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انج�ام تصویب نابجا بصورت مختص�ر و بدون ارائه دالیل

آن:

معم��وال تصویب نابجای قوانین در قانون دیگر بصورت موجز و
بدون ارائه دالیل و شواهد صورت می گیرد که این امو موجب
می ش��ود حق مطل��ب در تصویب نابجا ادا نش��ود و مجریان و
مردم در حین اجرای آن با مشکل مواجه شوند .تصویب نابجای
قوانین همواره با ابهام روبروست چون با اندازه کافی مجال برای
طرح مطالب و موضوعات م��ورد نیاز در باره آن در محل نابجا
وجود ندارد.
پرهیز یا س�وء اس�تفاده از این رویه نادرست قانونگذاری

ب�ا انجام تصویب نابجا بجای ارائه اصالحیه یا ابطال در قالب

الیحه یا طرح مستقل:

در حال��ت بدبینانه م��ی تواند دلیل تصویب نابج��ای قوانین را
راح��ت طلب��ی قانونگذاران در عدم ارائه لوای��ح اصالح و ابطال
قوانین دیگر بصورت مس��تقل است .از این رو به روش نادرست
تصویب نابجای قوانین طبق آنچه که معمول اس��ت روی آورده
اس��ت .قانونگذار با اش��اره گذری قصد دارد که کار کارشناسی
یک الیحه یا طرح مستقل را انجام دهد.

روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران ( )15رونمایی میکند:

  بی اهمیت ش�دن تغییرات انجام ش�دن در صورت نابجا
بودن آن:

نابج��ا بودن تغیی قوانین در قانون دیگر به هر ش��کل و عنوان
موجب کم اهمیت تلقی ش��دن تغییر انجام ش��ده می ش��ود.
حض��ور نابجا عمال از توجه مجریان ،ناظران و مردم را به تغییر
انجام شده می کاهد .وصله ناهمرنگ هرچه باشد وصله است و
ناهمرنگ .ذات وصله پوشاننده عیب است و روش آن با محیط

رونمایی
اش�اره :سلس�له مراتب قوانین به گونه ای اس�ت که قانون دائمی و قطعی دارای اهمیت بیش�تری
نس�بت به قانون موقت دارد .قدرت قانونگذاری در قوانین بر اس�اس زمان اعتبار نیز مهم اس�ت.
قوانین دائمی و پنج س�اله در مقایس�ه با قوانین س�االنه دارای اهمیت بیش�تری است .صرف نظر
از رعای�ت موض�وع قوانین ،رعایت اعتبار زمانی و سلس�له مراتب در تغییرات قوانین مهم اس�ت.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

شرح ماجرا
در جزء «ز» بند ( )7قانون بودجه سال  1389کل کشور مصوب
 1388/12/24اینگونه مقرر شده است :در سال  ،1389در ماده
( )85قانون مالیات های مس�تقیم عبارت زیر جایگزین عبارت
«قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب  »1370/06/12می
گردد« :وزارتخانه ها و موسس�ات ،ش�رکت ها و س�ایر دستگاه
های دولتی موضوع مواد ( )4( ،)2( ،)1و قس�مت اخیر ماده ()5
قانون مدیریت خدمات کش�وری ،قض�ات ،اعضای هیات علمی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی».
بر اس�اس بند  94قانون بودجه س�ال  1390کل کش�ور مصوب
 1390/02/25صن�دوق تامین خس�ارت های بدنی به فهرس�ت
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی مصوب 1373/04/19
الحاق گردیده است.

افزایش تعداد قوانین با محتوای چندگانه:

کاربرد تصویب قوانین نابجا طی س��الیان اخی��ر افزایش یافته
اس��ت .با گذش��ت زمان رفته رفته بر تعداد قوانین دارای چند
موضوع افزوده ش��ده اس��ت و در حال حاضر ب��ه عنوان کالفی
س��ردرگم گلوی قانونگذاری کشور را می فشارد .تصویب قانون
در قوانین دیگر موجب ش��ده اس��ت که قوانین حاوی محتوای
چندگانه باش��ند و تمرکز بر موضوع واحد در آنها وجود نداشته
باشد.

