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شرح ماجرا
- قانون اصالح ماده )1( قانون رفع برخی موانع توليد و س��رمايه 
گذاری صنعتی مصوب س��ال 1386 در تاري��خ 1388/06/17 به 

تصويب مجلس شورای اسالمی رسيده است.
- تاريخ اجرای اصالحيه 1387/07/01 اعالم شده است.

- اص��ل قانون مورد ايراد ش��ورای نگهبان قرار گرفته و در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1387/08/25 موافق با مصلحت 

نظام تشخيص داده شده است.
- آغاز اجرای اصالحيه يک س��ال و 34 روز قبل از تصويب اصل 
قانون در مجلس ش��ورای اسالمی و 55 روز قبل از تصويب اصل 

قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
- بر اساس متن بارگذاری شده در سامانه قوانين و مقررات مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در نام��ه رييس جمهور 
وق��ت به معاونت برنامه ريزی و نظ��ارت راهبردی رييس جمهور 
تاري��خ تصويب اص��ل قانون در مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

1387/08/05 قيد شده است.

تحلیل و بررسی
-تصويباصالحيهغلطدرمجلسشورایاسالمی:

از مجلس شورای اسالمی با دارابودن ساختار تشکيالتی و حدود 
280 نماينده و چند ده کميسيون تخصصی و مرکز پژوهش ها، 
پذيرفته نيست که در مس��ير قانونگذاری خطای سهوی در درج 
تاريخ در قوانين صورت گيرد. آثار و تبعات اين دس��ت اشتباهات 
می تواند به آسيب رسانی به وجهه قانون و قانونگذاران در جامعه 
منجر ش��ود. يک مورد از اين دس��ت اشتباهات نيز برای دستگاه 
قانونگذاری با 113 سال سابقه قانونگذاری زياد است و بايد مراقبت 
های الزم برای پيش��گيری از وقوع آن قب��ل از هر گونه تصويب 

صورت گيرد.
-بیتوجهیشوراینگهباندرتاييدمصوبه:

اشتباه فاحش تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون در مجلس شورای 
اسالمی با بی توجهی شورای نگهبان عينا مورد تاييد قرار گرفته 
است. تاييد اين دست مصوبات حاوی غلط های آشکار می تواند به 

اعتماد عمومی نهادهای قانونگذاری در کشور لطمه بزند. 
-ابالغاصالحيهغلطتوسطمجلسشورایاسالمی:

اصالحيه با تاريخ اشتباه از سوی مجلس شورای اسالمی به دولت 
جهت اجرا ابالغ ش��ده است. حتی در مس��ير ابالغ برای اجرا نيز 
خطای انجام ش��ده اصالح نشد. در مسير ابالغ نيز توجه کافی به 

وجود خطا در قانون نشده است.
-ابالغاصالحيهغلطتوسطدولت:

ظاهرا اصالحيه ح��اوی خطای درج تاريخ اصالحيه نيز توس��ط 
دولت به دس��تگاه های اجرايی جهت اجرا ابالغ شده است بدون 
آنکه نسبت به اشتباه درج تاريخ در زمان اعتبار اصالحيه اشاره و 
اقدامی صورت گيرد. بی توجهی دولت نيز در اين زمينه قابل تامل 
است. ظاهرا در ابالغيه رييس جمهور وقت به معاونت برنامه ريزی 
و نظ��ارت راهبردی رييس جمهور تاري��خ تصويب اصل قانون در 

مجمع تشخيص مصلحت نظام بصورت اشتباه اعالم شده است.
-بیتوجهیدستگاههاینظارتیدرپيشگيریازتصويب

واجرایقوانينغلط:
با وجود خطای فاحش در تاريخ اجرای اصالحيه، دس��تگاه های 
نظارتی نيز نسبت به موضوع بی توجه بوده اند. حسن اجرای قانون، 
جريان مستمری است که از زمان اعتبار قانون آغاز می شود. چنانچه 
امر نظارت با دقت و بالفاصله پس از تايخ اعتبار قانون صورت می گرفت 

به راحتی وجود خطا در قانون مشخص می شد.
-عطفبماسبقشدننابجایاجرایاصالحيهبدونذکر

ترتيباتآندرقانون:
با توجه به تقدم تاريخ اصالحيه نس��بت به اصل قانون، عطف بما 
س��بق ش��دن اصالحيه بدون ذکر ترتيبات آن در قانون است که 
خالی از ابهام در اجرا نيست. اصوال قوانين عطف بماسبق نمی شود 
مگر اينکه داليل و ترتيبات آن در قانون جديد قيد شود تا مردم و 

