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مقدمه
»آسيب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رس��می شماره 16080 است 
که در سال 1397/07/07 توسط مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی منتشر شده است. 
اين پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سياسی-حقوقی 
و توس��ط دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام 
ش��ده است. گروه تهيه و تدوين کنندگان گزارش شامل علي 
عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، س��يد مجتبي حسيني پور 
اردکاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري 
جهرمي است. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش شامل علي 
فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حس��ن وکيليان، 
حسين عبداللهي، حس��ن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه 
اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نيز آقايان جليل محبي 
و احمد حكيم جوادي اس��ت. برای پرهي��ز از هر گونه پيش 
داوری در مورد آسيب شناسی قانونگذاری کشور، عينا از متن 
گزارش رسمی ياد شده در آسيب های مختلف استفاده شده 
اس��ت که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای 
و س��وء برداشت سياس��ی 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 اس��ت که توس��ط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه 
و تدوي��ن کنندگان، همكاران و ناظ��ران علمي( مورد اعتماد 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی تهيه و منتشر 
ش��ده اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، 
مرکزی اس��ت که قانونا در ساختار تشكيالتی مجلس شورای 
اس��المی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی 
متقن با قابليت استنادی باال محسوب می شود. اعالم رسمی 
آس��يب های حوزه تقنين از سوی مرکز پذيرش های مجلس 
شورای اسالمی، دليل پذيرش آنهاست و کار را بر محققان اين 
حوزه در امر اثبات آسيب ها آسان کرده است و نيازی به نقل 
مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقاالت 
در نش��ريات دارای رتبه علمی و پژوهش��ی يا انجام پژوهش 
های ميدان��ی و عمليات آماری برای اثبات يا رد فرضيه های 

پژوهش نيست. 

47 آس�يبه�ايموج�وددرمرحل�هبررس�يدر
كميسيون

در ادامه بررس��ي آسيب هاي مربوط به فرايند تصويب قانون، 
نوبت به بررس��ي آس��يب هاي موجود در مرحله رس��يدگي 
به ط��رح ها و لوايح در کميس��يون هاي مجلس مي رس��د. 
کميسيون هاي مجلس، کانون و محور بررسي هاي تخصصي 
طرح ها و لوايح هستند و نقش اساسي و تعيين کننده اي در 
تصويب قوانين دارند، به نحوي که در صورت رسيدگي دقيق 
و کارشناس��انه کميسيون ها، و ارتباط مستمر و منضبط آنها 
با کارشناس��ان، متخصصان و دس��تگاه ها و نهادهاي ذيربط، 
قوانين قابل قبولي به عنوان خروجي و ماحصل بررس��ي هاي 
مجلس  ارائه خواهد شد و در مقابل، در صورتي که کميسيون 
ها به درستي به وظايف خود عمل نكنند، قوانيني به تصويب 
خواهد رسيد، که به جهت وجود ايرادهاي متعدد، از يكسو با 
اصالحات و تغييرات مكرر و متعددي مواجه خواهند شد و از 

سوي ديگر داراي آثار نامطلوب اجرايي براي جامعه مخاطبان 
قانون خواهد بود. تعيين اعضاي کميس��يون ها در مواد 40 و 
41 قانون آيين نامه داخلي مجلس پيش بيني ش��ده اس��ت. 
به موجب اين مواد، به منظور آش��نايی نمايندگان با س��وابق 
تحصيلی و کاری يكديگر، معاونت قوانين موظف است اسامی 
نمايندگان را به همراه تحصيالت )مس��تند( و تجربه و سابقه 
عضويت در کميسيون ها در اختيار نمايندگان قرار مي دهد. 
اعضاي کميسيون ها توسط شعب و در دو مرحله تعيين مي 
شوند. سازوکاري هم تعيين شده تا مجلس بتواند در زماني که 
تعداد نمايندگان معرفي شده از ظرفيت هر يك از کميسيون 
ها بيشتر شود، تدابير الزم را اتخاذ کند. ايراد اين رويه، ضعف 
در فرايند تقس��يم تخصصي نمايندگان اس��ت؛ اين در حالي 
اس��ت که کميسيون هاي تخصصي نيازمند تمرکز تخصصي 
هس��تند و متخصصان هر حوزه بايد ب��ا همفكري، بهترين و 
مناس��ب ترين گزين��ه ها را براي عضويت در کميس��يون ها 
انتخاب کنند.  البته در کن��ار دغدغه تخصص گرايي بايد به 
عنصر جامعيت نيز در انتخاب اعضاي کميسيون ها توجه کرد، 

تا نگاه تك بعدي در آن حاکم نشود.