ه��ن��گ��ام��ی در خ��ل��ال یک
ق���ان���ون ،ت���ع���دادی از سایر
قوانین دستخوش تغییرات
ب��ص��ورت نابجا م��ی شوند،
بطور طبیعی موضوع قانون
اص��ل��ی ار م��ت��ن ب��ه حاشیه
توجه مردم و مجریان منتقل
م��ی ش���ود و از اهمیت آن
کاسته می شود .در تصویب
نابجای قوانین ،هر دو قانون
مبدا و مقصد ،اهمیت خود
را نزد مردم و مجریان قانون
از دست می دهد.

تحلیل و بررسی

در تصوی��ب نابجای قوانی��ن معموال رعای��ت موضوعات اصلی
و فرع��ی نمی ش��ود .موضوعی مهم و اصل��ی در خالل قانونی
غیرمهم و فرعی دس��تخوش تصویب نابجا می ش��ود .تصویب
قوانی��ن نابجا دارای اولویت بندی خاصی نیس��ت .قوانین نابجا
مرب��وط به قوانی��ن مهم و اصلی در قوانی��ن مهم بصورت نابجا
تصویب نشده اند .ممکن است امور مهم در غیرمهم و برعکس
بصورت نابجا به تصویب برس��ند که ارزش گذاری ،سطح بندی
و اولویت گذاری بین قوانین دچار اش��کال می ش��ود .گاهی از
اوقات تصویب نابجا در سطح موضوعات فرعی در قوانین جزیی
نیز انجام شده است.
چندپارگ�ی و تعدد مجموعه قوانی�ن پیرامون موضوعات

خاص:

انجام پراکنده کاری در قالب تصویب نابجا:

انج��ام تصوی��ب نابج��ای قوانین ب��ه عنوان روش مرس��وم در
قانونگذاری موجب ش��ده اس��ت که این دس��ت پراکنده کاری
ها بیش از گذش��ته مورد توجه و اس��تفاده قرار گیرد .تصویب
ه��ر قانون در جایی یا در خالل هر قانونی مصداق بارز پراکنده
کاری در قانونگذاری است .قانونگذاری بدون ضابطه سرنوشتی
ج��ز تورم قان��ون ندارد که قانون در ی��ک موضوع خاص وجود
دارد ولی معلوم نیست که کجاست؟ قوانین پنهانی چگونه می
توانند اهداف خود را محقق س��ازند در حال��ی که اصال معلوم

تلخند
مجمع تشخیص مصلحت نظام

ب��ر اس��اس مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت برای ه��ر قانون،
اصالحیه ای متصور است و برای هر اصالحیه ،متمم .برای جناب
متمم هم الحاقیه ای قرارداده ش��ده است و برای اضافات الحاقیه
نی��ز حذف آمده اس��ت و در پایان پس از اثب��ات ناکارآمدی آن،
همگی ابطال می ش��ود که این سرنوشت تصویب نابجای قوانین
است!!
هیچ قانونی در عالم ثابت نیست .قانون ثابت این جمله است که
قوانی��ن بصورت مکرر و نابجا در ح��ال تغییرند و این موضوع به
مصلحت کشور ماست!!
مصلحت های نابجا می تواند قوانین نابجا را اصالح نماید!
دوره بازآموزی اصول مصلحت اندیش��ی بجا و نابجا برای اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد!
س��مینار «چگونگی پیشگیری از گس��ترش قوانین نابجا» مجمع
تشخیص مصلحت نظام برگزار شد!

نیس��ت در میان مواد کدام قانون مرتبط یا غیرمرتبط در حال
استراحت است.
برور امکان استفاده نابجا از قوانین توسط مجریان:

انج��ام تغییرات بصورت نابجا این ام��کان را فراهم می کند که
احیانا مجریان قانون بدون توجه به تصویب نابجا و پنهان قانون
که در خالل س��ایر قوانین انجام ش��ده اس��ت ،به اجرای قانون
قبلی بپردازند .احتمال استفاده نابجا از قوانین قبلی در صورت
تصوی��ب نابجای تغییرات یک قانون در خالل س��ایر قوانین در
نزد مجریان وجود دارد.
بروز ابهام در شناخت مفهوم قوانین در میان مردم:

تغییرات قوانین اصلی در قوانین فرعی:

با وجود تصویب نابجای قوانین قوانین ،معموال قوانین مربوط به
هر موضوع تخصصی شامل مجموعه ای از قوانین ریز و درشت
اند که در خالل چندین قانون غیرمربوط دیگر یافت می شود.
پرداخت��ن قانونگذار به چند قانون در خالل قانون دیگر موجب
شده است که هر قانون حاوی موادی از سایر قوانین باشد.
 وجود سردرگمی مستندس��ازی قوانین بعدی :تعدد تصویبنابجای قوانین به گونه ای است که نمی توان به سهولت از آنها
در قانونگ��ذاری های بعدی اس��تفاده نمود .این موضوع موجب
می گردد که نظام قانونگرایی نتواند از حافظه بلندمدت و میان
مدت خود بخوبی استفاده نماید .حضور قوانین مربوط به چند
قانون در یک قانون موضوع مستندس��ازی قوانین را با مش��کل
مواجه ساخته است بطوری که یک قانون به لحاظ محتوایی در
زمره چند قانون دیگر قرار می گیرد.

تصویب تغییرات قانون س�االنه و موقت در قانون دایمی و پنج س�اله امری بدون اش�کال است اما
انجام تغییر قانون دایمی و پنج س�اله در قانون س�االنه و موقت محل اش�کال است .این نوشتار به
بحث و بررس�ی مصادیق تصویب نابجای قوانین دائمی و پنج س�اله در قانون موقت و س�االنه می
پردازد که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

تصویب نابجای قوانین به دلیل عدم آشنایی مردم با روش های
قانونگ��ذاری معموال از دید و آگاهی مردم پنهان اس��ت که در
بسیاری از موارد به تضییع حقوق فردی و اجتماعی آنان منجر
ش��ده اس��ت .وجود قوانین نابجا موجب می گردد که مردم در
مطالعه قانون دچار س��ردرگمی بشوند و نتوانند بهره الزم را در
حین مطالعه قانون ببرند.
ناهماهنگی عنوان قانون با محتوای آن:

معموال عنوان قوانین ب��ا محتوای آن مطابقت دارد اما تصویب
نابج��ای قوانین موجب می گردد ک��ه هماهنگی بین عنوان و
محتوای قوانین از بین برود .بسیاری از قوانین نابجا در محتوای
قوانینی انجام شده است که با عنوان آن تفاوت دارد .این تفاوت
موجب ناکارآمدی عنوان بندی قوانین و سلسله مراتب محتوای
موجود در قوانین می شود.
ناهماهنگ�ی درون�ی در مواد و تبصره ه�ای یک قانون با

وجود تصویب نابجای قوانین دیگر:

تصوی��ب نابج��ای قوانین ،انس��جام درونی یک قان��ون از نظر
محت��وای م��واد و تبصره های آن را بر هم م��ی زند و همچون
وصله ای ناهمرنگ به بدنه قانون اصلی چسبیده است .اتصاالت
ناجور در قالب مواد و تبصره های نابجا ،فضای محتوایی قوانین
را مشوش می کند و خواننده باید در بین ارجاعات درون متنی
بی��ن چندین قانون در رفت و آمد ذهنی باش��د که در صورت
تکرار موجب مالل و خستگی و دلزدگی می شود.
ع�دم رعایت حدود ،ش�رایط و عرف و ع�دول از قواعد و

رویه های قانونگذاری:

روش ه��ا ،رویه ها ،قواعد و ع��رف قانونگذاری موضوع تصویب
نابج��ای قوانین را مورد تایید قرار نم��ی دهد و آن را مصادیق
ضعف قانونگذاری می دان��د .رعایت نکردن ضوابط قانونگذاری
از قانونگذار پذیرفته نیس��ت چرا که قانون اصوال منادی رعایت
ضوابط اس��ت و نمی تواند نقض غرض کند .پس��ندیده نیست
که در مس��یر قانونگذاری بی قانونی شود و ضوابط قانونگذاری
صحیح نادیده گرفته شود.

