3/632/125
(750)
11/10
10/260
3/642/385

(386/712)
0

(386/712)
3/255/673

(750)
47/564

(391/794)
(7/000)
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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره: نظر به عدم وجود قوانين  دقيق پيرامون قواره بندی ادبی رونم���اي�ی
و س��اختاری طرح ها و لوايح در كشور، گاهی در اثر 
ش��تابزدگی و بی دقت��ی در نظام قانونگرايی ش��اهد 
مواردی هس��تيم كه شايسته كشوری با سابقه بيش 
از 110 س��ال قانونگ��ذاری نيس��ت. ام��ا موي��د اين 
حقيقت اس��ت كه چگونه م��ی توان با زمانی اندك و 
بدون پش��توانه ادب��ی و قانونی ب��ه تدوين و تصويب 
قانون پرداخت. در اين بخش نمونه ای از اين دس��ت 
طرح ها و لوايح ش��تابزده و احساس��ی ارائه می شود 

كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مقدمه

»ط��رح لزوم بازرس��ی و انگش��ت ن��گاری از اتباع 
آمريکايی در مبادی ورودی كشور« از جمله طرح هايی 
است كه با حاشيه های فراوانی همراه بوده است. فرآيند 
قانونگذاری در ايران دارای آس��يب هايی است برخی از 
آنها ناش��ی از شتاب زدگی و برخورد احساسی با پديده 
های اجتماعی اس��ت. وجود دقت ناكافی در تهيه طرح 
های تهيه ش��ده توسط نمايندگان مجلس موجب افت 

محسوس كيفيت طرح ها و بالتبع قوانين شده است.

شرح ماجرای طرح
بررس��ی های گذش��ته نگر نش��ان می دهد كه 
ظاهرا طرح يادش��ده دو بار و در دو مقطع زمانی در 
مجلس ششم و هفتم به فاصله چهار سال به مجلس 

شورای اسالمی ارائه شده است:
الف(شناسنامهطرحاول

نام طرح: طرح لزوم بازرس��ی و انگش��ت نگاری از 
اتباع آمريکايی در مبادی ورودی كشور/ دوره مجلس: 
شش��م/ س��ال: اول )1380-1379(/ تاري��خ چ��اپ: 
1379/08/24/ ش��ماره ترتي��ب چاپ: 347/ ش��ماره 
دفت��ر ثبت: 160/ تع��داد صفحات: 3/ ن��وع طرح: دو 
شوری/ كميسيون های ارجاعی: امنيت ملی و سياست 
خارجی/ منتشر كننده: اداره كل قوانين مجلس شورای 
اسالمی، دايره چاپ و تکثير/ امضاء كنندگان طرح: 35 
نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی شامل يگانلی، 
س��اعدی، محمدرضايی، كه��رام، اللهي��اری، آذروش، 
خليل آقايی پورجزايری، افقهی، مهرپرور، كوهساری، 
ش��بانپور، سليمانی، صالحی، گرزين، سعدايی، قبادی، 
موحد، اعلم��ی، عظي��م گل، توكلی، ذاك��ری، كاظم 
دين��ان، نريمان، طيار، ربوش��ه، مقدم��ی زاد، بهاروند، 
عزيزی، س��يدآبادی، مودب پور، قشقاوی، تاج الدين، 
حسنوند، قمی/  مقدمه طرح: اهانت های دولت آمريکا 
به ش��هروندان ايرانی در مبادی ورودی آن كش��ور، از 
جمله برخورد ناشايست با هيات های علمی و ورزشی 
كشورمان طی چند سال اخير، ضرورت يك برخورد و 
مقابله ب��ه مثل را ايجاب می كند. لذا با توجه به خالء 
قانونی موجود، ما را بر آن داشت كه در دفاع از حيثيت 
ايرانيان و نظام مردمی جمهوری اس��المی ايران طرح 
ذي��ل را تقديم كنيم./ متن طرح: م��اده واحده- دولت 
موظف است نس��بت به ايجاد امکانات الزم در مبادی 
ورودی كش��ور برای بازرسی دقيق و انگشت نگاری از 
اتباع آمريکايی كه وارد كشور می شوند، اقدام نموده و 
از طريق گماردن ماموران خبره با داشتن بايگانی كامل 
از س��وابق، نسبت به عدم ورود افراد و عناصر نامطلوب 
آمريکايی و مخل به امنيت كشور جلوگيری كند، اين 
قانون از تاريخ ابالغ الزم االجراست. تبصره- به محض 
لغو مقررات مشابه در كشور آمريکا، اين قانون به حالت 
تعليق در خواهد آمد./ مس��تندات اضافی: مهر ورود به 
اداره قوانين ش��ورای نگهبان/ شماره دفتر كل: 2370/ 

