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مقدمه
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رسمی شماره 16080 است 
ک��ه در س��ال 1397/07/07 توس��ط مرک��ز پژوهش های 
مجلس شورای اس��المی منتشر شده است. اين پژوهش به 
س��فارش معاونت پژوهش های سياس��ی-حقوقی و توسط 
دفت��ر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام ش��ده 
اس��ت. گروه تهي��ه و تدوين کنندگان گزارش ش��امل علي 
عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، س��يد مجتبي حس��يني 
پور اردکاني، حامد ناظمي، س��يدمحمدهادي راجي و علي 
بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش 
ش��امل  علي فتاح��ي زفرقندي، محمد جواه��ري طهراني، 
حسن وکيليان، حس��ين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي 
مزروعي و حمزه اش��كبوس است. ناظران علمي گزارش نيز 
آقايان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهيز 
از هر گونه پيش داوری در مورد آسيب شناسی قانونگذاری 
کش��ور، عينا از متن گزارش رسمی ياد شده در آسيب های 
مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، 
تفسيرهای س��ليقه ای و سوء برداش��ت سياسی و جناحی 
را از بي��ن ببرد. نق��ل عين مطالب گ��زارش مرکز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی در توضيح آسيب های حوزه 
قانونگذاری، ارائه مطالب غيرقابل انكاری اس��ت که توس��ط 
جمعی از پژوهش��گران )ش��امل تهيه و تدوي��ن کنندگان، 
هم��كاران و ناظران علمي( مورد اعتماد مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی تهيه و منتشر شده است.
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، مرکزی است 
که قانونا در ساختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی قرار 
دارد و گزارش های منتش��ره از س��وی آن سندی متقن با 
قابليت استنادی باال محسوب می شود. اعالم رسمی آسيب 
ه��ای ح��وزه تقنين از س��وی مرکز پذيرش ه��ای مجلس 
ش��ورای اسالمی، دليل پذيرش آنهاست و کار را بر محققان 
اين حوزه در امر اثبات آسيب ها آسان نموده است و نيازی 
به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر ش��امل کتاب ها 
و مقاالت در نش��ريات دارای رتبه علمی و پژوهشی يا انجام 
پژوهش ه��ای ميدانی و عمليات آماری ب��رای اثبات يا رد 

فرضيه های پژوهش نيست. 

43 ع�دمحضورمنظمومش�اركتفعالبرخي
نمايندگاندركميسيون

ط��رح ها و لوايح با هدف بررس��ي دقيق و کارشناس��انه به 
کميس��يون هاي تخصصي ذيربط ارجاع مي شوند، اما اين 
بررسي ها مش��روط به حضور منظم نمايندگان و مشارکت 
فعال ايش��ان در کميسيون هاس��ت؛ شرطي که در مواردي 
و به داليل متعدد فراهم نيس��ت و س��بب مي شود فرايند 
قانونگذاري آنگونه که انتظار مي رود در کميس��يون ها طي 
نشود. به موجب قانون آيين نامه داخلي مجلس، کميسيون 
ها به دو گروه تخصصي و خاص تقس��يم مي شوند. هريك 
از نمايندگان بايد عضويت يكي از کميسيون هاي تخصصي 
را بپذيرن��د. فلذا تمامي نمايندگان، به غير از رئيس مجلس 
تنها در يكي از کميس��يون هاي تخصصي عضو هس��تند. از 
س��وي ديگر کميس��يون هاي خاص، ب��ا ترکيبي از اعضاي 

کميسيون هاي تخصصي تشكيل مي شوند. 
همين امر س��بب مي ش��ود در زم��ان برگ��زاري همزمان 
کميس��يون هاي خاص و تخصصي، ام��كان حضور نماينده 
در يكي از کميس��يون ها فراهم نشود. همچنين در جريان 
بررسي طرح ها و لوايح در کميسيون اصلي و کميسيون هاي 
فرعي، امكان مش��ارکت نمايندگان در کميسيون هايي که 
در آنها عضو نيس��تند، مقدور نمي باشد. محدوديت ساعات 
کاري مجلس هم س��بب مي ش��ود با اشتغال نمايندگان به 
امورات حوزه انتخابيه و رس��يدگي به درخواست مراجعين 
و ني��ز تداخل زماني برگزاري کميس��يون ها، فرصت کافي 
جهت حضور در کميس��يون ها به طور مس��تمر و منظم را 

