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مقدمه
»آس��يب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« )ويرايش اول( موضوع 
گزارش رس��می ش��ماره 16080 اس��ت که در س��ال 1397/07/07 توسط مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی منتش��ر شده است. اين پژوهش به سفارش 
معاونت پژوهش های سياسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق 
عمومی( انجام ش��ده اس��ت. گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش ش��امل آقايان 
علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، س��يد مجتبي حس��يني 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، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. 
ناظ��ران علمي گزارش نيز آقايان جليل محبي و احمد حكيم جوادي اس��ت. برای 
پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آس��يب شناس��ی قانونگذاری کشور، عينا از 
متن گزارش رسمی ياد شده در آسيب های مختلف استفاده شده است که هر گونه 
ش��ائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء برداشت سياسی و جناحی را از 
بين ببرد. نقل عين مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در 
توضيح آسيب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غيرقابل انكاری است که توسط 
جمعی از پژوهش��گران )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 ش��ورای اس��المی، مرکزی اس��ت که قانونا در ساختار 
تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقيقاتی 
آن عمل می کند و رياس��ت آن توسط رييس مجلس شورای اسالمی منصوب می 
ش��ود. گزارش های منتش��ره از سوی مرکز پژوهش ها س��ندی رسمی و متقن با 
قابليت استنادی، اطمينان بخشی، روايی و پايايی نتايج است. سفارش دهنده اين 
پژوهش معاونت پژوهش های سياسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی 
)گروه حقوق عمومی( اس��ت که هر دو از بخش های تابعه مستقيم مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی هستند. اعالم رسمی آسيب های حوزه تقنين از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، دليل پذيرش تحقق آنهاست و کار را 
بر محققان اين حوزه در امر اثبات و تحليل آسيب ها آسان نموده است 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 نيست. رسميت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی مويد اين حقيقت است که در انتخاب موضوع 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 شده است. به عبارت ديگر انجام پژوهش و انتشار 
اين گزارش، وظيفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی بوده و نوعی 
نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار اين گزارش به معنای واقعی کالم، 
دليل روش��ن 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 آس��يب های قانونگذاری و پرسش��گری مستمر پيرامون علل و آثار آن می تواند 
افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانين در راستای حل مشكالت 

زندگی مردم را پيش چشمان ملت بزرگوار ايران مجسم سازد.

9 فقدان آش���نايي كافی برخي نمايندگان با نظامات 
قانونگذاری 

در ادبي��ات حقوقي، قانونگذاري داراي اقتضائات و نظاماتي اس��ت که علي القاعده 
هريك از نمايندگان ملت در مجلس مي بايست با آنها آشنايي داشته باشند. منابع 
حقوق عمومي در مقام بيان و تبيين اين نظامات برآمده اند که در قوانين، خصوصا 
قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس ذکر شده اند. به موجب قانون اساسي 
و به تبع آن قانون آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي، نظامات قانونگذاري 
داراي الزامات ش��كلي و محتوايي است. الزامات شكلي که از آن تعبير به تشريفات 
قانونگذاري مي شود و الزامات محتوايي که تضمين کننده سالمت و دقت شرعي و 
تخصصي قانون است. به رغم ضرورت آشنايي نمايندگان با اين نظامات، شاهد آن 
هستيم که در مواردي تعدادي از نمايندگان محترم، خصوصا برخي از افرادي که به 
تازگي وارد فضاي قانونگذاري شده اند و دوره اول حضور در مجلس شوراي اسالمي 
را تجربه مي کنند، آشنايي کامل و جامعي در اين زمينه ندارند و الزم است، آموزش 

هاي عمومي حضور ايشان در کميسيون هاي تخصصي پيش بيني شود.

10 فقدان آشنايی كافی برخی نمايندگان با اقتضائات 
اجرايی 

در مسير دستيابي به اهداف طراحي شده، قانوني راهگشاست که متناسب با شرايط 
و اقتضائات و همچنين با توجه به معضالت اجرايي کشور، صحيح ترين و سهل ترين 
مس��ير را پيش روي مجريان قرار دهد. ازاين رو در هنگام مطرح شدن هر طرح يا 
اليحه اي، بايد متناس��ب با شرايط اجرايي موجود کشور، از برترين ابزارها استفاده 

شود. اين در حالي است که برخي از نمايندگان مجلس به داليل مختلفي ازجمله 
عدم آش��نايي با موضوع طرح ها و همچنين عدم تعامل مس��تمر با دولت خصوصا 
دستگاه اجرايي ذيربط، در برخي موارد، بدون در نظر گرفتن اقتضائات اجرايي کشور 

اقدام به اظهار نظر درخصوص يك طرح يا اليحه مي کنند.

11ع���دم رعاي���ت تناس���ب تحصي���ات و تخص���ص 
نماين���دگان در برخ���ی م���وارد ب���ا نيازه���اي تخصص���ی 

كميسيون های مجلس
از آنجاکه مصوبات مجلس براي همه الزم االجرا تلقي مي شود و حقوق و تكاليف 
مردم و دولت را به نحو مستقيم تحت تأثير قرار مي دهد، بايد متشكل از متخصص 
تري��ن افراد و مجرب ترين آنها در حوزه هاي گوناگون به ويژه حوزه حقوق باش��د 
تا با تصويب قوانين دقيق و قابل اجرا، کش��ور را در مس��ير پيش��رفت هدايت کند. 
مه��م ترين ويژگي نماين��دگان مجلس، بعد از تقوا و تعهد ب��ه آرمان هاي انقالب 
اسالمي و مباني جمهوري اسالمي ايران، داشتن تخصص و تحصيالت الزم متناسب 
با نيازهاي تخصصي کميس��يون هاي مجلس اس��ت. اين در حالي اس��ت که بعضا 
نيازهاي تخصصي کميسيون هاي مجلس با تحصيالت و تخصص برخي نمايندگان 
عضو ارتباطي ندارد. فارغ از ريشه هاي اصلي اين آسيب که به ويژگي هاي تعيين 
شده قانوني براي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي و نيز رويكرد عمومي 
در قبول و يا رد يك نماينده باز مي گردد، حل اين معضل را مي بايس��ت در نوع 
انتخاب نمايندگان براي کميسيون هاي تخصصي جستجو کرد. اگر چه قانونگذار به 
موجب مواد قانون آيين نامه داخلي مجلس، مانند ماده )40(، بررس��ي تحصيالت، 
تجربه و سابقه عضويت در کميسيون ها )در صورت وجود سابقه نمايندگی( را جزء 
مراحل بررس��ي صالحيت نمايندگان جهت عضويت در کميسيون هاي تخصصي 
دانسته است، با اين وجود، الزامي به رعايت تناسب ميان تخصص و نياز کميسيون 

ها وجود ندارد. 

12 اش���تغال برخ���ي نمايندگان به ام���ور محلي حوزه 
انتخابيه و عدم توجه كافي به مصالح ملی 

نمايندگان مجلس پس از برگزيده ش��دن در انتخابات نماينده همه ملت محسوب 
مي شوند و بر همين اساس در برابر تمام ملت مسئول هستند. هرچند نمايندگان 
از يك حوزه انتخابيه برگزيده شده اند اما بايد با در نظر گرفتن مصالح ملي و بدون 
توج��ه به مطالبات و مصالح منطقه اي اقدام به انجام وظايف نمايندگي کنند. اين 
درحالي است که برخي نمايندگان به داليل متعددي ازجمله پاسخگويي به وعده 
هاي انتخاباتي که بعضا خارج از حيطه وظايف نمايندگي اس��ت، به جاي توجه به 
مصالح ملي، حل معضالت و مش��كالت مربوط ب��ه حوزه انتخابيه خويش را وجهه 
همت خود قرار مي دهند. کشور با مسائل بسيار مهم و حياتي در حوزه هاي مختلف 

اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و... روبروس��ت ک��ه در غالب موارد، از طريق طرح ها و 
لوايح، در مس��ير تصميم گيري مجلس قرار مي گيرند. بي ترديد مطالعه و بررسي 
کارشناس��ي اين مسائل منطبق با فرايندي که در قريب به 40 ماده از قانون آيين 
نامه داخلي مجلس پيش بيني ش��ده اس��ت، زمان و وقتي قابل توجه را مي طلبد. 
الزم اس��ت نمايندگان خصوصا در کميسيون هاي تخصصي، طرح ها و لوايح را به 
دقت مطالعه کنند  و با کارشناس��ان ذيربط، ذينفعان و ساير اقشار مرتبط جلسات 
کارشناسي و تعامل داشته باشند، پيشنهادهاي اصالحي را بررسي کنند و تمام اينها 
تنها بخشي از وظايفي است که نماينده مجلس بر عهده دارد و طبيعتا انجام ساير 

وظايف نمايندگي نيز بايد در کنار اين موارد سنجيده شود.

13 فقدان شفافيت كافي در عملكرد نمايندگان در 
فرايند تقنين و عدم اطاع رس���اني كافي و عمومي در 

اين باره
فراين��د قانونگذاري از زمان تهيه پيش نوي��س تا تصويب مجلس و درنهايت تأييد 
شوراي نگهبان و يا در برخي موارد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، داراي 
مراحل متعددي اس��ت که هر يك از 290 نماينده مجلس نقش و تأثير مهم و به 
نسبت متفاوتي در اين فرايند دارند. اما از آنجا که در نهايت امر، خروجي اين فرايند 
در قالب مصوبه مجلس ارائه مي شود، تأثير هر يك از نمايندگان، به تفكيك قابل 
بررسي و ارزيابي نيست، عدم شفافيت تأثير نمايندگان در فرايند تقنين، باعث مي شود 
که برخي نمايندگان، فعاليت کافي در اين امر نداش��ته باشند و به درستي وظايف 
نمايندگي را به انجام نرسانند. يكي از مهم ترين مراحل تصويب قانون، بررسي آن 
در کميسيون هاي تخصصي است. لوازم و الزامات شفافيت در امر قانونگذاري است 

که کمك شاياني به انتخاب صحيح تر مردم در دوره هاي بعدي مي کند.
ب��ه منظور واکاوی دقيق آس��يب های فوق الذکر و ريش��ه يابی عل��ل و آثار آنها، 
پرسشگری از تقسيم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگويی بموقع 
تقس��يم کار ملی موجب تقويت گفتمان تحول قانونگ��ذاری در زمان باقيمانده تا 

انتخابات دوره جديد مجلس شورای اسالمی می شود.
پرسشگریازمجمعتشخيصمصلحتنظام

- الگوی مصلحت سنجی مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
- آيا اعضای محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصلحت سنجی های خود 

از شيوه های سنتی استفاده می کنند؟
- آيا تداوم و تش��ديد مشكالت در زندگی مردم نشانگر ناکارآمدی مصوبات مجمع 

تشخيص مصلحت نظام نيست؟
- الگوی پايش تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله در مجمع تشخيص مصلحت 

نظام چيست؟
- الگوی پايش تحقق سياس��ت های کلی نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام 

چيست؟

پرسشگریازدولت
- مش��كالت بخش های اجرايی کش��ور با ناآش��نايی نمايندگان مردم با اقتضائات 

اجرايی کشور چيست؟
- ميزان تعامل تخصصی وزارتخانه ها و اس��تانداری ها با کميسيون های تخصصی 

مجلس شورای اسالمی چقدر است؟
- راهكار پيش��نهادی دولت برای آش��نايی هرچه بيش��تر دس��تگاه های اجرايی با 

اقتضائات قانونگذاری چيست؟
- اصوال پايش کارآمدی لوايح تنظيمی در دولت چگونه انجام می شود؟

- نحوه تخصيص منابع در دولت بر اس��اس آمايش س��رزمين انجام می ش��ود يا از 
طريق البی گری نمايندگان مجلس شورای اسالمی؟ 

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی
- حداقل آگاهی ها و تجربه های الزم برای نمايندگی مجلس شورای اسالمی چيست؟

- آيا مجلس شورای اسالمی متكفل ارائه آموزش های الزم نمايندگان منتخب مردم 
از نظر قانونگذاری و اقتضائات اجرايی کشور است؟

- آيا رش��د همزمان مش��كالت متعدد در زندگی مردم با تورم قانون و قانونگذاری 
دارای رابطه معنادار است؟

- آيا وضعيت فعلی تخصصی و تجربی نمايندگان مردم در دوره های اخير مجلس 
شورای اسالمی توانايی حل مشكالت متعدد در زندگی مردم را دارد؟

- نحوه توزيع نمايندگان در کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی از نظر 
نوع تحصيالت و تجربه تخصصی چگونه انجام می شود؟

- نظارت بر کارکردهای تخصصی کميسيون های مجلس چگونه صورت می گيرد؟
- اطالع رسانی عمومی گزارش عملكرد نمايندگان مجلس شورای اسالمی در حوزه 

تقنين و نظارت چگونه انجام می شود؟
پرسشگریازشوراینگهبان

- چ��را صالحيت نامزدهای فاق��د صالحيت علمی و تجربی قانونگذاری از س��وی 
شورای محترم نگهبان تاييد می رشود؟ 

- آيا افت تدريجی ويژگی های تخصصی دوره های اخير مجلس شورای اسالمی به 
دليل نحوه تاييد صالحيت نامزدهای نمايندگی توسط شورای محترم نگهبان نيست؟

- چرا ش��ورای نگهبان از نظارت استصوابی خود در امور تخصصی و فنی مربوط به 
نظامات قانونگذاری و اجرايی کشور در تاييد صالحيت ها استفاده نمی کند؟

- آيا تداوم و تش��ديد مش��كالت متعدد در زندگی مردم دليلی بر ناکارآمدی نحوه 
تاييد صالحيت نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی از نظر تخصصی و تجربی و 

تصويب قوانين ناکارآمد نيست؟
- منظور از احراز صالحيت برای نمايندگی مردم در مجلس ش��ورای اسالمی صرفا 

در امور سياسی و عمومی است؟
پرسشگریازمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی

- آيا با انتش��ار چند جزوه پيرامون وضعيت بخش های گوناگون کش��ور می توان 
اطالعات الزم برای تصميم گيری های کالن کش��ور را برای نماينگان تازه وارد در 

مجلس شورای اسالمی تامين کرد؟
- آيا تداوم تصويب قوانين ناکارآمد نش��انه بارز استفاده نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی از مشاوره های غيرکارشناسی و سنتی نيست؟ 
- ميزان آگاهی ها و تجربه های مورد نياز برای نمايندگی مجلس شورای اسالمی 

در چند دوره گذشته چگونه ارزيابی می شود؟
- دلي��ل عدم بهره مندی نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی از امكانات علمی، 

پژوهشی و اطالع رسانی موجود در مجموعه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- آيا با وجود و تداوم شيوه قانونگذاری غيردانشيك می توان به حل مشكالت متعدد 

در زندگی مردم از طريق وضع قوانين کارآمد اميد داشت؟
- نقش رس��انه های گروهی در جلوگيری از راه يابی نمايندگان ناآگاه به نظامات 

قانونگذاری و اقتضائات اجرايی به مجلس شورای اسالمی چيست؟
- وظيفه رسانه ها در آگاه سازی جامعه برای انتخاب نمايندگان دارای علم و تجربه 

کافی چيست؟
- نقش رس��انه های گروهی در ش��فاف س��ازی عملكرد نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- رس��انه های گروهی در اطالع رسانی عمومی پيرامون عملكرد قانونگذاری کشور 

چه نقشی دارند؟
پرسشگریازانديشمندانونخبگان

- انديشمندان و نخبگان کشور ميزان آگاهی نمايندگان مجلس شورای اسالمی را 
طی ده دوره گذشته چگونه ارزيابی می کنند؟

- از نظر انديش��مندان و نخبگان آيا آگاهی نماين��دگان مردم به اقتضائات اجرايی 
کشور در قانونگذاری کارآمد نقش دارد؟

- ب��ه نظر انديش��مندان و نخبگان قوه مقننه برای قانونگ��ذاری کارآمد به چه نوع 
تخصص ها و تجاربی نيازمند است؟

- از ديدگاه انديشمندان و نخبگان، آيا جمع بين رويكرد محلی و ملی در عملكرد 
نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ممكن است؟

- آيا گردش علمی انديش��مندان و نخبگان برای ايجاد ش��فافيت کافي در عملكرد 
نمايندگان در فرايند تقنين در مجلس شورای اسالمی کافی است؟
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شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

الف- شرح مختصر :
1- اجراى داربست (بستن و باز کردن) به مقدار مورد نیاز جهت بازرسى سرویس ، تعمیر قالب و چرخهاى هوك و شافت

2- تعمیرات اساسى 210 جرثقیل از 1 تن تا 15 تن 
3- پروژه تعدیل پذیر نمى باشد

ب- برآورد کارفرما / محل و مدت انجام
1- برآرود کارفرما به مبلغ 10/723/856/520 ریال مى باشد.

2- محل انجام پروژه خوزستان ، شرکت نفت و گاز آغاجارى در شعاع 70 کیلومترى شهرستان امیدیه
3- مدت انجام پروژه 12 ماه و دوره نگهدارى 3 ماه مى باشد.

ج- شرایط مناقصه گران متقاضى
- داشتن سابقه مشابه در زمینه تعمیر جرثقیلها

- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنى معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعى و یا تاییدیه گواهى ایمنى سایر استان ها از استان خوزستان هنگام ارزیابى الزامى است.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 536/193/000 ریال و همچنین 10 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات مى باشد.

- مناقصه گران بر اساس بند الف ماده 16 آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات ارزیابى کیفى مى شوند.
- هزینه درج آگهى در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه مى باشد.

- ارائه آگهى تاسیس و آخرین تغییرات معتبر
- مناقصه گران موظفند آنالیز بهاى مبلغ پیشنهادى تهیه ، تکمیل و همراه پیشنهاد نرخ (پاکت *ج*) ارائه دهند و در صورت عدم ارائه تجزیه بها نرخ پیشنهادى قرائت نمى شود .

- متقاضى بر اساس ماده 22 قانون برگزارى مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مکاتبات مى باشد و ارسال هر گونه مکاتبه به دور نگار  اعالمى به منزله تصدیق دریافت آن از سوى متقاضى است.
- قیمت ها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

د- محل ، زمان و مهلت دریافت مدارك مناقصه گران
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت کتبى به آدرس ذیل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارك ارزیابى کیفى اقدام نمایند.

ضمنا مى بایستى ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در فرمهاى مزبور تکمیل و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاریخ 98/9/5 و آخرین مهلت تحویل و گشایش پیشنهادها  تا ساعت 10/30 تاریخ 98/9/16 مى باشد در صورت تغییر تاریخ هاى مذکور در اسناد مناقصه به مناقصه گران تایید شده اعالم خواهد شد 

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد خوزستان – امیدیه – محوطه صنعتى – ساختمان 300- اتاق 303- امور حقوقى و قراردادها تلفن 06152627701
 http:/iets.mporg.ir             www.shana.ir           www.nisoc.ir

قانونگذاری سنتی، ناتوان در حل مشکات زندگی مردم!؟ 
9. فقدان آشنايي كافي برخي نمايندگان با نظامات قانونگذاري 
10. فقدان آشنايي كافي برخي نمايندگان با اقتضائات اجرايي 

11. عدم رعايت تناسب تحصيات و تخصص نمايندگان در برخي موارد با نيازهاي تخصصي كميسيون هاي مجلس
12. اشتغال برخي نمايندگان به امور محلي حوزه انتخابيه و عدم توجه كافي به مصالح ملي 

13. فقدان شفافيت كافي در عملكرد نمايندگان در فرايند تقنين و عدم اطاع رساني كافي و عمومي در اين باره
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