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مقدمه
»آسيب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي 
ايران« )ويرايش اول( موضوع گزارش رس��می شماره 
16080 است که در سال 1397/07/07 توسط مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی منتشر شده 
اس��ت. اين پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های 
سياسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی )گروه 
حقوق عمومی( انجام ش��ده است. گروه تهيه و تدوين 
کنندگان گزارش شامل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل 
درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردکاني، حامد 
ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي 
است. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش شامل آقايان 
علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن 
وکيليان، حس��ين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي 
مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش 
نيز آقايان جليل محبي و احمد حكيم جوادي اس��ت. 
ب��رای پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آس��يب 
شناسی قانونگذاری کشور، عينا از متن گزارش رسمی 
ياد شده در آس��يب های مختلف استفاده شده است 
که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای 
و س��وء برداشت سياسی و جناحی را از بين ببرد. نقل 
عين مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در توضيح آسيب های حوزه قانونگذاری، ارائه 
مطال��ب غيرقابل انكاری اس��ت که توس��ط جمعی از 
پژوهشگران )شامل تهيه و تدوين کنندگان، همكاران و 
ناظران علمي( مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی تهيه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، مرکزی است که قانونا در ساختار 
تشكيالتی مجلس ش��ورای اسالمی قرار دارد و به عنوان 
بازوی پژوهشی و تحقيقاتی آن عمل می کند و رياست آن 
توسط رييس مجلس شورای اسالمی منصوب می شود. 
گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی 
رس��می و متقن با قابليت استنادی، اطمينان بخشی، 
روايی و پايايی نتايج است. سفارش دهنده اين پژوهش 
معاونت پژوهش های سياس��ی-حقوقی و مجری آن 
دفت��ر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( اس��ت 
که هر دو از بخش های تابعه مس��تقيم مرکز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی هس��تند. اعالم رسمی 
آس��يب های حوزه تقنين از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، دليل پذيرش تحقق آنهاست 
و کار را ب��ر محققان اين ح��وزه در امر اثبات و تحليل 
آس��يب ها آسان نموده اس��ت و نيازی به نقل مطالب 
اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقاالت در 
نشريات دارای رتبه علمی و پژوهشی يا انجام پژوهش 
های ميدانی و عمليات آماری برای اثبات يا رد فرضيه 
های پژوهش نيس��ت. رسميت گزارش منتشر شده از 
سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مويد 
اين حقيقت اس��ت که در انتخاب موض��وع و روش و 
مراحل انجام پژوهش، کليه مالحظات علمی، سياسی و 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اينكه شان 
و جايگاه مجلس شورای اسالمی در نزد پژوهشگران و 
فرآيند پژوهش حفظ و رعايت ش��ده است. به عبارت 
ديگر انجام پژوهش و انتشار اين گزارش، وظيفه ذاتی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بوده و نوعی 
نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه اس��ت. انتشار اين 
گزارش به معنای واقعی کالم، دليل روشن و قاطع برای 
ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در انجام وظايف 
ذاتی خويش است. پرداختن به آسيب های قانونگذاری 
و پرسشگری مستمر پيرامون علل و آثار آن می تواند 
افق درخش��ان تحول قانونگ��ذاری و ارتقای کارآمدی 
قوانين در راستای حل مشكالت زندگی مردم را پيش 

چشمان ملت بزرگوار ايران مجسم سازد.

