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اشاره

طنز و طنزپردازی در گفتمان 
ق���درت  س���ازی اجتماع���ی دارای 
بس���یاری است. ش���اید به جرات 
بت���وان ادعا ک���رد که بی���ان برخی 
در  مش���کالت  و  موضوع���ات 
جامعه جز با بیان طنزآلود ممکن 
نیس���ت. کاریکلمات���ور در واق���ع 
واژگان  جن���س  از  کاریکات���وری 
اس���ت که با استفاده از لطایف و 
ظرایف ادبی می تواند در انتقال 
پیام نق���ش آفرینی موثر داش���ته 
باش���د و زمینه ایجاد و گس���ترش 
گفتم���ان ه���ای غال���ب اجتماعی 
را فراه���م کند. نوش���تار حاضر به 
ارائه کاریکلماتورهای قانونگذاری 
مرتبط با وظایف مجلس شورای 
اس���المی اس���ت که در طول سال 
»چال���ش  صفح���ه  در   1398
قان���ون« بتدری���ج منتش���ر ش���ده 
است و هم اکنون از باب تجمیع 
و ی���ادآوری به خوانن���دگان گرامی 

تقدیم می شود:

چالشقانون

پيامبراكرم)ص(: خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش 
را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگی را دوست دارد.

- از آنج��ا كه قانون 99681 رك��ورددار »اصالح و اصالحيه« 
است بسيار مورد عالقه جناح اصالح طلبان است!

- انجام اصالحات گسترده در عرصه قانونگرايی، دقيقا به اين 
معناست كه همه قوانين برای اصالح امور كشور بصورت مکرر 

اصالح شوند!!
- عن��وان قانون بايد س��ليس، روان و قابل فهم برای همگان 
باشد. درس��ت مانند عنوان قانون 99681 كه باالخره معلوم 

نيست كه چی پس از چی چی اصالح مکرر شده!!
- همه قوانين دارای اصالحيه اند حتی اگر عکس آن اثبات شود! 
اگر بيشتر دقت كنيد حتما اصالحيه هر قانون را پيدا می كنيد!!

- باي��د در پايان هر قانون تاريخ اصالحي��ه يا اصالحيه های 
بعدی پيش بينی شود!

- می گويند تعداد كل اصالحيه های قوانين به اندازه عملکرد 
2-1 دوره مجلس شورای اسالمی است!!!

- فراكس��يون حمايت از اصالحيه مکرر قوانين متشکل از دو 
جناح اصالح طلب و اصول گرا در مجلس ش��ورای اس��المی 

اعالم موجوديت كرد!
- نماين��دگان اصالح كننده مکرر قواني��ن با صدور بيانيه ای 
از دولت خواس��تند كه در ارس��ال لواي��ح مربوط به اصالحيه 
مک��رر قوانين اقدام نمايد. در غير اينصورت نس��بت به تهيه 
طرح ب��رای اصالحيه های مکرر قوانين از س��وی نمايندگان 

اقدام می شود!!
- ط��رح تحقيق و تفح��ص پيرامون قواني��ن دارای كمترين 

اصالحيه از تصويب نمايندگان مجلس گذشت!
- ط��رح دو فوريت��ی »اف��زودن ماده چگونگ��ی اصالح مکرر 
قوانين« در آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی از سوی 

هيات رييسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد!!
- طرح اس��تيضاح وزير تغيير مکرر قوانين در مجلس شورای 

اسالمی كليد خورد!!
- در يك اق��دام تامل برانگيز، موضوع اهميت و ضرورت ثبات 
قانون در گذر زمان، از تمامی گزارش ها و كتاب های منتشره از 

سوی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی حذف شد!!
- مجلس ش��ورای اس��المی در راس امور مربوط به تغييرات 

مکرر قوانين قرار گرفت!!
- معاونت تغييرات مکرر قوانين مجلس شورای اسالمی اعالم 
ك��رد: موضوع ثبت تغييرات مکرر قواني��ن در ايران در كتاب 

گينس در حال پيگيری است!!!
- هيات رييس��ه مجلس شورای اس��المی از كميسيون های 
تخصص��ی برای عدم رس��يدگی به لواي��ح ارجاعی مربوط به 

تغييرات مکرر قوانين انتقاد كرد!