مجريان قانون در مواجهه با آن دچار مشکل نشوند.
-تاثيرنابجایگذشتهدرآيندهقانون:

اين دس��ت اش��تباهات با در هم شکستن ترتيبات زمانی به گونه 
ای خ��اص قانون مضارع را در قانون ماضی بصورت غيرقاعده مند 
اثرگ��ذار می نمايد. اجرای اصالحيه قانون که معموال پس از اصل 
آن تصويب می شود با خطای درج تاريخ، به قبل از تصويب اصل 
قانون منتقل شده است که نزد مجريان و مردم از ابهام برخوردار 

است.
-ابهامحقوقیدراجرایاصالحيه:

با وج��ود تقدم تصويب اصالحيه بر تصويب اص��ل قانون، اجرای 
اصالحيه از نظر ماهيتی با اش��کال مواجه است زيرا قانونی را که 
هنوز تصويب نشده نمی توان اصالح کرد و اجرای اصالحيه قبل 
از اجرای اصل قانون محل ابهام است که نيازمند توضيح و تفسير 
اس��ت. وقوع برخی اشتباهات به پيچيدگی و بغرنج شدن اجرای 

قوانين می انجامد.
-ابهامدراجرایاصلقانون:

اجرای اص��ل قانونی که تصويب اصالحيه آن بر تصويب اصل آن 
تقدم دارد دارای ابهام است. می توان اين سوال را مطرح کرد که 
اصل قانون مهم اس��ت يا اصالحيه آن و اج��رای کداميک دارای 
ارجحيت اند. اين دست اشتباهات در سطح مجريان قانون و جامعه 
با تفسيرهای سليقه ای مواجه می شود و قانونگرايی را در جامعه 

با مشکل مواجه می سازد.
-ب�یدقتیدردرجتاريختصويبقوانينواصالحيههای

آنها:
وجود بی دقتی در درج تاريخ بر تصويبيه های قانونی و اصالحيه 
های آن نشانه بی توجه نظام قانونگذاری بر درج مشخصات فنی 
قوانين اس��ت. ريشه يابی اين ايراد به نبود اراده کافی برای تنقيح 
قوانين مربوط می شود. شايسته است که برای هر مصوبه فهرست 
کنترلی تهيه و به عنوان پيوست به همراه مصوبه برای تصويب به 
صحن علنی ارسال شود. با گسترش روش های کنترلی می توان به 
دقت افزايی جريان تصويب در مجلس شورای اسالمی اميدوار بود.

-عدمنظارتبرنگارشقانون:

اين دس��ت خطاها نشانه نبود نظارت بر نگارش قانون است. الزم 
است که قوانين قبل از تصويب و ابالغ از نظر مشخصات ظاهری 
و فنی و شناس��نامه ای مورد بازبينی دقيق قرار گيرد. شايسته 
اس��ت که در هيات رييس��ه يا معاونت ها يا مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی محلی يا گروهی به عنوان متولی اين امر 

مهم با اختيارات قانونی تعيين شوند.
-عدماصالحخطاه�ایقانونگذاریبهدليلعدمتنقيح

بموقعآنها:
اش��تباهات موجود در شناسنامه قوانين در قانونگذاری به دليل 
عدم وجود تنقيح قوانين به س��رعت مورد شناس��ايی قرار نمی 
گيرد و معموال از ديد کارشناس��ان پنهان اس��ت و به دليل عدم 
کاربرد ش��ايد تا س��اليان دراز شناخته نشود. س��ال هاست که 
موضوع تنقيح قوانين کشور عليرغم داشتن قانونی مستقل، اجرا 
نشده اس��ت. ناکامی چندباره اين کار نش��ان از دشواری مسير 
تنقيح قوانين کش��ور دارد. 113 س��ال قانونگذاری، بيش از 13 
هزار قانون و ميليون ها مصوبه، آيين نامه، دس��تورالعمل، نظام 
نامه، بخشنامه و نامه های حاوی دستورات اداری و ساير قوانين 