شماره شناسه: 1/
ب(شناسنامهطرحدوم

نام طرح: همانند طرح اول/ دوره مجلس: هفتم/ سال: 
اول/ تاريخ چاپ: 1383/03/26/ شماره ترتيب چاپ: 28/ 
ش��ماره دفتر ثبت: 26/ تعداد صفحات: 2/ نوع طرح: دو 
شوری/ كميسيون های ارجاعی: امنيت ملی و سياست 
خارجی/ منتشر كننده: اداره كل قوانين مجلس شورای 
اسالمی، دايره چاپ و تکثير/ امضاء كنندگان طرح: 25 نفر 
از نمايندگان مجلس شورای اسالمی شامل حاجی بابايی، 
بهرامی، قربانی، عبادی، توس��لی زاده، ابوترابی، محصل 
همدانی، نيك فر، عزيزی، سيدحسين هاشمی، فتحی پور، 
افروغ، سروری، كامران، ناخوانا، سنعتی مهربانی، ناخوانا، 
سيدآبادی، سبحانی، اللهياری، سيداحمد موسوی، نوعی 
اقدم، كوهکن، تابش، پيش بين، س��يدمرتضی موسوی/ 
مقدم��ه طرح: در اجرای م��اده )141( آيين نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی و بر اساس تقاضای بيست و پنج 
نفر از نمايندگان محترم )... ( در دستور كار مجلس قرار 
گرفته است./ متن طرح: متن ماده واحده و تبصره طرح 

دقيقا مشابه بار اول است
ج(شناسنامهگزارشكارشناسی

بررسی نشان داد كه دو گزارش كارشناسی برای 
بررس��ی طرح يادشده از س��وی مركز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در سال های 1380 و 1383 
تهيه و منتشر شده است كه فقط گزارش كارشناسی 
مرب��وط به س��ال 1383 در درگاه الکترونيکی مركز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی بارگذاری شده 
اس��ت. در بخش منابع و ماخذ اين گزارش از گزارش 

كارشناسی مربوط به سال 1380 ياد شده است.
عنوان گزارش: گزارش كارشناسی در باره ارزيابی 
طرح لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع امريکايی 
در مبادی ورودی كش��ور/ دوره مجلس: هفتم/ سال: 
اول )1384-1383(/ ش��ماره ترتي��ب چ��اپ: 28/ 
ش��ماره دفتر ثبت: 24/ كد موضوعی: 190/ ش��ماره 

مسلسل: 7055/ زمان انتشار: شهريور 1383/ تعداد 
صفحات: 14 صفحه/ تهيه و تدوين: ابراهيم يوس��ف 
ن��ژاد/ ناظر علمی: دكتر محمدباقر خرمش��اد و دكتر 
مجتبی مقصودی/ منتشركننده: مركز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات سياسی
نکات مهم در گزارش

- دارای ب��ار مالی بودن اجرای ط��رح )مغايرت 
طرح با اصل 75 قانون اساسی(

- مطالع��ه ناكاف��ی طراحان در ب��اره ضرورت و 
چگونگی اجرای طرح

- سياسی، تبليغاتی و تالفی جويانه بودن طرح
- افزون بودن مضار طرح در مقايسه با منافع آن
- ناهماهنگی بين اهداف طرح با روش اجرايی آن

- ام��کان افزاي��ش بهان��ه جويی ه��ا و اقدامات 
خصمانه آمريکا

- پيشنهاد اصالح عنوان و مفاد طرح
- عدم اشاره به وجود اشتباه فاحش »جلوگيری 

از عدم ورود ... « در گزارش كارشناسی

تحلیل و بررسی 
- اين طرح در س��ال ه��ای 1379 و 1383 در 

مجلس شورای اسالمی ارائه شده است. 
- طرح س��ال 1383 )م��اده واحده و تبصره آن( 

كپی برداری كامل از طرح سال 1379 است. 
- معموال در اقدامات احساسی، واكنشی، عجوالنه 

و تالفی جويانه افزايش احتمال خطا وجود دارد. 
- اين دست طرح ها همواره با نوعی شعارزدگی، 
سطحی نگری و انتقام گيری است كه موجب می شود 

طراحان آن را از روی تعمق و تدبر امضاء نکنند. 
- اشتباه فاحش »جلوگيری از عدم ورود ...« در 
طرح های مربوط به دو دوره مجلس شورای اسالمی 

تکرار شده است. 
- 60 نف��ر از نماين��دگان در دو دوره مجل��س 

شورای اسالمی به عنوان طراحان طرح بدون مطالعه 
مفاد دقيق طرح آن را امضاء نموده اند. 

- اشتباه فاحش در دو طرح به فاصله چهار سال 
از س��وی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در گزارش های كارشناس��ی ارائه شده ناديده گرفته 

شده است.
- از س��وی تهيه كنندگان طرح به وجود تبصره 
در م��اده واح��ده بر خالف رويه ه��ای صحيح قانون 

نويسی توجه نشده است.
- ضوابط ويراس��تاری زبان فارسی معيار از سوی 
تهيه كنندگان طرح ناديده گرفته ش��ده اس��ت )لذا با 

توجه به خالء قانونی موجود، ما را بر آن داشت كه ...(.
- ن��ام دو نف��ر از امضاءكنندگان ط��رح با وجود 
ناخوانايی اس��امی آنها در بين ارائ��ه كنندگان طرح 

