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پيامبراكرم)ص(:

فاطمه عليها السالم حوريه ای است به صورت انسان كه من هر گاه 
مشتاق بوی بهشت می شوم، دخترم فاطمه عليه السالم را می بويم. 
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دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:تاكنونموضوعآسيبشناس�یقانونگذاریدر
ايرانازس�ویپژوهشگرانونويسندگانبسياریمورد
توجهقرارگرفتهاس�توهريکبهتناس�بتخصصو
تجرب�هخ�ودبهاي�نموضوعمه�مپرداختهان�د.نکته
قابلتوجهدرايندس�تپژوهشهایآسيبشناسانه،
قابليتاستناديااصوالمستندسازیديدگاههاونظرات
بهش�واهدعين�یوواقعيتهایمتقناس�ت.انتش�ار
گزارش»آس�يبشناس�ينظامقانونگ�ذاريجمهوري
اس�امياي�ران«)ويرايشاول(ازس�ویمركزپژوهش
ه�ایمجلسش�ورایاس�امیاينس�والراب�هذهن
متبادرمیكندكهپساز113س�الس�ابقهقانونگذاری
وج�ودخيلعظيمآس�يبهایريزودرش�تدرحوزه
قانونگذاری،نش�انهچيس�ت؟قانونگذاریكشوربااين
همهآس�يبومش�کاتیكهدارد،چگون�همیتواندبه
حلمعضاتسايربخشهایجامعهبويژهحلمشکات
متعددوروزافزونزندگیمردمبپردازد؟چراكهقبلاز
هركاریخودنيازمندتغييروتحولاست!نظربهاينکه
بيانآسيبهادردیراازجامعهدرماننمیكندروزنامه
سياس�تروزبرطبقرس�الترس�انهایخ�ودگزارش
مرك�زپژوهشهایمجلسش�ورایاس�امیرامبنای
پرسش�گریازتقس�يمكارمل�یدرح�وزهقانونگرايی
كشورقراردادهاستتابهريشهيابیعللوآثارآسيب
هابپردازد.اميداستكهپاسخگويیبهنگامدستگاهها
ونهادهایمربوطهبتواندبهگس�ترشگفتمانتحولدر
قانونگذاریبرایانتخاباتپيشروكمکبسزايیكند.

مقدمه
»آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« 
)ويرايش اول( موضوع گزارش رسمی شماره 16080 است 
ك��ه در س��ال 1397/07/07 توس��ط مرك��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی منتشر شده اس��ت. اين پژوهش 
ب��ه س��فارش معاون��ت پژوهش ه��ای سياس��ی-حقوقی و 
توس��ط دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام 
ش��ده اس��ت. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش ش��امل 
آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، س��يد مجتبي 
حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي 
و علي بهادري جهرمي اس��ت. گروه همكاران تهيه و تدوين 
گزارش شامل آقايان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري 
طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، 
يحي��ي مزروعي و حمزه اش��كبوس اس��ت. ناظ��ران علمي 
گ��زارش نيز آقاي��ان جليل محبي و احم��د حكيم جوادي 
اس��ت. برای پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آسيب 
شناس��ی قانونگذاری كشور، عينا از متن گزارش رسمی ياد 
شده در آسيب های مختلف استفاده شده است كه هر گونه 
شائبه نگاه شخصی، تفس��يرهای سليقه ای و سوء برداشت 
سياس��ی و جناحی را از بين ببرد. نقل عين مطالب گزارش 
مرك��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در توضيح 
آسيب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غيرقابل انكاری 
است كه توسط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه و تدوين 
كنن��دگان، هم��كاران و ناظران علمي( م��ورد اعتماد مركز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی تهيه و منتشر شده 
اس��ت. مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مركزی 
است كه قانونا در ساختار تشكيالتی مجلس شورای اسالمی 
قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با 
قابليت استنادی باال محسوب می شود. اعالم رسمی آسيب 
ه��ای ح��وزه تقنين از س��وی مركز پذيرش ه��ای مجلس 
ش��ورای اسالمی، دليل پذيرش آنهاست و كار 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 كتاب 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. 