نانوشته و... کاری نيست که براحتی قابل تنقيح و تنظيم باشد.
-نابجايیقرارگيریاصالحيهقبلازاصلقانون:

اين دست اشتباهات شناسنامه ای و مشخصات ظاهری قوانين 
موجب می ش��ود که جايگاه تاريخی قوانين دچار نوعی نابجايی 
و نادرستی در جانمايی تاريخی شوند و ممکن است که افراد در 
شناسايی اصل قانون و اصالحيه آن به لحاظ تاريخ تصويب دچار 
اش��تباه شوند. با وجود اش��تباه در اصالحيه قانون جايگاه آن در 

سلسله مراتب قوانين بصورت نابجا انجام خواهد شد. 
-نکوهشقانونگذاریعجوالنه:

به نظر می رسد که تقريبا همه خطاهای ظاهری در قانونگذاری 
محصول اقدامات ش��تاب زده و عجوالنه در قانونگذاری است که 
معم��وال در اين موارد کيفيت قانون و صحت آن فدای کميت و 
سرعت قانونگذاری می شود. به نظر می رسد حجم فراوان قوانين 
مصوب در سال و تعداد بسيار زياد جلسات علنی مجلس شورای 

اسالمی، س��طح کيفی قانونگذاری را با مش��کل مواجه ساخته 
اس��ت. مهم ترين اثر قانونگذاری عجوالنه، افت دقت در فرآيند 

قانونگذاری است.
-تورمقانونوقانونگذاری:

بروز خطا در تورم قانون و قانونگذاری دور از انتظار نيست. حجم 
ب��االی قانونگذاری، مش��غله فراوان نمايندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی و دس��تور کار فشرده در کميسيون ها و گرفتاری های 
متع��دد حوزه های انتخابيه موجب می ش��ود که دقت عمل در 
قانونگذاری بطور محس��وس کاهش يابد. سرعت فراوان و حجم 

انبوه قانونگذاری احتمال بروز خطا را افزايش می دهد.
-بیتوجهیقانونگذارانبهويژگیهایجزيیولیمهم

قانون:
اينگونه به نظر می رس��د که قانونگذاران نسبت به پيشگيری از 
بروز و تکرار اش��تباهات مشابه دارای بی توجهی هستند که اين 
مهم می تواند به جايگاه قانون و قانونگذاری در کشور لطمه وارد 
نمايد. ش��ايد نظر نماينگان مردم اين است که ماهيت ومحتوای 
قوانين ب��ر ويژگی های فنی و ظاهری و شناس��نامه ای قوانين 

ارحجيت دارد. 
- سردرگمی مردم در انطباق رفتار خود با قانون:

قانونگ��ذاری همراه با خطا و اصالحيه های ف��راوان مردم را در 
انطباق رفتارهای خود با قانون دچار سردرگمی می کند. قانون 
باثب��ات و بدون خطا می تواند الگوی رفتار مردم قرار گيرد. اين 
دست خطاها به شان و جايگاه قانون، قانونگذاری و قانونگذاران و 

الگوهای مورد نظر آنها در جامعه لطمه وارد می سازد.
-سردرگمیمجريانقانوندرچگونگیاجرا:

بروز خطاهای قانونگذاری، مجريان قانون را در اجرا دچار ترديد 
م��ی کند که واقعا بايد به اصل قان��ون عمل نمايند يا اصالحيه 
آن؟ باز شدن باب تفسيرهای شخصی و ديدگاه های سليقه ای 
نيز می تواند مجريان قانون را برای بهره برداری س��وء اس��تفاده 
کنندگان تحت فش��ار قرار دهد. احتياط بي��ش از حد مجريان 
قانون و بی اطالعی آنان از قواعد قانونگذاری موجب موش��ود که 
در اينگونه موارد، اجرای قانون مس��کوت بماند و با تفس��يرهای 

سليقه ای همراه شود.
-بیاعتمادیمردمبهنظامقانونگذاریپرازاشتباه:

اصوال اعتماد نهادی به قانونگذاری دارای اشتباه و خطا، به سختی 
ص��ورت می گيرد که اين امر به کاهش جامعه پذيری قانون در 
جامعه و بر هم خوردن موازنه حقوق و تکاليف در جامعه منتهی 
می ش��ود. وجود هر گونه ضعف در نظام قانونگذاری بالفاصله در 
جامعه بازتاب دارد و مردم بر اس��اس آن به رفتار خود ش��کلی 

تازه می دهند.
برای بررس��ی هر چه بيش��تر خطاهای قانونگذاری چاره ای جز 
پرسشگری از تقس��يم کار ملی در نظام قانونگرايی وجود ندارد. 
چنانچه اين موضوع با پاسخگويی بهنگام دستگاه ها و نهادهای 
مس��ئول همراه شود می توان گفتمان تحول قانونگرايی را برای 

دوره جديد انتخابات مجلس شورای اسالمی فراگير سازد.