5 آس���يب ه���ای ناش���ی از تع���دد 
مراج���ع قانونگ���ذاری و عدم تعيين 

حدود صالحيت آنها  
از ديگر آسيب هايي که نظام قانونگذاري با آن مواجه 
اس��ت عدم تبيين جايگاه نهادهاي پژوهش��ي در امر 
تقنين است. توضيح اينكه اگرچه راه استفاده از مراکز 
پژوهش��ي مس��دود نبوده و قوه مقننه، مستقال داراي 
نهادي پژوهش��ي تح��ت عنوان مرک��ز پژوهش هاي 
مجلس است، و در آيين نامه داخلي نيز سازوکاري براي 
دريافت و اس��تفاده از نظرات و بررسي هاي اين مرکز 
پيش بيني ش��ده است، اما صرف وجود چنين امكاني 
براي مرتفع شدن نيازها و ضرورت هاي پژوهشي در امر 
تقنين کفايت نمي کند و الزم است اين مهم به درستي 
تبيين شود. توضيح اينكه هريك از قوانين داراي ابعاد 
مختلفي هستند که الزم است به درستي مورد بررسي 
قرار گرفته و آثار گوناگون آن، اعم از آثار منفي و مثبت، 
به دقت مطالعه شود، تا مجلس به اين اطمينان برسد 
ک��ه تصويب قانون مدنظر داراي بيش��ترين منفعت و 
کمترين آسيب احتمالي اس��ت. در اين خصوص مي 
توان گفت چه بسا قانوني، با هدف ساماندهي به برخي 
مش��كالت به تصويب رسيده است، لكن به دليل عدم 
بررس��ي دقيق و کارشناسانه ابعاد مختلف آن، آسيب 
هاي جديدي متوجه کش��ور کرده است. آنچه در اين 
ميان حائز اهميت است، تنها انجام مطالعه و پژوهش 
از س��وي اين نهادها نيس��ت، بلكه ترتيب اثر دادن به 
نظرات کارشناسانه مراکز پژوهشي است. در حال حاضر 
رويه به نحوي است که نظرات مراکز پژوهشي از جمله 
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، صرفا جنبه 
مشورتي دارد و اين امكان وجود داشته و دارد که طرح 
يا اليحه اي به رغم مخالفت قطعي مراکز پژوهشي به 

تصويب رس��يده و تبديل به قانون ش��ود در حالي که 
جايگاه مراکز پژوهشي بايد به نحوي در قوانين تبيين 
گردد که نقش اساس��ي و تعيين کنندهاي در فرايند 

تقنين داشته باشند.

6 نبود نظام تنقيح قوانين 
از آس��يب هاي مهم نظام قانونگ��ذاري در جمهوري 
اس��المي ايران نبود نظام تنقيح قوانين است که خود 
منشأ و علت آسيب هاي فراوان ديگري، چه در سطح 
قانونگذاري و چه در س��طح اجراست. مطالعه اين امر 
در نظ��ام حقوقي جمهوري اس��المي ايران، نخس��ت 
نيازمن��د درك مفهوم تنقيح قوانين اس��ت. تنقيح در 
ادبي��ات حقوقي عبارت اس��ت از گ��ردآوري و تدوين 
مقررات مربوط به يك رشته يا مبحث حقوقي خاص 
با نظم منطقي و فهرس��ت هاي الزم و تعيين مقررات 
مغاير و متعارض و ناس��خ و منس��وخ در يك مجموعه 
و يا به عبارت س��اده تر پااليش قواني��ن و مقررات. بر 
اساس تعريف ارائه شده مي توان دو رويكرد و گرايش 
کل��ي را در زمينه تنقيح قوانين در ميان صاحبنظران 
مشاهده کرد. برخي تنقيح را امري جدا از تدوين و ناظر 
ب��ر قوانين و مقررات موجود مي دانند و کارويژه اصلي 
آن را گردآوري قوانين بر مي ش��مرند. بر اين اس��اس 
تنقيح به بررس��ي آنچه هست مي پردازد و نمي تواند 
تغيير و تحولي در قوانين ايجاد کند. در مقابل، گرايش 
دوم، تنقيح را روندي مي داند که مبتني بر آن، نه تنها 
امكان تغيير در قوانين و مقررات وجود دارد بلكه روند 
بازبررسي از مرحله پيش نويس قانون آغاز مي شود و 
تا اجراي آن ادامه مي يابد که با تكيه بر اهدافي همانند 
جلوگيري از تورم قوانين، ساده و قابل فهم نمودن آنها، 
رفع ابهامات و ايرادات و ... صورت مي پذيرد. با مطالعه 
تعاريف و حدود ارائه ش��ده از مفهوم تنقيح به راحتي 
مي توان دريافت که تنقيح قوانين براي همه نظام هاي 
حقوقي امري ضروري و حياتي به شمار ميآيد، چرا که 
قانونگ��ذار مطابق با نيازها و ح��وادث روزآمد، اقدام به 
قانونگذاري درخصوص موضوعات مشخص مي نمايد و 
بر همين اساس امكان تغيير احكاِم موضوعات، متناسب 
با شرايط جديد همواره وجود دارد. اين در حالي است 
ک��ه در صورت عدم وجود نظام صحيح و جامع تنقيح 
قوانين، تناقض و تعارض ميان قوانين مختلف موجب 
بروز اختالل در اداره کشور مي شود. اين امر در نظامي 
همانن��د نظام قانونگذاري ايران ب��ه علت حجم باالي 
قانونگذاري و انباشت قوانين، وجود مصوبات نهادهاي 
داراي صالحيت مقرره گذاري در موضوع واحد، امري 
ضروري به نظر مي رس��د. همين امر باعث شده است 
که لزوم توجه به امر تنقيح از دهه هاي گذش��ته مورد 
توجه قانونگذار قرار بگيرد. تاريخ اولين قانون درخصوص 
تنقيح مقررات کش��ور به سال 1350 باز مي گردد که 
بر اس��اس ماده واحده قانون تشكيل سازمان تنقيح و 
تدوين قوانين و مقررات کشور به منظور تدوين قوانين 
و مقررات کشور و پيشنهاد تنقيح آنها سازماني به همين 
نام زير نظر نخست وزير تأسيس شد. اين سازمان کليه 
قواني��ن و مقررات الزم االجرا را با نظر متخصصان فن 
برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعه 
ها تنظيم و تدوين خواهد کرد. در مورد قوانيني که با 
يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و 
مغايرت را تعيين و به کميسيون دادگستري مجلسين 
که به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم مي کند. 
نظر کميس��يون در اين موارد الزم االجراست و مادام 
که تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل 
نيامده به اعتبار خود باقي است. تنقيح قوانين و مقررات 
فراموش مي ش��ود تا نهايتا قريب به 30 س��ال پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، قانون تدوين و تنقيح قوانين و 
مقررات کشور 1389/03/25 به تصويب مجلس شوراي 
اسالمي مي رسد و به موجب آن معاونت قوانين مجلس 
شوراي اسالمي با وظايف مشخص تشكيل مي گردد. 
در حالي که با مشاهده وضعيت قوانين موجود و عدم 
توجه به تنقي��ح در فرايند تصويب قوانين در مجلس 
شوراي اسالمي مشخص مي ش��ود که اين قانون نيز 
در ساليان گذشته نتوانسته نقشي جدي در روند تنقيح 
قوانين و مقررات ايفا کند. مبتني بر آنچه بيان شد نبود 
نظام کارآمد تنقيح قوانين در فرايند قانونگذاري در نظام 
تقنيني جمهوري اسالمي ايران از جمله آسيب هايي 
است که خود موجب بروز آسيب هاي متعدد ديگري از 
قبيل پراکندگي قوانين و وجود احكام يك موضوع در 
قوانين متعدد، مشخص نشدن وضعيت قوانين سابق 
در قواني��ن جديد و وجود احكام تكراري در قوانين که 

موجب سردرگمي مجري مي شود گرديده است. 

7مشخص نشدن وضعيت 
قوانين سابق در قوانين جديد 

مشخص نبودن وضعيت قوانين س��ابق، هنگام وضع 
قانون جديد يكي ديگر از آس��يب هايي است که نظام 
تقنيني جمهوري اس��المي ايران ب��ه علت نبود نظام 
تنقي��ح کارآمد با آن رو به رو اس��ت. در اين خصوص 
باي��د بيان کرد که پس از تصويب قانون جديد مطابق 
با نيازهاي روز، بايد وضعيت قوانين سابق درخصوص 
موضوعات مندرج در قانون جديد به روش��ني توسط 
قانونگ��ذار بيان و تصريح ش��ود که قوانين س��ابق چه 
وضعيتي خواهند داش��ت و کداميك نسخ شده است. 
چ��را که در غير اين ص��ورت دو قانون با موضوع واحد 
وج��ود دارد که اين ام��ر موجب س��ردرگمي و ابهام 
درخصوص قانون الزم االجراي فعلي مي گردد. اين در 
حالي است که قانونگذار در فرايند فعلي تنقيح، وضعيت 
قوانين سابق را روشن نمي کند. براي نمونه به نظر مي 
رسيد با وضع قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان 
قانون عام درخصوص موضوعات اداري و اس��تخدامي، 