48تشكيلجلساتكميسيونهاخارجازمجلس
به موجب ماده 1 قانون آيين نامه داخلي مجلس محل دائمي 
مجلس ش��ورای اسالمی ساختمان بهارستان است و جلسات 
مجل��س در اين محل، رس��ميت دارد. تعيين هر محل ديگر 
با پيش��نهاد هيئت رئيس��ه و رأي موافق دو سوم نمايندگان 
حاضر در جلسه رسمي مجلس است بالتبع تشكيل جلسات 
کميس��يون ها نيز در مجلس  اس��ت و مس��تفاد از ذيل ماده 
70 آيين نامه اين اس��ت که هر کميس��يون در مجلس بايد 
داراي محلي جهت برگزاري جلسات و نگهداري اسناد و اوراق 
مربوط باشد که رويه فعلي هم بر اين روال است. با اين وجود 
بررس��ي روند مذاکرات درخصوص طرح ها و لوايح نشان مي 
دهد، بعضا جلس��ات کميسيون ها خارج از محل مجلس و به 
دعوت از نهاد يا دستگاه موضوع طرح يا اليحه برگزار مي شود. 
دليل اين امر نيز خروج نماين��دگان از فضاي اداري مجلس، 
و قرار مالقات ها و جلس��ات متعددي اس��ت که مانع تمرکز 
نمايندگان روي موضوع مورد بررسي است، تا بتوانند به نحو 
دقيق تر و در مدت زمان کمتري، بحث را به نتيجه برسانند. 
اگرچه ظاهر اين دليل، موجه به نظر مي رسد، اما معايبي نيز 
بر آن مترتب اس��ت که مي تواند در تعارض با توجيه اين امر 

مبني بر رسيدگي دقيق و کارشناسانه موضوع باشد.

49نبودنظارتبرنمايندگاندستگاههاياجرايي
مطابق با آيين نامه داخلي مجلس، هنگام بررس��ي طرح ها و 
لوايح، از دستگاه اجرايي ذيربط دعوت مي شود، تا نماينده اي 
را جهت بيان نظرات دس��تگاه و تبيين ابعاد تخصصي و فني 
موضوع، معرفي نمايد. حضور کارشناس��ان نهادها و دستگاه 
هاي مرتبط با موضوع طرح و اليحه فرصتي مغتنم جهت فهم 
و تبيين دقيق تر ابعاد موضوع است، لكن اين فرصت، بعضا با 
چالش هايي همراه مي شود که در ادامه به برخي از اين موارد 
اشاره مي شود. ازجمله اين چالش ها، در مواردي عدم اطالع 

و آگاهي کافي نماينده دستگاه با موضوع مورد بررسي است، 
و در نتيج��ه هدف از وضع چني��ن قاعده اي در عمل محقق 
نخواهد ش��د. گاهي نيز نماينده دستگاه، از اختيار تام جهت 
بيان نظرات برخوردار نيست، و به همين جهت از بيان نظرات 
خودداري مي کند زيرا ممكن است در صورت بيان مخالف با 
نظرات دستگاه متبوع، مورد مؤاخذه قرار گيرد؛ همين موضوع 
س��بب مي ش��ود در برخي موارد نمايندگان از نظر رس��مي 
دستگاه مربوطه به درستي مطلع نشوند. در اين خصوص الزم 
اس��ت، نهاد يا دستگاه مربوطه، نظر خود را به صورت رسمي 
و مكتوب به کميسيون اعالم کند، تا نمايندگان نسبت به آن 
اطالع اوليه داش��ته باشند و در نهايت نماينده دستگاه جهت 
تبيي��ن نظرات و ارائه توضيحات الزم در جلس��ه حضور يابد. 
درحال حاضر، غالبا نمايندگان دستگاه هاي اجرايي نظراتشان 
را به صورت ش��فاهي و در ميان مذاکرات کميسيون ارائه مي 
کنند که لزوما نمي تواند نظر رسمي آن دستگاه باشد زيرا در 
برخي موارد، نظر ارائه ش��ده از سوي نماينده دستگاه با نظر 
رسمي دس��تگاه موضوع بحث در تناقض بوده است. از ديگر 
ايرادهاي��ي که به اي��ن امر وارد اس��ت، رأي گيري در حضور 
نماينده دس��تگاه است. در بس��ياري از موارد شخص وزير يا 
رئيس س��ازمان موضوع بحث، در جلسات کميسيون شرکت 
مي کنند که س��بب مي ش��ود نمايندگان عضو کميس��يون 
نتوانن��د آزادانه رأي خود را اعالم کنند و برخي مالحظات بر 