62 نبودسيستمبهروزنظارتمستمر
تعدد دستگاه هاي زيرمجموعه قواي سه گانه، تنوع و تكثر 
قوانين و مقررات مربوط و حجم باالي بودجه و گردش مالي 
اين دس��تگاه ها امكان نظارت مس��تمر و جامع را تا حدي 
ناممكن مي س��ازد و در صورت انج��ام نظارت، از كيفيت و 
دق��ت اقدامات مي كاهد. يكي از الزامات تحقق اين نظارت، 
وجود سيس��تم به روز نظارت اس��ت كه اطالعات مورد نياز 

دس��تگاه هاي نظارتي و نتايج اقدامات آنها براي دس��تگاه 
هاي نظارتي به اش��تراك گذاش��ته ش��ود تا بتوان اقدامات 
دستگاه ها و حس��ن انجام وظايف شان، منطبق بر موازين 
قانوني را رصد كرد. متأسفانه در حال حاضر سيستم به روز 
نظارت كه نتايج اقدامات گذش��ته در آن ثبت شده باشد، و 
آن دس��ته از جريان امور دس��تگاه ها كه امكان ثبت دارند، 
در اين سيس��تم قابل رصد باش��د موجود نيست و دستگاه 
هاي نظارتي نيز از نتايج اقدامات يكديگر، به درستي مطلع 
نيس��تند؛ همين امر يكي از داليلي اس��ت كه انجام نظارت 
ه��اي م��وازي، صرف هزينه ه��اي فراوان و ف��رار احتمالي 
متخلف��ان از نظارت دقيق و موش��كافانه را نتيجه مي دهد. 
مجلس ش��وراي اس��المي مي تواند براي نظارت بر اجراي 
مصوبات خود، سامانه اي را تعريف كند كه وضعيت قوانين، 
نحوه اجراي آن، عملكرد دس��تگاه ه��اي ذيربط، ايرادها و 
نواق��ص قانون مصوب و س��اير ملزومات اين امر در آن ثبت 
و به روز ش��ده و امكان رصد مستمر و منظمي را براي خود 
فراهم نماي��د تا چتر نظارتي مجلس بر همه قوانين مصوب 

مجلس گسترده شود.

63 عدمپايشمس�تمرآثاراجراوميزانكارآمدي
واثربخشيقوانين

ط��رح ها و لوايح پس از تهي��ه و تدوين پيش نويس با گذر 
از مراح��ل متعددي چون كميس��يون هاي تخصصي، مركز 
پژوهش هاي مجلس، صحن علني و شوراي نگهبان، با پيش 
فرض انجام بررس��ي ها و مطالعات كارشناس��انه به تصويب 
رس��يده و به عنوان قانون مصوب ابالغ مي شوند؛ لكن اين 
انته��اي راه نيس��ت. بي ترديد هيچ ي��ك از قوانين مصوب، 
خالي از نقص و ايراد نبوده و در مس��ير اجرا، با مش��كالتي 
مواجه هس��تند و بعضا مشكالتي را نيز براي مخاطبان خود 
ايج��اد مي كنند، خصوصا در ابعادي كه ارتباط روش��ني با 
بعد تخصصي و موضوع مس��تقيم خود نداشته اند. به عنوان 
مثال تصويب قانوني با موضوع اقتصادي ممكن اس��ت آثار 
فرهنگي بسياري براي مردمان ساكن حوزه اجراي آن قانون 
ايجاد نمايد كه از ديد تصويب كنندگان مغفول مانده است. 
باي��د پس از تصوي��ب، ابالغ و اجراي قواني��ن، در بازه هاي 
مش��خصي، قوانين مصوب از منظرهاي گوناگون فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي، زيس��ت محيطي و... پايش شود و آثار 
مثبت و منفي آن مورد س��نجش قرار گيرد و اگر در مسير 
اجرا با مش��كالتي مواجه اس��ت درخصوص رف��ع نواقص و 

مشكالت، تدبير شود.

64 نبودمعيارارزيابيآثارمختلفقوانين
پاي��ش قوانين، قبل از هرچيز نيازمند ش��اخص و س��نجه 
ارزيابي است. هرچند روش هاي مختلفي براي ارزيابي هاي 
موضوع بحث وجود دارد، لكن اين روش ها به نسبت مباني، 
نيازها و ش��اخص ها متفاوت است. جداي از عدم پايش آثار 
قواني��ن از جنب��ه هاي مختلف كه خود يك آس��يب جدي 
اس��ت، غالبا معيار روش��ن و مصوبي براي انجام اين پايش 
وج��ود ندارد تا اولويت هاي مجل��س و نظام قانونگذاري در 
ح��وزه هاي مذكور را نمايان كند و به اين جهت، اجرايي و 
عملياتي ش��دن اين اقدام ضروري را با مش��كل مواجه مي 
كند. الزم است شاخص هاي مدنظر مجلس بررسي و احصا 
ش��وند و معيارهاي الزم براي ارزياب��ي آثار مختلف قوانين، 
م��ورد مطالعه قرار گرفته و تعيين ش��وند و س��پس مبتني 
ب��ر اين معيارها و ش��اخص ها، پايش آث��ار قوانين از طريق 
مراج��ع تخصصي ذيربط انجام ش��ده و نتايج آن در اختيار 
نماين��دگان قرار گيرد. يكي از اقدامات مهمي كه در تعيين 
اين معيارها مؤثر است، هدف گذاري دقيق و كارشناسانه در 
تصويب قوانين، خصوصا در مرحله تدوين مقدمه توجيهي و 
پيوست هاي كارشناسي است، به نحوي كه در متن مربوطه 
مشخص شود كه با اجراي قانون مصوب مجلس، انتظار مي 
رود چه اتفاق مثبتي بيفتد و احيانا چه آثار قابل پيش بيني 
بر ح��وزه هاي مختلف، مانند فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 
و... مي گذارد و آيا هزينه فايده اين اقدامات ارزش تصويب 
قانون را دارد يا خير. در اينصورت نقش��ه راه تصويب قانون 
روش��ن تر ش��ده و معيارهاي ارزيابي و پاي��ش آثار قوانين 

قابليت بيشتري براي تبيين شدن خواهند داشت.

65 عدماصاحبموقعايرادهايقوانين 
پاي��ش قوانين س��بب مي ش��ود، ايرادها و نواق��ص قوانين 

مش��خص و مشكالت آن آشكار شود. بعضا قوانين در مسير 
اجرا از يك س��و با مشكالتي مواجه هستند و از سوي ديگر 
براي مخاطبان خود مشكالتي را ايجاد مي كنند. مسئوليت 
مجلس در امر قانونگذاري به تصويب قوانين ختم نمي شود 
و الزم اس��ت قوانين مجلس مورد بازبررس��ي قرار گيرند و 
ايرادهاي آن، پيش از آنكه موجب ورود آس��يب هاي جدي 
ش��ود، مرتفع گردد؛ لكن با توجه به اينكه غالبا ميزان قابل 
توجه��ي از ط��رح ها، لواي��ح و موضوعاتي همچ��ون انجام 
وظايف نظارتي در دستور كار مجلس قرار دارد، لزوما اصالح 
قوانين، بموقع انجام نمي ش��ود. در اي��ن ميان قوانيني كه 
داراي دستگاه متولي مش��خصي هستند از امكان بيشتري 
ب��راي اصالح ايرادها برخوردارند ك��ه البته در اين خصوص 

هم برخي كم كاري ها مشاهده مي شود.

66 عدمبهروزرسانيبموقعقوانين 
مس��ائل داخل��ي و بي��ن الملل��ي خصوصا در ح��وزه هاي 
اقتص��ادي، سياس��ي، فرهنگي و اجتماعي با س��رعت قابل 
توجهي درحال تحول و دگرگوني اس��ت و اين امر ضرورت 
انجام بررس��ي هاي بموقع و كارشناسانه، براي اتخاذ تدابير 
الزم، در مواجه��ه با اين تح��والت را ايجاب مي كند. با اين 
وج��ود به داليل متعددي از جمل��ه تراكم قوانين مصوب و 
حجم باالي طرح ها و لوايح در دس��ت بررسي، بعضا به اين 
موضوع مهم توجه نش��ده و قوانين بموقع به روزرساني نمي 
ش��وند. تاريخ تصويب بسياري از قوانين به سال هاي دور و 
پيش از انقالب اس��المي بازمي گردد و احكام مندرج در آن 
متناسب با اقتضائات و شرايط آن دوران است، لكن كماكان، 
طبق روال س��ابق در جريان ب��وده و اقتضائات جديد در آن 
گنجانده نش��ده است. الزم است اين قوانين مورد ارزيابي و 
بررس��ي مجدد قرار گرفته و به روز شوند و براي بازبررسي 
و به روزرس��اني قوانين جديد نيز تدبير الزم اتخاذ شود. به 
عن��وان مثال مي توان براي هريك از قوانين مصوب، زماني 
تكليفي را جهت بازبررسي در نظر گرفت، تا در صورت لزوم 

به روزرساني شوند. 

