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24 حضورنيافتن مؤثروکارآمدبرخينمايندگاندرفرايندتقنين
اعمازکميسيونها،صحنعلنيمجلسو...

نگاهي به فصل قوه مقننه و به ويژه اصول شصت و هفت و هشتاد و چهار قانون 
اساس��ي بيانگر آن اس��ت كه نمايندگان مجلس در انج��ام وظايف نمايندگي در 
پيشگاه خداوند متعال و عموم مردم مسئول مي باشند و موظفند، در همه امور 
مربوط به قانونگذاري حضور فعال و مؤثر داشته باشند. روند قانونگذاري هنگامي 
كامل مي شود كه منتخبان ملت، كه با توجه به تخصص هاي خود در كميسيون 
ه��اي مختلف مجلس عضو ش��ده اند، با اطالع كامل نس��بت ب��ه موضوعات در 
جلس��ات بررسي طرح ها و لوايح در كميسيون حاضر شوند و در موضوعاتي كه 
در جلسات علني مجلس نيز مطرح مي گردد، با توجه به نيازهاي كشور به بحث 
و تب��ادل نظر بپردازند و در نهايت در تصميم نهايي ش��ركت نمايد. با نگاهي به 
آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اس��المي و قوانين مرتبط با آن مي توان مهم 

ترين وظايف نمايندگان در عرصه تقنين را در موارد زير خالصه كرد:
1. رعايت نظم و انضباط، 

2. حضور در جلسات مجلس و كميسيون ها، 
3. لزوم عضويت در يك كميسيون و شركت در كميسيون هاي ديگر در صورت 

تقاضا، 
4. شركت در رأي گيري، 

5. التزام به سوگند. 
لكن نگاهي به متوسط ميزان آراي اخذ شده در تصويب يك مصوبه و همچنين 
ميزان بررس��ي هاي تخصصي صورت گرفته در صحن علني مجلس بر ابعاد يك 
مصوب��ه، بيانگر عدم حضور مؤث��ر برخي نمايندگان در جريان تصويب طرح ها و 
لوايح اس��ت. حضور مؤثر و كارآمد نمايندگان مؤلفه هايي دارد؛ ازجمله مطالعه 
مت��ن طرح ها و لواي��ح، مطالعه منابع م��ورد نياز پيرامون موضوع، مش��ورت با 
كارشناسان و متخصصان امر، برگزاري جلسات كارشناسي و شركت فعال در اين 
جلسات، اظهار نظر مفيد و مؤثر در مقام موافقت يا مخالفت با طرح ها و لوايح در 
جلسات كميسيون و صحن علني مجلس، شركت در رأي گيري و... . الزم است 
اين مؤلفه ها به صورت كامل و جامع احصا ش��ده و در ابتداي هر دوره مجلس 
براي نمايندگان بيان شود و مبتني بر آن، عملكرد نمايندگان مورد ارزيابي قرار 
گيرد. يكي ديگر از آس��يب هايي كه مربوط به عملكرد نمايندگان در اين حوزه 
مي ش��ود، عدم همراهي برخي امضاكنندگان با طرح پيش��نهادي تا مراحل آخر 
به جهت عدم اش��راف بر موضوع و حواش��ي آن اس��ت؛ توضيح اينكه به موجب 
آيي��ن نام��ه داخلي مجلس طرح های قانونى با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر 
از نمايندگان در مجلس به رئيس جلس��ه تسليم مى شود و پس از اعالم وصول 
و قرائت عنوان آن توسط رئيس يا يكى از دبيران، در همان جلسه به كميسيون 
های مربوط ارجاع مىش��ود. بر همين اس��اس طرح هاي بسياري با جمع آوري 
امض��اي حداقل 15 نف��ر از نمايندگان به جريان مي افتن��د در حالي كه تمامي 
امضاكنندگان لزوما موافق طرح پيشنهادي نبوده و صرفا از باب به جريان افتادن 
موضوع آن را امضا مي كنند و در فرايند بررسي نيز ممكن است پس از مشخص 
شدن ابعاد موضوع به آن رأي مخالف بدهند. با عنايت به نكات پيشگفته و لزوم 
بررس��ي دقيق و كارشناس��انه پيش نويس طرح ها، مطلوب نيس��ت نمايندهاي 
بدون اشراف كامل به ابعاد موضوع طرحي را امضا كند. اطالع رساني عمومي از 
عملكرد نمايندگان درخصوص انجام وظايف نمايندگي و شفافيت عملكرد ايشان 
در فضاي رس��انه اي مي تواند به بهبود طرز كار مجلس كمك كرده و ايش��ان را 
در انجام وظايف محوله پوياتر و كارآمدتر كند و نمايندگاني را در معرض انتخاب 

مردم قرار دهد كه از عملكرد بهتر و مفيدتري برخوردار بوده اند.