نداشته باشند.
 البته ميزان اهتمام مجلس به برگزاري جلسات کميسيون 
ه��ا تأثير بس��زايي در تعيين اولويت، ب��راي نمايندگان، در 
تنظي��م برنام��ه ها و جلس��ات دارد به نحوي ک��ه در زمان 
تداخل برنامه ها، اولويت را به حضور در جلسات کميسيون 
ها بدهند. حضور مستمر و مداوم نمايندگان در کليه ساعات 

برگزاري جلسات کميس��يون و تنظيم برنامه ساير جلسات 
و قرارهاي کاري به نحوي که با جلس��ات کميسيون تداخل 
نداشته باشد، از جمله ضرورت هاي اجتناب ناپذيري است 
ک��ه عدم توجه جدي ب��ه آن باعث کاهش کيفيت مصوبات 

کميسيون مي شود. 
عالوه بر اي��ن، حضور آگاهانه نماين��دگان محترم همراه با 
مطالعه کافي و کسب مشاوره هاي تخصصي از کارشناسان 
متخصص در موضوع مورد بحث، نقش مؤثري در مشارکت 
فع��ال نماين��دگان و در نتيج��ه افزايش کيفي��ت مصوبات 

کميسيون ها خواهد داشت.

44 روش�ننبودنآيينبررسيكميسيونهادر
آييننامهداخلي

کميس��يون هاي خاص و تخصصي متناس��ب ب��ا نيازهاي 
تخصص��ي مجلس، جهت بررس��ي طرح ها و لوايح و س��اير 
موضوعات مرتبط با حيطه وظايف و تكاليف مجلس تشكيل 
شده اند و هدف از تفكيك تخصصي آنها، انجام بررسي هاي 
کارشناسانه با در نظر گرفتن اقتضائات هريك از حوزه هاي 

ذيربط است. 
اي��ن اقتضائات ايج��اب مي کند تا کميس��يون هاي خاص 
و مجموع��ه کميس��يون هاي تخصصي، از آيين رس��يدگي 
مش��خص و روش��ني برخوردار باش��ند؛ به عنوان مثال، در 
خصوص نحوه عملكرد کميس��يون اصل ن��ود، با آنكه اصل 
نودم قانون اساس��ي به تعيين نحوه عملكرد اين کميسيون 
توس��ط قانون اش��ارهاي نمي کند، لكن ضرورت اين مهم، 
منجر شد تا مجلس با تصويب قانون نحوه اجراي اصل نودم 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تشكيالت، صالحيت 

و حدود اختيارات اين کميسيون را مشخص کند. 
ع��الوه بر اي��ن قانون اج��ازه مكاتبه و تحقيق مس��تقيم به 
کميس��يون اصل نود با دستگاه هاي دولتي جهت رسيدگي 
به ش��كايات م��ردم مص��وب 1359/11/01، قان��ون الحاق 
ي��ك تبصره به ماده واحده مص��وب 1359/11/01 مجلس 
ش��وراي اس��المي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم 
به کميس��يون اص��ل نود با دس��تگاه ه��اي دولتي مصوب 
1364/02/05، قان��ون نحوه گزارش کميس��يون اصل 90 
قانون اساسي مصوب 1366/09/03 نيز به اين موضوع مي پردازد. 
با اين بيان الزم اس��ت درخصوص س��اير کميس��يون هاي 
خاص نيز به صورت خاص تعيين تكليف شود و براي آيين 
بررسي مجموعه کميسيون هاي تخصصي نيز در آيين نامه 

داخلي مجلس تعيين تكليف شود. 
عدم تعيين بازه زماني و نحوه تش��كيل اين کميس��يون ها 
منجر به آس��يب هايي در نحوه عملكرد آنها ش��ده اس��ت 
ازجمل��ه درخصوص کميس��يون تدوين آيي��ن نامه داخلي 
مجلس، نبود ضابطه و معيار براي تش��كيل جلسات، سبب 
شده است تا در هر دوره قانونگذاري جلسات متعددي براي 
اصالح آيين نامه داخلي تش��كيل شود که نتيجه آن اصالح 
مك��رر آيين نامه داخلي مجلس بوده اس��ت در صورتي که 
جلس��ات اين کميس��يون مي تواند به صورت موردي يا در 
بازه زماني مش��خصي از هر دوره مجلس جهت اصالح آيين 
نامه داخلي تشكيل شود و باقي جلسات به پيگيري اجراي 
صحيح آيي��ن نامه داخلي اختصاص ياب��د؛ و يا درخصوص 
کميس��يون هاي فرع��ي مجلس، جاي��گاه آنه��ا در فرايند 
رسيدگي به طرح ها و لوايح و يا ساير موضوعات مرتبط، به 