- كميس��يون فوق تخصصی اصالح مک��رر قوانين اعالم كرد: 
لوايح و طرح های فاقد اصالحيه مکرر از سوی اين كميسيون 

مورد بررسی قرار نمی گيرد!!
- روابط عمومی مجلس ش��ورای اسالمی اعالم كرد: قوانين فاقد 
اصالحيه دارای ارزش قانونی نيست حتی برای شما دوست عزيز!!

- قانون��ی كه در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی رای 
نياورد و تصويب نشد، با حداكثر آراء نمايندگان پس از 39 بار 

اصالح تصويب شد!
- با اعالم هيات رييسه برای صرفه جويی در وقت نمايندگان، 
طرح ها و لوايح همراه با اصالحيه های آنها بطور همزمان در 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح می شود!!
- آيي��ن نام��ه اجرايی اصالح مکرر قوانين پس از هش��ت بار 
اصالح از تصويب نمايندگان مجلس شورای اسالمی گذشت!!

- يکی از نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی در مخالفت با 
ط��رح تغييرات مکرر قوانين گف��ت: دليل مخالفت من با اين 
طرح، پاس نداش��تن زبان فارسی در بکار بردن كلمه »مکرر« 
اس��ت. پيشنهاد می كنم از كلمه فارسی »چندباره« استفاده 
شود. اين پيش��نهاد با رای اكثريت قاطع نمايندگان تصويب 

شد!!
- از اين پس بجای تصويب اجرای آزمايشی قوانين، از عبارت 
فراگيرتر تغييرات مکرر قوانين استفاده می شود چرا كه تقريبا 
همه قوانين تا زمان تغييرات مکرر برای مدتی محدود تصويب 

و اجرا می شوند!!
- هيات رييس��ه مجلس شورای اس��المی اعالم كرد: با روند 
موج��ود تا اطالح ثانوی از پذي��رش لوايح و طرح های جديد 
معذوريم. دستور جلسات صحن علنی تا سه سال آينده صرفا 

تغييرات قوانين قبلی است!!!
- مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی از 
روند رو به رشد تاثيرات مثبت تغييرات مکرر قوانين خبر داد. 
بر طبق گزارش ياد شده، اين مركز در راستای حمايت فکری 
و علمی نمايندگان محترم برای ارتقای سطح كيفی تغييرات 

مکرر قوانين از هيچ كوششی فروگذار نمی نمايد!!
- روابط عمومی مجلس شورای اسالمی از راه اندازی اپليکيشن 

تغييرات مکرر قوانين خبر داد!!!
- اساس��نامه مرك��ز ترويج بازی های زبان��ی و كاربرد آنها در 

قانونگرايی در مجلس شورای اسالمی تصويب شد!!
- بيانيه استمرار تغييرات مکرر قوانين كه به امضای 255 نفر 
از نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی رسيده است از سوی 

يکی از اعضای هيات رييسه قرائت شد؟
- اين هفته س��ه وزير برای پاسخ به س��واالت نمايندگان در 
خصوص تاخير در ارس��ال لوايح تغيير مکرر قوانين مرتبط با 

وزارتخانه خود به مجلس شورای اسالمی می آيند!!
- نمايندگان مجلس شورای اسالمی با تذكر شفاهی و كتبی 
از يکديگر خواس��تند كه هر چه سريعتر به تصويب تغييرات 
مکرر قوانين بپردازند!! همچنين نمايندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی به تغييرات مکرر دستور جلسات صحن و كميسيون 

ها اعتراض كردند!!
- طی نشست هم انديش��ی در مركز بازی های زبانی كشور، 
قوانين مکررا تغيير يافته از يکديگر پرس��يدند: واقعا چرا بايد 

بصورت مکرر تغيير كنند؟!!
- مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از سياست های خارجی 
دولت طرح دو فوريتی جلوگيری از عدم ورود اتباع آمريکايی 
را ك��ه از س��وی 60 نفر نمايندگان پيش��ين و فعلی مجلس 

شورای اسالمی ارائه شده است را اعالم وصول كرد!!
- مس��ابقه ملی ش��هروند »قانونمدار« )مسابقه حفظ قوانين 
كش��ور(، از سوی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

برگزار شد!
- طرح مسئليت مدنی قانونگذار از سوی هيات رييسه مجلس 

شورای اسالمی اعالم وصول شد!
- محلس شورای اسالمی با استخدام دبيران بازنشسته ربان و 
ادبيات فارس��ی، اداره كل ويراستاری طرح ها و مصوبات را در 

معاونت قوانين و مقررات تاسيس كرد!!
- مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی طی گزارشی 
اعالم كرد: بررس��ی نطق ه��ای پيش از دس��تور نمايندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی طی چهار دهه گذشته نشان داد كه 

همه آنها دارای اغالط دستوری و ويراستاری فراوان اند!!
- طی نشست هم انديشی، قوانين تغيير يافته نابجا از يکديگر 

پرسيدند: واقعا چرا بايد بصورت نابجا تغيير كنند؟!!
- نمايندگان مجلس شورای اسالمی به تصويب نابجای دستور 

جلسات صحن و كميسيون ها اعتراض كردند!!
- نمايندگانی كه به طرح تصويب نابجای قوانين رای موافق، 
مخال��ف و ممتنع داده بودند در اقدامی بی س��ابقه با امضای 

بيانيه ای خواستار تغيير فوری اين طرح شدند!!
- مجلس ش��ورای اس��المی در اصالحيه يک��ی از مواد آيين 
نامه داخلی، قانونگذاری در هر موضوع را در خالل هر قانونی 

بالمانع اعالم كرد!
- رييس مجلس ش��ورای اسالمی از اظهارات نابجای مخالفين 
بجای موافقين در تصويب برخی از لوايح و طرح ها انتقاد كرد!

- طرح جلوگيری از عدم ورود منابع انسانی ناكارآمد در پست های 
مديريت كالن وزارتخانه ها و سازمانه های اصلی كشور با اكثريت 

آراء از تصويب نمايندگان مجلس شورای اسالمی گذشت!!
- با تصويب مجلس شورای اسالمی دبيرخانه دايمی مراكز و 
مراجع قانونگذاری در قوای سه گانه كشور تشکيل می شود!

- رييس مجلس شورای اسالمی از عملکرد موثر مراكز متعدد 
قانونگذاری در كشور قدردانی كرد!

- دو فوريت طرح الزام دولت به گس��ترش مراكز قانونگذاری 
در بخش اجرايی كشور از تصويب نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی گذشت!
- ديوان محاسبات از آغاز بررسی تفريغ بودجه های مربوط به 

مراكز و مراجع قانونگذاری خبر داد!
- بيانيه اس��تمرار تصويب نابجای قوانين كه به امضای 255 
نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی رسيده است از سوی 

يکی از اعضای هيات رييسه قرائت شد؟
- نمايندگان مجلس شورای اسالمی با تذكر شفاهی و كتبی 
از يکديگر خواس��تند كه هر چه س��ريعتر به تصويب تصويب 

نابجای قوانين بپردازند!!
- وزير نابجا برای پاس��خگويی به سواالت نابجای نمايندگان 

امروز به مجلس شورای اسالمی می آيد!
- دوره بازآموزی اصول تصويب لوايح و طرح های بجا و نابجا 

برای نمايندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد!
- سمينار »چگونگی پيشگيری از گسترش قوانين نابجا« در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد!
- بر اس��اس اصل 85 قانون اساس��ی كميسيون های داخلی 
مجلس ضوابط قطعی كردن همه قوانين آزمايشی را تدوين و 

به هيات رييسه مجلس شورای اسالمی تحويل نمودند!
- مجلس شورای اس��المی نبود اطالعات كافی برای تصميم 
گي��ری در باره دايمی نمودن قوانين آزمايش��ی را مهم ترين 

دليل تمديد قوانين آزمايشی می داند!
- به دليل عدم تنقيح قوانين كشور نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی نمی توانند از كمك قوانين قبلی كشور برای تصويب 

قوانين آزمايشی استفاده كنند!
- نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی با امضای بيانيه ای اعالم 
نمودند كه ديگر به تمديد چندباره قوانين آزمايشی تمايل ندارند!

- هيات رييسه مجلس ش��ورای اسالمی برای قطعی نمودن 
قوانين آزمايشی به دولت هشدار جدی داد!!

- تصويب قوانين آزمايش��ی در مجلس ش��ورای اسالمی برای 
بررس��ی جوانب و آث��ار گوناگون آن برای م��دت و جغرافيای 
محدود بسيار مطلوب است اما نه برای 30 سال و همه كشور!!

- قانون آزمايش��ی يعن��ی قانونی كه به دلي��ل ناكافی بودن 
اطالعات موج��ود برای اطمينان از تصمي��م گيری قاطع در 

مجلس شورای اسالمی تصويب می شود!
- با توجه به تالقی ارس��ال اليح��ه قطعی نمودن فالن قانون 
آزمايشی از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی با تعطيالت 
تابس��تانی نمايندگان، اجرای آزمايشی فالن قانون برای يك 

سال ديگر تمديد شد!
- مجلس ش��ورای اسالمی بطور كلی همه قوانين آزمايشی را 

برای 5 سال ديگر تمديد كرد!
- رييس مجلس شورای اسالمی از نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی خواست برای تمديد چندباره قوانين آزمايشی تحت 

تاثير البی گری ها و رايزنی ها قرار نگيرند!
- طرح الح��اق بند »كليه مقررات ديگ��ر مخالف اين قانون، 
ملغی االثر اس��ت« به تمام قوانين تصويب شده در 110 سال 
قانونگذاری از س��وی هيات رييس��ه مجلس شورای اسالمی 

اعالم وصول شد!
- اليح��ه اصالح ماده »كلي��ه قوانين ديگر مخالف اين قانون، 
نسخ می شود« در كليه قوانينی كه نيازمند نسخ صريح اند با 
اكثريت آرای نمايندگان مجلس شورای اسالمی تصويب شد!

- سوال نماينده فالن ش��هر پيرامون معنای جمله »قوانينی 
كه با اين قانون مخالفت دارد كان لم يکن تلقی می شود« از 
وزير بی قانونی توس��ط هيات رييسه مجلس شورای اسالمی 

اعالم وصول شد!
- در جلس��ه علنی امروز مجلس شورای اسالمی، نمايندگان 
يك صدا ش��عار می دادند: هر يك از مقرراتی كه مخالف اين 

قانون باشد در آن قسمتی كه مخالف است نسخ می شود!
- مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در گزارشی از 
دليل قيد جمله »احکام قوانين و مقرراتی كه لغو يا اصالح آنها 
مس��تلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام 
اي��ن قانون در طول برنامه موقوف االجرا می گردد« در پايان 

برنامه پنجم توسعه اظهار بی اطالعی كرد!
- فراكس��يون ژن خوب اع��الم كرد: به ان��دازه همه مجالس 

قانونگذاری گذشته ايران طی 110 سال گذشته، در اين دوره 
قانون خوب تصويب كرديم!

- بر اس��اس اطالعيه روابط عمومی مجلس ش��ورای اسالمی 
نسخ نوعی كه در اين نوشتار از آن سخن به ميان آمده است، 

شايعه ای بيش نيست؟
- روابط عمومی مجلس شورای اسالمی اعالم كرد: نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی در يك اقدام متهورانه قوانين 50 سال 

ابتدايی قانونگذاری ايران را بصورت تجميعی ابطال كردند!
- هر قانونی كه بر خالف ميل جناح اكثريت مجلس ش��ورای 

اسالمی باشد ملغی االثر اعالم می شود!
- كلي��ه قوانين كان لم يکن تلقی ش��ده طی بيانيه ای اعالم 
كردند: به علت عدم تنقيح قوانين كشور در بسياری از موارد 

هنوز توسط مجريان قانون از آنها سوء استفاده می شود!
- معاونت قوانين مجلس شورای اسالمی از نسخ فله ای قوانين 

بين سال های 1300 تا سال 1350 خبر داد!
- از طريق نس��خ ضمنی بس��ياری از قوانين كشود بدون قيد 
زمانی نس��خ ش��ده اند كه در حال حاضر اج��رای آنها دارای 

وجاهت قانونی نيست! 
- يکی از نمايندگان در نطق پيش از دس��تور خود گفت: آيا 

زمان قيد بدون نسخ قوانين فرا نرسيده است؟
- با توجه به اينکه آيين نامه های اجرايی بس��ياری از قوانين 
برنامه ششم توسعه تهيه نش��ده است با نظر مجلس شورای 

اسالمی، دولت می تواند با صالحديد خود عمل نمايد!
- طرح دو فوريتی حذف نس��خ بدون قي��د زمانی قوانين در 

مجلس شورای اسالمی تصويب نشد!
- اليحه اصالح پيش��گيرانه قوانين دارای اش��تباه از تصويب 

مجلس شورای اسالمی گذشت!
- س��امانه عدم اب��الغ قوانين دارای خطا در مجلس ش��ورای 

اسالمی رونمايی شود!
- عطف بما س��بق ش��دن نابجای اجرای اصالحيه بدون ذكر 

ترتيبات به داليل نامعلوم در فالن قانون انجام شد!
- مركز توسعه دقت در درج تاريخ تصويب قوانين و اصالحيه 

های آنها در مجلس شورای اسالمی افتتاح شد!
- همايش چگونگی نظارت بر نگارش قانون از س��وی مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد!
- دفتر امور هماهنگی مش��اوران و كارشناسان غيررسمی در 
مجلس ش��ورای اس��المی جهت ارائه مش��اوره به نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی افتتاح شد!
- طی بخشنامه ای رييس مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از تصويب بيش از 75 درصد طرح ها و لوايح 
بر خالف نظر كارشناس��ی مركز، از معاونت ها و كارشناسان 
خواست گزارش های كارشناسی خود را هم راستا با خواست 

و نظر نمايندگان مجلس شورای اسالمی تهيه كنند!
- روابط عمومی مجلس ش��ورای اسالمی از راه اندازی بخش 
وي��ژه اعالم نظ��ر تخصصی نخبگان و فرهيخت��گان پيرامون 
دس��تور كار صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی بصورت 

آنالين خبر داد!!
- مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از اهدای جايزه 
يك ميليارد تومانی برای طرح تحقيقاتی » قانونگذاری دانش 

بنيان« خبر داد!!
- هيات رييسه مجلس شورای اسالمی اعالم كرد كه از ميان 
پيشنهادات واصله پيرامون فالن موضوع، چند پيشنهاد به قيد 

قرعه انتخاب و مطرح می شود!
- در تصويب برنامه و بودجه س��ال 1399 برای پيشگيری از 
هر گونه البيگری برای جذب اعتبارات توس��ط وزارتخانه ها و 
استان ها، تقسيم بودجه از طريق قرعه كشی انجام می شود!

- بر طبق آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی انتخاب اعضای 
كميس��يون های تخصصی از اين پس بدون توجه به تخصص و 

تجربه نمايندگان و صرفا از طريق قرعه كشی انجام می شود!
- در در جلس��ه غيرعلنی مجلس ش��ورای اس��المی  نقش 
ش��انس، اقبال، تصادف، احتمال و اتفاق در ارتقای كيفيت 

قانونگذاری بررسی شد. 
- بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی كليه قوانين مزاحم 
برای تحقق سياس��ت های كلی نظام اب��راز بصورت فله ای و 

يکجا ملغی اعالم شد!
- طرح الزام دولت به جلوگيری از مزاحمت برنامه های توسعه 
پنج س��اله كشور از تحقق چشم انداز بيست ساله در مجلس 

شورای اسالمی به تصويب رسيد!
- قوانين مزاحم با صدور بيانيه ای از مجلس شورای اسالمی 
خواس��تند كه در تصويب قوانين ب��ه آثار مزاحمتی قوانين بر 

يکديگر توجه كنند!
- دو فوري��ت طرح ضرورت نس��بت س��نجی ايجاد مزاحمت 
مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی بر تحقق اسناد فرادست 

كشور در صحن علنی تصويب نشد!
- طرح اس��تيضاح از فالن وزير پيش��نهاد دهنده چند قانون 