قانونگذار، همه قوانين س��ابق را نسخ کند يا نسبت به 
آنها تعيين تكليف کند، درحالي که با مراجعه به قوانين 
اس��تخدامي ديگر در مي يابيم که همچنان بسياري 
از قوانين مرتبط از جمله برخي مواد قانون اس��تخدام 
کشوري 1345 به قوت خويش باقي هستند. در حالي 
که چنين امري عالوه بر سردرگمي مجريان و مخاطبان 
قان��ون، منجر به ايرادهاي متعددي در حوزه عمل مي 
شود. الزم به ذکر است که آوردن عبارتي همچون کليه 
قوانين مغاير با اين قانون ملغي اس��ت مشكلي را حل 
نمي کند، چراکه معموال در تعيين مصاديق مغايرت، 
بين اشخاص و دستگاه ها اختالفاتي مشاهده مي شود. 
بنابراين، از جمله کارکردهاي يك نظام تنقيح کارآمد 
تعيين تكليف قوانين سابق است و بايد مشخصا تصريح 
کند که کدام قوانين نسخ شده اند و کداميك به قوت 
خود باقي هستند و در عين حال موادي که نسخ نشده 
اند را در قالب يك قانون مادر ساماندهي کند و متناسب 
با ساير قوانين موجود، خصوصا قوانين جديدالتصويب 

بازبررسي نمايد.

8 وجود احكام تكراري در قوانين 
عالوه بر آس��يب مربوط به پراکندگي قوانين و وجود 
اح��كام يك موضوع در قوانين ديگر، آس��يب مش��ابه 
ديگري نيز وج��ود دارد و آن، وجود احكام تكراري در 
قوانين است به اين معنا که قانونگذاري در يكي از قوانين 
موضوعه، حكمي را به تصويب رسانده و همين حكم، 
با اندك تغييري در قانون موضوعه ديگري به تصويب 
رسيده است. چنين مواردي ريشه در عدم نظام تنقيح 
قواني��ن کارآمد دارد. به عنوان مثال قانونگذار در موارد 
متع��ددي به تعريف يك مفهوم واحد پرداخته که اين 
تعريف نيز بعضا با يكديگر متعارض يا متفاوت مي باشد. 
براي نمونه ماده 5 قانون محاسبات عمومي مؤسسات 
عمومي غيردولتي را واحدهاي سازماني مشخصي مي 
داند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي 
که جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي شود و در 
تبصره آن مقرر شده فهرست اين نهادها بايد به تصويب 
مجلس ش��وراي اسالمي برس��د، در حالي که ماده 3 
قانون مديريت خدمات کشوري در تعريف اين دسته از 
مؤسسات بيان مي دارد: واحد سازماني مشخصي است 
که داراي اس��تقالل حقوقي است و با تصويب مجلس 
شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه 
درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تأمين 
گ��ردد و عهده دار وظايف و خدماتي اس��ت که جنبه 
عمومي دارد. حال مش��خص نيست وضعيت و ارتباط 
اين دو ماده با يكديگر چگونه است و کداميك، مالك 
عمل در تش��خيص اينگونه مؤسسات هستند. چنين 
مواردي ريشه در عدم نظام تنقيح قوانين کارآمد دارد. 
مثال ديگر در اين خصوص، ناظر به قانون برنامه ششم 
توسعه و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه است. با 
اين توضيح که احكام متعددي در قانون برنامه ششم و 
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه با موضوع واحد 
آمده اس��ت و همين امر باعث شده که مقنن در متن 
قانون برنامه شش��م که اندکي مؤخر بر ديگري است، 
قانون حاکم را مش��خص کن��د و حال آنكه با توجه به 
نزديكي زمان تصويب آنها، اصوال وجود احكام تكراري 
در اين دو قانون پذيرفتني نيست و طبعا تعارض ميان 

آنها نيز قابل پذيرش نمي باشد. 
به منظ��ور واکاوی دقيق آس��يب های ف��وق الذکر و 
ريش��ه يابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسيم کار 
ملی در حوزه قانونگذاری ضروری اس��ت. پاسخگويی 
بموقع تقسيم کار ملی موجب تقويت گفتمان تحول 
قانونگذاری در زمان باقيمانده تا انتخابات دوره جديد 

مجلس شورای اسالمی می شود.
پرسش���گری از مجم���ع تش���خیص 

مصلحت نظام

- چگونه بدون تنقيح قوانين کشور می توان به تشخيص 
مصلحت نظام در موضوعات گوناگون پرداخت؟