درستي تبيين نشده است. 
در برخ��ي موارد کميس��يون ه��ا موضوعاتي را ک��ه به عنوان 
کميسيون فرعي تعيين مي شوند، به دقت رسيدگي نمي کنند، 
و در فرض بررسي مطلوب و کارشناسانه، نظرات کميسيون 
هاي فرعي، در کميسيون اصلي به درستي مورد توجه قرار 
نمي گيرد و اساس��ا به دليل همزماني کميسيون ها، امكان 
حضور نمايندهاي از کميس��يون هاي فرعي در کميسيون 
اصلي جهت دفاع از نظرات کميسيون متبوع خود به درستي 
فراهم نيس��ت مگر اينكه نماينده ي��ا نمايندگان مذکور در 

جلسه کميسيون متبوع خود غيبت داشته باشند. 
همچنين درخصوص ضمانت اجراي عدم حضور و مشارکت 
اعضا در کميس��يون ها، ل��زوم انجام مطالع��ات و برگزاري 
جلس��ات کارشناس��ي، نحوه بررس��ي نظرات و استماع نظر 
مرک��ز پژوهش ها و بس��ياري از موارد ديگر الزم اس��ت در 

آيين نامه داخلي تعيين تكليف شود.

45تركيبموضوعاتمتعدددرپيشنويسواحد 
ب��ه موجب مواد 131، 135 و 140 قانون آيين نامه داخلي 
مجل��س، ط��رح ه��ا و لوايح باي��د دارای موض��وع و عنوان 
مش��خص و نيز موادی متناس��ب با اصل موض��وع و عنوان 
طرح يا اليحه باشند، امري که در نظام ما همچون بسياري 
از نظام هاي حقوقي معتبر دنيا ش��ناخته ش��ده است، لكن 
در عمل به درس��تي اجرا نمي ش��ود به نحوي که بخشي از 
قوانين مصوب مجلس فاقد تناس��ب مذک��ور بوده و داراي 
م��واد و احكامي هس��تند که ارتباطي ب��ا موضوع آن قانون 
ندارد. اصالح موادي از يك قانون ذيل قانون ديگر، تصويب 
احكام دائمي در جريان تصويب قوانين موقت، مانند قوانين 
برنامه و بودجه، درج احكام غيرمرتبط با موضوع يك قانون 
و... ازجمل��ه مواردي اس��ت که حاکي از ع��دم رعايت اين 

تناسب است. 
يك��ي از نمونه هاي اي��ن عدم تناس��ب، ترکيب موضوعات 
متعدد در پيش نويس واحد اس��ت. مطالعه برخي از قوانين 
حاکي از آن اس��ت که به بهانه تجميع احكام مرتبط با يك 
موضوع، مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... از 
منظر خصوصي، جزايي و عمومي در يك قانون ذکر ش��ده 
و آن را به کش��كولي مش��تمل بر موضوعات متعدد تبديل 
کرده اس��ت، به عن��وان مثال قانون بهبود مس��تمر محيط 
کس��ب و کار، قانون رفع برخي موان��ع توليد، قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت 1 و 2 و... ازجمله اين قوانين 
هستند. نكته حائز اهميت اينجاست که به رغم تنوع احكام 
اي��ن قوانين، مراجعه به آنها کفايت از دسترس��ي به احكام 
م��ورد ني��از در آن موضوع را نمي کند و ع��الوه بر آن بايد 
به س��اير قواني��ن کالن و موضوعي ديگر ني��ز مراجعه کرد. 
نظام قوانين يك کشور، بايد بر اساس قوانين اصلي و کالن 
س��اختارمند ش��ده و موضوعات فرعي ذيل اين موضوعات 