67 نب�ودضمانتاج�رايعدمن�گارشآييننامه
اجرايي

قوانين مستند به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، 
اي��ن امكان ب��راي مجلس وجود دارد كه هيئ��ت وزيران يا 
هر ي��ك از وزرا را مكلف به تدوين آيين نامه اجرايي قانون 
مصوب نمايد تا نحوه عمل اشخاص و دستگاه ها در راستاي 
اجرايي ش��دن قانون تعيين ش��ود، لكن در موارد متعددي، 
مرجع تعيين ش��ده، به داليل مختلف، از تدوين آيين نامه 
اجرايي مد نظر س��ر باز زده و ي��ا مراجع مزبور، تصويب آن 
را به تأخير مي اندازند و همين امر اجرايي ش��دن قانون را 
ب��ا چالش مواجه كرده و عمال مصوب��ه مجلس را متروك و 
غيرعملياتي مي نمايد. با وج��ود ضرورت تدوين و تصويب 
بموقع آيين نامه اجرايي قوانين و وجود موارد متعدد تخلف 
از انج��ام اين تكلي��ف قانوني در زمان مق��رر، لكن ضمانت 
اجراي مش��خصي براي اين امر تعيين نشده است و معموال 
ابزار نظارت سؤال و استيضاح نيز براي اين مهم به كار برده 

نمي شوند

68 ع�دمنظارتجامعومس�تمربراجرايصحيح
قانون 

حس��ن اجراي قواني��ن، الزمه حف��ظ نظامات سياس��ي و 
اجتماع��ي در جوامع مدني اس��ت. به همي��ن دليل، قانون 
اساس��ي دستگاه هايي را براي نظارت بر اين مهم در بخش 
ه��ا و زمينه هاي مختلف تعيين كرده اس��ت؛ لكن در بين 
دس��تگاه هاي متولي امر نظارت ب��ر اجراي قوانين، مجلس 
شوراي اس��المي به عنوان مرجع تصويب كننده قوانين، از 
جايگاه ويژهاي برخوردار است. مجلس بايد بتواند به صورت 
مس��تمر و جامع بر اجراي صحيح قوانين در دس��تگاه هاي 
مختلف، از جمله وزارتخانه ها، نظارتي فعال داش��ته باشد، 
تا اطمينان حاصل كند، قوانين مصوب به درس��تي اجرا مي 
ش��وند و اگر احيانا ايرادي در مسير اجراي آنها وجود دارد، 
در حيطه صالحيت و اختيارات خود، آسيب را مرتفع كرده 
و حس��ب مورد، با استفاده از ابزارهاي نظارتي كه به موجب 
قانون اساسي براي مجلس پيش بيني شده است با متخلف 
يا متخلفان احتمالي در س��طوح مختل��ف برخورد كند، اما 
اي��ن موضوع نيز در مواردي با آس��يب هايي، ازجمله موارد 

زير مواجه اس��ت. به منظور واكاوی دقيق آسيب های فوق 
الذكر و ريشه يابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسيم كار 
ملی در حوزه قانونگذاری ضروری اس��ت. پاسخگويی بموقع 
تقس��يم كار ملی موجب تقويت گفتمان تحول قانونگذاری 
در زمان باقيمانده تا انتخابات دوره جديد مجلس ش��ورای 

اسالمی می شود.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- داليل عدم تعريف سامانه نظارت بر اجراي مصوبات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با هدف ثبت و به روز رسانی و رصد 
مس��تمر وضعيت قوانين، نحوه اجراي آن، عملكرد دستگاه 

هاي ذيربط، ايرادها و نواقص چيست؟
- عل��ل نب��ود معي��ار روش��ن و مصوبي براي انج��ام پايش 
ب��رای تعيين اولويت هاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چيست؟
- داليل عدم ارزيابي و بررسي مجدد و به روز رساني بموقع 

مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
- علل عدم پايش مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
از منظرهاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، زيست 
محيط��ي و... پس از تصويب، ابالغ و اجراي مصوبات در بازه 

هاي مشخص
پرسشگری از دولت

- نظر دول��ت پيرامون نبود نظارت مس��تمر و جامع بر تعدد 
دستگاه هاي زيرمجموعه قواي سه گانه، تنوع و تكثر قوانين و 
مقررات مربوط و حجم باالي بودجه و گردش مالي اين دستگاه 

ها چيست؟
- داليل عدم تعريف سامانه نظارت بر اجراي مصوبات دولت با 
هدف ثبت و به روز رسانی و رصد مستمر وضعيت قوانين، نحوه 

اجراي آن، عملكرد دستگاه هاي ذيربط، ايرادها و نواقص 
- نبود معيار روش��ن و مصوبي براي انجام پايش برای تعيين 

اولويت هاي دولت در حوزه هاي مذكور چيست؟
- داليل عدم ارزيابي و بررس��ي مجدد و به روز رساني بموقع 

مصوبات دولت چيست؟
- علل عدم پايش مصوبات دولت از منظرهاي گوناگون فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و... پس از تصويب، ابالغ و 

اجراي مصوبات در بازه هاي مشخص
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- علل نبود نظارت مس��تمر و جامع مجلس ش��ورای اسالمی 
بر تعدد دستگاه هاي زيرمجموعه قواي سه گانه، تنوع و تكثر 
قوانين و مقررات مربوط و حجم باالي بودجه و گردش مالي اين 

دستگاه ها چيست؟
- علل عدم تعريف س��امانه نظارت بر اجراي مصوبات مجلس 
ش��وراي اس��المي با هدف ثبت و به روز رسانی و رصد مستمر 
وضعيت قوانين، نحوه اجراي آن، عملكرد دستگاه هاي ذيربط، 

ايرادها و نواقص چيست؟
- داليل عدم ارزيابي و بررس��ي مجدد و به روز رس��اني بموقع 

مصوبات مجلس شورای اسالمی چيست؟
- داليل نبود معيار روش��ن و مصوبي ب��راي انجام پايش برای 

تعيين اولويت هاي مجلس و نظام قانونگذاري چيست؟
- نقش مجلس ش��ورای اسالمی در كاهش انجام نظارت هاي 
م��وازي، صرف هزينه هاي ف��راوان و فرار احتمالي متخلفان از 

نظارت دقيق و موشكافانه چيست؟
پرسش���گری از مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی
- نظر مركز پژو هش های مجلس شورای اسالمی پيرامون نبود 
نظارت فعال مجلس به صورت مستمر و جامع بر اجراي صحيح 

قوانين در دستگاه هاي مختلف چيست؟
- از نظ��ر مركز پژو هش های مجلس ش��ورای اس��المی علل 
عدم پايش قواني��ن از منظرهاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماعي، زيس��ت محيطي و... پس از تصويب، ابالغ و اجراي 

مصوبات در بازه هاي مشخص چيست؟
- داليل عدم ارزيابي و بررس��ي مجدد و به روز رس��اني بموقع 

قوانين چيست؟
- نظر مركز پژو هش های مجلس شورای اسالمی پيرامون نبود 
ضمانت اجراي مشخص براي تدوين و تصويب بموقع آيين نامه 
اجرايي قوانين در برخورد ب��ا موارد متعدد تخلف از انجام اين 

تكليف قانوني در زمان مقرر چيست؟
- نقش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در كاهش 
انج��ام نظارت هاي م��وازي، صرف هزينه هاي ف��راوان و فرار 

احتمالي متخلفان از نظارت دقيق و موشكافانه چيست؟
پرسشگری از شورای محترم نگهبان

- آيا تاييد مصوباتی كه پيش��اپيش به دليل عدم نظارت كافی 
بر اجرای آن محكوم به ناكارآمدی است مغاير با قانون اساسی 

نيست؟
- نظ��ر ش��ورای نگهبان پيرام��ون علل عدم پاي��ش قوانين از 
منظره��اي گوناگ��ون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، زيس��ت 
محيطي و... پس از تصويب، ابالغ و اجراي مصوبات در بازه هاي 

مشخص چيست؟
- از نظر شورای نگهبان داليل عدم ارزيابي و بررسي مجدد و به 

روز رساني بموقع قوانين چيست؟
- نظر شورای نگهبان پيرامون داليل نبود معيار روشن و مصوبي 
ب��راي انجام پايش برای تعيين اولوي��ت هاي نظام قانونگذاري 