25اس�تفادهنامطلوبازظرفيتقوانينآزمايش�يبهجهتابهامدر
برخيضوابطآنها

به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس ... در موارد ضروري مي تواند 
اختي��ار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميس��يون هاي 
داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين 
مى كند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد 
بود... . ابهام در برخي ضوابط مربوط به قوانين آزمايشي سبب شده است تا حدي 
از ظرفيت اين قوانين، خصوصا امكان اجرا بدون بررسي در صحن علني، به طور 
ناصحيح استفاده شود و در برخي موارد، آزمايشي بودن اين قوانين حالت دائمي 

پيدا كند. الزم اس��ت قوانين آزمايشي 
ضابطه مند ش��وند و در اين راستا اوال 
مالك ضرورت به صورت دقيق تبيين 
ش��ود تا مشخص ش��ود وجه ضرورت 
ارج��اع طرح ي��ا اليحه به كميس��يون 
جهت تصويب آزمايشي چيست؟ ثانيا 
قابليت تمديد وضع آزمايش��ي قانون، 
حذف يا محدود ش��ود. درحال حاضر 
برخ��ي از قواني��ن آزمايش��ي همچون 
انتظام��ي  ني��روي  اس��تخدام  قان��ون 
جمهوري اسالمي چهار بار تمديد شده 
اس��ت و درخواست تمديد آن براي بار 
پنج��م ارائه گرديد و پس از 21 س��ال 
كه در وضع آزمايش��ي به سر مي برد، 
بحث دائمي شدن آن به جريان افتاده 
است. طبيعتا ضرورت، تعريف مشخص 
و زم��ان قاب��ل پيش بين��ي دارد، و در 
نظام��ات حقوقي، بالتكليف گذاش��تن 
قانون در وضعيت آزمايش��ي، در حالي 
كه س��اليان متمادي همچ��ون قوانين 
دائمي درحال اجراس��ت، وجهي ندارد. 
ثالث��ا الزم و ضروري اس��ت كه قوانين 
آزمايش��ي براي دائمي شدن يا تمديد 
مهلت آزمايش��ي داراي پيوس��ت آثار 
اجراي��ي و گزارش مس��تند محاس��ن 
و معاي��ب اجرا باش��ند، ب��ه نحوي كه 
نمايانگر عملكرد مجريان و آثار مثبت 

و منفي اجراي قانون باش��د و اين گزارش بايد به صورت دوره اي و س��اليانه در 
اختيار نمايندگان قرار داده شود تا هم قانون آزمايشي بهدست فراموشي سپرده 
نش��ود، و هم اتخاذ تصميم درخصوص وضعيت قانون در دس��تور كار و مرعي و 
منظ��ر نمايندگان قرار گي��رد. يكي از ايرادهاي ديگري كه به فرايند رس��يدگي 
به قوانين آزمايش��ي وارد اس��ت، عدم ارس��ال مصوبه اولي��ه مجلس درخصوص 
ارج��اع طرح يا اليحه به كميس��يون ذيربط، به ش��وراي نگهبان اس��ت. توضيح 
اينكه درخصوص تصويب قوانين آزمايش��ي، مجلس ابتدا ضرورت ارسال مصوبه 
به كميسيون ذيربط و تصويب آزمايشي آن را تصويب مي كند و سپس طرح يا 
اليحه مربوط را به كميسيون ارجاع مي دهد، لكن معموال اين مصوبه به شوراي 
نگهبان ارسال نشده و مصوبه نهايي كميسيون به شوراي نگهبان ارسال مي شود. 
در برخي موارد ش��ورا مس��تند به اصل هش��تاد و پنجم قانون اساس��ي، به اصل 
ضرورت تصويب آزمايش��ي قانون ايراد وارد مي كند، و اين ايراد بعد از بررسي هاي 
كميسيون اصلي ذيربط كه ممكن است چند سال به طول بيانجامد وارد مي شود. 
لذا الزم است ابتدا اصل مصوبه مجلس مبنيبر ارسال طرح يا اليحه به كميسيون 
تخصصي ذيربط جهت تصويب آزمايش��ي، به ش��وراي نگهبان ارسال شود، و در 