- مصلحت سنجی دانشيك چيست؟
- پشتوانه پژوهشی مصوبات مجمع تشخيص مصلحت 
نظام پس از انحالل مرکز تحقيقات استراتژيك مجمع 

تشخيص مصلحت نظام چيست؟
- راهكار پيش��نهادی مجمع تشخيص مصلحت نظام 

برای تنقيح قوانين کشور چيست؟
- اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تامين 

نيازهای پژوهشی خود چه می کنند؟
- گ��زارش عملكرد مجمه تش��خيص مصلحت نظام 
پيرامون گردش علمی نخب��گان در فرآيند مصلحت 

انديشی ها چيست؟
پرسشگری از دولت

- دولت در اداره امور کشور با چند ده هزار قانون تنقيح 
نشده چه می کند؟

- فعالي��ت ه��ای دولت در تنقيح قوانين کش��ور چه 
نتايجی داشته است؟

- دس��تگاه های اجرايی برای اجرای قوانين مرتبط با 
ماموريت های خود چگونه به قوانين معتبر دست می 

يابند؟
- آي��ا تامين داده های مورد نياز برای اداره کش��ور، از 

طريق انجام پژوهش های ميدانی انجام می شود؟
- الگوی پژوهشی دولت برای تامين داده های دانشيك 

مورد نياز اداره امور کشور چيست؟
- گزارش عملكرد دولت پيرامون گردش علمی نخبگان 

در فرآيند تدوين لوايح و اجرای قانون چيست؟
- مراکز پژوهش��ی وابس��ته به دولت تا چه ميزان در 

تصميم گيری های کالن دولت دخالت دارند؟
- پشتوانه پژوهشی لوايح تنظيمی توسط دولت چگونه 

تامين می شود؟
پرسشگری از مجلس شورای 

اسالمی
- نيازهای دانشی نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

برای تصويب قوانين از چه طريقی تامين می شود؟
- علل ناکامی چندباره تنقيح قوانين کشور در قبل و 

بعد از پيروزی انقالب اسالمی چيست؟
- آيا با ش��يوه فعلی قانونگذاری، موضوع مهم تنقيح 

قوانين قابليت تحقق دارد؟
- نس��بت بروز و تش��ديد مش��كالت زندگی مردم با 

قانونگذاری ناکارآمد چيست؟
- راهكار پيش��نهادی مجلس ش��ورای اسالمی برای 

تنقيح قوانين کشور چيست؟
- گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 
گردش علمی نخبگان در عرصه های تقنين و نظارت 

چيست؟ 
پرسشگری از مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی
- آي��ا مرک��ز پژوهش ها در ارائه نظرات مش��ورتی به 

مجلس شورای اسالمی موفق عمل کرد است؟
- آيا مش��كالت وضع موج��ود در زندگی مردم بويژه 
در دهه گذش��ته محصول تالش ه��ای نافرجام مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در ارائه گزارشات 

مشورتی ناکارآمد نيست؟
- آيا رکوردهای ثبت شده در سامانه قوانين و مقررات 
مرکز پژوهش ها حاوی همه قوانين و مقررات جاری 

در کشور است؟
- الگوی پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی ويژه قانونگذاری چيست و چه ويژگی هايی 

دارد؟
- راهكار پيشنهادی پژوهش محور مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در امر خطير و بر زمين مانده 

تنقيح قوانين کشور چيست؟
- گزارش عملكرد مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی پيرامون گردش علمی نخبگان در عرصه های 

پژوهشی مورد نياز تقنين و نظارت چيست؟ 
پرسشگری از شورای نگهبان

- آيا عملكرد پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان برای 
تاييد دقيق مصوبات مجلس شورای اسالمی بر اساس 

شرع و قانون اساسی کافی است؟
- با وجود تالش های قابل تقدير پژوهش��كده شورای 
نگهبان، چرا قوانين تاييد شده از سوی شورای محترم 

نگهبان همواره با بحران ناکارآمدی مواجه اند؟
- الگوی مشورتی مجمع فقهی و حقوقی شورای محترم 
نگهبان، برای تامين کننده ديدگاه های پژوهشی مورد 

نياز شورای محترم نگهبان چيست؟
- الگوی پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان در تامين 
نيازهای پژوهش��ی فقها و حقوقدانان شورای محترم 

