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امامكاظم)ع(:

بهترين چيزی كه بنده بعد از شناخت خدا به وسيله آن به 
درگاه الهی تقرب پيدا می كند، نماز است.
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا
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خاس��تگاه قوانين آزمايش��ی به اصل 85 قانون اساس��ی بر می 
گردد. اصل 85 قانون اساس��ی اجازه تصويب آزماش��ی لوايح و 
ط��رح ها را برای مدت معين داده اس��ت ام��ا آنچه كه موجب 
نگرانی اس��ت كه سوء اس��تفاده از اين اصل قانون اساسی است 
ك��ه دولت ها آن را به عن��وان گريزگاهی برای فرار از انجام كار 
قوی در تدوين لوايح و و تصويب آنها مورد اس��تفاده قرار دهند. 
در اصل 85 قانون اساسی اينگونه آمده است: »سمت نمايندگی 
قائم به ش��خص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس 
نمی تواند اختيار قانونگذاری را به ش��خص يا هيأتی واگذار كند 
ولی در م��وارد ضروری می تواند اختيار وض��ع بعضی از قوانين 
را ب��ا رعايت اصل هفتاد و دوم به كميس��يون های داخلی خود 
تفوي��ض كند، در اين صورت اي��ن قوانين در مدتی كه مجلس 
تعيي��ن می نمايد به صورت آزمايش��ی اجرا می ش��ود و تصويب 
نهاي��ی آنها با مجلس خواه��د بود. همچنين مجلس ش��ورای 
اس��المی می تواند تصويب دائمی اساسنامه سازمان ها، شركت 
ها، موسس��ات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد 
و دوم به كميس��يون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب 
آنه��ا را به دولت بدهد. در اين ص��ورت مصوبات دولت نبايد با 
اصول و احکام مذهب رس��می كشور و يا قانون اساسی مغايرت 
داش��ته باشد، تش��خيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود 
و شش��م با شورای نگهبان اس��ت. عالوه بر اين، مصوبات دولت 
نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور 
بررس��ی و اعالم ع��دم مغايرت آنها با قواني��ن مزبور بايد ضمن 
ابالغ برای اجرا به اطالع رييس مجلس شورای اسالمی برسد«. 
ناتوانايی يا توانايی محدود علمی و فنی كميسيون های داخلی 
مجلس ش��ورای اسالمی و بخش های مختلف دولت در بررسی 
همه جانبه قوانين آزمايشی موجب تمديد چندباره اين قوانين 

گشته است كه به مصالح كشور نيست.
ماجرایيکقانون

- بر اس��اس مندرجات صفح��ات 10-9 مجموعه قانون تنظيم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوط )1390( كه از 
سوی معاونت تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی 
رياست جمهوری قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در 
تاريخ 1380/11/27 به تصويب در كميس��يون برنامه و بودجه 
و محاس��بات مجلس شورای اس��المی رسيد و اجرای آزمايشی 

چهار ساله از 1381/01/01 برای آن تعيين گرديد.
- ب��ه موجب م��اده 156 قان��ون برنامه چهارم توس��عه مصوب 
1383/06/11 اجرای آزمايش��ی اين قانون برای اجرای برانامه 

توسعه چهارم )1388-1384( تمديد شد.
- سپس برای يك سال ديگر )1389( تمديد شد.

- در 1384/08/15 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی 
از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 تصويب شد.

- اين قانون طبق ماده 224 قانون برنامه توسعه پنجم )1394-
1390( اين قانون و الحاقات و اصالحات بعدی آن با اصالحات و 
الحاقات مندرج در ماده 224 برای برنامه پنجم توسعه تنفيذ شد.
- اليح��ه اين قانون با 73 ماده در س��ال 1380 با هدف اصالح 
س��اختار بودجه ساالنه كش��ور و ضرورت شفاف سازی و حذف 
اح��کام بودج��ه از قوانين برنامه ای يا احکام ب��ا اعتبار بيش از 
يك س��ال از سوی دولت به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شد. 
مفاد اين قانون نوعا از مواردی اس��ت ك��ه قانونگذار در بودجه 
س��اليانه كل كشور مقرر و پيش بينی می نمود كه پس از چند 
س��ال تصويب تکراری آنها برای يك دوره آزمايشی چهار ساله 
به تصويب رس��يد. قانون اصلی دارای 114 ماده و قانون الحاقی 