صورت تأييد شورا، مراحل بررسي و رسيدگي كميسيون آغاز شود.
به منظور واكاوی دقيق آس��يب های فوق الذكر و ريش��ه ياب��ى علل و آثار آنها، 
پرسش��گری از تقس��يم كار ملى در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگويى 
بموقع تقس��يم كار مل��ى موجب تقويت گفتم��ان تحول قانونگ��ذاری در زمان 

باقيمانده تا انتخابات دوره جديد مجلس شورای اسالمى مى شود.
حاضر نشدن مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون 

ها، صحن علني مجلس و... 
استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام توانايى الزم برای اندازه گيری ميزان تحقق 

چشم انداز بيست ساله و سياست های كلى نظام را دارد؟
- تحليل مجمع تشخيص مصلحت نظام از ميزان تحقق چشم انداز بيست ساله 

و سياست های كلى نظام چيست؟
- آيا اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در كميسيون های تخصصى شركت 

فعال دارند؟
- نظر مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام پيرامون اس��تفاده نامطلوب از ظرفيت 

قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها چيست؟

پرسشگری از دولت
- نظ��ر دولت پيرامون ع��دم حضور مؤثر و كارآمد برخ��ي نمايندگان در فرايند 

تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... چيست؟
- داليل دولت اس��تفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايش��ي به جهت ابهام در 

برخي ضوابط آنها چيست؟
- افت سطح كيفى علمى و تخصصى مصوبات مجلس شورای اسالمى چه تاثيری 

بر حسن اداره امور كشور دارد؟
- چراد دولت نس��بت به قطعى نمودن بس��ياری از قوانين آزمايش��ى اقدام نمى 

كند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- آي��ا مش��اركت كم نماين��دگان در عملكرد تقنينى و نظارتى مجلس ش��ورای 

اسالمى تاثير منفى داشته است؟
- نح��وه نظارت ب��ر عملكرد تقنين��ى و نظارتى نمايندگان در مجلس ش��ورای 

اسالمى چگونه است؟
- ضع��ف علمى و تخصصى نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المى چه تاثيری بر 

عملكرد تقنينى و نظارتى آنها داشته و دارد؟
- دليل س��وء اس��تفاده از ضوابط قوانين آزمايش��ى در مجلس ش��ورای اسالمى 

چيست؟
- چرا مجلس شورای اسالمى در برابر استفاده نامطلوب دولت از ظرفيت قوانين 

آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها موضع گيری درستى ندارد؟
پرسشگری از مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى

- آيا مركز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المى مى تواند س��طح تراز علمى و 
تخصص��ى نمايندگى مجلس ش��ورای 

اسالمى را تعيين و اعالم نمايد؟
- تحلي��ل مركز پژوه��ش های مجلس 
شورای اس��المى از افت كيفى عملكرد 
تقنين��ى و نظارت��ى مجل��س ش��ورای 

اسالمى چيست؟
- آيا مركز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المى توانايى الزم برای اندازه گيری 
ميزان اثربخش��ى قوانين آزمايش��ى را 

دارد؟
- دليل ب��ى توجهى نمايندگان مجلس 
ش��ورای اس��المى ب��ه گ��زارش ه��ای 
پژوهش��ى مركز پژوه��ش های مجلس 

شورای اسالمى چيست؟
- نق��ش مرك��ز پژوهش ه��ای مجلس 
ش��ورای اس��المى در تبيين اس��تفاده 
نامطل��وب دولت ه��ا از ظرفيت قوانين 
آزمايش��ي به جه��ت ابه��ام در برخي 