محسوب شده است.
- طرح يادشده بر خالف نظر كارشناسی مندرج 
در گزارش در مجلس ش��ورای اسالمی تصويب شده 
اس��ت )ناهماهنگی مصوبات مجلس شورای اسالمی 
ب��ا ديدگاه كارشناس��ی مركز پژوه��ش های مجلس 

شورای اسالمی(.
- ب��ر اس��اس آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اس��المی، هر نماينده ای می تواند ه��ر موضوعی را 
به عنوان طرح به مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد. 
تنها معيار ارائه طرح ها، داشتن تعداد معينی امضای 
نمايندگان است. اين امکان وجود دارد كه طرحی در 
كمتر از يك س��اعت تهيه و به امضای جمع كثيری 
از نماينگان مجلس ش��ورای اس��المی برسد و با قيد 

فوريت به هيات رييسه تحويل گردد. 
- در آيي��ن نامه داخلی، در م��ورد ضرورت بازبينی 
طرح ه��ا و احيانا لوايح از نظر ويراس��تاری متنی، قواره 
بندی قانونی، بررسی اهداف، جايگاه حقوقی، رابطه با ساير 
قوانين، نسبت سنجی با اسناد فرادست كشور و بررسی 

ظرفيت ها و امکانات تحقق آنها الزامی وجود ندارد. 
- ش��تاب زدگی در تهيه طرح ها و لوايح و عدم 
دق��ت كافی در تهي��ه آنها، تاثير وارون��ه و بر خالف 
نظرات تهيه كنندگان و تصويب كنندگان آن از خود 

بجای می گذارد. 
- افزايش س��رعت در فرآين��د قانونگذاری بصورت 
غيرمعم��ول معموال به تهيه و تنظيم ط��رح ها و لوايح 
سطحی، روزمره با عمق مفهومی كم می انجامد كه ناشی 

از كار كم كارشناسی و تخصصی بر روی آنهاست. 
- بررس��ی های دقيق ت��ر در مجموعه قوانين و 
مقررات كشور نشان می دهد كه از اين دست قوانين 
و مق��ررات بويژه در مصوب��ات مراكز و مراجع متعدد 

قانونگذاری در كشور فراوان يافت می شود. 
- در بس��ياری از م��وارد امضاء طرح ها توس��ط 
نمايندگان مجلس شورای اس��المی با تامل و تعمق 
و بررس��ی دقيق كارشناس��ی همراه نيس��ت. روابط 
دوس��تانه، رواب��ط فراكس��يون ها و رواب��ط جناحی 

معموال در امضای طرح ها دخالت داده می شود. 

روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریايران)8(رونمايیمیكند:

طرح جلوگیری از عدم ورود اتباع آمریکایی!!؟

یکلماتور جلوگیری از عدم ورود!! کار
ارائ��ه  ب��ه  بخ��ش  اي��ن  در  اش��اره:  كاريکلماتوره��ای مرتبط ب��ا جلوگيری از تلخن�����د
عدم ورود در وظايف تقس��يم كار ملی قانونگرايی می پردازيم 

كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
- دبيرخان��ه مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام با انتش��ار 

اطالعي��ه ای اعالم ك��رد كه جلوگيری از ع��دم ورود كاالهای 
خارجی به مصلحت كشور و انقالب است!!

- آيين نامه اجرايی قانون جلوگيری از عدم ورود كاالهای 
بی كيفيت خارجی در هيات وزيرات به تصويب رسيد!

- طرح جلوگيری از عدم ورود منابع انس��انی ناكارآمد در 
پس��ت های مديريت كالن وزارتخانه ها و س��ازمانه های اصلی 
كش��ور با اكثري��ت آراء از تصويب نمايندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی گذشت!!
- مصوبه جلوگيری از عدم ورود شيرابه های مسموم زباله 
های شهری به سفره های آب زيرزمينی كالن شهرها، مغاير با 

قانون اساسی و شرع شناخته نشد!
- سازمان بازرسی كل كشور از تمامی دستگاه های اجرايی 
كش��ور خواست تا با جلوگيری از ورود عوامل نفوذی دشمن به 

ضوابط شايسته ساالری عمل نمايند!!

- مجمع تش��خيص مصلحت نظام، از ط��رح جلوگيری از 
عدم ورود اتباع آمريکايی به كشور حمايت كرد!!

- دول��ت با اعالم حمايت از طرح جلوگيری از عدم ورود از 
دس��تگاه های اجرايی خواس��ت تا هر چه سريع تر زمينه های 

عملياتی كردن اين قانون را فراهم نمايند!!
- مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سياست های خارجی 
دول��ت طرح دو فوريتی جلوگيری از عدم ورود اتباع آمريکايی 

را كه از سوی 60 نفر نمايندگان پيشين و فعلی مجلس شورای 
اسالمی ارائه شده است را اعالم وصول كرد!!

- س��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: ش��ورای محترم 
نگهبان تالش می كند از عدم ورود عناصر ناكارآمد به مجلس 

شورای اسالمی جلوگيری نمايد!!
- همايش »جلوگيری از ع��دم ورود ناكارآمدی در اجرای 

قوانين« از سوی سازمان بازرسی كل كشور برگزار شد!!


