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قبل از اینکه بهوضوح از انتظارات مردم یا وظایف نمایندگان محترم
مجلس بگویم که همه میدانند ،قصهای از میلتون فریدمن ،اقتصاددان
و برنده جایزه نوبل اقتصاد در جش��ن تولد نودس��الگیاش که فلس��فه
انتخاب عمومی را باعنوان پول چه کس��ی ،خرج چه کس��ی میش��ود
شرح میدهد میگویم .ایشان میفرماید :وقتی یک نفر پولش را خرج
میکند تا برای خود چیزی بخرد ،بسیار مراقب است که چه مقدار خرج
میکند و چه چیزی میخرد.
وقتی همان یک نفر پولش را خرج میکند تا برای فرد دیگری چیزی
بخرد ،بس��یار مراقب است که چه مقدار خرج میکند ،اما درباره اینکه
پولش را صرف خرید چه چیزی کرده ،کمتر دقت میکند.
ح��اال همان یک نفر وقتی پول فرد دیگ��ری را خرج میکند تا برای
خودش چیزی بخرد ،باز هم بسیار مراقب است که چه چیزی میخرد،
اما درباره اینکه چه مقدار خرج میکند ،چندان مراقب نیست.
و در مرحل��ه چه��ارم وقتی همان یک نفر پول ف��رد دیگری را خرج
میکن��د تا برای فرد دیگری چیزی بخرد ،نه ب��ه مقدار پولی که خرج
میکند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده ،توجهی نمیکند.
و ای��ن معموال کار همه مس��ئوالن بخشه��ای دولتی در همه جای
جهان است؛
به همین دلیل بخش خصوصی متولد شد.
به همین دلیل مجلس و نمایندگان مردم انتخاب میشوند.
به همین دلیل ش��ورای شهر برای نظارت بر شهرداری بهوجود آمده
است.
به همین دلیل دیوان محاسبات داریم.
به همین دلیل سازمانهای بازرسی و نظارتی و حراستی و امنیتی و
ارتشی و نظامی و اطالعاتی و فالن و بهمان بهوجود میآید.
ح��اال باید ببینی��م آیا مجلس کار خ��ودش را که تدوی��ن قوانین و
تس��هیلگری امور برای دولت و ناظر باالتر بودن و عصاره ملت ش��دن
اس��ت ،بهخوبی انج��ام میدهد یا خودش بهخاط��ر اینکه حقوقبگیر
بودجه دولت اس��ت و بسیاری از نمایندگان میلیاردی هزینه میکنند
تا وارد مجلس ش��وند و اکثریت هم بعد از خروج از مجلس ،س��ر شغل
آباواجدادیش��ان برنمیگردند و صاحب پست دولتی میشوند ،کمی
اما و اگر بهوجود نمیآورد و بس��یاری از فشارهایی که به مردم از طریق
سازمانهای دولتی وارد میشود را نادیده نمیگیرد؟
در پوش��ش روشهای قانونی ،بس��یاری از س��ازمانهای دولتی ،با
آییننامههای داخلی خود دست در جیب مردم میکنند و سازمانهای
نظارت��ی هم کوتاه میآیند و مجلس هم با تصویب همان قوانین به این
سازمانهای دولتی کمک میکند.
س��ازمانهای خدماتی که با مردم طرف هستند به عناوین مختلف
بهجای اینکه حامی مردم باش��ند ،به روشهای گوناگون مردم را مورد
حمله و غارت مالی قرار میدهند.
امروز در این بازی ،هیچ س��ازمان دولتی از چپاول جیب مردم کوتاه
نمیآید؛ ش��هرداریها در سرلوحه حمله گازانبری به مردم قرار دارند؛
انواع آییننامهها ،زدوبندها ،زیرمیزیها ،بروکراس��ی طوالنی ،قوانین
متضاد ،شهرهای بیدروپیکر نتیجه همین عملکرد است .سازمانهای
آب ،ب��رق ،گاز ،تلفن ،موبایل ،نف��ت ،بنزین ،دارای��ی ،مالیات ،تامین
اجتماعی ،آتشنشانی ،بانک ،بهداش��ت ،بیمارستانها ،دارو ،خودرو،
کاغ��ذ ،م��داد ،پاککن ،نان ،پنیر ،س��یبزمینی ،پی��از و هر آنچه که
تحت عنوان خدمات یا نیازهای انس��ان با مردم درگیر است برای خود
دم و دس��تگاه و تش��کیالت بروکراس��ی ایجاد کردند و همگی با ابداع
روشهایی از صبح تا شب بهدنبال ایجاد دستانداز برای مردم هستند.
کمتر س��ازمانی است که با تفکر خدمت و تس��هیل امور در کنار مردم
قرار گرفته باشد.
ایج��اد دفاتر خدماتی گوناگون مثال برای ش��هرداری و گرفتن یک
پای��ان کار یا پلیس به اضافه  ۱۰یا گذرنامه ی��ا دفاتر الکترونیک و میز
خدم��ات دولت و دکانهای دیگری که برای کارت ملی و شناس��نامه
و صدتا کوفت و زهرمار دیگر خلق ش��دهاند ،امروز خودش��ان س��د راه
مردم هستند.
با بررسی اجمالی عملکرد این دکانها میبینید که اکثریت مجوزها
برای خودیها صادر ش��ده و بیش��تر به قصد ایجاد شغل و درآمدزایی
اس��ت؛ در حالی که اداره گذرنامه با تعداد محدودی نیروی زحمتکش
در س��الهای دیرین یا همین ش��هرداریها با یک بخش معاونت فنی،
همی��ن کاری را میکردند که حاالها صدها دفتر با گرفتن هزینههای
گزاف انجام نمیدهند.
اگر این اوضاع توس��ط نمایندگان مجلس تصحیح نش��ود ،بهزودی
برای دم و بازدم نفسهای مردم هم مالیات تعیین میشود.
مجلس و نمایندگان آن باید بدانند که در تدوین قوانین و نظارت بر
دولت ،کدام طرف میز ایستادهاند؟
این میز دو طرف دارد؛ یک طرف دولتی اس��ت که باید خدمتگزار و
بهقول امام راحل نوکر مردم باشد که حداقل در سالهایی که گذشت،
نبود و یک طرف دیگر خود مردم مظلومی که سالهاس��ت نوکر واقعی
دولتها شدهاند.
نماین��دگان مجلس ،نمایندگان مردم هس��تند .اگر طرف مردم هم
نایس��تادهاند باید حداکثر نقش بیطرف را بازی کنند و در میانه میز ،
تصمیمات عاقالنه و بهنفع طرفین را بگیرند.
شرایط حال حاضر ،فرصت خوبی است که با تغییر دولت متکبر قبلی
و رفتن ژنرالها ،نمایندگان با نگاه به نیازهای مردم و بیارزش ش��دن
پول مل��ی و تورم  ۴۰۰درصدی واقعی یک س��ال اخیر و  ۴۰درصدی
آماری بانک مرکزی ،قدمهای موث��ر در تصمیمات نظارتی و تصحیح
قوانین گذشته در حوزه سازمانهای خدماتی و نیازهای روزمره مردم
بردارند.
ه��ر دقیق��ه تریبون مجل��س برای مل��ت میلیونها توم��ان هزینه
برم��یدارد .هیچ نمایندهای حق ندارد مجلس را به مهد کودک تبدیل
کند ،حرفها را گوش نکند ،راه برود ،داد بزند ،غیبت کند ،رای ندهد و
نظریات شخصی خود را بدون مشورت با موکلین اعالم کند.
آقایان نمایندگان محترم ،یادتان نرود که قرار بود عصاره ملت باشید
و مدرس زمان خود گردید.