ضوابط آنها چيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- دلي��ل تايي��د صالحي��ت داوطلبان 
رياس��ت جمهوری و نمايندگى مجلس 
ش��ورای اس��المى كه از آگاهى الزم و 
كافى پيرامون قانون اساسى، چشم انداز 
بيست ساله و سياست های كلى نظام برخوردار نيستند را تاييد كرده و مى كند؟

- آي��ا تاييد صالحيت افراد فاق��د صالحيت های علمى، تخصصى و تجربى الزم و 
ناكارآمدی آنها در اداره امور كش��ور و بالتبع تهديد منافع ملى با قانون اساس��ى و 

شرع مطابقت دارد؟
- آيا علكرد نظارتى و تاييد صالحيت ها توس��ط ش��ورای نگهبان در افت س��طح 

علمى، تخصصى و تجربى مجلس ش��ورای اس��المى در دوره های اخير موثر بوده 
است؟

- داليل تاييد مصوبات حاوی اس��تفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايش��ي به 
جهت ابهام در برخي ضوابط آنها توسط شورای نگهبان چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- شاخص های اندازه گيری سازمان بازرسى كل كشور در حسن اجرای قوانين به 

معنای حصول نتايج مورد انتظار و نه صرفا اجرای شكلى قوانين چيست؟
- برنامه های نظارتى سازمان بازرسى كل كشور در پيشگيری از افت كيفى قوانين 

و قانونگذاری چيست؟
- آيا سازمان بازرسى كل كشور توانايى الزم برای اندازه گيری ميزان تحقق اهداف 

اسناد فرادست خود را دارد؟
- برنامه سازمان بازرسى كل كشور برای جل.گيری از استفاده نامطلوب از ظرفيت 
قوانين آزمايش��ي به جهت ابه��ام در برخي ضوابط آنها در دس��تگاه های اجرايى 

چيست؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- رسالت رسانه های گروهى در ارتقای سطح علمى و تخصصى داوطلبان رياست 
جمهوری، نمايندگى مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمى برای حل مشكالت 

زندگى مردم چيست؟
- عملكرد رسانه ها در برابر افت كيفى قوانين در حل مشكالت كشور چيست؟

- نظر رسانه های گروهى پيرامون عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در 
فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... چيست؟

- استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها 
از نظر رسانه های گروهى چه تحليلى دارد؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 
- تحليل انديشمندان و نخبگان از افت كيفى قوانين و آثار ناگوار آن چيست؟

- از نظر انديشمندان و نخبگان داليل عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان 
در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... چيست؟

- در باره اس��تفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايش��ي به جهت ابهام در برخي 
ضوابط آنها، تحليل انديشمندان و نخبگان چيست؟
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چالشقانون


 آغاز عمليات ظفر 4 در منطقه دهوك توسط سپاه )1366ش(  شهادت حاج عباس 

وراميني رئيس ستاد لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( )1362ش(  شهادت شهيد 
محمدرضا موحديان عطار )1360ش(   

دکترمحمدرضاناریابيانه

آگهى اخطار اجرایى
مشــخصات محکوم علیه: 1- عرفان عباسى مجهول المکان 2- مهدى عباسى مجهول 
المــکان 3- محمــد قیدر مجهــول المکان 4- رضا صالحى فر به نشــانى فیــن بزرگ امام 
زاده هادى جنب بوســتان امیرکبیر ،مشــخصات محکوم له: یاسر عباسى فرزند حسین به 
نشانى فین بزرگ محله حاج نایب کوچه شهید حسن عباسى ، به موجب راى شماره 1021 
تاریخ 97/12/23 حوزه هشــتم شــوراى حل اختالف شهرســتان کاشان ( به موجب راى 
شــماره - تاریخ - شــعبه – دادگاه عمومى -) که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
اســت به مفاد اجرائیه شماره 868/97 مورخه 98/4/18 شــرح آگهى اصالح مى گردد 
حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال (دویســت 
میلیون ریال) بابت اصل خواســته و مبلغ 3/625/000 ریال بابت خســارات دادرسى و 
همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست (97/9/15) چک لغایت وصول 
آن بر اســاس شــاخص بانک مرکزى لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى اســت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م اعمال گردد هزینه نیم عشــر  
دولتــى پرداخــت گردد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
بــراى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به 
ازآن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالى ندارد 