چيست؟
-علل عدم وجود سيس��تم به روز نظارت حاوی اطالعات مورد 
نياز دستگاه هاي نظارتي و نتايج اقدامات آنها براي رصد حسن 
انجام وظايف، منطبق بر موازين قانوني از نظر ش��ورای نگهبان 

چيست؟
پرسشگری از قوه قضاییه

- نظر سازمان بازرس��ی كل كشور پيرامون انجام نظارت هاي 
م��وازي، صرف هزينه هاي ف��راوان و فرار احتمالي متخلفان از 

نظارت دقيق و موشكافانه چيست؟
- داليل نبود معيار روش��ن و مصوبي ب��راي انجام پايش برای 
تعيين اولويت هاي نظام قانونگذاري در س��ازمان بازرسی كل 

كشور چيست؟
- علل نبود نظارت مستمر و جامع سازمان بازرسی كل كشور 
بر تعدد دستگاه هاي زيرمجموعه قواي سه گانه، تنوع و تكثر 
قوانين و مقررات مربوط و حجم باالي بودجه و گردش مالي اين 

دستگاه ها چيست؟
- عل��ل عدم تعريف س��امانه نظارت بر اجراي قوانين توس��ط 
سازمان بازرسی كل كشور با هدف ثبت و به روز رسانی و رصد 
مستمر وضعيت قوانين، نحوه اجراي آن، عملكرد دستگاه هاي 

ذيربط، ايرادها و نواقص چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور پيرامون 
داليل عدم ارزيابي و بررسي مجدد و به روز رساني بموقع قوانين 

چيست؟
پرسشگری از رسانه های گروهی

- از نظر رس��انه های گروهی داليل عدم پايش قوانين مصوب 
از منظره��اي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، زيس��ت 
محيطي و... پس از تصويب، ابالغ و اجراي قوانين، در بازه هاي 

مشخص چيست؟
- رسانه های گروهی در تعيين معيار روشن و مصوبي براي انجام 
پايش برای تعيين اولويت هاي نظام قانونگذاري چه پيشنهاداتی 

دارند؟
- همكاری رسانه های گروهی پيرامون نظارت فعال مجلس به 
صورت مستمر و جامع بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي 

مختلف چيست؟
- نقش رسانه های گروهی در ارزيابي و بررسي مجدد و به روز 

رساني بموقع قوانين چيست؟
- نقش رسانه های گروهی در اصالح نظارت هاي موازي، صرف 
هزينه هاي ف��راوان و فرار احتمالي متخلفان از نظارت دقيق و 

موشكافانه چيست؟
پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 

- راهكارهای ارزيابي و بررس��ي مجدد و به روز رس��اني بموقع 
قوانين از نظر انديشمندان و نخبگان چيست؟

- از نظر انديشمندان و نخبگان داليل عدم پايش قوانين مصوب 
از منظره��اي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، زيس��ت 
محيطي و... پس از تصويب، ابالغ و اجراي قوانين، در بازه هاي 

مشخص چيست؟
- نظر انديشمندان و نخبگان در باره نبود معيار روشن و مصوبي 
ب��راي انجام پايش برای تعيين اولويت ه��اي نظام قانونگذاري 

چيست؟
- پيشنهادات انديشمندان و نخبگان پيرامون معيارهای روشن 
ب��راي انجام پايش برای تعيين اولويت ه��اي نظام قانونگذاري 

چيست؟
- تحليل از انديش��مندان و نخبگان پيرامون انجام نظارت هاي 
موازي، صرف هزينه ه��اي فراوان و فرار احتمالي متخلفان از 

نظارت دقيق و موشكافانه چيست؟

 فراخوان آگهى ارزیابى کیفى (98-60 ) 

 http://iets.mporg.ir  

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

 

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )18( می کند:

جیغ خاموش تا سکوت فریاد در قانونگذاری سنتی!!؟
62.نبودسيستمبهروزنظارتمستمر63.عدمپايشمستمرآثاراجراوميزانكارآمديواثربخشي

قوانين64.نبودمعيارارزيابيآثارمختلفقوانين65.عدماصاحبموقعايرادهايقوانين
66.عدمبهروزرسانيبموقعقوانين67.نبودضمانتاجرايعدمنگارشآييننامهاجرايي

68.عدمنظارتجامعومستمربراجرايصحيحقانون