اصلي، سازماندهي شوند. 
مس��ائل مختلف بايد در چارچوب قوانين اصلي حل و فصل 
ش��وند، نه اينكه قوانين اصلي ذيل قانوني با موضوع خاص 
اصالح و تكميل ش��وند، به عنوان مثال درخصوص مس��ئله 
کس��ب و کار الزم اس��ت اح��كام مرتب��ط در قوانين اصلي 
همچون قانون تجارت، کار، بيمه، تأمين اجتماعي، مجازات 
اسالمي و... پيش بيني شود تا هم از تعدد موضوعي قوانين 
جلوگيري ش��ود، هم از همپوشاني ها و تناقضات احتمالي. 
براي تحقق اين امر الزم است ابتدا قوانين اصلي احصا شده 
و ضمن اجرايي ش��دن دقيق نظام تنقيح قوانين و مقررات، 

احكام الزم را ذيل بخش هاي اصلي درج کرد.

46 نب�ودس�ازوكارنظارت�يكاف�يب�رعملكرد
كميسيونها

يك��ي ديگر از ابع��اد مهم وجود نظارت بر مجلس ش��وراي 
اسالمي نظارت بر عملكرد کميسيون هاي تخصصي مجلس 
شوراي اس��المي است. به بيان دقيق تر عملكرد کميسيون 
ه��اي تخصصي مجلس به عنوان نه��اد و مرجعي تخصصي 
که بررس��ي پيچيدگي هاي فني و تخصصي يك موضوع را 
بر مبناي ضوابط قانونگذاري بر عهده دارد و موظف اس��ت 
ب��دون جهت گيري، اق��دام به مطالع��ه موضوعات ارجاعي 
کند، نيازمند نظارت اس��ت. ب��راي نمونه نظارت بر عملكرد 
کميس��يون تلفيق، م��ي تواند مانع از انح��راف احتمالي در 
تخصي��ص مناب��ع و اعتبارات ش��ود در مقاب��ل، عدم وجود 
نظارت جامع و هدف مند، مانع عدالت توزيعي شده و سبب 
برخورداري نامتوازن دستگاه ها و نهادها، و نيز برخورداري 
نامتوازن برخي اس��تان ها نسبت به سايرين مي گردد. ذکر 
اين نكته ضروري است که نتيجه عدم توجه به ابزار نظارتي 
بر کميس��يون ه��اي تخصصي در مجل��س موجب تضعيف 
قواني��ن مصوب نيز مي ش��ود و هر مي��زان اهتمام مجلس 
به برگزاري منظم جلس��ات، پيگيري فرايند مذاکرات و نيز 
بررس��ي هاي تخصصي، بيشتر باش��د، قانون مصوب نيز از 

اتقان و عمق بيشتري برخوردار خواهد بود.
ب��ه منظور واکاوی دقيق آس��يب های فوق الذکر و ريش��ه 
ياب��ی علل و آثار آنها، پرسش��گری از تقس��يم 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 ش��ورای اس��المی 

می شود.

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

- آي��ا واگ��ذاری اختي��ار قانونگ��ذاری به کميس��يون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی به مصالح کشور است؟

- آي��ا عملكرد مجموعه عملكرد کميس��يون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی در راستای تحقق چشم انداز بيست 

ساله است؟
- پيگيری اجرايی شدن سياست های کلی نظام در کارکرد 
کميس��يون های تخصصی مجلس شورای اسالمی متضمن 

چيست؟
- آيين بررسی در کميسيون های تخصصی مجلس شورای 
اس��المی توانايی رديابی تحقق اس��ناد فرادس��ت کشور را 

دارد؟
- گ��زارش عملك��رد مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در 
مطابقت مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی با سياست های 

کلی نظام چيست؟
پرسشگری از دولت

- تعامل وزارتخانه های دولت با کميس��يون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی چگونه است؟

- از نظر دولت آيا کميسيون های تخصصی مجلس شورای 
اسالمی توانايی الزم برای قانونگذاری را دارند؟

- داليل ترکي��ب موضوعات متعدد در پي��ش نويس واحد 
لوايح و مصوبات دولت چيست؟

- نظر دولت نسبت به عملكرد تقنينی و نظارتی کميسيون 
های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟

- نظر وزرای دولت پيرامون آيين بررس��ي کميسيون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- علت عدم حضور منظم و مشارکت فعال برخي نمايندگان 

در کميسيون های تخصصی چيست؟
- داليل نامعلوم بودن آيين بررس��ي کميسيون ها در آيين 

نامه داخلي مجلس شورای اسالمی چيست؟
- دالي��ل ترکيب موضوعات متعدد در پيش نويس واحد در 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- س��ازوکار نظارت��ي کاف��ي ب��ر عملكرد کميس��يون های 

تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نقش کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در 

قانونگذاری چيست؟

پرسش���گری از مرک���ز پژوهش ه���ای مجلس 
شورای اسالمی

- گزارش پژوهش��ی مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی پيرامون کارکرد کميسيون های تخصصی مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- روش شناس��ی آيين بررس��ي کميس��يون های تخصصی 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- س��ازوکار حمايت��ی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
تس��المی ب��ر عملكرد کميس��يون ه��ای تخصصی مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- نق��ش پيش��گيرانه مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی در عدم ترکيب موضوعات متعدد در پيش نويس 

واحد چيست؟
- از نظ��ر مرک��ز پژوه��ش های مجلس ش��ورای اس��المی 
آيا کميس��يون ه��ای تخصص��ی توانايی الزم ب��رای انجام 

قانونگذاری را دارند؟
پرسشگری از شورای محترم نگهبان

- نظر شورای نگهبان پيرامون اختيار قانونگذاری کميسيون 
های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟

- نظر ش��ورای نگهبان در باره ترکيب موضوعات متعدد در 
پيش نويس واحد در نزد مبتكران قانون چيست؟

- آي��ا واگ��ذاری اختي��ار قانونگ��ذاری به کميس��يون های 
تخصصی مجلس ش��ورای اس��المی مطابق ب��ا اصول قانون 

اساسی است؟
- نظر پژوهش��كده ش��ورای نگهبان پيرامون ارتقای سطح 

تدوين پيش نويس قوانين چيست؟
- نظر شورای نگهبان پيرامون آيين بررسی ها در کميسيون 

های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- گ��زارش عملكرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
پيرام��ون کيفيت قانونگذاری کميس��يون ه��ای تخصصی 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- از نظر سازمان بازرسی کل کشور علل ترکيب موضوعات 
متع��دد در پي��ش نويس واحد در دولت و مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- آيا س��ازوکار تدوين پيش نويس لوايح در دس��تگاه های 

اجرايی دارای کيفيت علمی و تخصصی الزم را دارد؟
- از نظر س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور آيا کيفيت عملكرد 
تقنينی صحن علنی با کميس��يون ه��ای تخصصی مجلس 

شورای اسالمی تفاوت دارد؟
- چرا مسير قانونگذاری از طريق کميسيون های تخصصی 
مجلس شورای اس��المی مورد عالقه دس��تگاه های اجرايی 

است؟ 
پرسشگری از رسانه های گروهی

- آيا رس��انه ه��ای گروه��ی پيرامون عدم حض��ور منظم و 
مشارکت فعال برخي نمايندگان در کميسيون های تخصصی 

مجلس شورای اسالمی مطالبه گری های الزم را دارند؟
- رس��انه های گروهی به عنوان چش��مان جامعه چگونه بر 
عملكرد کميس��يون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 

نظارت دارند؟
- رس��انه های گروهی عملكرد تقنينی و نظارتی کميسيون 
های تخصصی مجلس شورای اسالمی را چگونه ارزيابی می 

کنند؟
- تعامل کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی با 

رسانه ها چگونه است؟
- نظر رسانه های گروهی پيرامون آيين بررسی در کميسيون 

های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 

- داليل عدم حضور منظم و مشارکت فعال برخي نمايندگان 
در کميس��يون ه��ای تخصص��ی مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- آسيب شناس��ی آيين بررسي کميس��يون های تخصصی 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- ترکي��ب موضوعات متعدد در پيش نويس واحد دارای چه 

آثار زيانباری در قانونگذاری سنتی است؟
- سازوکار نظارتي بهينه بر عملكرد کميسيون های تخصصی 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نظر انديش��مندان و نخبگان پيرام��ون اختيار قانونگذاری 

کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست

 چهار شنبه  4 دی 1398  شماره 5202 

اذان ظهر: 12:05 اذان مغرب: 17:16 اذان صبح فردا: 5:40  طلوع آفتاب فردا: 7:12

اوقات شرعی به افق تهران

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابك، پالك 16 

نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6 
شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: کارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir


پيامبراكرم)ص(:

کسی که سه خصلت در او باشد خداوند خير دنيا و آخرت را برای او فراهم 
می کند: خشنودی به مقّدرات، صبر در بال و دعا در سختی و راحتی.
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در نظر دارد براساس آیین نامه مالى شهردارى ها و بودجه مصوب سال 98 نسبت به برگزارى مناقصه عمومى با اعتبار و مشخصات ذیل اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان داراى صالحیت دعوت مى شود براى دریافت و استرداد اسناد مناقصه عمومى ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم 
آگهى (مطابق مندرحات اسناد )به واحد امور مالى این شهردارى واقع در تهران کیلومتر 25 جاده تهران ساوه-انتهاى خیابان 24 مترى شهید چمران – تقاطع 

بلوار والیت-جنب سالن ورزشى والیت-طبقه فوقانى ایستگاه 5 آتش نشانى شهردارى گلستان مراجعه نمایند.
مبلغ کل را بصورت  هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار مى باشد.شرکت کنندگان 5
ضمانت نامه بانکى یا واریز نقدى به حساب شماره 100810363191  نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملى شعبه 
شهردارى به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.در صورت انصراف نفرات اول و دوم و سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهردارى ضبط 

خواهد گردید.سایر موارد در اسناد مناقصه عمومى قید گردیده است.قیمت فروش اسناد 1/000/000 ریال مى باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول:1398/09/27                                تاریخ چاپ نوبت دوم:1398/10/04

سپرده شرکت در مناقصه سقف مبلغ اعتبار موضوع   عنوان

پروژه تکمیل دیوار ساحلى رودخانه شادچاى (از مناقصه عمومى 
ابتدا جاده ساوه تا 10مترى اول شهرك امام رضا)

242/500/000 ریال4/850/000/000 ریال

  شهردارى گلستان

تاكنونموضوعآس�يبشناسیقانونگذاریدرايران
ازسویپژوهشگرانونويسندگانبسياریموردتوجه
قرارگرفتهاستوهريکبهتناسبتخصصوتجربه
خودبهاينموضوعمهمپرداختهاند.نكتهقابلتوجه
درايندس�تپژوهشهایآس�يبشناسانه،قابليت
اس�تنادي�ااصوالمستندس�ازیديدگاهه�اونظرات
بهش�واهدعينیوواقعيتهایمتقناس�ت.انتش�ار
گزارش»آس�يبشناس�ينظامقانونگذاريجمهوري
اس�اميايران«)ويرايشاول(ازسویمركزپژوهش
ه�ایمجلسش�ورایاس�امیاينس�والرابهذهن
متبادرمیكندكهپساز113سالسابقهقانونگذاری
وجودخيلعظيمآس�يبهایريزودرشتدرحوزه
قانونگذاری،نش�انهچيست؟قانونگذاریكشوربااين
همهآس�يبومش�كاتیكهدارد،چگون�همیتواند
ب�هحلمعضاتس�ايربخشهایجامع�هبويژهحل
مش�كاتمتعددوروزافزونزندگیم�ردمبپردازد؟
چراك�هقبلازهركاریخ�ودنيازمندتغييروتحول
اس�ت!نظربهاينكهبيانآس�يبهادردیراازجامعه
درماننمیكندروزنامهسياس�تروزبرطبقرسالت
رس�انهایخودگ�زارشمركزپژوه�شهایمجلس
شورایاس�امیرامبنایپرسش�گریازتقسيمكار
ملیدرحوزهقانونگرايیكش�ورقراردادهاس�تتابه
ريش�هيابیعللوآثارآس�يبهابپردازد.اميداست
كهپاس�خگويیبهنگامدستگاههاونهادهایمربوطه
بتواندبهگسترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرای

انتخاباتپيشروكمکبسزايینمايد.

اشاره

بایستگی های قانونگذاری یا شایستگی هایی که نیست!!؟
43.عدمحضورمنظمومشاركتفعالبرخينمايندگاندركميسيون44.روشننبودنآيينبررسيكميسيونهادرآييننامهداخلي

45.تركيبموضوعاتمتعدددرپيشنويسواحد46.نبودسازوكارنظارتيكافيبرعملكردكميسيونها

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )13( می کند:


