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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری میکند:

بررسی طرح ها و لوایح عادی برای ناکارآمدی معمولی!!؟

اشاره :مبنای عملکرد قوه مقننه ،قانون آیین نامه داخلی
مجلس ش�ورای اسالمی اس�ت که س�اختار ،تشکیالت و
گردش کار را در آن تعیین می کند .این قانون دارای فصول
و مباحث گوناگونی است که اجرای آن وظیفه هیات رییسه
مجلس شورای اسالمی با مشارکت نمایندگان مردم است.
صرف نظر از اشکاالت ماهیتی و عملکردی قانون آیین نامه
داخلی مجلس شورای اسالمی و ضمن اطالع رسانی عمومی
آن ،این نوش�تار به پرسشگری پیرامون نحوه اجرای قانون
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی (مراحل بررسى و
تصويب طرح ها و لوايح عادى) می پردازد که هم اکنون از
نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

ک فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی
برای طرحها و لوایح ی 
گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند .هریک
از نمایندگان نیز میتوانند پیشنهاد های خود را در مورد کلیات
و جزئیات طرحها و لوایح عادی ظرف مدت ده روز و در طرحها
و لوایح یکفوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا
ن های فرعی ارائه کنند.
الیحه به کمیسیون اصلی و کمیسیو 
مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح
ک فوریتی
یا الیحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح ی 
ک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است .چنانچه طرح یا
حداکثر ی 
الیحه با برگزاری جلسات عادی و فوقالعاده در مهلتهای مذکور
قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت
رئیس��ه مجلس این فرصت حداکثر تا دو برابر مدتهای مذکور
قابل تمدید است( .اصالحی مصوب )۰۴/۱۱/۱۳۹۴
تبصره  -۱در مواردی که کمیسیون یا کمیسیونهایی به نحوه
ارجاع طرح یا الیحه معترض باش��ند مراتب اعتراض خود را به
هیأت رئیسه اعالممیکنند ،هیأت رئیسه موظف است در اولین
فرصت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
تبص��ره  -۲در پایان مهلت های تعیینش��ده چنانچه گزارش
ت رئیسه مجلس موظف است
کمیسیون اصلی ارائه نشود ،هیأ 
ط��رح یا الیحه را طبق نوبت در دس��تور هفتگی مجلس قرار
ن صورت پیش��نهادهای موضوع این ماده در جلسه
دهد .در ای 
علنی مطرح میشود .در صورتی که گزارش کمیسیون اصلی
تا س��هروز قبل از شروع رسیدگی به طرح یا الیحه در جلسه
رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش کمیسیون
جایگزین طرح یا الیحه میشود .در این صورت نمایندگان می
توانند تا چهل و هشت ساعت پساز توزیع گزارش کمیسیون،
پیشنهادهای خود را شامل اصالح ،برگشت به طرح یا الیحه در
ت رئیسه
هر مورد ،حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیأ 
مجلس ارائه کنند تا با توزیع پیشنهاد ،در جلسه رسمی مجلس
مورد رسیدگی قرار گیرد(.الحاقی مصوب )۰۴/۱۱/۱۳۹۴
ن های فرعی با
تبص��ره  –۳چنانچه در کلیات ،نظر کمیس��یو 
نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد ،در جلسه رسمی مجلس
قبل از رأیگیری برای کلیات ،س��خنگو یا یکی از اعضای آن
کمیسیونها می توانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهند.

قانون آئيننامه داخلى مجلس شوراى اسالمى
باب دوم -وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسالمى (ادامه)
فصل اول – قانونگذارى (ادامه)
مبحث دوم – مراحل بررسی و تصویب طرحها و لوایح عادی
م��اده  – ۱۴۳بررس��ی و تصویب کلیه طرحه��ا و لوایح عادی
یکش��وری خواهد بود بهجز مواردی که در این آئیننامه نحوه
رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیأت رئیسه بررسی
آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
تبصره – چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن
طرح یا الیحه موضوع این ماده باشد و درجلسه علنی ،کلیات
آن طرح یاالیحه به تصویب برس��د اینگونه طرحها و لوایح به
کمیسیون برای رسیدگی ش��وردوم ارجاع میشود( .اصالحی
مصوب )۲۶/۹/۱۳۸۷
اول – شور اول
ماده  – ۱۴۴رئیس جلسه مکلف است وصول کلیه طرحها و لوایح
عادی را که به مجلس تقدیم میشود با رعایت اصل هفتاد و پنجم
( )۷۵قانوناساس��ی در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد
مجلس اعالم و همزمان به کمیسیونهای مربوطه ارجاع نماید و
بهدستور وی فورا ً تکثیر و در اختیارنمایندگان قرار گیرد.
الف – بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونها
ماده  – ۱۴۵رئیس مجلس ش��ورای اسالمی موظف است یک
نس��خه از طرحها و لوایح ع��ادی و یک فوریتی را پس از اعالم
وصول به کمیس��یون اصلی و کمیس��یونه��ای فرعی جهت
ش های
رس��یدگی به مواد مرتبط و همچنین ب��ه مرکز پژوه 
مجلس جهت رس��یدگی و اظهار نظر کارشناسی ارجاع کند.
ن های فرعی موظفند حداکثر ظ��رف مدت پانزده
کمیس��یو 
روز از تاری��خ ارجاع طرح یا الیح��ه عادی و ظرف مدت ده روز

(الحاقی مصوب )۰۴/۱۱/۱۳۹۴
تبص��ره  -۴در مواردی که طرح یا الیح��ه طبق آییننامه به
صورت دو ش��وری رس��یدگی میشود در ش��ور اول کلیات و
در ش��ور دوم جزئیات طبق این آییننامه رسیدگی می شود.
(الحاقی مصوب )۰۴/۱۱/۱۳۹۴
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی:
 گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون تعداد بررسيو تصويب كليه طرح ها و لوايح عادي يك ش��وري به تفکیک
دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
 گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون تعداد رديا مس��كوت ماندن طرح يا لوايح به تفکیک دوره های ده گانه
مجلس شورای اسالمی چیست؟
 گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون اعالم وصولكلي��ه طرح ها و لوايح عادى را كه به مجلس تقديم مىش��ود
در صحن علنی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای
اسالمی چیست؟
 گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس�لامی پیرامون تعدادكميس��يونهاى اصلى و فرعى در بررس��ی طرح ها و لوایح به
تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
 نحوه بررسی کارشناسی و تخصصی در کمیسیون های اصلیمجلس شورای اسالمی چگونه است؟
 نحوه بررس��ی کارشناسی و تخصصی تکمیلی در کمیسیونهای فرعی مجلس شورای اسالمی چگونه است؟
 نحوه تنظیم گزارش نهایی کمیسیون اصلی در بررسی طرحها و لوایح چگونه است؟
 کمیسیون های اصلی چگونه طرح ها و لوایح را از نظر اجراییمورد بررسی قرار می دهند؟
 کمیس��یون های اصلی چگونه از نظرات مش��اوران خبره دربررسی طرح ها و لوایح استفاده می کنند؟
 دالیل ضعف علمی و تجربی کار کمیسیون ها در بررسی طرحها و لوایح چیست؟
 نحوه حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در کمیسیون هابرای اظهار نظر تخصصی چگونه است؟
 -علل تفاوت نظر ش��خصی نمایندگان دستگاه های اجرایی با