نگهبان چيست؟
- راهكار پيشنهادی پژوهشكده شورای نگهبان برای 

تنقيح قوانين کشور چيست؟
- گزارش عملكرد ش��ورای محت��رم نگهبان پيرامون 

گردش علمی نخبگان در فرآيند تاييد و تفسير قانون 
چيست؟

پرسشگری از پژوهشکده شورای 
نگهب���ان

- ميزان گردش علمی نخبگان در پژوهشكده شورای 
نگهبان چقدر است؟

- آيا گزارش های پژوهشی منتشره از سوی پژوهشكده 
شورای نگهبان از سطح علمی و تجربی کافی برخوردار 

است؟
- الگوی حمايت و پش��تيبانی دانش��يك پژوهشكده 
شورای نگهبان در نحوه تاييد مصوبات مجلس شورای 

اسالمی بر اساس شرع و قانون اساسی چيست؟
- ديدگاه پژوهش��ی پژوهشكده ش��ورای نگهبان در 
تاييد مصوبات ناکارآمد مجلس شورای اسالمی توسط 

شورای محترم نگهبان چيست؟
- گزارش عملكرد پژوهشكده شورای نگهبان پيرامون 
گردش علمی نخبگان در فرآيند قانونگذاری چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملكرد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص 

نظارت بر وضعيت تنقيح قوانين در کشور چيست؟
- با عدم وجود تنقيح قوانين در کشور سازمان بازرسی 
کل کشور چگونه بر حس��ن اجرای قوانين نظارت می 

کند؟
- با مشخص نش��دن وضعيت قوانين سابق در قوانين 
جديد، چگونه می توان بر قوانين سابق و جديد نظارت 

داشت؟
- ميزان بهره مندی س��ازمان بازرس��ی کل کشور از 

نظارت پژوهش محور چيست؟
- آيا گردش علمی نخبگان در نظارت سازمان بازرسی 

کل کشور بر حسن اجرای قوانين وجود دارد؟
پرسشگری از رسانه های گروهی

- نقش رسانه های گروهی در دخالت دادن پژوهش و 
پژوهشگران در قانونگذاری کشور چيست؟ 

- نقش سازنده رس��انه های گروهی در زمينه سازی 
انجام تنقيح قوانين کشور چيست؟

- آيا همسويی با آسيب های قانونگذاری و بی توجهی 
به آن با رسالت رسانه های گروهی سازگار است؟

- آيا توجه به ناکارآمدی قوانين کشور در حل مشكالت 
زندگی مردم در ش��مار وظايف اجتماعی رسانه های 

گروهی است؟
- نقش سرنوشت ساز رس��انه های گروهی در تحول 

قانونگذاری و حل مشكالت زندگی مردم چيست؟
پرسشگری از اندیشمندان

 و نخب���گان
- جايگاه انديش��مندان و نخبگان در نهادينه س��ازی 

پژوهش در قانونگذاری کشور چيست؟
- ارزيابی انديشمندان و نخبگان از ميزان بهره مندی 
نمايندگان مجلس شورای اس��المی از دستاوردهای 

مراکز پژوهشی چيست؟
- به نظر انديشمندان و نخبگان عملكرد قانونگذاری 
کش��ور در خصوص تنقيح قوانين چگون��ه ارزيابی می 

شود؟
- آي��ا در قانونگذاری و حل مش��كالت زندگی مردم 

گردش علمی انديشمندان و نخبگان وجود دارد؟
- از نظر انديش��مندان و نخبگان جايگاه پژوهش در 

تنقيح قوانين کشور چيست؟
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امامعلیعليهالسالم:

خدا را، خدا را درباره نماز، که بهترين کردار و ستون دين شماست !

وز حدیث ر

ش��هادت در قاموس اس��الم کاری ترين ضربات را بر پيكر ظلم، جور، 
شرك و الحاد می زند و خواهد زد. 