کاریکلماتور تصویب نابجای قوانین!!

اش��اره :با طنز ش��یرین و گاها تلخ می توان به بیان نارس��ایی ها
پرداخت و پیشنهادات س��ودمند را ارائه نمود .طنز قوانین نابجا و
قانونگذاری نابجا حکایت کاربرد واژگان و عبارت های طنزگونه در

دولت

این هفته سه وزیر برای پاسخ به سواالت نمایندگان در خصوص
تاخیر در ارس��ال لوایح تغییر نابج��ای قوانین مرتبط با وزارتخانه
خود به مجلس شورای اسالمی می آیند!!
در راس��تای تحقق دولت الکترونیک از اتوماسیون اداری تصویب
نابج��ای قوانین در دولت رونمایی ش��د .از این پس قوانین بطور
خودکار از طریق هوش مصنوعی بصورت نابجا تغییر می کنند!!
فالن وزارتخانه به دلیل صدور بخش��نامه نابجا بصورت کامال بجا
توبیخ شد!
دوره بازآم��وزی اصول تدوی��ن لوایح بجا و نابج��ا برای کارکنان
دولت برگزار شد!
سمینار «چگونگی پیشگیری از گسترش قوانین نابجا» در دولت
برگزار شد!

مجلس شورای اسالمی

پذیرش وصله متفاوت است .وصله نابجا هم خود دارای مشکل
است و محیط پذیرنده خود را با مشکل مواجه می کند.

بی اهمیت جلوه دادن قانونی اصلی و محل انجام تصویب
نابجای قوانین دیگر:

هنگامی در خالل یک قانون ،تعدادی از سایر قوانین دستخوش
تغییرات بصورت نابجا می ش��وند ،بطور طبیعی موضوع قانون
اصلی ار متن به حاشیه توجه مردم و مجریان منتقل می شود
و از اهمیت آن کاسته می شود .در تصویب نابجای قوانین ،هر
دو قان��ون مب��دا و مقصد ،اهمیت خود را ن��زد مردم و مجریان
قانون از دست می دهد.
برقراری ارجاعات نابجای ف�راوان بین قوانین حوزه های
مختلف:

حضور تصویب نابجای قوانین در خالل قوانین دیگر موجب می
گ��ردد که روابط ارجاعی و پیوندی متعددی بین قوانین برقرار
گردد که بطور معمول مورد اس��تفاده مجریان و مردم نیس��ت.
افزای��ش ارتباطات ارجاعی بین قوانین ،آن هم بصورت نابجا ،از
حوصل��ه کاربران قانون می کاهد و در درازمدت توجه و تمرکز
آنان را با تداخالت فراوان و غیرمفید از بین می برد.
استفاده از روش های عجیب و نادرست در قانونگذاری:

استفاده از ش��یوه تصویب نابجای قوانین معموال از شیوه های
مرس��وم و مورد تایید نظام قانونگرایی کشور نیست .این روش
از روش های نادرس��ت در قانونگذاری اس��ت که انجام آن می
تواند به کارآمدی قانونگذاری کش��ور لطمه وارد سازد .تصویب
نابجای قوانین نش��انه این است که قانونگذار در هنگام تصویب
یک قانون بر آن متمرکز نیس��ت و مایل اس��ت در هر قانون در
امر س��ایر قوانین بصورت نابجا دخالت کند .این روش مناسب
شان بیش از  110سال قانونگذاری در کشورمان نیست.