ÕYÄ¸u»®ËÖ»Â¼Ã|ËY»|Ë|neÖÆ³M

|

8 8 0 0 6 6 7 7

x¹³

ÕYÄ¸u»®ËÊ////»Â¼Ä«ZÀ»ÊÆ³M

تلفنی آگهی میپذیرد

¿Â

نظر دستگاه مربوطه چیست؟
 کمیس��یون های اصلی و فرعی در بررس��ی طرح ها و لوایح،ضعف های علمی خود را چگونه بر طرف می کنند؟
 چه بخش از ناکارآمدی قوانین کش��ور به عملکرد نادرس��تکمیسیون ها در بررسی طرح ها و لوایح مربوط می شود؟
 گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس�لامی پیرامون تعدادمصوبات یک ش��وری و دو ش��وری مجلس شورای اسالمی به
تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
 کمیسیون های اصلی و فرعی چگونه از هم راستایی طرح هاو لوایح با قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله نظام اطمینان
حاصل می کنند؟
 هماهنگی طرح ها و لوایح با سیاس��ت های کلی نظام چگونهتوسط کمیسیون های اصلی و فرعی مورد تایید قرار می گیرد؟
 کمیس��یون های اصلی و فرعی چگونه از قوانین عادی قبلیمرتبط برای بررسی طرح ها و لوایح جدید استفاده می کنند؟
 سطح علمی بررسی های انجام شده پیرامون طرح ها و لوایحتوسط کمیسیون های اصلی و فرعی چگونه ارزیابی می شود؟
 آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی توانایی اندازهگیری سطح کیفی بررسی های انجام شده پیرامون طرح ها و
لوایح را دارد؟
 علل ش��رکت نامنظم و غیرفعال نمایندگان مجلس شورایاس�لامی در کمیس��یون های اصلی و فرعی بررسی طرح ها و
لوایح چیست؟
 نح��وه نظارت بر حضور نمایندگان دس��تگاه های اجرایی درکمیسیون های اصلی و فرعی چگونه است؟
 هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی برای جلوگیری ازهر گونه رایزنی نامطلوب و البی گری س��وء توسط نمایندگان
دستگاه های اجرایی چه تدبیری کرده است؟
 روش مذاكره و بررسی نقاط ضعف و قوت ،نقائص و امتيازاتو لزوم يا عدم لزوم آن طرح و اليحه در كليات در صحن علنی
(شور اول) چگونه انجام می شود؟
 مکانیسم بررسی شور دوم طرح ها و لوایح در کمیسیون هایاصلی و فرعی چیست؟
-دالیل تمایل نظرات نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نظر

نماینده دولت در بررسی طرح ها و لوایح چیست؟
 گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس�لامی پیرامون تعدادپيش��نهاد بازگش��ت به اليحه دولت يا طرح اصلى به تفکیک
دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
 گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس�لامی پیرامون تعدادپيشنهاد حذف كل ماده به تفکیک دوره های ده گانه مجلس
شورای اسالمی چیست؟
 گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس�لامی پیرامون تعدادپيشنهاد چاپ شده كميسيونهاى فرعى به تفکیک دوره های
ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
 گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس�لامی پیرامون تعدادپيش��نهاد حذف جزء و پيشنهادهاي چاپشده نمايندگان با
تشخيص اولويت جامع بودن توسط يكي از اعضاء هيأترئيسه
به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
 گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون تعداد رأيگيري براي اص��ل ماده به تفکیک دوره های ده گانه مجلس
شورای اسالمی چیست؟
 گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون رأيگيريب��راي حذف كل ماده در صورتي كه اص��ل ماده رأي نياورده
باش��د به تفکیک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی
چیست؟
 گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون ارجاع بهكميس��يون ،به تشخيص رئيس جلس��ه پس از انجام بررسی
ه��ا به تفکیک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس�لامی
چیست؟
 نظر رس��انه های گروهی پیرامون مراحل بررسی و تصویبطرح ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته
در راستای وظایف نمایندگی چگونه بوده است؟
 نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پیرامون مراحل بررسی وتصویب طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی به تفکیک
دوره های مجلس شورای اسالمی چیست؟
 به نظر نخبگان و اندیشمندان نحوه مراحل بررسی و تصویبطرح ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته
در راستای وظایف نمایندگی بوده است؟
 از نظر سازمان های مردم نهاد آیا مراحل بررسی و تصویبطرح ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته
در راستای وظایف نمایندگی بوده است؟
 گزارش دس��تگاه های نظارتی بر مراحل بررسی و تصویبطرح ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته
در راستای وظایف نمایندگی چیست؟
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پیامبر اکرم(ص):

صدقه دادن ده حسنه ،قرض دادن هجده حسنه ،رابطه با برادران (دينى) بيست
حسنه و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.
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