گزارش

ساری
°27 °17

  شرکت آب منطقه اى قزوین در نظر دارد: یک دستگاه مینى بوس قابل شماره گذارى خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى یک 
مرحله اى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran) به شماره مزایده  1098001107000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

- موضوع مزایده : فروش یک (1) دستگاه مینى بوس قابل شماره گذاري با مشخصات ذیل:

- زمان و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول لغایت پنج روز پس از چاپ نوبت دوم (از تاریخ 98/07/08 
لغایت 98/07/14) 

- زمان و محل تحویل اسناد مزایده: 10روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده (حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
 (98/07/24

- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 
تضممین مورد قبول مطابق بندهاى ( الف، ب، پ، ج، چ و ح) ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتى ( موضوع تصویب نامه هیئت وزیران  به 
شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/9/22) مى باشد. تضمین ها باید حداقل سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و 

قابل تمدید نیز باشد.
IR940100004001119306377101 واریز نقدى به شماره حساب شبا بانک ملى شعبه امام خمینى قزوین -

مزایده گران موظف و مکلف هستند نسبت به تهیه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ فوق اقدام نموده و پس از بارگذارى در سامانه اصل 
تضمین را حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 به آدرس- میدان دروازه رشت- بلوار شهید باهنر- شرکت آب منطقه 

اى قزوین- دبیرخانه حراست تحویل نمایند.
-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند در ساعات ادارى به دفتر قراردادهاى شرکت مراجعه یا با تلفن هاى :  8- 33239655-

028 داخلى 220-219 تماس حاصل نمایند .
-  محل و زمان گشایش پیشنهادها: بازگشایى راس ساعت 13:30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 در اتاق مناقصات مزایده 

گزار خواهد بود.  
- زمان بازدید از خودروها : متقاضیان میتوانند از تاریخ 98/07/13 لغایت 98/07/20 از ساعت 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر نسبت به 

بازدید از خودروها اقدام نمایند.
  qzrw@wrm.ir و info@QZRW.ir : آدرس الکترونیکى

نوبت اول 98/07/08 
نوبت دوم 98/07/09    

ظرفیتپالك خودرومدلتیپنام خودروردیف
(نفر)

مبلغ سوختشماره موتوررنگ
تضمین(ریال)

مینى بوس 1
هیونداى

سفید 7919-897 الف 138812کروز
روغنى

85,000,000گازوئیل37912009411003

قانونگذاری؛ از آنچه که هست تا آنچه که باید!؟ 
روزنامهسیاستروزبراساسگزارشرسمیسال1397مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیپرسشگری)2( میکند:

تاکنون موضوع آسيب شناسی قانونگذاری در ايران از سوی پژوهشگران و نويسندگان 
بس��ياری مورد توجه قرار گرفته اس��ت و هر يك به تناسب تخصص و تجربه خود به 
اين موضوع مهم پرداخته اند. نكته قابل توجه در اين دس��ت پژوهش های آس��يب 
شناسانه، قابليت استناد يا اصوال مستندسازی ديدگاه ها و نظرات به شواهد عينی و 
واقعيت های متقن اس��ت. انتشار گزارش »آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري 
اسالمي ايران« )ويرايش اول( از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اين 
سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خيل 
عظيم آس��يب های ريز و درش��ت در حوزه قانونگذاری، نش��انه چيست؟ قانونگذاری 
کشور با اين همه آسيب و مشكالتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضالت ساير 
بخش های جامعه بويژه حل مشكالت متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا 
که قبل از هر کاری خود نيازمند تغيير و تحول اس��ت! نظر به اينكه بيان آس��يب ها 
دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سياس��ت روز بر طبق رس��الت رسانه ای 
خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی را مبنای پرسشگری آگاه 
ساز از تقسيم کار ملی در حوزه قانونگرايی کشور قرار داده است تا به ريشه يابی علل 
و آثار آس��يب ها بپردازد. اميد اس��ت که پاسخگويی به هنگام دستگاه ها و نهادهای 
مربوط��ه بتواند به گس��ترش گفتمان تحول در قانونگذاری ب��رای انتخابات پيش رو 
کمك بس��زايی نمايد. اين نوش��تار به چهار مورد از آسيب های قانونگذاری در کشور 

می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان و همراهان می گذرد:

اشاره

5. عدم تبيين قانوني جايگاه نهادهاي پژوهشي در فرايند تقنين 
6. نبود نظام تنقيح قوانين 

7. مشخص نشدن وضعيت قوانين سابق در قوانين جديد 
8. وجود احكام تكراری در قوانين 

دكترمحمدرضاناریابيانه

شهید همت:


