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چالشقانون

اشاره:
اش��اره: طنز و طنزپردازی در گفتمان سازی اجتماعی 
دارای قدرت بس��ياری است. شايد به جرات بتوان ادعا 
ك��رد كه بيان برخی موضوعات و مش��کالت در جامعه 
جز با بيان طنزآلود ممکن نيست. كاريکلماتور در واقع 
كاريکات��وری از جنس واژگان اس��ت كه با اس��تفاده از 
لطاي��ف و ظرايف ادبی می توان��د در انتقال پيام نقش 
آفرينی موثر داش��ته باش��د و زمينه ايجاد و گس��ترش 
گفتم��ان های غال��ب اجتماعی را فراهم كند. نوش��تار 
حاض��ر به ارائه كاريکلماتوره��ای قانونگذاری مرتبط با 
وظايف ش��ورای نگهبان است كه در طول سال 1398 
در صفحه »چالش قانون« بتدريج منتش��ر ش��ده است 
و ه��م اكنون از باب تجميع و ي��ادآوری به خوانندگان 

گرامی تقديم می شود:

پيامبراكرم)ص(: نشانه توبه كننده چهار است: عمل خالصانه برای خدا، 
رها كردن باطل، پايبندی به حق و حريص بودن بر كار خير. 

- سخنگوی شورای نگهبان ركوردداری قانون شماره 99681 
را در زمينه اصالح مکرر قوانين تاييد كرد!!!

- سخنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: نظر به آثار نامطلوب 
اصالح مکرر قوانين در جامعه، از اين پس برای تاييد اصالحيه 
های مکرر قوانين، بايد از س��وی دستگاه های اجرايی داليل و 
ش��واهد كافی مبنی بر ضرورت اصالح مکرر قوانين به شورای 

نگهبان ارائه شود!!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از مركز اصالح مکرر قوانين در 

دولت بازديد كرد!!
- جلسات هماهنگی سخنگوی شورای نگهبان با معاون اصالح 
مکرر قوانين در مجلس ش��ورای اس��المی اي��ن هفته برگزار 

نشد!!
- سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد كميسيون فوق تخصصی 

اصالح مکرر قوانين در مجلس شورای اسالمی انتقاد كرد!!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: ش��ورای نگهبان در 
ع��دم تاييد اصالح مکرر قوانين تحت تاثير فش��ارهای داحلی 

و خارجی قرار نمی گيرد!!
- آيين نامه اجرايی اصالح مکرر قوانين مصوب مجلس شورای 

اسالمی در شورای نگهبان تاييد نشد!!
- وزارت آزم��ون و خط��ا از عملکرد ش��ورای نگهبان در تاييد 
اساسنامه سازمان اصالح مکرر قوانين وابسته به اين وزارتخانه 

تشکر كرد!!
- سازمان توسعه قانون نگذاری از عملکرد شورای نگهبان برای 

عدم تاييد مصوبه اصالح مکرر قوانين انتقاد كرد!!
- فراكس��يون حمايت از اصالح مک��رر قوانين ملی در مجلس 
شورای اسالمی از تاييد اصالح مکرر قوانين در شورای نگهبان 

تقدير كرد!!
- ماده »چگونگی تس��ريع در تغيير مکرر قوانين« در يکصد و 
بيس��ت و پنجمين اصالحيه آيين نامه داخلی مجلس شورای 

اسالمی به تاييد شورای نگهبان نرسيد!!!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: شعبه ويژه دبيرخانه 

دائمی تغييرات مکرر قوانين در محل اين شورا افتتاح شد!!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمايشگاه دستاوردهای معاونت 
تغييرات مکرر قوانين در سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 

بازديد كرد!!
- سخنگوی شورای نگهبان در جلسه قرارگاه جهادی تغييرات 

مکرر قوانين در راستای رونق توليد ملی شركت كرد!! 
- سخنگوی ش��ورای نگهبان در همايش بين المللی »بررسی 
راهکارهای گسترش تغييرات مکرر قوانين در ايران و جهان« 

سخنرانی كرد!!
- س��خنگوی شورای نگهبان اعالم كرد: تغييرات مکرر قوانين 
كه بر اساس منافع حزبی، گروهی و شخصی انجام شده باشد 

هرگز به تاييد شورای نگهبان نخواهد رسيد!!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان در آيين بازگش��ايی كلينيك 
»آسيب شناسی تغييرات مکرر قوانين در سازمان بازرسی كل 

كشور حضور يافت!!
- سخنگوی شورای نگهبان از ارسال گزارش عملکرد كارگروه 
بررس��ی وضعيت تغييرات مکرر قوانين س��ازمان بازرسی كل 

كشور تقدير كرد!!! 
- معاونت پيشگيری از تغييرات مکرر قوانين سازمان بازرسی 
كل كش��ور، عملکرد ش��ورای نگهبان در عدم تاييد تغييرات 

مکرر قوانين را موجب ثبات قانونمداری در جامعه دانست!!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: داليل تغييرات مکرر 
قواني��ن در بس��ياری از موارد برای ش��ورای نگهي��ان معلوم 

نيست!!
- س��خنگوی شورای نگهبان با انتقاد از تغييرات مکرر قوانين 
خواستار هماهنگی بيشتر قوای سه گانه در تدوين، تصويب و 

اجرای قوانين شد!!

- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نظر كارشناسی خود 
را پيرامون تغييرات مکرر قوانين اعالم كرد!!

- راهکارهای ارتقای سطح تغييرات مکرر قوانين در دستور كار 
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان قرار گرفت!

- طرح پژوهشی نقش شورای نگهبان در پيشگيری از تغييرات 
مکرر قوانين با حضور انديشمندان حوزه و دانشگاه آغاز شد!

- س��خنگوی شورای نگهبان در جلسه مطبوعاتی خود از ارائه 
نظر ش��ورای نگهبان در باره راهکارهای توسعه تغييرات مکرر 

قوانين خبر داد!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از اظهار نظر مجمع مش��ورتی 
پيرام��ون بازی های زبانی و زبان ب��ازی های قانونگرايی خبر 

داد!!
- پژوهش��کده شورای نگهبان با انتشار جزوه تحقيقی از بازی 
های زبانی و زبان بازی های قانونگرايی با هدف توجيه تغييرات 

مکرر قوانين انتقاد كرد!!
- با اعالم س��خنگوی ش��ورای نگهبان مصوب��ه اخير مجلس 
شورای اس��المی با عنوان »بازی های زبانی و زبان بازی های 

قانونگرايی« از تصويب اين شورا گذشت!!
- مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان از در دستور كار قرار 
گرفتن مصوبه »بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرايی« 

خبر داد!!
- س��خنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس خواست كه از 
نف��وذ بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگرايی جلوگيری 

كنند!!
- مصوبه جلوگيری از عدم ورود ش��يرابه های مس��موم زباله 
های شهری به سفره های آب زيرزمينی كالن شهرها، مغاير با 

قانون اساسی و شرع شناخته نشد!
- س��خنگوی شورای نگهبان اعالم كرد: شورای نگهبان تالش 
م��ی كند از ع��دم ورود عناص��ر ناكارآمد به مجلس ش��ورای 

اسالمی جلوگيری نمايد!!
- مصوب��ه »ال��زام دولت به جبران خس��ارات ناش��ی از صدور 
بخشنامه های نادرست از سوی دستگاه های اجرايی« به تاييد 

شورای نگهبان رسيد!
- نامه استفساريه سه قوه مبنی بر تفسير مسئوليت مدنی در 

نظان قانونگرايی در دستور كار شورای نگهبان قرار گرفت!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمايشگاه دستاوردهای نهضت 

سوادآموزی كشور در عرصه ويراستاری قوانين بازديد كرد!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان در همايش ملی »زبان فارسی 
معيار در قانونگذاری« خواس��تار تالش همگان در پاسداری از 

گنجينه زبان فارسی در حوزه قانونگذاری شد!
- س��خنگوی شورای نگهبان گفت: فالن قانون در مسير ابالغ 
از مجلس ش��ورای اس��المی به دولت برای اجرا بصورت نابجا 

تغيير كرد!
- سخنگوی شورای نگهبان خواست نمايندگان تازه وارد دوره 
جديد مجلس شورای اسالمی در دوره های توجيهی چگونگی 

تصويب نابجای قوانين شركت كنند!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان در همايش »حاشيه مهم تر از 

متن در تصويب نابجای قوانين« شركت كرد!
- س��خنگوی شورای نگهبان از نمايش��گاه »قانونگذاری بجا و 

نابجا« در دولت بازديد كرد!
- نماينده دولت از ش��ورای نگهبان خواست تغييرات نابجای 
قوانين در خالل تصويب در مجلس ش��ورای اسالمی را مورد 

تاييد قرار ندهد!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان در نطق��ی از انتق��اد برخی از 
نمايندگان مجلس شورای اس��المی پيرامون تصويب نابجای 
قواني��ن انتقاد كرد و گفت: در ش��رايط بحرانی كنونی همواره 

مانند گذشته در شرايط بحرانی قرار داشته و داريم!
- ش��ورای نگهبان ب��ا اتخاذ تدابير درس��ت از تاييد 30 مورد 

مصوبه نابجای مجلس شورای اسالمی امتناع كرد!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از نمايش��گاه »توانمندی های 

قوانين نابجا« در مجلس شورای اسالمی بازديد كرد!
- دوره بازآم��وزی اص��ول تايي��د مصوبات بج��ا و نابجا برای 

كارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!
- س��مينار »چگونگی پيشگيری از گسترش قوانين نابجا« در 

پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!
- تمديد قوانين آزمايش��ی از س��ر كار راه اندازی! و نه از س��ر 

قانونمداری مغاير با روح قانون اساسی و شرع مقدس است!
- مجمع مش��ورتی حقوقی و فقهی ش��ورای نگهبان موضوع 
تمديد قوانين آزمايش��ی را برای مدت نامعلوم، مغاير با ش��رع 

و قانون اساسی ندانست!
- پژوهشکده ش��ورای نگهبان برگزار می كند: همايش شبيه 

سازی چگونگی تاييد و تفسير تمديد قوانين آزمايشی!
- سخنگوی شورای نگهبان ادامه عمل به قوانين آزمايشی پس 
از انقضای مدت قانونی آنها را مغاير با ش��رع و قانون اساس��ی 

دانست!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از عدم قطعی شدن بسياری از 

قوانين آزمايشی در كشور انتقاد كرد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعالم كرد كه مبتکران قانونگذاری 

در مصوبات آزمايشی خود از هر گونه برخورد احساسی، حزبی 
و شخصی پرهيز نمايند!

- س��خنگوی ش��ورای نگهبان در همايش »قوانين آزمايش��ی؛ 
فرصت يا آفت؟!« از عدم قطعی شدن قوانين آزمايشی در كشور 

انتقاد كرد؟
- با اعالم سخنگوی شورای نگهبان، سامانه اعالم نظر نخبگان 
پيرامون تاييد قوانين آزمايش��ی در پژوهشکده شورای نگهبان 

خبر داد!
- آيا روح حاكم بر تمديد قوانين آزمايش��ی برای چندمين بار، 

منافع عمومی و آبروی قانونگذاری كشور را تهديد نمی كند؟
- طرح پژوهش��ی الگ��وی تاييد چندباره قوانين آزمايش��ی در 

پژوهشکده شورای نگهبان آغاز شد!
- درخواس��ت تفس��ير جمله »قوانينی كه با اين قانون مباينت 
دارد موقوف االجرا می گردد« از سوی دبيرخانه شورای نگهبان 

اعالم وصول شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از قيد جمله »كليه مواد و مقررات 
قانونی در قس��متی كه مغاير با اين قانون باشد ملغی است« در 

پايان مصوبات مجلس شورای اسالمی انتقاد كرد!
- با اعالم س��خنگوی شورای نگهبان عبارت »هر قانونی كه در 
مقام اجرا معارض اين قانون باش��د بالاثر است« مغاير با شرع و 

قانون اساسی تشخيص داده نشد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعالم كرد: ضروری است در جمله 
»كلي��ه قوانين و مقرراتی كه مغاي��ر يا مانع از اجرای اين قانون 
است از اين تاريخ ملغی و فسخ می گردد« يکی از كلمات »اين« 

به »آن« تغيير كند!
- خبرنگاری در نشست مطبوعاتی از سخنگوی شورای نگهبان 
پرس��يد: منظور قانونگذار از قيد جمله »كليه قوانين و مقررات 
مغاير با اين قانون در طول اجرای آن ملغی االثر می باشد« در 

انتهای بسياری از قوانين چيست؟!
- سخنگوی شورای نگهبان در همايش ضرورت تنقيح قوانين 
كشور اعالم كرد: نس��خ بدون قيد زمانی قوانين ظاهرا با قانون 

اساسی و شرع مقدس دارای مغايرت نيست!
- سخنگوی شورای نگهبان از بروز خطا در نسخ بدون قيد زمانی 

قوانين از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی انتقاد كرد!
- از نظر س��خنگوی ش��ورای نگهبان موضوع واگذاری اختيار 
قانونگ��ذاری و تدوين آيين نامه های اجرايی قوانين از س��وی 
مجلس شورای اسالمی به دستگاه های اجرايی دولت، با توجه 

به اتالف زمان زياد به نفع كشور دانسته نشد!
- قانونی كه زمان آغاز و پايان اجرای آن معلوم نبود برای انجام 

اصالحات الزم به مجلس شورای اسالمی بازگشت داده شد!
- سخنگوی شورای نگهبان اعالم كرد: چنانچه نسخ بدون قيد 
زمانی قوانين به منافع عمومی آس��يب برساند، مغاير با شرع و 

قانون اساسی است!
 - سخنگوی شورای نگهبان از تالش پژوهشکده شورای نگهبان 

برای اصالحيه غلط قوانين خبر داد!
- سخنگوی شورای نگهبان در همايش الگوی مغايرت شناسی 

مصوبات دارای خطا شركت كرد!
- سامانه تطبيق زمان اعتبار قوانين و اصالحيه های مکرر آنها با 

حضور سخنگوی شورای نگهبان در دولت افتتاح شد!
- سخنگوی شورای نگهبان از متوليان مراحل تدوين، تصويب، 
تايی، اجرا و نظارت قانون خواست تا نسبت به پيشگيری از بروز 

خطا در قانونگذاری تالش نمايند!
- سخنگوی شورای نگهبان از كم اهميت جلوه نمودن خطاهای 

قانونگذاری در نزد قانونگذاران انتقاد كرد!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان در همايش »شبيه سازی شورای 
نگهب��ان« از تصويب ط��رح ها و لوايح بر اس��اس ديدگاه های 
غيرعلمی و غيركارشناس��ی در مجلس ش��ورای اسالمی انتقاد 

كرد!!
- پژوهشکده ش��ورای نگهبان برگزار می كند: »سمينار نقش 
دانش در تاييد مصوبات مجلس شورای اسالمی و تفسير اصول 

قانون اساسی«!
- انجام طرح تحقيقاتی »الگوی تاييد مصوبات مجلس شورای 
اسالمی« در پژوهشکده شورای نگهبان در مراحل آغازين، پايان 

يافت!
- با تاييد ش��ورای نگهبان، ني��روی انتظامی موظف به پلمپ و 

تعطيلی مراكز فروش پايان نامه های دانشگاهی شد!
- پژوهشکده شورای نگهبان از پذيرش و حمايت از 200 پايان 

نامه مقطع كارشناسی ارشد و دكترا خبر داد!
- سخنگوی شورای نگهبان از اجرای بخشنامه های دولت به قيد 

قرعه و نه حسب ضرورت ها انتقاد كرد!
- دبيرخانه شورای نگهبان اعالم كرد: مصوبه انتخاب استانداران 

و شهرداران به قيد قرعه به تاييد شورای نگهبان نرسيد!
- س��خنگوی شورای نگهبان طی سخنانی گفت: موضوع انجام 
قرعه كش��ی در ماده 315 قانون مجازات اسالمی قابل بحث و 

بررسی مجدد در قانونگذاری كشور است!
- در جلسه اين هفته شورای نگهبان نقش شانس، اقبال، تصادف، 
احتمال و اتفاق در نحوه مغايرت سنجی مصوبات مجلس شورای 

اسالمی با شرع و قانون اساسی بررسی شد. 

- طرح تشکيل سازمان گسترش مراكز قانونگذاری كشور مصوب 
مجلس شورای اسالمی از سوی شورای نگهبان تاييد شد!

- تاييديه های ش��ورای نگهبان بر قوانين مزاحم كش��ور مورد 
بازبينی قرار می گيرد!

- س��خنگوی شورای نگهبان از نمايش��گاه »قوانين مزاحم« در 
سازمان بازرسی كل كشور بازديد كرد!

- سخنگوی شورای نگهبان از بی توجهی مجمع مشورتی فقهی 
و حقوقی در خصوص مصوبات مزاحم انتقاد كرد!

- پژوهشکده ش��ورای نگهبان برگزار می كند: كارگاه آموزشی 
»نقش قوانين مزاحم در ناكارآمدی قانونگذاری سنتی«! 

- كتاب »مجموعه قوانين مزاحم كشور« توسط انتشارات شورای 
نگهبان برای بار چهارم تجديد چاپ شد!

- سخنگوی شورای نگهبان از نمايشگاه »سرگردانی در مقياس 
قانونگذاری« برگزار شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان بازديد 

كرد!
- دبيرخانه شورای نگهبان اعالم كرد: عطف بماسبق شدن قوانين 

در موارد خاص هم مغاير با قانون اساسی است!
- سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد مجمع مشورتی فقهی و 
حقوقی پيرامون بی توجهی در كنترل شناسنامه زمانی قوانين 

انتقاد كرد!
- واحد كنترل شناس��نامه زمانی قوانين در پژوهشکده شورای 

نگهبان تاسيس شد!
- س��خنگوی ش��ورای نگهبان از تصويب طرح ها و لوايح داراب 

تداخل زمانی در مجلس شورای اسالمی ابراز نگرانی كرد!
- پژوهش��کده ش��ورای نگهبان برگزار می كند: مسابقه انتخاب 

ثقيل ترين مصوبه شورای نگهبان از ديدگاه مردم.
- طی تفاهم نامه مشترك بين شورای نگهبان و فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، واژگان فارسی جايگزين واژگان بيگانه و نامانوس 

در قانونگذاری كشور می شود!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم بکارگيری زبان معيار فارسی 

در قانونگذاری سنتی انتقاد كرد!
- شورای نگهبان اعالم كرد: ضروری است مصوبات مجلس شورای 
اسالمی قبل از ارسال به شورای نگهبان از سوی متخصصان زبان 

فارسی معيار مورد بازبينی قرار گيرد!
- مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر ضرورت استفاده از زبان 

فارسی معيار در قانونگذاری در شورای نگهبان تاييد نشد!
- رييس پژوهش��کده شورای نگهبان: يکپارچگی و همسانی در 
رسم الخط واژگان مصوبات ش��ورای نگهبان مورد بازبينی قرار 

می گيرد!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان از بی س��امانی نگارش واژگان در 

قوانين از آغاز تاكنون انتقاد كرد!
- ش��ورای نگهبان با رد مصوبه مجلس شورای اسالمی به وجود 
موارد تركيب های نادرست، سنگين، دل آشوب، دشوار، زشت و 

ناهنجار در واژگان مصوبه اعتراض كرد!
- س��خنگوی شورای نگهبان خواس��تار تصويب آيين نامه ادب 

نگارش در واژگان قانون توسط مجلس شورای اسالمی شد!
- آيين درس��ت نويس��ی واژگان در قوانين در مصوبات شورای 

نگهبان به اعضا ابالغ شد!
- كت��اب »ام��ور فاقد قانون و قانونگذاری« توس��ط انتش��ارات 

پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان از سکوت طوالنی قانونگذار انتقاد 

كرد!
- مصوبه »الزام دولت به تقديم اليحه امور نوظهور« در ش��ورای 

نگهبان تاييد شد!
- مجمع مش��ورتی حقوقی ش��ورای نگهبان از ارس��ال نظريه 
مشورتی پيرامون موارد س��کوت قانونگذار در قوانين به شورای 

نگهبان خبر داد!
- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان دليل سکوت قانونگذار را 

برخی مالحظات فقهی دانست!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد: مغايرت اجرای قوانين 
بدون تصويب اسناد الزم التصويب با قانون اساسی و شرع مغاير 

محل بحث و بررسی است!
- مجمع مش��ورتی حقوقی ش��ورای نگهبان با ارسال نامه ای از 
عدم تدوين آيين نامه های مرتبط با قوانين توسط دستگاه های 

اجرايی ابراز نگرانی كرد!
- اصالح برخی قوانين كه آيين نامه های اجرايی آن ارائه نشده 

است در شورای نگهبان تاييد نشد!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم پيگيری جدی مجلس شورای 

اسالمی پيرامون آيين نامه های نانوشته انتقاد كرد!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می كند: همايش ملی مقابله 

با آيين نامه های نانوشته با مشاركت دستگاه های اجرايی!
- كت��اب »ام��ور فاقد قانون و قانونگذاری« توس��ط انتش��ارات 

پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد!
- سخنگوی ش��ورای نگهبان از سکوت طوالنی قانونگذار انتقاد 

كرد!
- مصوبه »الزام دولت به تقديم اليحه امور نوظهور« در ش��ورای 

نگهبان تاييد شد!
- مجمع مش��ورتی حقوقی ش��ورای نگهبان از ارس��ال نظريه 

مشورتی پيرامون موارد س��کوت قانونگذار در قوانين به شورای 
نگهبان خبر داد!

- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان دليل سکوت قانونگذار را 
برخی مالحظات فقهی دانست!

کاریکلماتورهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزاره قانونی »احکام قوانين و 
مقرراتی كه لغو يا اصالح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در 
صورت مغايرت با احکام اين قانون در طول برنامه موقوف االجرا 
می گردد« را در راستای تحقق سياست های كلی نظام در بخش 

های مختلف دانست!
- مجمع تش��خيص مصلحت نظام اعالم كرد: زمان پايان چشم 
انداز بيست ساله سال 1404 و سال آغاز چشم انداز بيست ساله 
بعدی از سال 1406 است! در مورد دو سال فاصله بين سال های 

1404 تا 1406 در سال 1407 تصميم گيری خواهد شد!!
- در صورت بروز نس��خ بدون قيد زمانی قوانين، عمل به قانون 

قبلی به مصلحت كشور است!
- واگ��ذاری تدوين آيين نامه ه��ای اجرايی مغاير با اصل قانون 
به دس��تگاه های اجرايی كشور به مصلحت قانون و قانونگذاری 

نيست!
- در صورت تکرار نس��خ بدون قيد زمانی قوانين، تا تدوين آيين 
نامه اجرايی مربوط به قوانين جديد، مسئوالن اجرايی می توانند 

با مصلحت انديشی عمل نمايند!
- اساسا نسخ بدون قيد زمانی قوانين به مصلحت كشور نيست و 
قوانين حاوی آن تا بر طرف شدن اشتباه نسخ بدون قيد زمانی 

قوانين غيرقابل اجرا هستند!
- مردم در انطباق رفتار خود با قوانين دارای اش��تباه، مصلحت 

انديشانه عمل می كنند!
- بی اعتمادی مردم به نظام قانونگذاری طی بيانيه ای اعالم كرد 

كه قوانين پر از اشتباه به مصلحت كشور نيست!
- دبير محترم مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام از ارائه الگوی 

مصلحت انديشی نظام خبر داد!
- بررس��ی بر هم خوردن موازنه حق��وق و تکاليف در جامعه در 
اثر قانونگذاری دارای خطا و به مخاطره افتادن مصالح كش��ور از 

وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست!
- اعض��ای مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام از نحوه مصلحت 

انديشی پيرامون مشکالت زندگی مردم انتقاد كردند!
- همايش ملی »مصلحت سنجی دانش بنيان« از سوی مجمع 

تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم كرد: گردش نخبگان 

در دبيرخانه مجمع از گردش برگشت!
- بر اس��اس نتايج مقاله »نقش دانش در پيشبرد اهداف مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام«، ارتقاء س��طح علمی اعضای مجمع 

تشخيص مصلحت نظام ضروری است!
- سياس��ت های كلی نظام در حوزه عل��م و فناوری در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام مورد بازبينی قرار می گيرد!
- جاي��زه كتاب س��ال »نقش علم و دان��ش در ارتقای مصلحت 

سنجی نظام« به مبلغ يك ميليارد تومان افزايش يافت!
- مجمع تشخيص مصلحت نظام طی بيانيه ای اعالم كرد: مراسم 
قرعه كش��ی انتخاب ويژگی های اصلی چشم انداز بيست ساله 

بزودی برگزار می شود!
- دبيرخان��ه مجمع تش��خيص مصلحت نظام از دس��تگاه های 
اجرايی كشور خواست تا سياست های كلی نظام را به قيد قرعه 

انتخاب و اجرا نمايند!
- مصوبه انتخاب مصلحت بر اس��اس قرعه كشی با نظر اكثريت 

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد!
- در جلس��ه اين هفته مجمع تش��خيص منصلحت نظام نقش 
شانس، اقبال، تصادف، احتمال و اتفاق در تشخيص مصالح نظام 

بررسی شد!
- كتاب »آثار مخرب قوانين مزاحم بر تحقق چش انداز بيس��ت 
ساله« از سوی انتشارات دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 

منتشر شد!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم كرد: آثار مزاحمت 
سياس��ت های كل��ی نظام بر يکديگر از س��وی مركز تحقيقات 
استراتژيك سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسی 

است!
- روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم كرد: اين 
مجم��ع توانايی الزم برای اندازه گيری ميزان مزاحمت مصوبات 

مجمع بر يکديگر را كسب كرده است!
- روش نس��بت س��نجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات صاره 
در قوای س��ه گانه برای تحقق اهداف چش��م انداز بيست ساله 
و سياس��ت های كلی نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام 

كشف شد!
- دبيرخانه مجمع تش��خيص مصلحت نظام پيرامون مزاحمت 
برنامه های توسعه پنج ساله كشور در راستای تحقق چشم انداز 

بيست ساله ابراز نگرانی كرد!
- مجمع تشخيص مصلحت اعالم كرد: از اين پس تاريخ اجرای 

مصوبات اين مجمع از 1357/12/23 تعيين می گردد!
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»چالش قانون« مجموعه کاریکلماتورهای سال 1398 خود را پیرامون تقسیم کار ملی قانونگذاری )4( منتشر میکند:

– –
 odorator 

–

EP

WWW.nigc-khrz.ir 

در خانه می   مانیم 
تا آمار مبتالیان به ویروس کرونا کاهش یابد

#کرونا_را_شکست_میدهیم