دارای 69 ماده می باشد.
- بر اس��اس مندرجات صفحه 3 مجموعه قانون تنظيم بخشی 
از مقررات مالی دولت )با اعمال اصالحات بعدی( منتش��ر شده 
از س��وی دايره چاپ و تکثير اداره كل قوانين فهرست قوانينی 
كه توس��ط قانون تنظيم بخش��ی از مقررات مالی دولت مصوب 
1380/11/27 و قان��ون الحاق موادی به قانون تنظيم بخش��ی 
از مق��ررات مالی دولت مص��وب 1384/08/15 اصالح )اصالح 

صريح( شده اند به شرح زير است: 
1. اصالح مواد 24 و 71 قانون محاسبات كشور با مواد 1 و 5

2. اصالح ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مصوب 
1370/06/13 با ماده 8

3. اصالح ماده 11 قانون تسهيالت استخدامی جانبازان انقالب 
اسالمی مصوب 1384/04/31 با ماده 9

4. اصالح ماده 14 قانون تشکيل شوراهای آموزش و پرورش در 
اس��تان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 1372/10/26 

با ماده 13

5. اص��الح ماده 9 قانون بيمه همگانی خدمات درمانی كش��ور 
مصوب 1373/08/03 با ماده 27

6. اصالح ماده 2 قانون تامين اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 
1343/09/08 با ماده 39

7. اص��الح ماده 1 قان��ون اصالح قانون پرداخ��ت پاداش پايان 
خدم��ت و بخش��ی از هزينه ه��ای ضروری ب��ه كاركنان دولت 

مصوب 1376/09/16 با ماده 49
8. اصالح ماده 24 قانون توزيع عادالنه آب مصوب 1361/12/16 

با ماده 63
9. اصالح ماده 32 قانون آيين نامه مالی ش��هرداری ها مصوب 

1346/04/12 با ماده 73
10. اصالح نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران مصوب 1378/02/12 با ماده 74
11. اصالح ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 

با ماده 77
12. اص��الح مواد 24، 25، 26، 27، 31، 61، 79، 84، 85، 86 
و 87 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 
در موارد معين مصوب 1373/12/28 با مواد 11، 12، 18، 19، 

34، 35، 43، 47، 48، 56، 57 و 97
13. اصالح مواد 123 و 124 قانون ثبت اسناد و امالك و قانون 

اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1373/12/28
14. اصالح قانون معافيت كليه دانش��جويان بورس��يه و اعضای 
هيات علم��ی كه جهت تکميل تحصيالت عالی يا اس��تفاده از 
فزص��ت های مطالعاتی كه به خارج از كش��ور اعزام می گردند 
از پرداخت حق الثبت اس��ناد مربوط به س��پردن تعهد رسمی 

مصوب 1371/12/02 با ماده 10
15. البته بايد اصالحات و نسخ ضمنی را نيز در نظر گرفت كه 

تشخيص و احصاء آن برای مجريان قانون بسيار دشوار است.
نکاتمثبتقوانینآزمايشی

- مطلوب بودن تصويب قوانين آزمايشی برای بررسی جوانب و 
آثار گوناگون آن: در بس��ياری از موارد برای بررسی همه زوايا و 
ابعاد يك قانون و مالحظه دقيق تر آثار و نتايج آن بهتر اس��ت 
كه قانون بصورت آزمايش��ی در زمان و مکان محدود اجرا شود 
تا در زمينه يك كار تجربی بتوان تصميمات مناسب تری برای 
آن اتخاذ نمود. ممکن اس��ت بررسی های كارشناسی در زمان 
اجرای آزمايش��ی كامل ش��ود و يا اساسا بررسی های تخصصی 
بايد در حين اجرای آزمايشی كامل شود. پس اجرای آزمايشی 
يك قانون، نقطه ضعف آن نيست بلکه می تواند به عنوان نقطه 

قوت مورد استفاده قرار گيرد.
- ناكافی بودن اطالعات موجود برای اطمينان از تصميم گيری 
قاط��ع: پيچيدگی امور اجتماعی به گونه ای اس��ت كه تصميم 
گيری های قاطع در آن وابس��ته به اطالعات دقيقی اس��ت كه 
دارای دو جنبه نظری و عملی است. معموال در تدوين و تصويب 
قوانين حدود قابل اطمينانی از خطای محاس��باتی وجود دارد 
كه در حين اجرای آزمايش��ی قانون اين خطای محاس��باتی به 
حداقل ممکن می رسد. اجرای آزمايشی فرصت مغتنمی برای 
تکميل ش��ناخت قوانين اس��ت كه در گذر زمان و حين اجرای 

آن بدست می آيد.
- مح��دود بودن زمان كاربرد قانون در بازه زمانی خاص: اجرای 
دايمی قوانين وابسته به تصميم گيری های قاطعی است كه اگر 
مبتنی بر داده های نادرس��ت يا با احتمال خطا همراه باشد می 
تواند آثار و نتايج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قيد زمانی 
در قوانين آزمايشی موجب می شود تا بررسی های تکميلی در 
زمان اجرای آزمايشی انجام شود و در صورت تاييد يا عدم تاييد 
قانون برای دايمی شدن آن تصميم گيری مناسب انجام شود و 

از اين طريق آثار ناگوار تداوم نيايد.
- وجود تغيي��رات احتمالی زمينه اجرای قانون در كوتاه مدت: 
اجرای آزمايشی قوانين، آزمونی برای قوانين است تا بتوان آنها 
را از نظ��ر تحقق اهداف از پيش تعيين ش��ده مورد ارزيابی قرار 
داد. تغييرات احتمالی در قانون آزمايش��ی بهتر از قانون دايمی 
انجام می ش��ود و مراجعه چندباره ب��رای ارزيابی آنها به انجام 
تغييرات مثب��ت می انجامد. مردم ني��ز در پذيرش آثار قوانين 
آزمايش��ی فعال تر برخورد می كنند و آمادگی بيش��تری برای 
مشاركت در اجرای قوانين آزمايشی و بررسی كميت و كيفيت 

آنها دارند.
آسیبشناسیقوانینآزمايشی

- تمديد قوانين آزمايشی برای جلوگيری از فرار قانونی و خروج 
از بن بس��ت اجرايی امور: در برخی از موارد مشاهده شده است 
كه تصويب و اجرای قوانين بصورت آزمايش��ی به منظور فرار از 

وظيف��ه قانون تدوين و تصويب دقيق يك قانون برای هميش��ه 
اس��ت. تصويب آزمايش��ی از نظر روند قانونگذاری، آس��ان تر از 
قوانين دائمی است و محل تصويب آن می تواند كميسيون های 
تخصصی مجلس باشد كه كار در آنها راحت تر از صحن علنی و 
شرايط قانونگذاری در آن برای مجريان قانون مطلوب تر است. 
قانونگذاران نيز برای خروج كش��ور از بن بست اجرايی، معموال 

تمديد چندباره قوانين را مورد تاييد قرار داده اند.
- تمديد چندباره قوانين آزمايشی به دليل نزديك بودن مهلت 
قانونی اجرای آزمايشی: معموال دولت ها موضوع تمديد چندباره 
اجرای قوانين آزمايش��ی را به بهانه نزديکی پايان مهلت قانونی 
آن به تصويب رس��انده اند و ظاهرا اي��ن رويه تداوم نيز خواهد 
داشت. ش��ايد درخواس��ت تمديد به دليل پايان مهلت قانونی، 
بهان��ه ای برای تحت فش��ار ق��رار دادن قانونگذاران باش��د كه 
همواره از سوی مجريان قانون مورد سوء استفاده قرار می گيرد. 
قانونگذاران عليرغم آگاه��ی از اين حقيقت در برابر آن از روی 

ناچاری مقاومت خاصی نشان نداده اند.
- درخواس��ت تمديد قوانين آزمايشی توسط دولت ها با وجود 
عدم كارآمدی اين قوانين يا وجود ابهام در عملکرد آنها: معموال 
تمديد زمان اجرای قوانين آزمايشی بدون ارائه گزارش عملکرد 
اين قوانين توس��ط مجريان صورت می گي��رد. اثبات كارآمدی 
قوانين در دوران اجرای آزمايش��ی از طري��ق پايش دوره ای و 
نوبه ای آن و ارزش��يابی آثار و نتايج آن ممکن است. اين روش 
در م��ورد تمديدهای ديرهنگام قواني��ن در پايان مهلت اجرای 
آزمايشی آنها اساسا قابل اجرا نيست و از ماه ها قبل بايد زمينه 