امکان عمل نکردن عمدی قانون با انجام تصویب نابجا:

تصویب نابجای قوانین به علت از دس��ترس خارج شدن امکان
غیراجرای��ی ماندن آنها نی��ز وجود دارد .ممکن اس��ت قوانین
پنهان بصورت س��هوی یا احیانا عمدی از دامنه اجرای قوانین
دور بمانند و بجای کارکرد فعال در حل مشکالت زندگی مردم
به عن��وان ذخیره طالیی هم��واره در آرش��یو و مخزن قوانین
بصورت غیرفعال باقی باشند.
ب��رای پیگیری روند قانونگذاری نابجا و آس��یب های ناش��ی از
آن ،پرسشگری از تقس��یم کار ملی بر اساس قانون اساسی در
این زمینه ضروری اس��ت .گفتمان قانونگرایی به معنای واقعی
کلمه در سایه همکاری تقسیم کار ملی و جامعه و شکل گیری
منطقی پرسشگری و پاسخگویی بوجود می آید.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیا مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرام��ون تصویب نابجای
قوانین تذکرات الزم را به سایر اعضای تقسیم کار ملی در نظام
قانونگرایی ارائه کرده است؟
آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دستخوش تغییرات
مکرر و نابجا می شوند؟
چرا در سیاس��ت های کلی نظام سیاس��ت های نابجا در خالل
سیاست های موضوعی دیگر قید نشده است؟
ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام از وضعیت قوانین نابجا
در کشور چیست؟
پیشنهادات مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای پیشگیری و
کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از دولت

آیا کاهش قدرت اجرایی قانون به دلیل عدم تمرکز بر موضوعی
واحد و تصویب نابجای قوانین صحت دارد؟
آیا دش��واری ردیابی قوانین با وج��ود تصویب نابجای آنها برای
مجریان قانون در دولت آزاردهنده نیست؟
آیا تصویب قوانین نابجا خواست دولت در لوایح است یا توسط
مجلس شورای اسالمی به مصوبات اضافه می شود؟
ارزیابی دولت از وضعیت قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیش��نهادات دولت برای پیش��گیری و کاهش قوانین نابجا در
کشور چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

با عدم وجود فهرست موضوعی مواد و تبصره های قانونی برای
آگاهی از تصویب نابجا در مجلس ش��ورای اسالمی چه تدبیری
اندیشیده شده است؟
آی��ا امکان و احتمال وجود م��واد قانونی پیرامون یک موضوع
خاص در صدها قانون دیگر وجود دارد؟
 چرا مجلس ش��ورای اس�لامی در مورد امور نابجا در لوایح بهرویه اصلی قانونگذاری عمل نمی کند؟
ارزیابی مجلس ش��ورای اس�لامی از وضعیت قوانی��ن نابجا در
کشور چیست؟
پیشنهادات مجلس شورای اس�لامی برای پیشگیری و کاهش
قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان

تفسیر شورای محترم نگهبان از تصویب نابجای قوانین کشور
چیست؟
آیا تایید تغییرات قوانین نابجای توسط شورای محترم نگهبان
تامین وجه ش��رعی و قانونی یک رویه نادرست در قانونگذاری
نیست؟
اگ��ر چنانچ��ه رویه نادرس��ت مصوبات نابجا به ش��ان قانون و
قانونگ��ذاری لطمه وارد نماید مغایر با ش��رع و قانون اساس��ی
نیست؟
ارزیابی شورای محترم نگهبان از وضعیت قوانین نابجا در کشور
چیست؟
پیش��نهادات ش��ورای محترم نگهبان برای پیشگیری و کاهش
قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه

آیا س��ازمان بازرسی کل کش��ور پیرامون آلودگی یک قانون به
موضوع��ات مرتبط با قانون دیگر حساس��یت ه��ای الزم را در
نظارت حسن اجرای قوانین دارد؟
آی��ا برقراری پیوندهای نامتع��ارف بین قوانین از طریق قوانین
متداخل و نابجا ،موضوع نظارت بر حسن اجرای آن را با مشکل
مواجه نمی سازد؟
در نظارت بر حسن اجرای قوانین ،نظارت بر قوانین نابجا که در
خالل سایر قوانین آمده است چگونه صورت می گیرد؟
ارزیابی قوه قضاییه (س��ازمان بازرس��ی کل کشور) از وضعیت
قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیش��نهادات قوه قضاییه (س��ازمان بازرس��ی کل کشور) برای
پیشگیری و کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟

پیکره قوانین کشور بصورت نابجاست و می کوشد فضای خشک و
حقوقی حاکم بر قانونگذاری را به نفع گفتمان موثر اجتماعی تغییر
دهد .این نوشتار به ارائه کاریکلماتورهای مربوط به تصویب ناهمزمان
قوانین می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی میگذرد:

بیانیه اس��تمرار تصویب نابجای قوانین که به امضای  255نفر از
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی رسیده است از سوی یکی از
اعضای هیات رییسه قرائت شد؟
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با تذکر ش��فاهی و کتبی از
یکدیگر خواس��تند که هر چه سریعتر به تصویب تصویب نابجای
قوانین بپردازند!!
وزیر نابجا برای پاس��خگویی به سواالت نابجای نمایندگان امروز
به مجلس شورای اسالمی می آید!
دوره بازآموزی اصول تصویب لوایح و طرح های بجا و نابجا برای
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد!
س��مینار «چگونگی پیش��گیری از گس��ترش قوانین نابجا» در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد!

شورای محترم نگهبان

تصویب نابجای قوانین به
علت از دسترس خارج شدن
ام��ک��ان غ��ی��راج��رای��ی ماندن
آنها نیز وجود دارد .ممکن
است قوانین پنهان بصورت
سهوی ی��ا احیانا عمدی از
دام��ن��ه اج����رای ق��وان��ی��ن دور
بمانند و بجای کارکرد فعال
در ح��ل م��ش��ک�لات زندگی
م�����ردم ب���ه ع���ن���وان ذخیره
ط�لای��ی ه���م���واره در آرشیو
و م��خ��زن ق��وان��ی��ن بصورت
غیرفعال باقی باشند.

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص):

هركس يك شب در آرزوى گرانى براى امت من باشد خداوند
اعمال چهل ساله او را تباه خواهد كرد.

س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان در نطق��ی از انتقاد برخی از
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی پیرام��ون تصویب نابجای

قوانین انتقاد کرد و گفت :در شرایط بحرانی کنونی همواره مانند
گذشته در شرایط بحرانی قرار داشته و داریم!
ش��ورای محترم نگهبان با اتخاذ تدابیر درست از تایید  30مورد
مصوبه نابجای مجلس شورای اسالمی امتناع کرد!
سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان از نمایشگاه «توانمندی های
قوانین نابجا» در مجلس شورای اسالمی بازدید کرد!
دوره بازآموزی اصول تایید مصوبات بجا و نابجا برای کارشناسان
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!
س��مینار «چگونگی پیش��گیری از گس��ترش قوانی��ن نابجا» در
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!

قوه قضاییه

 معاونت تغییر قوانین س��ازمان بازرسی کل کشور ،در گفتگویخبری خود انواع تغییرات قوانین را اعالم کرد .بر اساس نظر وی
هر قانون از نظر میزان تکرار تغییرات ،مکرر است یا غیرمکرر و از
نظر شدت تغییرات ،مالیم است یا شدید و از نظر زمان تغییرات،

موقت است یا دائمی و از نظر حجم تغییرات ،کلی است یا جزیی
و از نظر کاربرد تغییرات ،کاربردی اس��ت یا غیرکاربردی و از نظر
س��طح تغییرات ،گسترده اس��ت یا محدود و از نظر موقعیت ،بجا
یا نابجاست!!
به منظور پشتیبانی فکری هر چه بهتر و بیشتر تقسیم کار ملی،
گ��روه فوق فوق تخصصی دانش بنیان تصویب نابجای قوانین ،در
سازمان بازرسی کل کشور آغاز به کار کرد!!
 س��ازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد :با بررسی های به عملآم��ده  50مورد تصویب مواد قانونی در خ�لال قوانین مربوط به
موضوع دیگر کش��ف شده که باید از سوی دولت برای آنها لوایح
اصالحی به مجلس شورای اسالمی ارسال شود!
دوره بازآموزی اصول نظارت بر حس��ن اجرای قوانین نابجا برای
کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد!
س��مینار «چگونگی پیش��گیری از گس��ترش قوانی��ن نابجا» در
سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد!