مزاحم در مجلس شورای اسالمی كليد خورد!
- دارن��دگان ژن خ��وب ب��رای تصويب قوانين م��ورد نياز به 

فراكسيون های مجلس شورای اسالمی تماس بگيرند!
- روابط عمومی مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
اع��الم كرد: دوره تخصصی »شناس��نامه زمانی قوانين« ويژه 
نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی قطعا در آبان ماه سال 
1399 برگزار شد و گزارش برگزاری آن نيز در مهر ماه 1398 

برای رييس مجلس شورای اسالمی ارسال شد!
- رييس مجلس ش��ورای اس��المی از روسای كميسيون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی خواست در بررسی مقدماتی 

طرح ها و لوايح به شناسنامه زمانی آنها دقت بيشتری نمايند!
- فراكس��يون آرزوهای دور و دراز از ت��الش های خود برای 
تمديد هر چه بيشتر قوانين موقت برای مدت نامعلوم تا تحقق 

آرزوهای شان خبر داد!
- طرح استيضاح وزير فالن وزارتخانه به دليل صدور بخشنامه عطف 
بماسبق اعالم كردن قوانين در مجلس شورای اسالمی كليد خورد!

- جلس��ه علنی هفته آينده مجلس شورای اسالمی، بصورت 
غيرعلنی در سه هفته پيش برگزار شد!

- مسابقه تشخيص معنای برخی از مواد و تبصره های قانونی 
از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

- ش��عبه فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی در محل مجلس 
شورای اسالمی افتتاح شد!

- معاونت قانونگذاری مجلس اعالم كرد: از اين پس همه طرح 
ه��ا و لواي��ح قبل از طرح در صحن علنی و كميس��يون های 
مجلس شورای اسالمی در اداره زبان معيار فارسی اين معاونت 

ويراستاری می شود!
- قانونگذاری با زبان فارسی معيار؛ شايد وقتی ديگر!

- رييس مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی خواستار 
آشنايی بيشتر نمايندگان مجلس با زبان و ادبيات فارسی شد!

- طرح دو فوريتی آيين درس��ت نويسی واژگان در قوانين در 
مجلس شورای اسالمی تصويب نشد!

- نمايندگان مجلس شورای اسالمی با صدور بيانيه ای بر يکپارچگی 
و همسانی در رسم الخط واژگان در قوانين تاكيد كردند!

- تعدادی از نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی نسبت به 
كاربرد تركيب های نادرس��ت، س��نگين، دل آشوب، دشوار، 

زشت و ناهنجار در واژگان قوانين اعتراض كردند!
- هماي��ش »آش��فته كاری ه��ای واژگانی مقن��ن« در مركز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار می شود!
- يادداشت »بی س��امانی نگارش واژگان در قانونگذراری« از 

آغاز تاكنون در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد!
- مرك��ز پژوهش های مجلس از توانايی خود در اندازه گيری 

ميزان جامعيت طرح ها و لوايح خبر داد؟
- طرح دو فوريتی »الزام دولت به تهيه و تقديم لوايح مربوط 
به امور بدون قانون يا سکوت قانونگذار« تقديم هيات رييسه 

مجلس شورای اسالمی شد!
- فراكس��يون امور نوظهور جامعه در مجلس شورای اسالمی 

اعالم موجوديت كرد؟
- نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی با امضای بيانيه ای از 

قانونگذار خواستند كه از سکوت خود دست بردارد!
- طرح اس��تيضاح وزير فالن وزارتخانه ك��ه پس از دو هفته 
از تصويب اساس��نامه آن، اليحه اصالحيه اساسنامه را تقديم 

مجلس شورای اسالمی كرده است كليد خورد!
- مجلس به تحقيق و تفحص پيرامون داليل تاخير در تدوين 

آيين نامه های نانوشته توسط دولت رای داد!
- يکی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی از ضعف ضمانت 
اجرايی تعهدات دولت در ارائه آيين نامه های اجرايی مرتبط 

با قوانين خبر داد!
- طرح استيضاح فالن وزير به دليل عدم ارائه آيين نامه های 

اجرايی مورد تعهد در مجلس شورای اسالمی كليد خورد!
- رييس مجلس شورای اسالمی از تاخير دولت در ارائه آيين 

نامه های اجرايی انتقاد كرد!
- معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی از تشديد پيگيری ها 

برای تدوين اسناد الزم التصويب خبر داد!
- مرك��ز پژوهش های مجلس از توانايی خود در اندازه گيری 

ميزان جامعيت طرح ها و لوايح خبر داد؟
- طرح دو فوريتی »الزام دولت به تهيه و تقديم لوايح مربوط 
به امور بدون قانون يا سکوت قانونگذار« تقديم هيات رييسه 

مجلس شورای اسالمی شد!
- فراكس��يون امور نوظهور جامعه در مجلس شورای اسالمی 

اعالم موجوديت كرد؟
- نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی با امضای بيانيه ای از 

قانونگذار خواستند كه از سکوت خود دست بردارد!
- طرح اس��تيضاح وزير فالن وزارتخانه ك��ه پس از دو هفته 
از تصويب اساس��نامه آن، اليحه اصالحيه اساسنامه را تقديم 

مجلس شورای اسالمی كرده است كليد خورد!

کاریکلماتورهای قانونگذاری سنتی در مجلس شورای اسالمی!!
»چالش قانون« مجموعه کاریکلماتورهای سال 1398 خود را پیرامون تقسیم کار ملی قانونگذاری )3( منتشر میکند:

دكترمحمدرضاناریابيانه

با حمايت موسس��ه دان��ش بنيان بركت س��تاد اجرايی فرم��ان امام)ره( 
دستگاه های اكسيژن  ساز بيماران كرونايی در داخل كشور توليد می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانش بنيان بركت، با توجه به نياز مبرم 
بيماران مبتال به كرونا به دس��تگاه های اكسيژن س��از و بای پپ )دستگاه 
فش��ار مثبت دوطرفه تنفس��ی(، توليد اين دستگاه  ها در داخل كشور و به 

شکل كامال بومی در استان تهران آغاز شده است.
بر اس��اس اين گزارش، دستگاه اكسيژن س��از يکی از مهم ترين تجهيزات 
برای اكسيژن رس��انی به بيماران مبتال به كرونا اس��ت. همچنين دستگاه 
بای  پپ )دستگاه فشار مثبت دوطرفه تنفسی( نيز برای بيماران مبتال به 
كرونايی اس��تفاده می شود كه ريه هايشان از كار افتاده يا به شدت ضعيف 
شده است. اين دستگاه عالوه بر اكسيژن رسانی، به طور خودكار عمل دم 

و بازدم را هم انجام می دهد و در واقع به جای ريه بيمار عمل می كند.
الزم به ذكر اس��ت، در بيماری كرونا سطح اكسيژن خون پايين می آيد و 

فرد با مشکالت تنفسی مواجه می شود. در اين مرحله الزم است كه عمل 
اكسيژن رسانی به بيمار با دستگاه انجام شود.

نياز مبرم بيماران كرونايی به دس��تگاه اكسيژن س��از و ايجاد مش��کالتی 
كه برای توليد كمپرس��ور اين دس��تگاه در خارج كش��ور ايجاد شده بود، 
موسس��ه دانش بنيان بركت ستاد اجرايی فرمان امام را بر آن داشت تا با 
س��رمايه گذاری، فرآيند توليد اين دس��تگاه را در داخل و به شکل صد در 

صد بومی آغاز كند. 
در همي��ن راس��تا، ش��ركت زيس��ت تجهيز دان��ش پويا ب��ا حمايت ها و 
س��رمايه گذاری 100 ميليارد ريالی موسس��ه دانش بني��ان بركت توليد 
دس��تگاه های اكسيژن س��از را آغاز كرده اس��ت. اين ش��ركت به ش��کل 
ش��بانه روزی و در س��ه شيفت كاری مشغول توليد دس��تگاه اكسيژن  ساز 
است. قيمت دس��تگاه های اكسيژن ساز داخلی بين 2 تا 3 ميليون تومان 

ارزان تر از نمونه های معمولی خارج تمام می شود.

تولید اکسیژن ساز بیماران کرونایی با حمایت موسسه دانش بنیان برکت
– –
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–
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