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 اش�اره: اصوال قوانین آزمایشی دارای ماهیتی موقت اند و 
دارای دامنه ش�مولیت محدودی هستند. این قوانین در بازه 
زمان�ی یا مکانی مش�خص قابل اجرا بوده و پ�س از انقضای 
مهل�ت قانونی آن از بین می روند مگر آنکه به قوانین قطعی 
تبدیل ش�وند. اعتبار قوانین آزمایشی، محدوده ای است که 
در وجه آزمایش�ی برای قانون تعیین شده است. استفاده یا 
اجرای قانون آزمایش�ی، خارج از ضوابط تعیین ش�ده در آن 
خالف قانون اس�ت. این نوش�تار به اس�تفاده غیرحرفه ای و 
غیرقانونی از یک قانون آزمایشی می پردازد که هم اینک از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

 شرح ماجرا
در قان��ون رف��ع برخی موانع تولید و س��رمایه گ��ذاری صنعتی 
مص��وب 1376/05/07 کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس 
شورای اسالمی با مدت اجرای آزمایشی پنج ساله قوانین دایمی 

متعددی به شرح زیر اصالح گردیده است:
- اصالح مواد )6( و )20( قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مص��وب 1371/11/25 بر 

طبق ماده )4(
- اضافه شدن یک تبصره به ماده )13( قانون نحوه جلوگیری از 

آلودگی هوا مصوب 1374/02/03 بر طبق ماده )7(
- اص��الح م��واد )19(، )24( و )26( قان��ون مع��ادن مص��وب 

1377/03/23 بر طبق ماده 9
- اصالح مواد )7(، )10( و )21( قانون کار مصوب 1369

 نکات مثبت قوانین آزمایشی
- عدم تصویب بیش از حد قوانین دایمی و پیش��گیری از تورم 

قانون: 
پدیده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بسیار زیاد قوانین 
در کشور اطالق می ش��ود که کارآمدی آنها محل تردید است. 
برخ��ی از آگاهان حوزه قانونگذاری معتقدند که هر چه از تعداد 
قوانین دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب 
تر است. از این رو قوانین آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد 
ک��ه در صورت ع��دم کارآمدی الزم، بص��ورت خودبخود و پس 
از اتمام دوره آزمایش��ی باطل می ش��وند و نیازی به ابطال آنها 
از طری��ق قانون و ارائ��ه الیحه و طرح نیس��ت. در واقع قوانین 
آزمایش��ی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط 

آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- تاکید بر حس��ن اجرای قوانین آزمایش��ی ن��زد مجریان برای 

دایمی شدن آن: 
قوانین آزمایش��ی با دارابودن ویژگی های آزمایشی نزد مجریان 
قانون از حساسیت نس��بتا خاص برخوردارند چون برای تبدیل 
آنه��ا ب��ه قوانین دایم��ی نیازمند مرحله بررس��ی و ارزش��یابی 
عملکردند. از این رو تاکید بر حس��ن اجرای قوانین آزمایش��ی 

فرصت مناسبی برای ارزیابی کارایی و کارآمدی آنهاست.
- توجه به کارآمدی قوانین قبل از تصویب دایمی آنها: 

قوانین آزمایش��ی برای تبدیل ش��دن به قوانین دایمی نیازمند 
اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی مورد نظر قانونگذاران 
هس��تند. اصوال قوانی��ن کارآمد بصورت قوانی��ن دایمی مصوب 
و اجرا می ش��وند و دوران آزمایش��ی زمانی ب��رای اثبات همین 
ادعاست. البته قانونگذاران در تشخیص کارآمدی قوانین، دارای 
مش��کالت متعددی هستند اما با وجود این مشکالت، آزمایشی 
ب��ودن قوانین در فهم بهت��ر و تصمیم گیری بهتر قوانین دایمی 
کمک ش��ایانی می کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی قوانین 
اعم از دائمی و آزمایشی، مشکالتی در قانونگذاری کشور وجود 
دارد که معموال ناش��ی از عدم دسترسی به داده ها و یافته ها و 

شواهد میدانی ناشی از اجرای قوانین است.
- پرهی��ز از هر گونه برخورد احساس��ی، حزبی و ش��خصی در 

تصویب قوانین: 
آزمایش��ی ب��ودن قوانین، فرص��ت برخورد احساس��ی، حزبی و 
شخصی در تصویب قوانین دائمی را از بین می برد و این امکان 
را فراهم می کند که در باره قوانین آزمایش��ی به شکل دقیق و 
مبتنی بر ش��واهد میدانی و اجرایی تصمیم گیری ش��ود. با این 
شیوه زمینه تحقق هر گونه البی گری منفی، سهم خواهی های 
حزبی و دلبس��تگی های شخصی از بین می رود. این موضوع نه 
به آن معنی اس��ت که برخورد احساس��ی، حزبی و شخصی در 

تصویب قوانین آزمایشی نقش نداشته و ندارند.
- هزینه بر نبودن اجرای قوانین آزمایشی: 

عاقالنه اس��ت که قبل از اجرای قوانین دایمی و در کل کشور با 
صرف هزینه های مادی و اجتماعی فراوان، به اجرای آزمایش��ی 
آنها که مس��تلزم هزینه های متعلقه کم اس��ت توجه شود تا از 
این طریق از هدر رفت س��رمایه و انرژی کشور جلوگیری شود. 
اجرای قوانین بصورت آزمایش��ی در ی��ک یا دو وزارتخانه و یک 
یا دو اس��تان برای دایمی نمودن قوانین قطعا از اطمینان خاطر 

فراوان برخوردار است.
نکات منفی قوانین آزمایشی

- بسنده کردن مجلس شورای اسالمی به قول عمل نشده دولت 
ها مبنی بر ارائه گزارش عملکرد قوانین آزمایش��ی در آینده ای 

نامعلوم: 
معم��وال روایت دولت ه��ا در زمان کوتاه مانده ت��ا پایان مهلت 
قانون قوانین آزمایشی شنیدنی است که با لحنی خاص و با قول 
دادن به مجلس ش��ورای اسالمی برای آخرین بار تمدید قوانین 
آزمایشی، مجلس��یان را برای تمدید دوباره زمان اجرای قوانین 
آزمایش��ی متقاعد می س��ازند. گو اینکه از این دست قول های 
عمل نش��ده از سوی دولت ها فراوان شنیده شده است اما ترک 
این رویه نادرست از سوی مجریان قانون بعید به نظر می رسد.

- کوتاه��ی مفرط دولت ها در ارائ��ه لوایح اصالحی برای قطعی 
نمودن قوانین آزمایشی: 

دائمی یا قطعی نمودن قوانین آزمایش��ی من��وط به ارائه لوایح 
قوی از سوی مجریان قانون به مجلس شورای اسالمی است که 
همیشه از دش��واری های خاصی برخوردار بوده است. از این رو 
مجریان قانون راه کوتاه تر و آس��ان تر تمدید قوانین آزمایش��ی 
را برمی گزینند. کوتاهی مستمر دولت ها در این زمینه موجب 
ش��ده است که قوانین آزمایشی در حال حاضر به یکی از آسیب 

های جدی حوزه قانونگذاری تبدیل شده است.
- اجرای نادرست اصل 85 قانون اساسی: 

به دلیل عملکرد نادرست کمیسیون های داخلی و دولت ها در 
تدوین و تصویب امور مربوط به این اصل، برخی قوانین بصورت 
آزمایشی تصویب می شوند و مقرر می گردد که مقدمات و زمینه 
های قطعی ش��دن ققوانین آزمایشی در کمیسیون ها تخصصی 
مجلس شورای اس��المی یا دولت تصویب گردد. عدم توانایی یا 
عملکرد نامناسب کمیسیون ها و دولت موجب گردیده است که 
قوانین آزمایشی از طریق ارزشیابی دقیق مسیر خود را به سوی 

قوانین دایمی و قطعی طی ننمایند.
- عدم وجود تحلیل نیاز دقیق برای تصویب قوانین آزمایش��ی و 

عدم رصد آن در طول مدت اجرای آزمایشی: 
در برخی از موارد برای تدوین و تصویب قوانین آزمایشی، تحلیل 
نیاز دقیقی وجود ن��دارد تا قانونگذاران با اطمینان کامل آنها را 
بص��ورت قطعی تصویب نمایند ضمنا به دلیل عدم رصد با دقت 
ب��اال در طول مدت اجرای آزمایش��ی، انگی��زه الزم برای تمهید 
مقدمات الزم برای قطعی ش��دن قوانین آزمایش��ی نه در دولت 
ها و در کمیس��یون های داخلی مجلس ش��ورای اسالمی وجود 

ندارد.
- فراموش��ی و بی توجهی به مدت انقضای قوانین آزمایش��ی و 

اجرای بی سر و صدای آن توسط مجریان: 

برخی آگاهان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی معتقدند که 
مهلت زمانی اجرای زمانی قوانین آزمایشی در بسیاری از موارد 
به پایان رس��یده یا رو به پایان اس��ت. مجریان قانون در سکوت 
ناش��ی از بی توجهی به اجرای این دست قوانین ادامه می دهند 

در حالی که اجرای قوانین آزمایش��ی پس از اتمام مهلت قانونی 
دارای وجاهت قانونی نیست. بی اطالعی مردم نیز در این زمینه 

مانع از اجرای قوانین آزمایشی تاریخ مصرف گذشته نیست!
- تمدید بیش از حد زمان قوانین آزمایشی بجای بررسی دقیق 

کارشناسی اثربخشی آنها: 
قوانین آزمایش��ی دارای بازه زمان��ی محدودی اند که تمدید آن 
برای مدت محدودتر در شرایط خاص ممکن است نه به صورت 
روش ج��اری و برای چند دهه! قوانین آزمایش��ی بیش از تالش 
برای تمدیدهای چندباره به بررسی دقیق کارشناسی نیازمندند 
تا عملکرد آنها را در طول مدت اجرای آزمایشی مورد ارزشیابی 
قرار دهد. سرنوشت قوانین آزمایشی، قطعی شدن یا حذف است 
نه تمدید. تمدید حیات قوانین آزمایش��ی نمی تواند برای چند 

دهه ادامه یابد.
- تعلل در دایمی نمودن قوانین آزمایشی: 

به نظر می رسد که دولت ها در قطعی نمودن قوانین آزمایشی 
دارای کوتاهی اند و به دلیل س��هل الوصول بودن دسترس��ی به 
ای��ن نوع قوانین، مورد توجه و اس��تفاده آنها قرار گرفته اس��ت. 
وجود و افزایش تعداد قوانین آزمایش��ی با وجود اراده الزم برای 
تبدیل آنها به قوانین قطعی در مهلت قانون مقرر، امری مطلوب 
است اما شواهد عینی وجود چنین اراده ای را تایید نمی نماید. 
کمیس��یون های داخلی مجلس نی��ز از نظر وجود امکانات الزم 
برای ارزشیابی عملکرد قوانین آزمایشی دارای محدودیت هایی 

هستند.
- عدم پیش بین��ی راهکارهای ارزیابی جنبه های مورد نظر در 

قوانین آزمایشی: 
در قوانین آزمایش��ی فهرست ش��اخصه های ارزشیابی عملکرد 
بصورت پیوست نظارتی وجود ندارد. ضمنا در این نوع قوانین بر 
ارزشیابی عملکرد تاکید خاص برای دستگاه های نظارتی وجود 
ن��دارد. معموال مجری قانون خود نیز ناظر اجرای آن اس��ت و با 
توجه با مش��کل وجود داده ها و یافته های غیردقیق، ارزشیابی 
دقیق قوانین آزمایش��ی بصورت دقیق صورت نمی گیرد. از این 
رو دستیابی قانونگذار به جمع بندی مناسب برای ارزیابی قانون 
آزمایشی و تبدیل آن به قانون دایمی صورت نمی گیرد. چرخه 
بازخوردگیری در تبدیل قوانین آزمایش��ی به دایمی در کش��ور 
وج��ود ندارد. عدم وجود س��امانه قوانین و مقررات در تقس��یم 
کار ملی برای بررس��ی میزان اثر بخشی قوانین مرتبط با قوانین 
آزمایش��ی در کش��ور، موجب می گردد توانایی تقسیم کار ملی 
در تش��خیص و جمع آوری اطالعات مربوط به میزان اثربخشی 

قوانین بصورت میدانی از جامعه با مشکل مواجه شود.
- عدم تعیین حدود تغییرات، اصالحات و نسخ صریح و ضمنی 
قوانین قبلی توس��ط قوانین آزمایشی به دلیل عدم وجود تنقیح 

قوانین: 
به دلیل عدم وجود تنقیح قوانین در کش��ور نمی توان از قوانین 
قبلی در استفاده هر چه بهتر و بیشتر قوانین آزمایشی استفاده 
کرد. به عبارت دیگر رابطه دقیق قوانین آزمایشی با قوانین قبلی 
و بعدی مش��خص نیست. گویی قوانین آزمایشی در خالء روابط 
دو طرفه با سایر قوانین موجود و مورد نیاز قرار دارد. این موضوع 
کارکرد قوانین آزمایشی را تحت تاثیر قرار داده و از کارایی آنها 
می کاهد. حافظه کوتاه، میان و بلندمدت در نظام قانونگرایی بر 
اس��اس تقسیم کار ملی برای کمک به بررسی اثربخشی قوانین 

آزمایشی وجود ندارد. 
ناتوان��ی در جمع آوری اطالعات بهین��ه در زمان اجرای قوانین 

آزمایشی:
برای تبدیل قوانین آزمایشی به دائمی، ارائه اطالعات صحیح در 
راستای عملکرد مطلوب یا نامطلوب قوانین آزمایشی به مجلس 
ش��ورای اسالمی ضروری است. دش��واری جمع آوری داده های 
میدانی پیرامون اجرای قوانین، موجب ش��ده اس��ت که ارزیابی 
عملک��رد قوانین آزمایش��ی به درس��تی انجام نش��ود. از این رو 
معموال دولت ها راه ساده و آسان تداوم وضع موجود را با تمدید 

چندباره قوانین آزمایشی برمی گزینند.
ب��رای بررس��ی هرچه بیش��تر قوانین آزمایش��ی بهتری��ن کار، 
پرسش��گری از تقسیم کار ملی اس��ت تا بتوان همه زوایای این 
قوانین را ش��ناخت و برای تداوم حی��ات آنها بهترین تصمیم را 
گرفت. امید است که که با پاسخگویی مناسب نهادها و دستگاه 
های مس��ئول، »گفتمان چالش قانون« بتواند به انجام تحوالت 

در نظام قانونگرایی موفق شود
 پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- آیا واقعا اجرای آزمایش��ی قوانین به س��بک و سیاق فعلی، به 
مصلحت کشور و مردم است؟

- چرا مجمع تش��خیص مصلحت نظام، کار راه اندازی روزمرگی 
های دولت ها و کوتاهی های آنها را با بهانه مصلحت اندیش��ی 

توجیه می کند؟
- آیا استفاده از قوانین آزمایشی و تمدید چندباره آنها و کوتاهی 
قانونگذاران در تصویب قوانین قطعی، امری مصلحت اندیش��انه 

است؟
- از نظ��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام چگون��ه می توان از 

قوانین آزمایشی به عنوان یک فرصت و نه آفت استفاده کرد؟
- الگوی مصلحت اندیشانه قوانین آزمایشی در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام چیست؟
 پرسشگری از دولت

- دالیل اس��تفاده دولت ها از تمدید قوانین آزمایش��ی در اداره 
امور کشور چیست؟

- چ��را دولت ها معم��وال در روزها و ماه های پایانی خواس��تار 
تمدید مدت اجرای قوانین آزمایشی هستند؟

- علت اساس��ی قوانینی که برای چند دهه بصورت آزمایش��ی 
اند چیست؟

- از نظر دولت چگونه می توان از قوانین آزمایشی به عنوان یک 
فرصت و نه آفت استفاده کرد؟

- الگوی اجرایی کار با قوانین آزمایشی در دولت چیست؟

 پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- چرا مجلس شورای اسالمی به دولت ها اجازه سوء استفاده از 

اصل 85 قانون اساسی را می دهند؟
- آیا مجلس ش��ورای اس��المی خود برای دور زدن کار مشقت 
بار تصویب قانون قطعی، راه آس��ان تمدید قوانین آزمایش��ی را 

برنمی گزیند؟
- مجلس ش��ورای اس��المی چرا در برابر تمدید چندباره قوانین 

آزمایشی توسط دولت ها همواره تسلیم است؟
- از نظر مجلس ش��ورای اس��المی چگونه می ت��وان از قوانین 

آزمایشی به عنوان یک فرصت و نه آفت استفاده کرد؟
- الگوی تصویب قوانین آزمایش��ی در مجلس ش��ورای اسالمی 

چیست؟

 پرسشگری از شورای نگهبان
- آی��ا تمدید مکرر و چندباره قوانین آزمایش��ی با روح حاکم بر 

قانون اساسی و شرح مقدس مغایرت دارد؟
- آی��ا تعرض به منافع عمومی توس��ط تمدی��د چندباره قوانین 

آزمایشی، شرعی و منطبق بر قانون اساسی است؟
- تکلی��ف وجه ش��رعی و قانون��ی در قانونی که پ��س از دوران 

آزمایشی حذف می شود چیست؟
- از نظ��ر ش��ورای محترم نگهب��ان چگونه می ت��وان از قوانین 

آزمایشی به عنوان یک فرصت و نه آفت استفاده کرد؟
- الگ��وی تایید قوانین آزمایش��ی در ش��ورای محت��رم نگهبان 

چیست؟

 پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور پیرامون 

قوانین آزمایشی چیست؟
- چه جنبه هایی از قوانین آزمایش��ی برای تبدیل شدن آنها به 

قوانین قطعی باید مورد پایش قرار بگیرد؟
- فهرست شاخص های مربوط به نظارت بر قوانین آزمایشی در 

سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
- از نظر سازمان بازرس��ی کل کشور چگونه می توان از قوانین 

آزمایشی به عنوان یک فرصت و نه آفت استفاده کرد؟
- الگوی نظارت بر قوانین آزمایش��ی در س��ازمان بازرس��ی کل 

کشور چیست؟

رونمایی

دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دالر یارانه پاسخ دهد
نماینده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از عملکرد دولت در 
خص��وص پرداخت 14 میلیارد دالر یارانه، گف��ت: تاکنون باید به هر ایرانی یک 
میلیون و 930 هزار و 750 تومان تعلق می گرفت. در خصوص اینکه این مقدار 

یارانه چگونه پرداخت شده، توضیح دهند.
نصراهلل پژمان فر در تذکر ش��فاهی گفت:  در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها 

14 میلی��ارد دالر یعنی 210 هزار میلیارد توم��ان از صندوق در نظر قرار دادیم. اگر 
این مبلغ به صورت یارانه مستقیم به هر ایرانی داده می شد به هر 80 میلیون نفر سالیانه 
دو میلیون و 625 هزار تومان تعلق می گرفت. پنج ماه گذش��ته و باید به هر ایرانی یک 

میلیون و 930 هزار و 750 تومان تعلق می گرفت.
 توضیح بدهند که با وجود این ش��رایط س��خت اقتصادی این یارانه ها را چگونه به مردم 

پرداخت کردند.  ایسنا 

دولت 70 درصد مصوبات قانونی مجلس را اجرا نکرد
نماینده مردم محالت در مجلس با بیان اینکه باید با کس��انی که دس��تور توزیع 
ارز 4200 تومانی را دادند برخورد ش��ود، گفت: این افراد خود را پنهان کرده و 
سکوت کرده اند. حجت االسالم علیرضا سلیمی گفت: قوانین مختلفی در مجلس 

شورای اسالمی مصوب شده که دولت برای اجرای آن اهمیتی قائل نیست.
وی افزود: قانون  اقدام متقابل علیه آمریکا و قانون س��امانه شفاف اموال مسئوالن 

و قان��ون اعالم ثبت حقوق و مزایای مدیران از جمله موضوعاتی اس��ت که دولت در 
زمین��ه اجرای آن کوتاهی دارد. نماینده مردم محالت گفت: رئیس جمهور و وزرا باید تا 
پای��ان مردادماه به قوه مقننه و مجلس گزارش دهند در حالی که امروز آخرین جلس��ه 
مردادماه اس��ت. وی گفت: در بحث واگذاری ها ش��رکت های دولت��ی باید قوانین رعایت 
می شد اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی این کار را نکرده است و رئیس این سازمان 

بازداشت است. فارس 

 تخلف و استنکاف از قوانین ناشی از عدم اقتدار مجلس است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه دس��ت های پنهان مانع 
انتش��ار و قرائت برخی گزارش ها در مجلس ش��ده اس��ت،گفت: به نظر می رسد 

تخلفات از قوانین ناشی از عدم اقتدار مجلس است.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اس��تناد به تبصره یک ماده 45 آیین نامه داخلی 

مجل��س، گفت: در جریان گزارش کمیس��یون عم��ران که در م��ورد تأمین قیر 
در مجلس قرائت ش��د، در م��ورد افرادی که تخلفاتی در اجرای قانون داش��تند و یا 

س��وءمدیریت کردند، صحبتی نداشت. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره 
به عدم انتش��ار گزارش س��قوط هواپیمای آسمان در یاس��وج پس از گذشت یک سال و 
نیم از این واقعه گفت: متأسفانه گزارش هایی در مجلس قرائت می شود اما دست های 
پنهان مانع انتش��ار آنها ش��ده است،به همین جهت به نظر می رسد تخلفات و استنکاف 

از قانون ناشی از عدم اقتدار مجلس است.  مهر 

اصالح نابجای قوانین قطعی در قانون آزمایشی!!؟؟
روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریایران)17( رونماییمیکند:

 - مجمع تش��خیص مصلحت نظام از تصویب مدت 
زمان محدود 100 س��ال زمان کارب��رد مرحله اول 

قوانین آزمایشی خبر داد! 
- وجود نقش تسکین دهندگی در قوانین آزمایشی 
و نه حل کامل و قطعی مشکالت کشور به مصلحت 
کشور نیس��ت؟ - مجمع تش��خیص مصلحت اعالم 
کرد: اگر یک قانون آزمایشی دارای کارکرد مناسبی 
است، تبدیل آن به قانون قطعی به مصلحت نیست!

- یکی از اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام از 
ارائه برخی مصلحت اندیش��ی ه��ای جدید بصورت 

آزمایشی خبر داد!
- طرح آزمایش��ی مصلحت اندیشی پیرامون قوانین 
آزمایش��ی برای دو س��ال دیگر بصورت آزمایش��ی 

تمدید شد!

مجمع تشخیص مصلحت نظام

- تصویب قوانین آزمایشی در مجلس شورای اسالمی 
برای بررس��ی جوانب و آث��ار گوناگون آن برای مدت و 
جغرافیای محدود بسیار مطلوب است اما نه برای 30 
سال و همه کشور!! - قانون آزمایشی یعنی قانونی که 
به دلیل ناکافی بودن اطالعات موجود برای اطمینان از 
تصمیم گیری قاطع در مجلس شورای اسالمی تصویب 
می ش��ود! - با توج��ه به تالقی ارس��ال الیحه قطعی 
نمودن فالن قانون آزمایشی از سوی دولت به مجلس 
شورای اسالمی با تعطیالت تابستانی نمایندگان، اجرای 
آزمایشی فالن قانون برای یک سال دیگر تمدید شد! 
- مجلس بطور کلی همه قوانین آزمایش��ی را برای 5 
سال دیگر تمدید کرد! - رییس مجلس شورای اسالمی 
از خواست برای تمدید چندباره قوانین آزمایشی تحت 

تاثیر البی گری ها و رایزنی ها قرار نگیرند!

مجلس شورای اسالمی

- اج��رای قوانی��ن آزمایش��ی برای دولت ه��ا آنقدر 
دلچس��ب است که هیچگاه به فکر قطعی کردن آنها 
نمی افتند! - دولت طی بخشنامه ای اعالم کرد: نظر 
به وجود تورم در قوانین قطعی کشور تا اطالع ثانوی 
کلیه لوایح بصورت اجرای آزمایشی با امکان چندین 

بار تمدید مهلت اجرا ارسال می شود!
- دولت برای لوایحی که زمان کافی برای بررسی آنها 
نداشته است از مجلس ش��ورای اسالمی درخواست 
تصویب آزمایشی می نماید! - آزمایشگاه اندازه گیری 
قدرت اجرایی قوانین آزمایش��ی در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور تاسیس شد! - قانون آزمایشی، 
مهمان موقت دولت اس��ت. نه دایمی است که برای 
همیش��ه بماند و نه آنقدر کوتاه که فردا برود. اما کار 

راه انداز است!

دولت

- سخنگوی ش��ورای محترم نگهبان اعالم کرد که 
مبتک��ران قانونگذاری در مصوبات آزمایش��ی خود 
از ه��ر گونه برخورد احساس��ی، حزبی و ش��خصی 
پرهیز نمایند! - س��خنگوی شورای محترم نگهبان 
در همایش »قوانین آزمایش��ی؛ فرصت یا آفت؟!« از 
عدم قطعی ش��دن قوانین آزمایشی در کشور انتقاد 
کرد؟ - با اعالم س��خنگوی شورای محترم نگهبان، 
س��امانه اعالم نظر نخبگان پیرام��ون تایید قوانین 

آزمایشی در پژوهشکده شورای نگهبان خبر داد!
- آی��ا روح حاکم بر تمدید قوانین آزمایش��ی برای 
چندمین ب��ار، منافع عمومی و آب��روی قانونگذاری 

کشور را تهدید نمی کند؟
- ط��رح پژوهش��ی الگ��وی تایید چندب��اره قوانین 

آزمایشی در پژوهشکده شورای نگهبان آغاز شد!

شورای نگهبان

- س��ازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارش عملکرد 
نامطلوب 20 قانون آزمایشی، از تصویب قطعی آنها در 

مجلس شورای اسالمی جلوگیری کرد!
- سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد: مهلت اجرایی 
53 مورد از قوانین آزمایشی به پایان رسیده است که 
تداوم اجرای آنها غیرقانونی است و با متخلفان برخورد 

می شود!
- معاون نظارت س��ازمان بازرس��ی کل کشور از آغاز 
طرح ضربتی نظارت بر قوانین آزمایشی کشور تا پایان 
سال 1398 خبر داد! - سازمان بازرسی کل کشور از 
همه دستگاه های اجرایی خواست تا گزارش عملکرد 
خود پیرامون قوانین آزمایش��ی به این سازمان ارسال 
نمایند! - طرح آزمایش��ی چگونگی نظارت بر قوانین 

آزمایشی در سازمان بازرسی کل کشور آغاز شد!

 قوه قضاییه

اشاره:
زبان لطیف و ملیح طنز می تواند با انبس�اط خاطر و نش�اط در 
جامعه، زمینه تفکر پیرامون موضوع طنز را فراهم کند. طنز است 
که می تواند تقابل ها را به تعامل و عبور از مش�کالت را تسهیل 

کند و آغازگر گفتگوی س�ازنده حل گرفتاری های جامعه باشد. 
این نوش�تار به ارائه کاریکلماتوره�ای مرتبط با تصویب قوانین 
دائمی در خالل تصویب قانونی آزمایش�ی در کشور می پردازد 

که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

تلخند

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

عاقالن���هاس���تکهقب���لازاجرای
قوانی���ندایمیودرکلکش���وربا
صرفهزینههایمادیواجتماعی
فراوان،بهاجرایآزمایشیآنهاکه
مس���تلزمهزینهه���ایمتعلقهکم
استتوجهشودتاازاینطریقاز
هدررفتس���رمایهوانرژیکشور
جلوگی���ریش���ود.دایم���ینمودن
قوانی���نب���ااس���تفادهازاینروش
قطع���اازاطمین���انخاطرف���راوان

برخورداراست.

بهنظرمیرس���دکهدول���تهادر
قطعینم���ودنقوانینآزمایش���ی
دارایکوتاهیاندوبهدلیلسهل
الوص���ولب���ودندسترس���یبهاین
نوعقوانین،موردتوجهواستفاده
آنه���اق���رارگرفتهاس���ت.وج���ودو
افزایشتعدادقوانینآزمایشیبا
وج���ودارادهالزمب���رایتبدیلآنها
ب���هقوانینقطعیدرمهلتقانون
مق���رر،ام���ریمطل���وباس���تاما
شواهدعینیوجودچنینارادهای

راتاییدنمیکند.