صریحاً اعالم نماید.
رئیس حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان کاشان

قرار تامین خواسته
بــه تاریــخ 98/8/19 ، شــماره قرار: - ، کالســه پرونــده: 522/98/ ش111 ح ، 
مرجع رسیدگى: شعبه 111 شوراى حل اختالف اللجین، خواهان/ خواهانها: هادى محمدى 
شــمیم فرزند محمد به نشــانى اللجین خ مهدیه  ، خوانده/ خواندگان: ابراهیم ماندگانى 
فرزنــد حاجــى مجهول المکان شــماره ملــى 3719877612 ، خواســته: صــدور تامین 
خواســته: مطالبه وجه 20/000 ریال ، گردشــکار: خواهان دادخواســتى را بشرح باال به 
طرفیت خوانده تقدیم و درخواســت رســیدگى و صدور قرار تامین خواســته به استناد 
مدارك موجود در پرونده را نموده اســت پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق 
قاضى شــورا با در نظر گرفتن میزان خواســته مبلغ – ریال را بعنوان خســارت احتمالى 
تعییــن لذا با وصف ایــداع مبلغ فوق در وقت فوق العاده در حضــور / غیاب ، خواهان / 
خوانده با بررســى اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید (قرار تامین 
خواســته) اســتناد یک فقره چک 20/000/000 نظر به اینکه خواهــان / خواهان ها با 
تقدیم درخواست ، تقاضاى صدور تامین خواسته به و قبض سپرده شماره – نموده است 
چون ارکان و شــرایط درخواســت فراهم مى باشــد لذا قاضى شورا به استناد ماده 292 
قانون تجارت مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته و توقیف 
معــادل مبلغ 20/000/000 ریال از امــوال خوانده / خواندگان متضامناً / بالمناصفه تا 
پایان رسیدگى را صادر و اعالم مى دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز 

قابل اعتراض در این شعبه مى باشد. 
قاضى شعبه شماره 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان جواد زارعى دادخواســتى به طرفیت خوانده محمد مهدى بیات به خواســته 
مطالبه وجه ارائه که در حوزه 112 شــوراى حل اختالف اللجین به کالســه 537/98 ثبت 
گردیــده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمــى خوانده دعوى 
مجهول المکان مى باشــد اینک در راستاى ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب به 
خوانده ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى به خواســته خواهان در روز 98/10/1 تاریخ 
98/10/1 ســاعت 3/5 در حوزه 112 شــوراى حل اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 112 شوراى حل اختالف اللجین

متن آگهى
در خصوص پرونده کالسه 980677 ح /113 ح آقاى حامد بابایى فرزند على اکبر و 
محمد رعیتى مبنى بر التزام بر تنظیم سند لذا در وقت 98/10/2 ساعت 12 یک نوبت 