پرسش���گری از مجم���ع تش���خیص مصلح���ت 
نظام

- آي��ا س��ردرگمی مردم در انطب��اق رفتار خود ب��ا قانون امری 
مصلحت انديشانه در حوزه قانونگذاری است؟

- آي��ا بی اعتمادی مردم ب��ه نظام قانونگذاری پر از اش��تباه به 
مصلحت کشور است؟

- آي��ا کاهش جامعه پذيری قانون در جامعه خالف مصالح نظام 
است؟

- آي��ا بر هم خ��وردن موازنه حقوق و تکالي��ف در جامعه در اثر 
قانونگذاری دارای خطا، مصالح کشور را به خطر نمی اندازد؟

- نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون بروز خطا 
در قانونگذاری چيست؟

پرسشگری از دولت 
- اصوال دولت ها اصالحيه غلط را چگونه اجرا می کنند؟

- آيا تورم قانون و قانونگذاری که مولد بروز اشتباه در قانونگذاری 
می شود دولت را در اجرای قوانين با دشواری مواجه نمی سازد؟

- تدبير دولت با س��ردرگمی مجريان قانون در چگونگی اجرای 
قوانين دارای اشتباه چيست؟

- آيا ش��يوع تفس��يرهای نادرست پيرامون اش��تباهات رايج در 
قانونگذاری، اجرای قوانين را دشوار نمی سازد؟

- دولت برای پيش��گيری از زمينه های س��وء استفاده از قوانين 
دارای اشتباه چه می کند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- دالي��ل تصويب اصالحيه غلط در مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- چرا اصالحيه غلط توسط مجلس شورای اسالمی برای اجرا به 

دولت ابالغ می شود؟
- داليل عطف بما سبق شدن نابجای اجرای اصالحيه بدون ذکر 

ترتيبات آن در قانون چيست؟
- عوامل بی دقتی در درج تاريخ تصويب قوانين و اصالحيه های 

آنها در مجلس شورای اسالمی چيست؟
- برای عدم نظارت بر نگارش قانون در مجلس ش��ورای اسالمی 

چه تدابيری انديشيده شده است؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- داليل تاييد اصالحيه غلط قوانين در شورای نگهبان چيست؟

- آيا اجرای اصالحيه قانون قبل از اجرای اصل آن مغاير با رويه 
قانونگذاری است؟

- آي��ا اجرای اصل قانونی که پ��س از اصالحيه آن دارای اعتبار 
شده است با ابهام همراه نيست؟

- داليل ب��ی توجهی قانونگذاران )در مراح��ل تدوين، تصويب، 
تاي��ی، اجرا و نظارت( ب��ه ويژگی های جزيی ول��ی مهم قانون 

چيست؟
- چرا خطاهای قانونگذاری در نزد قانونگذاران کم اهميت جلوه 

می کند؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- داليل بی توجهی دستگاه های نظارتی در پيشگيری از تصويب 

و اجرای قوانين غلط چيست؟
- بر تاثير نابجای گذشته در آينده قانون )جابجايی تاريخ اعتبار 

اصالحيه و اصل قانون( چگونه می توان نظارت کرد؟
- به نظر س��ازمان بازرسی کل کش��ور آيا عدم اصالح خطاهای 

قانونگذاری به دليل عدم تنقيح بموقع آنها نيست؟
- نظارت پيش��گيرانه از قرارگيری نابجای اصالحيه قبل از اصل 

قانون چگونه انجام می شود؟
- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرسی کل کشور در مورد 

بروز خطاهای قانونگذاری و اجرا چيست؟

با فعاليت های اش��تغال زايی بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
780 شغل در استان قم ايجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی بنياد برکت، معاون توسعه ی کارآفرينی اجتماع محور 
بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرم��ان حضرت امام)ره( با اع��الم اين خبر گفت: 
امس��ال و برای اولين مرتبه، بنياد برکت 300 طرح اشتغال زايی اجتماع محور 
را در قالب مدل »س��حاب« )سرمايه گذاری حمايتی اشتغال برکت( در استان 

قم اجرا می کند که باعث ايجاد 780 شغل در اين استان خواهد شد.
رضا راضی زاده ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده با فرمانداران و بخشداران 
بخش های پنج گانه ی استان قم، از هر بخش، پنج و در مجموع، 25 روستا به 

عنوان نقاط هدف فعاليت های اشتغال زايی بنياد برکت انتخاب شده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر با تشکيل کارگروه اشتغال در روستاهای 
هدف، فرآيند اهليت س��نجی فنی توسط مجری و تس��هيل گران بنياد برکِت 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( آغاز شده اس��ت. هم چنين پيش بينی 

می کنيم که تعداد روستاهای هدف اشتغال زايی افزايش يابد. 
معاون توسعه ی کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکت از عملياتی شدن تمامی 
اين طرح ها تا پايان س��ال ج��اری خبر داد و افزود: 780 ش��غل مورد نظر با 
توجه به ظرفيت ها و پتانسيل های منطقه ای، در رسته های شغلی ای هم چون 
صنايع دس��تی، پرورش دام سبک، قالی بافی، شيرينی پزی و مشاغل خدماتی 

ايجاد خواهد ش��د. راضی زاده در ادامه با اعالم اي��ن  مطلب که ايجاد يک صد 
طرح اش��تغال زايی برای طالب حوزه ی علميه پيش بينی ش��ده است، توضيح 
داد: ب��ا هماهنگی های انجام گرفته با مرکز خدمات حوزه های علميه، از 300 
طرح اشتغال زايی درنظر گرفته شده برای استان قم، يک صد طرح برای طالب 

حوزه ی علميه خواهد بود.
وی اف��زود: اي��ن مش��اغل در قالب ط��رح اجتماع محور »س��حاب« برای اين 
متقاضيان ايجاد می ش��ود. قرار ش��ده که رسته های ش��غلی متناسب را مرکز 
خدمات حوزه های علميه به بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 

اعالم کند تا در قالب طرح »سحاب« ايجاد و عملياتی شوند. 
معاون توس��عه ی کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکت در پايان اعتبار در نظر 
گرفته ش��ده برای ايجاد 780 ش��غل در اس��تان قم طی سال جاری را بالغ بر 
270 ميليارد ريال اعالم کرد. گفتنی اس��ت، بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان 
حض��رت امام)ره( با ه��دف ايجاد فرصت های کس��ب و کار، محروميت زدايی، 
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای س��طح زندگی و توزيع عادالنه ی 
امکان��ات و فرصت ه��ا، نهض��ت ايجاد اش��تغال را در مناطق مح��روم و کم تر 
برخوردار کش��ور راه اندازی کرده اس��ت. اين بنياد در ح��ال حاضر با حضور و 
فعاليت در 175 ش��هر و 8 هزار روس��تا، ايجاد يک صد هزار فرصت ش��غلی را 

برای سال 98 در دستور کار دارد.
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اجرای اصالحیه یک قانون قبل از تصویب اصل آن!!؟؟
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )26( رونمایی می کند:

اشاره

 شاید شنیدن این موضوع که یک قانون 
قب���ل از تصوی���ب اص���ل آن اصالحیه آن 
تصویب ش���ده اس���ت بس���یار تعجب آور 
باش���د. آیا می توان قبل از عمل به اصل 
ی���ک قانون ب���ه اصالحیه آن عم���ل کرد؟ 
ایندس���ت خطاهای قانونگذاری از جنبه 
های گوناگون قابل بررس���ی اس���ت و می 
تواند دالیل متعددی داشته باشد. نوشتار 
حاضر به طرح مس���اله و بحث و بررس���ی 
پیرام���ون این مش���کل و آثار ناگ���وار آن در 
نزد قانونگذاران و جامعه می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان  می گذرد:

دکترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:شايدبازبانطنزبتوانبرخیخطاهایقانونگذاری
راب�ازب�انلطي�فومليحبيانکرد.ايننوش�تارب�هارائه
کاريکلماتوره�ایتقس�يمکارملیپيرام�ونقوانينیمی
پردازدکهاصلآنپ�سازاجرایاصالحيهآنبهتصويب
رس�يدهاس�توهماکنونازنظرخوانن�دگانگرامیمی

گذرد:

مجمع تشخیص مصلحت نظام
- م��ردم در انطب��اق رفتار خ��ود با قوانين دارای اش��تباه، 

مصلحت انديشانه عمل می کنند!
- بی اعتمادی مردم به نظام قانونگذاری طی بيانيه ای اعالم 

کرد که قوانين پر از اشتباه به مصلحت کشور نيست!
- دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام از ارائه الگوی 

مصلحت انديشی نظام خبر داد!
- بررس��ی بر هم خوردن موازنه حقوق و تکاليف در جامعه 

در اث��ر قانونگذاری دارای خطا و به مخاطره افتادن مصالح 
کشور از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست!

- اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام از نحوه مصلحت 
انديشی پيرامون مشکالت زندگی مردم انتقاد کردند!

دولت 
- دولت اعالم کرد از اين پس اشتباهات موجود در تدوين 
لوايح را به عنوان تخلف از انجام وظيفه محسوب و متخلف 

را به کميته تخلفات اداری معرفی خواهد کرد!
- مديريت مستقل تورم قانون و قانونگذاری خواستار اجرای 

هر چه سريع تر قوانين در دولت شد!
- ستاد رسيدگی به امورسردرگم شدگان از قوانين اشتباه 

در دولت تشکيل شد! 
- مرکز تفس��يرهای نادرست پيرامون اش��تباهات رايج در 
قانونگ��ذاری از تدوين آيين نامه تفس��يرهای نادر پيرامون 

اجرای قوانين خبر داد!
- کميته رس��يدگی به قوانين دارای اش��تباه توسط دولت 
در ستاد مديريت بحران کشور )با رويکرد غافلگير دائمی( 

تشکيل شد! 
مجلس شورای اسالمی

- اليحه اصالح پيش��گيرانه قوانين دارای اشتباه از تصويب 
مجلس شورای اسالمی گذشت!

- س��امانه عدم ابالغ قوانين دارای خطا در مجلس شورای 
اسالمی رونمايی شود!

- عطف بما سبق شدن نابجای اجرای اصالحيه بدون ذکر 
ترتيبات به داليل نامعلوم در فالن قانون انجام شد!

- مرکز توسعه دقت در درج تاريخ تصويب قوانين و اصالحيه 
های آنها در مجلس شورای اسالمی افتتاح شد!

- همايش چگونگی نظارت بر نگارش قانون از سوی مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد!
شورای نگهبان

- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از تالش پژوهشکده شورای 
نگهبان برای اصالحيه غلط قوانين خبر داد!

- س��خنگوی ش��ورای نگهبان در همايش الگوی مغايرت 
شناسی مصوبات دارای خطا شرکت کرد!

- سامانه تطبيق زمان اعتبار قوانين و اصالحيه های مکرر 
آنها با حضور س��خنگوی ش��ورای نگهبان در دولت افتتاح 

شد!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از متولي��ان مراحل تدوين، 
تصويب، تايی، اجرا و نظارت قانون خواس��ت تا نس��بت به 

پيشگيری از بروز خطا در قانونگذاری تالش نمايند!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از کم اهميت جلوه نمودن 

خطاهای قانونگذاری در نزد قانونگذاران انتقاد کرد!

قوه قضاییه
- کارگروه بررسی داليل بی توجهی دستگاه های نظارتی در 
پيشگيری از تصويب و اجرای قوانين غلط در سازمان بازرسی 

کل کشور تشکيل شد!
- همايش تاثير نابجای گذشته در آينده قانون )جابجايی تاريخ 
اعتبار اصالحيه و اصل قانون( در سازمان بازرسی کل کشور 

برگزار شد!
- س��ازمان بازرسی کل کش��ور خواس��تار اصالح خطاهای 

قانونگذاری در هنگام تنقيح بموقع آنها شد!
- سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد: نظارت پيشگيرانه از 
قرارگيری نابجای اصالحيه قبل از اصل قانون انجام می شود!

- گزارش عملکرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کشور در 
مورد بروز خطاهای قانونگذاری و اجرا در بيست سال گذشته 

منتشر شد!

کاریکلماتور اجرای اصالحیه قانون قبل از تصویب اصل آن!!