های ارزيابی عملکرد دوران آزمايشی آغاز گردد.
- تبديل قوانين آزمايش��ی از فرصت به آفت در اثر تمديدهای 
مک��رر و بی دليل: آزمايش��ی بودن اجرای ي��ك قانون، فرصت 
مطلوب��ی ب��رای بهينه س��ازی قانونگذاری كش��ور اس��ت اما با 
تمديدهای چندباره بدون انجام پايش علمی و دقيق هم اكنون 
به آفتی دردناك در قانونگذاری كشور تبديل شده است كه حل 
مشکالت ناشی از آن خود مشکلی افزون بر مشکالت ديگر اين 

حوزه است.
- وجود نقش تس��کين دهندگی در قوانين آزمايش��ی و نه حل 
كامل و قطعی مش��کالت كش��ور: عليرغم خوب��ی های قوانين 
آزمايش��ی، بايد توجه داشت كه اين قوانين موقت، دارای نقش 
تسکين دهندگی در مدت معين اند و نمی توانند و نبايد بطور 
دائم و قطعی مورد اس��تفاده قرار گيرن��د. در برخی از موارد به 
قوانين آزمايش��ی اهميتی معادل يا بيش��تر از قوانين قطعی و 

دايمی داده می شود.
- تمديد قوانين آزمايش��ی از س��ر كار راه اندازی! و نه از س��ر 
قانونم��داری: تالش دولت ه��ا در تمديد زمان اج��رای قوانين 
آزمايش��ی بيشتر برای كار راه اندازی های روزمره دستگاه های 
اجرايی و نه از باب گسترش فرهنگ قانونمداری است. راه اندازی 
روزمرگی با روح حاكم بر قوانين آزمايش��ی سازگارتر است تا با 
قوانين دائمی و قطعی. انجام رايزنی های رايج پارلمانی، بهترين 

ابزار برای پيشبرد راهبرد روزمرگی است.
- عدم ايفای نقش موثر توس��ط س��ازمان بازرسی كل كشور و 
ديوان محاسبات كشور: نظارت بر حسن اجرای قوانين آزمايشی 
از سوی دستگاه های نظارتی مهم ترين ركن در ارزشيابی جنبه 
آزمايش��ی قوانين و تبديل آنها به قوانين دايمی و قطعی است. 
اگر در هنگام تصويب قوانين آزمايش��ی برای تمديد هر باره آن 
وجود نظر مس��اعد دس��تگاه های نظارتی از شروط اصلی باشد 
قطعا كمتر شايد تمديد چندباره قوانين آزمايشی خواهيم بود.

- تصوي��ب برخ��ی از قواني��ن آزمايش��ی در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام )تصويب قوانين آزمايش��ی با لحاظ كردن جنبه 
مصلحتی آن(: اجرای قوانين بصورت آزمايش��ی، امری مصلحت 
انديش��انه است اما معلوم نيست كه تمديد چندباره اين قوانين 
به مصلحت كشور باشد. مصلحت انديشی ناب با شبه مصلحت 
ها كه معموال انديش��ه ای نيز به دنبال آن نيس��ت تفاوت دارد. 
معموال در نظ��ر گرفتن مصلحت در اجرای قوانين آزمايش��ی، 

همواره بين مصلحت و شبه مصلحت ترديد وجود دارد.
پ��س از تحليل و بررس��ی مختصر آثار مثب��ت و منفی قوانين 
آزمايشی و تمديد چندباره آنها بايد رد آن را در عملکرد تقسيم 
كار ملی در حوزه قانونگذاری بر اساس قانون اساسی دنبال كرد 
كه اين مهم در مقطع فعلی جز با پرسش��گری ميس��ر نيست. 
گفتم��ان اجتماعی چالش قانون می كوش��د تا پرسش��گری و 
پاس��خگويی را به فرهنگ غالب نظ��ام قانونگرايی تبديل نمايد. 
اميد است كه تقسيم كار ملی در اين حوزه به وظيفه ذاتی خود 
يعنی پاسخگويی عمل نمايد تا دستاوردهای اين گفتمان بتواند 