جهت رسیدگى آگهى نمایید. 
 شوراى حل اختالف تویسرکان

دادنامه
بــه  تاریخ 1398/8/12 ، شــماره پرونده: 219/98ش112 ح ، شــماره دادنامه: 
501/98- مرجع رســیدگى کننده: شــعبه 112 شــوراى حل اختــالف اللجین ، خواهان: 
محمد رضا کوروش میرزایى فرزند یداله به آدرس اللجین خیابان توحید جنب مسجد حاج 
خلیل ، خوانده: محمد حسین همائى کامکار فرزند کرمعلى مجهول المکان ، وکیل خواهان: 
امیــن صادقــى فرزند على به آدرس صالح آباد خیابان شــهدا دفتر وکالت امین صادقى ، 
خواسته: مطالبه وجه ، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر جلســه شــورا به تصدى امضا کنندگان ذیل تشــکیل شده و قاضى 
شورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. (راى شــورا) در خصوص دادخواست آقاى امین صادقى به وکالت از آقاى 
محمدرضــا کــوروش میرزایى فرزند یدالــه به طرفیت آقاى محمد حســین همائى کامکار 
فرزنــد کرمعلى به خواســته مطالبه وجه به مبلــغ 100/000/000 ریال بابت یک فقره 
ســفته با احتســاب کلیه خسارات و هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل با این توضیح که وکیل خواهان با استناد به یک فقره سند عادى (سفته واخواست 
نشــده) که به امضاى خوانده رسیده است مدعى اســت به میزان خواسته از وى طلبکار 
میباشد که از پرداخت دین استنکاف مینماید خوانده علیرغم ابالغ قانونى وقت دادرسى 
در شــورا حضور نیافته و دفاع یا ایراد موثرى ابراز نکرده اســت شــورا با توجه به مفاد 
دادخواســت تقدیمى و مالحظه تصویر مصدق مســتندات خواهان و با عنایت به اینکه بر 
اساس مفاد سند عادى ارایه شده که به امضا و اثر انگشت خوانده رسیده اشتغال ذمه 
خوانده محرز بوده و دلیلى بر برائت ذمه ارائه نشــده اســت لذا دعوى خواهان را ثابت 
تشــخیص و مســتندا به مواد 198 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 
1257 از قانــون مدنى حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/310/000 ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
و پرداخــت مبلغ 3/600/000 ریــال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1398/4/18 تا زمان اجراى حکم بر اســاس شاخص 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان صادر و اعالم میگردد 
راى صــادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این شــورا 
سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه عمومى بخش اللجین مى باشد.
قاضى شعبه 112 شوراى حل اختالف اللجین

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى ایمان باجالنى داراى شناسنامه شماره 4210039853 به شرح دادخواست به 
کالســه 344/4/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحم خدا باجالنى بشناسنامه 278 درتاریخ 98/7/19 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1. ایمان باجالنى کد 
ملى 4210039853 شناســنامه 0 متولــد 1368/10/4(فرزندمتوفى)2. الهه باجالنى 
کد ملى 4210152455 شناســنامه 0 متولــد 1371/3/24(فرزندمتوفى)3. آذر على 
نژاد کد ملى 4218854971 شناسنامه 444 متولد 1350/1/2(همسر متوفى). اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهى ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهدشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى رودهن
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 FTX-9680035-FT/FAB

وهای قانونگذاری!!؟؟ وهای دست نیافتنی تا بی رمقی باز از سقف آرز
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )8( می کند:

23. فقدان توجه كافي به اسناد باالدستي )قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام، فرامين رهبري، تفاسير شوراي نگهبان و ...( 
24. عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... 

25. استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها

تاکنونموضوعآس�يبشناس�یقانونگذاریدرايرانازسوی
پژوهش�گرانونويس�ندگانبس�ياریموردتوجهق�رارگرفته
اس�توهريکبهتناسبتخصصوتجربهخودبهاينموضوع
مه�مپرداختهاند.نكتهقابلتوجهدرايندس�تپژوهشهای
آسيبشناسانه،قابليتاس�تناديااصوالمستندسازیديدگاه
هاونظراتبهش�واهدعينیوواقعيتهایمتقناست.انتشار
گزارش»آس�يبشناس�ينظامقانونگذاريجمهورياس�امي
ايران«)ويرايشاول(ازسویمرکزپژوهشهایمجلسشورای
اسامیاينسوالرابهذهنمتبادرمیکندکهپساز113سال
سابقهقانونگذاریوجودخيلعظيمآسيبهایريزودرشتدر
حوزهقانونگذاری،نشانهچيست؟قانونگذاریکشوربااينهمه
آس�يبومش�كاتیکهدارد،چگونهمیتواندبهحلمعضات
س�ايربخشهایجامعهبويژهحلمشكاتمتعددوروزافزون
زندگیمردمبپردازد؟چراکهقبلازهرکاریخودنيازمندتغيير
وتحولاس�ت!نظربهاينكهبيانآس�يبه�ادردیراازجامعه
درماننمیکندروزنامهسياس�تروزبرطبقرسالترسانهای
خودگزارشمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسامیرامبنای
پرسشگریازتقس�يمکارملیدرحوزهقانونگرايیکشورقرار
دادهاس�تتابهريش�هيابیعللوآثارآسيبهابپردازد.اميد
استکهپاسخگويیبهنگامدستگاههاونهادهایمربوطهبتواند
بهگسترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرایانتخاباتپيشرو

کمکبسزاکند.

اشاره