رأي نمايندگان اثر بگذارد. اگر چه در کميس��يون ها سامانه 
رأي گيري الكترونيكي تعبيه ش��ده است، با اين وجود، ايراد 
مذکور به دو جهت به قوت خود باقي اس��ت. اوال ممكن است 
برآيند رأي مخالف نمايندگان، به منزله تقابل آنها با مسئول 
مربوطه تلقي شود و ثانيا در برخي موارد رأي گيري کماکان 
به صورت دس��تي انجام مي ش��ود که شايسته است، پس از 
استماع نظرات نماينده دستگاه ذيربط، خصوصا در زماني که 
باالترين مقام دستگاه حضور دارد، رأي گيري در غياب ايشان 
انجام شود و الزم است اين امر در آيين نامه تصريح شود. يكي 
ديگر از آس��يب هاي حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، 
در برخي موارد، عدم مشارکت مؤثر آنها در جريان مذاکرات و 

عدم توانشان در تبيين نظر دستگاه متبوعشان است. 
در مجموع ضابطه اي براي نمايندگان دس��تگاه هاي اجرايي 
تعيين نش��ده است، که چه کساني به عنوان نماينده دستگاه 
ش��ناخته مي ش��وند و صالحيت حضور در جلسات را دارند، 
سقف تعداد افراد معرفي شده چند نفر است، بسته به شرايط 
و اهميت موضوع چه مدت زماني امكان حضور و بيان نظرات 
در کميس��يون را دارند، و آيا مي توان در حضور ايش��ان رأي 
گي��ري کرد يا خير؛ که الزم اس��ت اين موارد به نحو دقيق و 

کاملي تبيين شود. 
پرسشگریازمجمعتشخيصمصلحتنظام

- تعامل مجمع تشخيص مصلحت نظام با دستگاه های اجرايی 
چگونه است؟

- بررس��ی های تخصصی مشترک با دس��تگاه های اجرايی در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه صورت می گيرد؟

- اطالعات تخصصی اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای 
تشخيص مصالح کشور از کجا تامين می شود؟

- ارتباط تعاملی مجمع تشخيص مصلحت نظام با کارشناسان، 
نخبگان و انديشمندان چگونه انجام می شود؟

- فرايند تقسيم کار در کميسيون های تخصصی مجمع تشخيص 
مصلحت نظام چيست؟
پرسشگریازدولت

- چرا نمايندگان دولت در کميس��يون های تخصصی مجلس 
ش��ورای اس��المی از موضوع مورد بررسي اطالع و آگاهي کافي 

ندارند؟ 
- چرا نمايندگان دولت در کميس��يون های تخصصی مجلس 
ش��ورای اس��المی از اختيار تام جهت بيان نظ��رات برخوردار 

نيست؟
- چرا نمايندگان دولت در کميس��يون های تخصصی مجلس 
شورای اس��المی از بيان نظرات متفاوت از دستگاه متبوع خود 

خودداری می کنند؟
- چرا دس��تگاه های اجرايی نظرات خود را بصورت مكتوب به 
کميسيون های تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی اعالم نمی 

کنند
- داليل ناآگاهی نمايندگان نسبت نظرات دقيق دستگاه های 
اجرايی در کميس��يون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
پرسشگریازمجلسشورایاسالمی

- آيين بررس��ی طرح ها و لوايح در کميس��يون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی چگونه است؟

- رسيدگي دقيق و کارشناسانه، ارتباط مستمر و منضبط آنها با 
کارشناسان، متخصصان و دستگاه ها و نهادهاي ذيربط از طريق 
کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی چگونه انجام می 

شود؟
- علل ضعف در فرايند تقسيم تخصصي نمايندگان در کميسيون 

های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
- آيا گزارش عملكرد نمايندگان دس��تگاه های اجرايی توس��ط 
کميسيون های تخصصی مجلس شورای اسالمی به دولت ارائه 

می شود؟
- نمايندگان دولت در کميسيون های تخصصی مجلس شورای 
اس��المی بيان کننده نظرات ش��خصی يا نظرات دستگاه های 

اجرايی اند؟
پرسشگریازمركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی

- نقش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در کمك 
به بررسی طرح ها و لوايح در کميسيون های تخصصی مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در رسيدگي 
دقيق و کارشناسانه، ارتباط مستمر و منضبط آنها با کارشناسان، 
متخصصان و دستگاه ها و نهادهاي ذيربط از طريق کميسيون 

های تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نقش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در جبران 
ضعف در فرايند تقسيم تخصصي نمايندگان در کميسيون های 

تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نقش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در ارتقای 
سطح آگاهی های تخصصی کميسيون های تخصصی مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- نقش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در ارتقای 
ارتباطات تخصصی نخبگان و انديش��مندان با کميسيون های 

تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
پرسشگریازشوراینگهبان

- تعامل شورای نگهبان با دستگاه های اجرايی چگونه است؟
- بررسی های تخصصی مش��ترک با دستگاه های اجرايی در 

شورای نگهبان چگونه صورت می گيرد؟
- اطالعات تخصصی اعضای شورای نگهبان از کجا تامين می شود؟

- ارتب��اط تعاملی ش��ورای نگهبان با کارشناس��ان، نخبگان و 
انديشمندان چگونه انجام می شود؟

- فرايند تقسيم کار در کميسيون های تخصصی شورای نگهبان 
چيست؟

پرسشگریازقوهقضاييه
- تعامل س��ازمان بازرسی کل کش��ور با دستگاه های اجرايی 

چگونه است؟
- بررسی های تخصصی مش��ترک با دستگاه های اجرايی در 

سازمان بازرسی کل کشور چگونه صورت می گيرد؟
- اطالعات تخصصی سازمان بازرسی کل کشور از کجا تامين 

می شود؟
- ارتباط تعاملی س��ازمان بازرسی کل کش��ور با کارشناسان، 

نخبگان و انديشمندان چگونه انجام می شود؟
- فرايند تقسيم کار در سازمان بازرسی کل کشور چيست؟

پرسشگریازرسانههایگروهی
- تعامل رس��انه های گروهی با تقس��يم کار ملی قانونگذاری 

چگونه است؟
- بررسی های تخصصی مشترک با تقسيم کار ملی قانونگذاری 

و رسانه ها چگونه صورت می گيرد؟
- ارتباط تعاملی تقس��يم کار ملی قانونگذاری با کارشناس��ان، 

نخبگان و انديشمندان رسانه چگونه انجام می شود؟
- فرايند تقسيم کار با رسانه ها در تقسيم کار ملی قانونگذاری 

چيست؟
- اطالعات تخصصی بين تقسيم کار ملی قانونگذاری و رسانه 

ها چگونه تبادل می شود؟

 سه شنبه  10 دی 1398  شماره 5207 

اذان ظهر: 12:08 اذان مغرب: 17:20 اذان صبح فردا: 5:43  طلوع آفتاب فردا: 7:14
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امامعلی)ع(:

آگاه باشيد که دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم 
ميان شما در قرآن است.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 تأسيس مجمع جهاني اهل بيت)ع( به دستور رهبر معظم انقالب  )1369ش(  آغاز به 
کار شبكه سراسري مستقل راديو قرآن )1376ش(  تظاهرات خونين مردم مشهد و ديگر 

شهرها در اعتراض به رژيم پهلوي )1357ش(   
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دكترمحمدرضاناریابيانه

آگهى تجدید مناقصه 98-30

 www.setadiran.ir  

www.nigc-qazvin.ir
 http://iets.mporg.ir 

شماره مجوز 1398-6067

 
 

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات :
 3/220/595

((آگهی مناقصه عمومى)) 

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران

وزارت راه و شهرسازى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران

اداره کل راهدارى راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومى ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد 

ردیف 1 تا 3 : دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته نیرو  و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه ( معاونت برنامه ریزى سابق)  الزامى مى باشد
ردیف4: ارائه تاییدیه صالحیت از اداره کل ایمنى و حریم راههاى سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور و پروانه بهره بردارى از مراجع ذى صالح الزامی است.  