زمينه های تحول در نظام قانونگرايی را فراهم سازد. 
پرسشگریازمجمعتشخیصمصلحتنظام

- چگونه ممکن است اجرای قوانين آزمايشی غلط به مصلحت 
كشور و مردم باشد؟

- آي��ا اعضای محترم مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام درك 
روشنی از آثار ناگوار تصويب يا تمديد قوانين آزمايشی به روش 

فعلی دارند؟
- آي��ا تداوم روش فعل��ی تمديد چندباره قوانين آزمايش��ی در 
راس��تای تحقق چش��م انداز بيست س��اله و سياست های كلی 

نظام است؟
- آيا ممکن اس��ت كه قانونی بطور آزمايش��ی به مصلحت نظام 

تشخيص داده شود؟
- تشخيص مصلحت در مصوبات آزمايشی در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟ 
پرسشگریازدولت

- دالي��ل عدم انج��ام وظيفه قانونی تدوي��ن لوايح برای قطعی 
نمودن اجرای قوانين آزمايشی توسط دولت ها چيست؟

- چ��را دولت ها نمی توانند گ��زارش دقيقی از عملکرد قوانين 
آزمايشی تهيه نمايند؟

- داليل تداوم اجرای قوانين آزمايش��ی كه مهلت قانونی اجرای 
آنها به پايان رسيده است از سوی دولت ها چيست؟

- تفاوت قوانين قطعی و آزمايش��ی چندين بار تمديد ش��ده از 
نظر دولت چيست؟

- چ��را دولت بج��ای قطعی نم��ودن، مايل به تمدي��د قوانين 
آزمايشی است؟

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی
- آيا تمديد چندباره قوانين آزمايش��ی از سوی مجلس شورای 
اس��المی به معنای تاييد روش غلط تمدي��د مکرر در روزهای 

پايانی مهلت اجرای قوانين توسط دولت ها نيست؟
- آي��ا در طول چهار دهه قانونگذاری، كميس��يون های داخلی 
مجلس ش��ورای اس��المی توانايی ارزيابی نحوه عملکرد قوانين 

آزمايشی را داشته اند؟
- چرا مجلس شورای اس��المی از اهرم های نظارتی خود برای 

كاهش تعداد قوانين آزمايشی استفاده نمی كند؟
- چرا نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی خود به ارائه طرح در 

باره تعيين تکليف قوانين آزمايشی اقدام نمی كنند؟
- آيا تاكنون وزرای مربوط به قوانين آزمايش��ی در باره عملکرد 
خود پيرامون اين قوانين از سوی مجلس شورای اسالمی مورد 

بازخواست قرار گرفته است؟
پرسشگریازشورایمحترمنگهبان

- چرا شورای محترم نگهبان به كوتاهی دولت ها در ارائه لوايح 
قطعی نمودن قوانين آزمايش��ی با تاييد تمديد چندباره اجرای 

آزمايشی قوانين وجه شرعی و قانونی می دهد؟
- آيا تاييد تمديد اجرای قوانين آزمايشی توسط شورای محترم 
نگهبان، دولت ها را به استفاده از گريزگاه فرار از قانون ترغيب 

نمی كند؟
- اگر پس از بررس��ی های كارشناس��ی معلوم ش��د كه يکی از 
قوانين آزمايش��ی دارای كارآمدی الزم نيس��ت، آيا تاييد دوره 
آزمايشی اين قانون توسط شورای نگهبان به معنای تامين وجه 

شرعی و قانونی قوانين غلط نيست؟
- آيا تاييد چندباره تمديد قوانين آزمايش��ی از ش��ان ش��ورای 

محترم نگهبان نمی كاهد؟
- آيا تاييد و تفسير آزمايشی برای برخی قوانين از سوی شورای 

نگهبان متصور است؟
پرسشگریازقوهقضايیه

- آي��ا تمديد قوانين آزمايش��ی صرف��ا از روی رو به پايان بودن 
مهلت قانونی اجرای آنها مورد تاييد سازمان بازرسی كل كشور 

است؟
- نحوه تعامل س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور با مجريان قوانين 

آزمايشی چگونه است؟
- آيا دستگاه های مجری قوانين آزمايشی، گزارش دوره و نوبه 
ای خود را از نجوه اجرای اين قوانين برای سازمان بازرسی كل 