در آستانه روز مجلس در تقویم جمهوری اسالمی ایران
براس��اس قانون اساسی ،وظیفه اصلی مجلس ش��ورای اسالمی ،قانونگذاری
و نظارت اس��ت ،اما در عمل مجلس نقش��ی بیش از ای��ن برعهده دارد .مجلس
رقمزننده سرنوش��ت سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کش��ور اس��ت و
ازس��وی دیگر ،ناظری ملی بر عملکرد قوه مجریه بهشمار میآید .حاکمیت ملی
ازسوی نمایندگان اعمال میشود و ملت با دو اهرم قانونگذاری و نظارت ،حقوق
خود را حفظ و اختیارات دولتمردان را محدود میکنند.
 ۷خرداد س��ال  ۱۳۵۹مجلس شورای اسالمی در ایران تاسیس شد .تشکیل
مجلس یکی از مهمترین برهانهای احترام به قانون و توجه به رأی و نظر مردم
در نظام جمهوری اس�لامی اس��ت و وجود مجالس قانونگذاری در هر کش��ور،
حکای��ت از وجود آزادی در نظام حکومتی آن دارد ،به همین منظور ۷ ،خرداد،
سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسالمی ،بهعنوان روز قانون نامیده
شده است .براس��اس اصل  ۷۱قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی صالحیت
عام قانونگذاری را داراس��ت و در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی
میتواند قانون وضع کند .مجلس شورای اسالمی عالوه بر وظیفه قانونگذاری،

دو کالم با نمایندگان ملت
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میتواند اضاف ه ش��ود .گرچه برنامه و خطمش��ی دولت توس��ط رئیسجمهوری
تعیی��ن میش��ود اما تنظیم این برنامهها به سلس��له قوانینی نی��از دارد که این
قوانین را باید مجلس تصویب کند؛ بنابراین گاهی دولتها در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها با محدودیتهایی ازسوی نهادهای قانونگذار مواجهند.
بس��یاری از اقداماتی که توس��ط دولتمردان انجام میش��ود ب��ا هماهنگی و
مصوب��ات مجلس صورت میگیرد .در این فرآیند مجلس ش��ورای اس�لامی از
طریق تصویب برنامههای پنجساله توسعه ،ارائه طرحهای پیشنهادی ،نظارت بر
عملکرد دولت از طریق دیوان محاسبات ،رای اعتماد ،استیضاح وزرا ،طرح سوال
از رئیسجمهوری و لوایح تقدیمی دولت که مهمترین آن بودجه س��االنه است،

نقش پررنگی در سیاس��تگذاریهای دولت ایفا میکند .اکنون این پرس��شها
مطرح میش��ود که مجلس بهعنوان نهادی قانونگ��ذار و ناظر که تصویب همه
تح��رکات اصلی قوه مجریه و نظارت بر اقدامات ای��ن قوه را برعهده دارد تا چه
اندازه در سیاستگذاریهای مربوط به حوزه اقتصاد و شکلگیری ابرچالشهای
اقتصادی سهم دارد؟ در ادوار مختلف شاهد حضور برخی نمایندگان در مجلس
ش��ورای اس�لامی هس��تیم که معموال از دانش کافی در حوزه اقتصاد برخوردار
نیستند ،به همین دلیل گاهی شاهد تصویب برخی قوانین ضدتوسعهای هستیم
که این قوانین صدمات و آسیبهای جبرانناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد
میکند .با این تفاس��یر میتوان قاطعانه گفت مصوبات مجلس نقش مهمی در
روند سیاستگذاریهای کشور در حوزه اقتصاد و شکلگیری ابرچالشها داشته
و میتواند بر کلیت ساختار نظام حکمرانی تاثیرگذار باشد.
در پرونده این ش��ماره
بهمناس��بت روز مجلس ،تاثیر و نقش این نهاد
قانونگذار و ناظر بر اقتصاد کش��ور را بررس��یکرده و ب��ه گفتوگو با فعاالن و
مدیران اقتصادی در حوزههای مختلف پرداختهایم.

نظارت ،وظیفهای مقدم بر قانونگذاری

گرچ�ه قانونگ�ذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هس�تند اما
طب�ق نظر نماین�دگان نظارت ،اصل�ی مهمتر از قانونگذاری اس�ت،
چراکه تصویب قانون بدون داش�تن ضمانت اجرایی اثربخش نخواهد
ب�ود .کارشناس�ان ب�ر این باورن�د ک�ه ادای صحیح وظیف�ه نظارتی

مجلس به پویایی ،کارآمدی و تش�کیل مجلسی مقتدر کمک خواهد
کرد.
وکالی ملت بهترین نظارت را نظارتی منطقی ،بهدور از فش�ارهای
سیاسی و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات موضوعه کشور میدانند

نظر آیتاهلل مدرس درباره مجلس

وظایف نمایندگان مجلس از وعده تا عمل

ش��هید آیتاهلل سید حسن مدرس ،از بزرگمردان تاریخ ایرانزمین است .او که حدود
 ۱۷سال ،از  ۱۲۸۹تا  ۱۳۰۷نماینده مجلس بود ،هیچ گاه از راه انقالبی خویش پشیمان
نش��د و در طول این مدت ،با جس��ارت و ش��جاعت ش��گفتانگیز به مبارزه با استبداد و
استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کرد .انتخاب روز شهادت وی
بهعنوان روز مجلس ازسوی مجلس شورای اسالمی ،به ماندگاری نام و یاد او در خاطرها
و شناخت هر چه بیشتر این عالم انقالبی کمک خواهد کرد .در این نوشتار ،به زندگی آن
بزرگم��رد و نیز روز مجلس میپردازیم .در دیدگاه مدرس ،مجلس قانونگذاری بهدلیل
تشکیل شدن از نمایندگان مردم کشور ،بهمنزله عصاره ملت و مرکز ثقل مملکت است.
وی مجل��س را رقمزننده امور ملت و تنها مرجع تصمیمگیرنده در مملکت میدانس��ت.
م��درس معتقد ب��ود هیچ قانون ،مصوبه و امتیازی بدون نظ��ر و تصویب مجلس ،قانونی
نیس��ت .وی در جلسه  ۲۵اس��فند  ۱۳۰۲در بیان مقام و منزلت مجلس میگوید« :این
مجلس را بهمنزله تمام ایران میدانم .مثل این اس��ت که سی ُکرور اهالی ایران در اینجا
تشریف دارند» .مجلس شورای اسالمی روز  ۲۳تیر  ۱۳۷۲با تصویب مادهواحدهای ،روز
 ۱۰آذر ،سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیتاهلل سید حسن مدرس
را بهعنوان روز مجلس نامگذاری کرد.

محمد اس�ناوندی -کارش�ناس برنامهریزی و
بودجه کش�وری :یکی از مس��ائلی ک��ه در یکی دو
دهه اخیر اذهان عمومی را متوجه خود کرده ،موضوع
«اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس» است .اطالع
نداش��تن دقیق مردم و موکلی��ن از این موضوع اغلب
باعث افراط یا تفریط در سطح انتظار مردم شده است.
برخی از رایدهندگان عقی��ده دارند نماینده مجلس
وظیف��ه اصالح و رفع تمام موانع و مش��کالت موجود
در کش��ور را دارد و برخی دیگر نیز معتقدند از دست
نماین��دگان مجلس کاری برنمیآید و بر این اس��اس
حتی ش��رکت در انتخابات بیمعنی و در سرنوش��ت
کشور بیتاثیر است.
براس��اس قانون اساسی کش��ور نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر
عهده دارند .براساس اصل هفتادویکم قانون اساسی

اثربخشی نظارت مجلس
نیازمند تعامل قوا
روحاهلل بیگ�ی ایالنل�و -نای�ب رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس نهم :نظارت
یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس
اس��ت .نظارت مجلس نبای��د گذرا و مقطعی
و مح��دود به زمان و مکان باش��د ،بلکه باید
بهصورت مداوم ،عادالن��ه و فراگیر با جدیت
اج��را ش��ود .این نظ��ارت باید پوی��ا ،زنده و
بازدارن��ده انجام گی��رد .نظارتهای مجلس
اگر بهصورت قاطعانه و مستمر صورت گیرد،
نتای��ج مثبت و س��ازندهای بهدنب��ال خواهد
داش��ت؛ در غیر این صورت اگر نظارت تنها
برای رفع مس��ئولیت انجام شود آثار مخرب
و زیانب��اری ب��ه هم��راه دارد .در ای��ن بحث
کمیس��یونها و دی��وان محاس��بات مجلس

و معتقدند تعدد قوانین در موضوعات مختلف ،مش�کل عمده نظارت
در ایران اس�ت که با تنقیح قوانین ،نظارت به س�دی محکم و استوار
مقابل قانونگریزیها تبدیل میش�ود ،چون در این ش�رایط زمینه و
بستر اجرای سلیقهای قانون از مجریان سلب خواهد شد.

صالحی��ت عام قانونگذاری با مجلس اس��ت .مجلس
ش��ورای اسالمی در عموم مس��ائل در حدود مقرر در
قانون اساسی میتواند قانون وضع کند .این وظیفه در
قالب لوایح ارسالی از سوی دولت و طرحهای ارائهشده
از س��وی نمایندگان مجلس محقق میشود .از سویی
تصوی��ب قان��ون بودج��ه ،عهدنامهه��ا و قراردادهای
خارج��ی ،مج��وز اس��تخدام کارشناس��ان خارجی و
مواردی از این دس��ت از مصادیق وظیفه قانونگذاری
نمایندگان اس��ت .وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس
نیز براس��اس اصول قانون اساس��ی ش��امل نظارت بر
دول��ت از طری��ق رای اعتم��اد و اس��تیضاح وزیران و
نظارت بر امور مختلف کشور و حکومت از طریق تذکر
نمایندگان ،تحقیق و تفحص ،نظارت بر عملیات مالی
دستگاههای اجرایی و نظارت از طریق مردم (اصل ۹۰
قانون اساسی) است .برخی مشکالت اصلی اقتصادی،

اجتماع��ی و فرهنگی برای
همه اقشار جامعه در سطح
کش��ور کم و بی��ش وجود
دارد که نمایندگان موظفند
براساس وظایف و اختیارات
تعریف ش��ده نسبت به رفع این مشکالت اقدام کنند.
نمایندگان باید با مشارکت در کمیسیونهای مختلف
مجلس حس��ب تخص��ص و توانایی ب��هدور از منافع
ش��خصی و گروهی در تصمیمگیریهای کلی کشور
مشارکت مستمر و سازنده داشته باشند .عالوه بر این
نماینده یک حوزه انتخابیه خاص موظف است نسبت
به شناسایی دقیق مشکالت حوزه انتخابیه با استفاده
از روشهای علمی و تجربی و از طریق ارتباط مستمر
و موثر با موکلین خود اقدام کرده و در راس��تای حل
آنها بکوشد.

روند رسیدگی به طرح و الیحهها

ش��ورای اس�لامی
نقش موثری دارند.
مطالع��ه تخصصی
و کامل مش��کالت
و مباح��ث در کمیس��یونها باعث میش��ود
اعضای کمیسیونها بر مباحث خاص تسلط
کامل یافته و نظارت کامل و جامعی را اعمال
کنند که این موضوعات باعث تقویت نظارت
مجلس میش��ود .بهعالوه اینکه اثربخش��ی
نظارت مجلس در گرو تعامل سایر قوا با قوه
قانونگذاری اس��ت .همچنین عدالتمحوری
و انعطافپذی��ری از مولفهه��ای اساس��ی
اهرمهای نظارتی مجلس در بررسی عملکرد
دستگاههای اجرایی است.

رسیدگی به طرحها و لوایح در  ۵مرحله انجام میپذیرد .مرحله اول ،اعالم
وصول طرح یا الیحه در مجلس و ارجاع آن به کمیسیون مربوط است و در
همان حال ،الیحه تکثیر میشود و در اختیار نمایندگان قرار میگیرد تا اگر
نظر و پیشنهادی داشته باشند ،به کمیسیون مربوط ارائه کنند .مرحله دوم،
رسیدگی در کمیسیون است .در مرحله سوم ،طرح یا الیحه رسیدگی شده
در کمیس��یون ،به همراه گزارش کمیسیون به هیات رئیسه مجلس تسلیم
میشود تا برای ش��ور اول در دستور جلسه علنی مجلس قرار گیرد .سپس
کلیات آن در جلس��ه علنی به رأی گذاش��ته میش��ود و در صورت تصویب
ب��ه مرحله بع��د میرود .در مرحله چهارم ،بار دیگر به همراه پیش��نهادهای
اصالحی نمایندگان ،در کمیس��یون بررسی میشود .در مرحله نهایی ،برای
بار دوم در دستور مجلس قرار میگیرد و در وقت تعیینشده ،از طرف مخبر
کمیسیون توضیح داده میشود و یک یک موارد آن مورد بحث و رسیدگی
و رأیگیری قرار میگیرد .مجلس شورای اسالمی افزون بر تصویب قوانین،
حق نظارت مس��تمر ب��ر اجرای قانون را دارد .قانون اساس��ی حق تحقیق و
تفحص در تمام امور کش��ور را به مجل��س داده و برای آن ضمانت اجرا هم

تعیین کرده ت��ا مجلس بتواند این وظیفه را بهص��ورت مطلوب انجام دهد.
مجلس ش��ورای اس�لامی از نظر سیاس��ی وظیفه دارد با نظارتی که اعمال
میکند ،خود به خود تخلف از قانون را به حداقل ممکن برساند .درجه اعتبار
مجلس ،از اس��اس تا حد زیادی به این نظارت بستگی دارد .مجلس نظارت
خود را از راه تذکر ،سؤال و استیضاح اعمال میکند .همچنین شاخصهای
نظارت صحیح مجلس بر س��ایر نهادها و دستگاهها باید در چارچوب قانون
و همهجانبه باش��د تا قوانین تصویب ش��ده در قوه مقننه ،به بهترین شکل
اجرایی ش��وند .اگر قانونی که در مجلس تصویب میش��ود ازس��وی نهادها
و دس��تگاهها ،اجرایی نش��ود ،اثربخش نخواهد بود و تالش قوه قانونگذاری
به نتیجه نمیرس��د .نظارت صحیح مجلس بر حسن اجرای قوانین ،زنجیره
تدوین قوانین پویا ،کارآمد و جامع را تکمیل میکند و به پیشرفت و بهبود
امور کشور یاری میرساند .کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی
نیز با بهرهگیری از کارشناس��ان و نخب��گان میتوانند راههای گریز از قانون
را تش��خیص دهند و با همکاری شوراهای ناظر که وظیفه نظارت بر اجرای
قوانین مصوب مجلس را دارند ،اجرای قوانین را به نتیجه برسانند.

سخن پایانی
نمایندگان��ی که مجوز ورود به مجلس را با رأی م��ردم میگیرند ،نباید صرفا
رویک��رد منطقهگرایی داش��ته و فقط به خواس��تهها و مطالب��ات مردم در حوزه
انتخابی خود اهمیت دهند ،بلکه توسعه کشور و منافع کل جامعه باید در اولویت
ق��رار گیرد .با این نگاه باید قوانین و ضوابطی وضع ش��ود که چرخ اقتصاد را به

حرکت درآورد .گاهی مشاهده شده برخی نمایندگان رسیدگی به امور مربوط به
ح��وزه انتخابیه خ��ود را در اولویت قرار داده و به رایزنی برای تصویب طرحهایی
میپردازند که توجیه ملی ندارد ،به همین دلیل هم با اجرای پروژههای عمرانی
بسیاری در کشور مواجهیم که بالاستفاده مانده یا باوجود اشکاالت اساسی تنها

منج��ر به هزینه اعتبارات عمرانی بودجه ش��ده اس��ت .در نهایت اینکه دولت و
مجلس مکمل یکدیگر هس��تند .برنامههای تدوینشده ازسوی دولت در مجلس
تصویب میش��ود و در نهایت هم دولت و هم مجلس باید مسئولیت نتایجی که
از تصویب این برنامهها حاصل میشود را برعهده بگیرند.

نظرگاه

نظارت مجلس سدی مقابل قانونگریزیها
محمدعلی اسفنانی -سخنگوی کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس :همت و همیاری تمامی اجزای مجلس
در تقویت بعد نظارت را ش��رط اصلی مجلس پویا و کارآمد
خواند که به پیش��رفت عملکرد دس��تگاههای دولتی و کم
ک��ردن هزینههای نظام ی��اری میرس��اند .نماینده مردم
فریدن ،فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسالمی ،با
تاکی��د بر تقویت بُعد نظارتی مجلس که یکی از اصلیترین
وظایف این نهاد است ،تصریح کرد :شاخصهای نظارت صحیح مجلس
بر س��ایر نهادها و دس��تگاهها باید در چارچوب قانون و همهجانبه باشد
تا قوانین تصویب ش��ده در قوه مقننه ،به بهترین ش��کل اجرایی ش��ود.
وی افزود :اگر قانونی که در مجلس تصویب میش��ود ازس��وی نهادها و
دستگاهها ،اجرایی نشود ،اثربخش نخواهد بود و تالش قوه قانونگذاری
به نتیجه نمیرس��د .اس��فنانی گفت :نظارت صحیح مجلس بر حس��ن
اج��رای قوانین ،زنجیره تدوین قوانین پوی��ا ،کارآمد و جامع را تکمیل
میکند و به پیشرفت و بهبود امور کشور یاری میرساند .نماینده مردم
چ��ادگان در مجل��س نهم با یادآوری اینکه اگ��ر مجری قانون عملکرد
ضعیفی داش��ته باش��د ،ارزشه��ای قانون تدوین ش��ده نادیده گرفته

میش��ود ،تصریح کرد :مجلس بای��د با تقویت بُعد نظارتی،
بر حسن اجرای قوانین نظارتکند ،در این صورت از وقوع
تخلف پیش��گیری میش��ود .این نماینده مردم در مجلس
نهم ،با برجس��ته خواندن نقش کمیس��یونهای تخصصی
و ش��وراهای ناظر مجلس ،بر حس��ن اجرای قوانین ،گفت:
کمیس��یونهای تخصص��ی با بهرهگیری از کارشناس��ان و
نخبگان میتوانند راههای گریز از قانون را تش��خیص دهند
و با همکاری شوراهای ناظر که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب
مجلس را دارند ،اجرای قوانین را به نتیجه برس��انند .اس��فنانی با تاکید
بر نقش اساس��ی دیوان محاس��بات و کمیسیون اصل  90قانون اساسی
در تقوی��ت بُع��د نظارتی مجلس ،این دو نه��اد را مراجع اصلی مجلس
برای رس��یدگی به تخلفات دستگاههای اجرایی و شکایتهای مردم از
ارگانهای دولتی خواند .سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
ب��ا تاکید بر همت و همیاری تمامی اجزای مجلس ش��ورای اس�لامی
در تقویت بُعد نظارتی مجلس ،نظارت کارآمد را ش��رط اصلی مجلس
پویا خواند که به پیش��رفت عملکرد دس��تگاههای دولتی و کم کردن
هزینههای نظام یاری میرساند.

نقش مجلس در بهبود اقتصاد کشور
عل�ی آقامحم�دی -عض�و مجمع
تش�خیص مصلحت نظ�ام :مجلس در
تطبی��ق قوانین و مصوب قان��ون برنامه و
بودج��ه نقش کلیدی دارد اما این موضوع
نیازمن��د انس��جام اس��ت؛ بنابراین نقش
کمیسیونهای تخصصی در این هماهنگی
مهم است .نمایندگان مجلس در مسائل
کلی کش��ور نق��ش مهمی دارند؛ بنابرای��ن برای طی
کردن بهتر مس��یر باید طرحهایی ب��ه تصویب نهایی
برسند که دارای توجیه اقتصادی ملی باشند .در زمان
انتخاب��ات نیز مردم باید از بین کاندیداها کس��انی را
انتخاب کنند که در وهله اول بتوانند در اداره کش��ور
بهدرس��تی عمل کنن��د و بعد برای منطق��ه کارآیی
داشته باشند .مدتهاست که در زمینه تنقیح قوانین
دستورالعمل صادر شده اما این امر بهطور کامل اجرا
نمیش��ود .قوانین حوزه کسبوکار ،تولید و اعتبارات
نیاز ب��ه توجه دارد و قوانین مزاح��م باید دور ریخته

ش��ود .نمایندگان حساسترین کار را در
اداره امور مملکت برعه��ده دارند .باتوجه
به ش��رایط تحریم میت��وان تولید را ارتقا
داد و کسبه جزء را به نسبت فروشگاههای
ب��زرگ تقویت کرد؛ بنابرای��ن نمایندگان
باید برای رفع مش��کالت کش��ور بیش��تر
تالش کنند تا حوزه انتخابی خود .مجلس
یازدهم فرصتی اس��ت برای پر کردن خألهای موجود
تا بتوانیم برای ثروت بیشتر تالش کنیم .اولویتهای
اقتصادی ایران کامل کردن زنجیرههای موجود است
که در داخل ایجاد ش��ده اس��ت؛ بهط��ور مثال برای
خودرو موتور داریم اما موتور بهروز نداریم که پلتفرم
واحد به پیش��رفت اقتصاد کمک میکند؛ بنابراین دو
خودروس��از با محوریت یک پلتفرم میتوانند تصمیم
واح��د ارائ��ه دهند .مجل��س باید بهس��متی برود که
بتوانی��م در آین��ده تحریمها را برداری��م و در اقتصاد
باوجود تحریمها نیز در اوج باشیم.