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا  ساعت 14 مورخ  98/10/18    
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 14  مورخ   98/10/28 

زمان بازگشایى پیشنهادات : ساعت  8,30  صبح مورخ 98/10/29 در دفتر مدیر کل
آدرس : ساري خیابان انقالب مقابل استانداري-اداره پیمان و رسیدگی  تلفن   33326002  -011    

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است.
شناسه آگهى 714426

دوره تضمینمدت اجراى کارمبلغ تضمین فرایند ارجاع کارمبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه

24 ماه 4 ماه13/379/008/653668/950/433بهسازى و آسفالت محور جوارم بورخانى12098003489000087

لکه گیرى و آسفالت محور هراز - پلیس راه - پارك 22098003489000089
جنگلى - سد هراز – تجدید دوم 

24 ماه 12ماه54/534/057/1012/726/702/855

لکه گیرى و آسفالت محور هراز - محدوده تونل وانا - 32098003489000090
گزنک - آب اسک پلور– تجدید دوم

24 ماه 12ماه62/990/725/9283/149/536/296

خرید رنگ سرد ترافیکى جهت ایمن سازى راههاى 42098003489000088
استحفاظى استان

12  ماه4 ماه10/071/000/000503/550/000

آگهى عمومى ارزیابى کیفى مناقصه گران – 
مناقصه دو مرحله اى شماره 98/397 م م  

AOGC.IR

شماره مجوز: 1398.6080

خرید سه عدد پکیج تولید نیتروژن جهت 
UTILITY منطقه عملیاتى دارخوین- 

براى 8 ماه
اول
وبت 
ن

از شعار تا شعورکمیسیون های تخصصی مجلس 
47.آسيبهايموجوددرمرحلهبررسيدركميسيون48.تشكيلجلساتكميسيونهاخارجازمجلسشوراياسالمي

49.نبودنظارتبرنمايندگاندستگاههاياجراييدركميسيونها

روزنامهسیاستروزبراساسگزارشرسمیسال1397مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیپرسشگری)14( میکند:

تاكنونموضوعآس�يبشناسیقانونگذاریدرايراناز
س�ویپژوهشگرانونويسندگانبس�ياریموردتوجه
قرارگرفتهاس�توهريکبهتناسبتخصصوتجربه
خودبهاينموضوعمهمپرداختهاند.نكتهقابلتوجهدر
ايندستپژوهشهایآسيبشناسانه،قابليتاستناد
ي�ااصوالمستندس�ازیديدگاههاونظراتبهش�واهد
عينیوواقعيتهایمتقناست.انتشارگزارش»آسيب
شناس�ينظامقانونگ�ذاريجمهورياس�الميايران«
)ويرايشاول(ازسویمركزپژوهشهایمجلسشورای
اس�المیاينسوالرابهذهنمتبادرمیكندكهپساز
113سالس�ابقهقانونگذاریوجودخيلعظيمآسيب
هایريزودرشتدرحوزهقانونگذاری،نشانهچيست؟
قانونگذاریكش�وربااينهمهآس�يبومشكالتیكه
دارد،چگونهمیتواندبهحلمعضالتسايربخشهای
جامعهبويژهحلمش�كالتمتعددوروزافزونزندگی
م�ردمبپردازد؟چراكهقبلازه�ركاریخودنيازمند
تغييروتحولاست!نظربهاينكهبيانآسيبهادردی
راازجامع�هدرم�اننمیكندروزنامهسياس�تروزبر
طبقرسالترسانهایخودگزارشمركزپژوهشهای
مجلسشورایاسالمیرامبنایپرسشگریازتقسيم
كارملیدرحوزهقانونگرايیكش�ورقراردادهاستتا
بهريشهيابیعللوآثارآسيبهابپردازد.اميداست
كهپاسخگويیبهنگامدس�تگاههاونهادهایمربوطه
بتواندبهگس�ترشگفتمانتحولدرقانونگذاریبرای

انتخاباتپيشروكمکبسزايینمايد.

اشاره