كشور ارسال می كنند؟
- آيا نظارت بر قوانين آزمايش��ی در سازمان بازرسی كل كشور 

بصورت آزمايشی انجام می شود؟
- جنب��ه ه��ای نظارتی ك��ه در قوانين آزمايش��ی و تبديل آنها 
به قوانين قطعی مورد نظر س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور است 

چيست؟

تظاهرات عظيم مردم اصفهان عليه رژيم پهلوي و اعالم حکومت نظامي در اين شهر )1357 ش(  راهپيمايي ضد رژيم مردم شيراز به مناسبت برگزاري جشن هنر در اين شهر )1357 ش(   تصويب قانون مطبوعات پس از انقالب اسالمي)1358 ش(  انتخاب امروز در تاریخ
شهيد محمدعلي رجايي به عنوان نخست  وزير جمهوري اسالمي ايران )1359ش(   ارتحال عالم كبير عالمه طبرسي مفسر شهير قرآن كريم )548 ق(  شهادت حضرت مسلم  بن عقيل نماينده  ي امام حسين)ع( در كوفه)60 ق(    روز عرفه )روز نيايش(

رونمایی

 دبي��ر مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام: تصويب 
بسياری از قوانين آزمايشی به مصلحت نظام است!

كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقدند 
كه قطعی نمودن قوانين آزمايش��ی كشور بيشتر از 
تمديد اجرای آزمايشی آنها به مصلحت نظام است!

دبي��ر مجمع تش��خيص مصلحت نظام در نشس��ت 
خبری خود با رسانه ها گفت: با رو به افزايش بودن 
قوانين آزمايش��ی امکان تحقق چش��م انداز بيست 
س��اله و سياست های كلی نظام كمتر و كمتر شده 

است!
با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست 

های كالن قوانين آزمايشی اعالم شد!
كليه قوانين آزمايش��ی پيشاپيش از سر مصلحت و 

كار راه اندازی برای 10 سال تمديد شدند!

مجمع تشخیص مصلحت نظام

بر اس��اس اصل 85 قانون اساس��ی كميس��يون های 
داخل��ی مجلس ضواب��ط قطعی كردن هم��ه قوانين 
آزمايش��ی را تدوين و به هيات رييسه مجلس شورای 
اسالمی تحويل نمودند! - مجلس شورای اسالمی نبود 
اطالعات كاف��ی برای تصميم گي��ری در باره دايمی 
نمودن قوانين آزمايش��ی را مه��م ترين دليل تمديد 
قوانين آزمايشی می داند! - به دليل عدم تنقيح قوانين 
كشور نمايندگان مجلس شورای اسالمی نمی توانند 
از كم��ك قوانين قبلی كش��ور ب��رای تصويب قوانين 
آزمايشی استفاده كنند! - نمايندگان مجلس شورای 
اس��المی با امضای بيانيه ای اعالم نمودند كه ديگر به 
تمديد چندباره قوانين آزمايشی تمايل ندارند! - هيات 
رييس��ه مجلس شورای اس��المی برای قطعی نمودن 

قوانين آزمايشی به دولت هشدار جدی داد!!

مجلس شورای اسالمی

دولت با انتشار اطالعيه ای از ناكارآمد بودن فالن قانون 
آزمايشی خبر داد. گفتنی است كه اين قانون سی سال 

بطور آزمايشی در كشور اجرا شده بود!
نماينده دولت در مجلس ش��ورای اسالمی سوگند ياد 
كرد كه تمديد قوانين آزمايشی برای فرار قانونی، خروج 
از بن بس��ت اجرايی امور و نزديك بودن مهلت قانونی 

اجرای آزمايشی قوانين ياد شده نيست!
هي��ات دولت در مصوبه اخير خ��ود بر ضرورت قطعی 
نمودن همه قوانين آزمايش��ی در بازه زمانی 50 س��ال 
آينده خبر داد! معاون پارلمانی دولت اعالم كرد: بعضی 
از قوانين آزمايشی بدون طی نمودن مراحل آزمايشی 
بصورت واقعی، قطعی شده اند! برخی از قوانين آزمايشی 
را نمی توان لغو كرد چون نگرانی وجود دارد كه در حين 

قطعی شدن، فوايد آن قطع شود!

دولت

 تمديد قوانين آزمايش��ی از س��ر كار راه اندازی! و 
نه از س��ر قانونمداری مغاير با روح قانون اساس��ی و 
شرع مقدس است!  مجمع مشورتی حقوقی و فقهی 
ش��ورای نگهبان موضوع تمديد قوانين آزمايشی را 
برای مدت نامعلوم، مغاير با ش��رع و قانون اساس��ی 
ندانس��ت!  پژوهشکده ش��ورای نگهبان برگزار می 
كند: همايش ش��بيه سازی چگونگی تاييد و تفسير 
تمديد قوانين آزمايش��ی! سخنگوی شورای محترم 
نگهب��ان ادام��ه عمل ب��ه قوانين آزمايش��ی پس از 
انقض��ای مدت قانونی آنها را مغاير با ش��رع و قانون 

اساسی دانست!
س��خنگوی ش��ورای محترم نگهبان از عدم قطعی 
شدن بس��ياری از قوانين آزمايشی در كشور انتقاد 

كرد!

شورای نگهبان

تعل��ل در دايمی نم��ودن قوانين آزمايش��ی از امور 
مهمی است كه در فهرست نظارتی سازمان بازرسی 

كل كشور از دستگاه های اجرايی قرار دارد!
سازمان بازرسی كل كش��ور از شاخصه بندی برای 
مولفه ه��ای مورد ني��از برای س��نجش توانايی در 

قوانين آزمايشی خبر داد!
 س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور از راه اندازه چرخه 
بازخوردگيری در تبديل قوانين آزمايشی به دايمی 

خبر داد!
سخنگوی سازمان بازرس��ی كل كشور از رسيدگی 
ويژه در نظارت به قوانين آزمايشی خبر داد! سازمان 
بازرس��ی كل كش��ور اعالم كرد: موضوع نظارت بر 
قوانين آزمايشی كه مهلت قانونی آنها منقضی شده 

است از نظر اين سازمان منتفی است!

 قوه قضاییه

تمدید 
اجرای 

قوانین 
آزمایشی 
برای چند 

دهه!!؟؟
دکتر محمدرضا ناری ابیانه

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از 
شاهکارهای قانونگذاری ایران )16( رونمایی 

می کند:

اش���اره: آم���ار دقیق���ی از تع���داد قوانین آزمایش���ی 
در کش���ور وج���ود ندارد. بر اس���اس اع���ام یکی از 
نمایندگان مجلس ش���ورای اسامی تا پایان سال 
1395 تعداد قوانین آزمایشی 83 مورد بوده است 
که تا آن زمان مهلت قانونی اجرای 53 مورد از آنها 
به پایان رسیده است و اجرای آنها پس از انقضای 
مهل���ت قانون���ی دارای وجاه���ت قانون نیس���ت. از 
جمله قوانین آزمایش���ی و حاش���یه دار کش���ور می 
ت���وان از قانون مدیریت خدمات کش���وری، قانون 
ارزش افزوده، قان���ون مدیریت بحران و قانون کار 
نام برد. این نوش���تار به ارائ���ه اطاعات مربوط به 
یک���ی از قوانین آزمایش���ی چند بار تمدید ش���ده و 
تحلیل و بررس���ی علل و آث���ار آن می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

كاريکلماتورقوانینآزمايشی!!
اشاره: لطايف و ظرايف ادبی می توانند هر گونه تقابل را به تعامل 
و هرگونه همکاری را تس��هيل نمايد و زمينه های ايجاد گفتمان 

اجتماعی را در موضوعات گوناگون فراهم می آورد. اين نوشتار به 
ارائه كاريکلماتور قوانين آزمايشی می پردازد كه هم اينك از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:

تلخند

ت���اش دول���ت ه���ا در تمدی���د 
زمان اجرای قوانین آزمایش���ی 
بیش���تر ب���رای کار راه ان���دازی 
ه���ای روزم���ره دس���تگاه ه���ای 
اجرای���ی و نه از باب گس���ترش 
فرهن���گ قانونم���داری اس���ت. 
راه ان���دازی روزمرگ���ی ب���ا روح 
حاک���م ب���ر قوانی���ن آزمایش���ی 
س���ازگارتر اس���ت تا ب���ا قوانین 
دائمی و قطعی.انجام رایزنی 
ه���ای رایج پارلمان���ی، بهترین 
راهب���رد  پیش���برد  ب���رای  اب���زار 

روزمرگی است.


