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 امور مجلس 
 تاريخچه: مراحل تاسيس و تحول سازماني

حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس قبل از انقالب اسالمی با توجهه بهه جایههاه ویهزه وزارت  دهور در اداره امهور   هومی        

جامعه و ن ایندگان از آن به  نوان مسئول ا  ال حا  یت داخلی دولت و رتق و فتق امور  دهور   دور از یك طرف و انتظارات 

با اضافه شدن دفتر امور حقوقی به آن  ه  9631از طرف دیهردر قالب معاونت پارل انی انجام وظیفه می ن ود این معاونت در سال 

بتهدای شه ل گیریفدفتهر امهور     مور مجلس به خود گرفهت البتهه در ا  قبال زیر نظر حوزه وزارتی قرار داشت نام معاونت حقوقی و ا

ن ود. دفتر مذ ور از حیث چارت سازمانی دارای یك  حقوقی و مجلس به صورت توامان زیر نظر معاونت مذ ور انجام وظیفه می

س بود. لی ن پهس  مدیر  ل حقوقی و امور مجلس و دو معاون ی ی تحت  نوان معاون حقوقی و دیهری تحت  نوان معاون مجل

از مدتی به لحاظ تخصصی بودن هر یك از آنان و گستردگی وظایف محولهف با پیدنهاد وزارت  دور مبنهی بهر تده یل دو دفتهر     

دفتر امهور   9631مجزا )دفتر امور حقوقی و دفتر امور مجلس( از سوی سازمان امور استخدامی  دور موافقت شد تا این ه در سال 

لحق و معاونت امور حقوقیف مجلس و بین ال لل ش ل گرفت. ولی در ابتدای دولت یازدهم معاونت مهذ ور بهه   بین ال للنیز به آن 

 .درآمدو سپس حوزه امور مجلس صورت قائم مقام وزیر در امور مجلس و ه اهنهی استانها

 معاونين امور مجلس از ابتداي انقالب تاكنون

قالب اسالمی تا نون به ترتیب آقایان ؛  بدالحسهین معهزیف مح هد شهریعتی     معاونین حقوقی وامور مجلس از زمان پیروزی ان

دهاقانیف  لی ا بر روحانی فرف مح د حسین رضاییف مجید انصاریف صدرالدین شریعتیف سید اح هد مدرسهیف  لهی محقهرف سهید      

ح دجواد  ولیوند بوده اند مح ود میرلوحیف مح د حسین موسی پورف مهدی مح دی فردف حسینعلی امیری ف سیدسل ان سامانیو م

 ساختار تشكيالتي:.

 حوزه امور مجلس در چهار بخش انجام وظیفه می ن اید :

 حوزه قانونهذاری و طرحها و لوایح  -9

 حوزه نظارت های قانونی ن ایندگان: سؤالف تذ ر و نطق های میان دستور -1

 ون اصل نودپاسخهویی به مطالبات و م اتبات  یسیونها به ویزه   یسی حوزه-6

 حوزه انتصابات -4
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 الف( حوزه قانونگذاري :

 اقدامات این بخش  بارت است از:

ا الم نظر راجع به طرح ها و لوایح واصله از معاونت امور مجلس ریاسهت ج ههوریف   یسهیونهای هیهات دولهت و نهایتها        -

نفر از ن ایندگان تهیه و بهه مجلهس    91امضای حداقل مجلس شورای اسالمی ) الزم به ذ ر است لوایح تو.سط دولت و طرح ها با 

قانون اساسی شورای  الی استانها نیز حق تهیه و ارائه طرح بهه مجلهس شهورای     901شورای اسالمی ارائه می شوند البته برابر اصل 

 اسالمی به صورت مستقیم یا از طریق هیات دولت را دارا می باشد(

پیش نویس لوایح مورد نیاز به منظور رفع خالءهای قانونی موجهود مهی باشهد. از ایهن      ی ی دیهر از وظایف این حوزه تهیه -

های الزم با  های زیر مج و هپس از ه اهنهی ها و ارگان جهت و به منظور رفع تنهنا های موجود در بدنه وزارت  دور و سازمان

 شود. و دالیل توجیهی آن اقدام می حوزه های مختلف نسبت به برگزاری جلسات الزم جهت تنظیم پیش نویس لوایح

ی ی از اقدامات دیهر این حوزه شر ت در جلسات   یسیونهای تخصصی هیات دولت و ه چنین جلسهات   یسهیونهای    -

تخصصی و صحن  لنی مجلس شورای اسالمی به منظور دفاع از طرح ها و لوایح می باشد البته در  نار این اقهدام از حهوزه ههای    

می گردد تا درصورت لزوم در جلسات مذ ور شر ت و نفطه نظرات مربوطه را درباره طرح ها و لوایح بیان  تخصصی نیز د وت

 ن ایند.

 ب( حوزه نظارت هاي قانوني نمايندگان 

قانون اساسی حق تحقیق و تفحص از ت ام امور  دوف ارائه تذ رف  31و   33ف 13ن ایندگان مجلس شورای اسالمی برابراصول 

 و استیضاح وزراف رئیس ج هور و هیات دولت را دارا می باشند. طرح سئوال

آیهین نامهه داخلهی مجلهس شهورای اسهالمی در  لیهه         103ی ی از ابزارهای نظارتی ن ایندگان تذ ر می باشد  هه برابرمهاده   

 ظر تذ ر دهند.مواردی  ه ن ایندگان حق سئوال دارند می توانند درباره موضوع مربوطه به رئیس ج هور یا وزیر مورد ن

ه چنین به استناد برخی مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی   یسیونهای مجلس شورای اسهالمی مهی تواننهد    

  ل رد دستهاههای دولتی و وزرا را هر زمان  ه ضروری تدخیص دهند بررسی ن وده و گزارش الزم را جهت طهرح درصهحن   

  لنی تهیه ن ایند.

ق ) به استثنای تذ ر( وزیر محترم  دور در مقابل مجلس شورای اسالمی مسئول بوده و بایهد نسهبت بهه     درخصوص موارد فو

   ل رد افراد و دستهاههای زیرمج و ه وزارت  دور و استانداریها پاسخهو باشد.
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ولفه ههای نظهارتی   حوزه امور مجلس و ه اهنهی استانها در بخش سئوالفه زمان با انجام اقدامات مقتضی از ج له انع اس م

مطروحه به معاونتها و استانداریها و وسایر دستهاههای زیرمج و ه و تهیه گزارش از ماهیت موضوع و شرح ماوقع مسائل و ارجاع 

به مقام  الی وزارتف مسا ی الزم را از طریق رایزنی با ن ایندگان ذیربط و اقناع و مذا ره با آنانف برگهزاری جلسهه جههت حهل و     

 مورد نظر ب ار گیرد. فصل موارد

از طرف دیهر و نهایتا درصورت  دم انصراف یا اقناع ن ایندهف ه اهنهی و ت هیهدات الزم را بها مجلهس شهورای اسهالمی و      

  یسیون تخصصی ذیربط جهت برگزاری جلسه و حضور وزیر محترم در آن به منظور پاسخهویی به سئوال ن اینهده را در جلسهه   

 دم اقناع در صحن  لنی فراهم می ن اید. درباره استیضاح و تحقیق و تفحص و... نیز طبق آیین نامهه     یسیون و درصورت ا الم

 داخلی مجلس شورای اسالمی فرایندی  م و بیش شبیه سئوال وجود دارد  ه اقدام مقتضی مع ول می گردد

تعیین شده به نامه های مربوط به سهئواالت  : ی ی از موارد مهم دراینخصوص ارائه پاسخ  تبی سریع و در فرجه زمانی  9ن ته 

 و تحقیق و تفحص ها از سوی استانداران و معاونین محترم می باشد  

: با توجه به این ه استیضاحف سئوالف تحقیق و تفحص و اجرای برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس دارای بهار حقهوقی    1ن ته 

زه امهور مجلهس و ه هاهنهی اسهتانها بایهد در چهارچوب وظهایف خهودف ایهن          ای هسهتندف حهو   باشند و در بردارنده آیهین ویهزه   می

موضو ات را مدنظر داشته و چهونهی اجرای آنها را در سامانه سازمانی خود پیاده ن اید  ه تا نون توانسته است آن را به خهوبی  

 انجام دهد

 پاسخگويي به مطالبات و مكاتبات نمايندگان و كميسيونهاج( 

ش های مهم اقدامات حوزه امور مجلس رسیدگی به مطالبات و م اتبات ن اینهدگان و   یسهیونها بهه ویهزه     ی ی دیهر از بخ

   یسیون اصل نود می باشد.

ن ایندگان از ابتدای  اندیداتوری و ورود به  رصه برگزاری انتخابات دغدغه های موجود در بهین مهردم را شناسهایی و قهول     

ه شدن می دهند حتی م  ن است آنها بدون این ه مد لی در یك بخش وجود داشته باشد برطرف  ردن آنها را در صورت برند

و ده هایی را راسا مطرح و تحقق آنها را نوید دهند.  لی ایحال این موضوع ی ی از چالش های اساسی روابهط دولهت و مجلهس    

و با ث ارسال م اتبات و پیهیری ههای م هرر   شورای اسالمی است  ه هزینه سنهینی را برای نظامف حا  یت و مردم در پی دارد 

از سوی ن ایندگانف طرح سئواالت بی رویهف تذ رات فراوان و حتی زمینه ش ل گیری بسیاری از استیضاح ها را با ث گردیهده و  

 می گردد.
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ف فرماندارانف البته ی ی از ن ات بسیار اساسی در روایط وزارت  دور با مجلس شورای اسالمی   ل رد و اقدامات بخدداران

استانداران و در مج وع مدیران و مسئولین وزارت  دور و استانداریها و سازمانهای زیرمج و ه می باشد  هه زمینهه طهرح مولفهه     

های نظارتی ن ایندگان به ویزه سئوال و استیضاح را فراهم می ن اید لذا مقامات مذ ور الزم است ض ن ر ایت فرایندهای قانونی 

  ل رد خود و دستهاه تحت مدیریتف تعامل مناسب و درخور شان و جایهاه ن ایندگان را مع ول تا زمینه  هاهش  در اقدامات و 

 هرچه بیدتر موارد مطروحه فراهم گردد.

گردد  جلساتی را فرمانداران و استانداران محترم با ن ایندگان و مج ع ن ایندگان اسهتان بهه صهورت مرتهب و      البته پیدنهاد می

برگزار ن ودهتا ض ن برطرف شدن سوء تفاه ات احت الیف ه  اری و ه اهنهی بیدتر بین آنان بها ن اینهدگان را فهراهم    دوره ای 

های اجرایی نیز می توانند حضور پیدا  نند. این جلسهات  هالوه    ها و مدیریت ن اید. در جلسات مذ ور حتی روسای سایر سازمان

لس ایجاد دوستی و مودت بیدتری خواهد ن ود موجب آشهنایی مسهئولین اجرایهی و    بر این  ه بین وزارت  دور و ن ایندگان مج

 دولتی و   ومی هر استان با ن ایندگان استان مربوطه خواهد شد  ه   الً با ث پیدرفت   لیات   رانی و اجت ا ی در آن اسهتان  

 خواهد بود.

سهتهاههای دولتهی موظفنهد تهذ رات ن اینهدگان و      به هر حال مطابق دستورالع ل روابط دولت با مجلهس شهورای اسهالمی د   

م اتبات آنان و ه چنین   یسیونها را در مو د مناسب پاسخ دهند درخصوص تذ راتفبا توجه به این ه پاسخ ها با امضهای مقهام   

انداران  الی وزارت به ن ایندگان مجلس شورای اسالمی ارسال می گردد الزم است پاسخ های واصهله از اسهتانها بها امضهای اسهت     

 محترم و در ستاد با امضای معاونین محترم به حوزه امور مجلس و ه اهنهی استانها ارسال گردد.

مطابق اصل نود قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ه چنین قانون رسیدگی بهه م اتبهات   یسهیون     -

نامه ها وش ایت ههای ارسهالی بهه    یسهیون مهذ ور را در      اصل نود مصوب مجلس شورای اسالمیف دستهاههای دولتی موظفند 

فرجه زمانی حدا ثر یك ماه پاسخ و اطال ات و مستندات الزم را به   یسیون ارسال ن ایند درغیر اینصورت و درصورت ش ایت 

 وم خواهنهد شهد     یسیون متخلفین به مجازات حبس از سه ماه تا یك سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا ی سال مح

 اینهونه جرائم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

لذا اه یت رسیدگی و پاسخهویی به م اتبات و ش وائیه های   یسیون مذ ور را قانون یادشده مدهخص ن هوده و مسهئولین    

 دقت الزم را مبذول ن ایند . وزارت  دور و استانداری ها به منظور جلوگیری از ابتال  به  واقب آن الزم است
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الزم به ذ ر است  ارشناسان دفتر امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح درصورت نیازف جهت مالقات و برگزاری جلسه در 

استانها و بررسی میدانی مسائل مورد پیهیری ن ایندگان و مجلس م  ن است به شهرستانها و استانها  زی ت ن ایند  ه الزم اسهت  

 مقتضی با آنان مع ول گردد.ه  اری 

 د( انتصابات 

با توجه به نقش حا  یتی وزارت  دور در تعیین بخددارانف فرمانداران و استانداران ن اینهدگان بهه ایهن موضهوع حساسهیت      

خاصی داشته و ه واره مسا ی و پیهیری های الزم را جهت اط ینان از ه هاهنهی و تعامهل وزارت  دهور بها آنهان در ایهن زمینهه        

 مع ول می ن ایند.

قانون اساسی  ه قوای  دور را مستقل از ی هدیهر دانسهته اسهتف انتصهابات را ی هی از       11البته وزارت  دور مستند به اصل 

اهرمهای حا  یتی و مدیریتی دولت و وزارت  دور جهت هدایت بهینه امور قل داد ن وده و آنرا جزو اختیارات خود می داند بها  

قانون اساسی  ه به ن ایندگان حق اظهارنظر درباره   وم مسائل را داده است و مستند به این حق درباره  34ل این وجود نظر به اص

افراد پیدنهادی جهت انتصابات م  ن است نقطه نظراتی داشته باشند وزارت  دور به منظور پرهیهز از ایجهاد تهنش بهین مهدیریت      

 ناسب را در اینخصوص مع ول می ن اید. الی استانف بخش و شهرستان با ن اینهان تعامل م

 اسناد فرادستي و فرودستي مرتبط با حوزه امور مجلس 

مشخص نمودن اسناد فرادستي يا فرودستي مرتبط مي تواند كمك موثري به شناخت جهت گيري هاي 

، بنمايد اين حوزه كه به منظور نيل به اهداف و برنامه هاي ترسيم شده براي حال و آينده مد نظر مي باشند

 لذا ذيال به آنها اشاره مي گردد : 

 قانون اساسي -1

اصول متعددي در اين قانون مرتبط با حوزه امور مجلس و هماهنگي استانها اشاره شده است كه 

 87،  78،  77،  111،  70،  07،  07،  07مهمترين آنها به اين شرح است : 

 ام معظم رهبريقانون اساسي ابالغي مق 77سياست هاي كلي اصل  -2

ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ الزم  ) اجراي اين سياست1بند 

 است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.( 

 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه كشور -1
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اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد : ارتقاء سالمت اداري و  18بند –امور اجتماعي 

 ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط

: تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه  77بند 

 ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان

 قانون برنامه پنجم توسعه -7

هاي  اي از بودجه و برنامه وزارت كشور موظف است عالوه بر اخذ و ارائه نسخه -بند )و( 107ماده 

مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هرسه ماه يك بار نيز 

 گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار مجلس شوراي اسالمي قرار دهد.

 ه داخلي مجلس شوراي اسالميقانون آيين نام -5

و هماهنگي استانها اشاره شده است كه مهمترين  مجلسموادمتعددي در اين قانون مرتبط با حوزه امور 

 217،  211تا  278،  277،  270تا  277،  172،  157،  151،  152،  177،  110،  111،  78آنها به اين شرح است : 

 217و  217تا  222،  210تا 

 كميسيون اصل نود قانون -7

 به محتواي اصلي قانون مذكور در قسمت هاي قبلي اشاره گرديد

 اهداف و برنامه هاي رياست محترم جمهور در دولت يازدهم -0

 بخش خط مشي و اصول كلي :  تعامل با قوا بر پايه چارچوب هاي قانوني و تأمين خواست ملت

 اداري پاك، پاسخگو، شفاف، چاالك و اثربخشنظام  -مديريت و نظام اداري      ب -: الف11بند 

 بخش اولويت هاي راهبردي :

 تحقق اصول حكمراني خوب  - 1-2-11

 ارتقاي سالمت اداري -2-11 -1

 : تالش براي تحقق اصول حكمراني شايسته : پاسخگويي در برابر جامعه 5-1

 : بهسازي و بازآفريني ظرفيت دولت 11-1

 ايسته ساالري، كارآمدي و ارتقاء اثربخشي دولتارتقاء  كيفيت سياستگذاري، ش

: تالش در جهت اصالح مديريت بخش عمومي با تاكيد بر شاخصهاي اثربخشي  2-1كارآمدي دولت 

 دولت، كيفيت مقررات، حاكميت قانون و مهار فساد
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 برنامه هاي وزير محترم كشور در دولت تدبير و اميد -7

 شناسي وضعيت موجود : آسيب-بخش دوم 

غيرشفاف بودن حدود وظايف و اختيارات و تعامالت استاني و ملي در تصميم گيري و اجراي برنامه ها و 

 پاسخگويي به مجلس و تعامالت كشوري و لزوم اصالح آن

 بخش اول : سرفصل وظايف و ماموريت هاي اصلي وزارت كشور :

 مه هاي دولتهماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنا -

 اجراي ساست هاي عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، افتصادي و عمراني -

 : اصولي كه برنامه پيشنهادي بر آنها استوار گرديده

 اصل شفافيت، قابليت نظارت و پاسخگويي-

 ريزي هاي وزارت كشور واقعيت پذيري در سياست گذاريها و برنامه -

 راهبردهاي اجرايي برنامه پيشنهادي :  اصل مسئوليت همگانيبخش اولويت ها و 

  هاي سياسي شامل  ها و راهبردهاي اجرايي در حوزه مشاركت سياسي، احزاب، و تشكل اولويت – 2بند 

تقويت مناسبات وزارت كشور با ائمه جمعه و جماعات و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و  -

 ت حل واقعي و روشمند مسائل و مشكالت استاني و محليافزايش تشريك مساعي در جه

هاي مختلف بر اساس شاخص  ضابطه مند كردن روند انتخاب مديران وزارت كشور در سطوح و بخش -

 هاي مشخص و مدون

 برگزاري نشست هاي ادواري با نمايندگان محترم هر استان و ارائه گزارش ميزان پيشرفت كار -

 هبردهاي اجرايي در مديريت و توسعه پايدارمنطقه اي، استاني و محلي : اولويت ها و را - 7بند 

 هاي واصله در استانها پاسخگويي سريع، دقيق، قانوني و منظم به سئواالت، مراجعات و درخواست

 هادستورالعمل -8

 دستور العمل روابط دولت با مجلس شوراي اسالمي -

 استانها قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگيبخشنامه هاي متعدد وزراي محترم كشور و  -

 راهبردهاي پيش روي حوزه امور مجلس  

 انجام اقدامات پيش دستانه و پيشگيرانه -1
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حوزه امور مجلس و هماهنگي استانها، از طريق ارتباط مستتمر بتا نماينتدگان ملتت در مجلتس شتوراي       

اطالعات پيش دستانه و بررستي هتاي الزم كارشناستي، عتدم     هاي آنها و نيز ارايه  اسالمي، آگاهي از پرسش

ايجاد زمينه تنش ميان نمايندگان مجلس و وزارت كشور و كسب رضايتمندي آنان به طرق مقتضي و مبتني بر 

 رويه هاي قانوني را فراهم مي نمايد.

 نگرش آينده پژوهانه -2

لس و هماهنگي استانها، گستره و آينتده  با توجه به ماهيت وظايف و كاركردهاي عملياتي حوزه امور مج

است؛ در هر دوره انتخابات مجلس، تركيب نمايندگان تغيير  آن، روبه توسعه، منطعف و در حال تغيير و تحول

باشند. براي مديريت موثر  كند، قوانين و نظامات جديد به تصويب رسيده يا نيازمند بررسي و تصويب مي مي

بر داشتن تصويري روشن از گذشته، تحليلي روشتن از حتال و    پژوهانه مبتنيبر چنين تحوالتي نگرش آينده 

ضروريست. در غير اينصورت آينده، سنگين تراز گذشته و حال، اقدام به تحميل خود   نگرشي واضح به آينده

 به مديريت، پرسنل و سازمان اجرايي خواهد نمود و مشكالت به صورتي هم افزا خود را نشان خواهد داد لذا

ها و سمينارهاي تخصصي ضروري بوده و از جمله برنامته   انجام اقدامات علمي و پژوهشي و  برگزاري نشست

 هاي پيش رو مي باشند.

 اي افزايش سرعت در عملكردهاي حوزه -1

نسبت به مسايل و انتظارات مربوطه است. البته مهمترين سازوكار   اين مسئله ناظر به اقدام و واكنش سريع

دولت الكترونيك و ايجاد فضاي مجازي براي انجام وظايف و اختيارات واقعي نهادهتاي ذيتربط    آن، تحقق

است. براي اين منظور تعامل با نهادهاي مسئول در درون وزارت كشور، مجلتس، استتانداريها و فرمانتداريها    

ير اقتدامات  هاي الزم براي انتقال به فضاي مجتازي، آمتوزش نيتروي انستاني و ستا      جهت ايجاد زير ساخت

هاي جاري، نسبت به گستترش   مربوطه، امري گريز ناپذير است. براين اساس الزم است ضمن توسعه ظرفيت

فضاي مجازي و ارتباط با مخاطبان به نحوي كه هم عرض فضاي واقعي تعامالت موجود باشد، اقدام گتردد.  

طبتان و مطالبتات آنتان را فتراهم     اين امرموجبات پاسخ دهي به روز،سريع و كم هزينه وزارت كشور با مخا

 نمايد. مي

 تعامل سيستمي و ارتقاي حاكميت قانوني -7

به عنوان قسمتي از نهاد فرابخشي   اگرچه قلمرو اختيارات و وظايف حوزه امور مجلس و هماهنگي استانها

ور در مقام هاي وزارت كش وزارت كشور، گسترده و وسيع است، اما بايد به خاطر داشت كه هر كدام از حوزه
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نمايند. بر  نهادهاي ارايه كننده خدمات و تصميم ساز،به صورت تعامل گونه و مرتبط با نهادهاي ديگر عمل مي

اين اساس ضروري است فرمانداريها، بخشداريها و استانداريها با توجه به اقتضائات عملكرد سيستمي و ازجمله 

حكومتي فعاليت نموده، با درنظر گرفتن مصالح كلتي   –ينگاه به خود به عنوان جزيي از نظام يا سيستم ادار

نظام مديريتي وزارت كشور، مجلس، جهت دهي مناسبي به روح و ماهيت اقتدامات ستاير دستتگاهها داشتته     

 باشند.

از سوي ديگر ارتقاي نقش بخش همتاهنگي استتانها و افتزايش اختيتارات آن نقتش متوثري در توستعه        

اجرايي آن در شهرستانها و استانها بر عملكرد دستگاههاي عملياتي و ختدمات  نظارتينهاد حاكميت و بازوهاي 

 رسان و هم افزايي دروني وزارت كشور مبتني بررفتارهاي قانونمند در انجام امور محوله دارد.

 بررسي بازخوردها و نظارت پذيري -5

ريه را نيز بتر عهتده دارد.   مجلس شوراي اسالمي عالوه بر وظيفه تقنين، وظيفه نظارت بر عملكرد قوه مج

گويي فعال وزارت كشور به نظارت مجلس شوراي اسالمي، طرح مولفته   حوزه امور مجلس، در راستاي پاسخ

هاي نظارتي نمايندگانرا به عنوان يك فرصت تلقي نموده و اين امكان رافراهم خواهد نمود تاضمن انجتام  

شوراي اسالمي و تسهيل دسترسي نمايندگان به اطالعات فرايندهاي قانوني مبتني بر آيين نامه داخلي مجلس 

واقعي و الزم، اوال بازخوردهاي ناشي از اجراي برنامه ها و سياست هاي وزارت كشور را رصد نموده و ثانيتا  

ضمن استفاده از آنها به عنوان يك رهيافت در واكاوي موثر نقاط ضعف و كاستتي هتاي موجتود، گامهتاي     

 ده همگام با نيازهاي حوزه هاي انتخابيه و مردمبرخواهد داشت.محكمي جهت پيشرفت آين

 تمركز زدايي -7

با توجه به نقش اساسي استتانداريها، فرمانتداريها و بخشتداريها در كنتترل و نظتارت بتر ستاير اقتدامات         

ستتمر  دستگاهاي اجرايي الزم است حوزه امور مجلس با تأسيس دفاتر متناظر در استانداريها، امكان ارتبتاط م 

استانداران، فرمانداران و بخشداران با نمايندگان استان و شهرستان ها را در مراكز صف فراهم نموده تا ضمن 

هاي آنها در فضاي بومي و محلي، تتا حتد امكتان از ملتي شتدن       اطالع و آگاهي از ديدگاهها و درخواست

 يري به عمل آورد. درخواستها و مباحث مربوطهو سرايت دامنه آنها به مركز و ستاد جلوگ

 ايجاد اتاقهاي فكر استاني و شهرستاني -0

تأسيس اتاق فكر نمايندگان در استانداريها و فرمانداريها، زمينه اخذ و انتقال مستمر ديتدگاهها و نظريتات   

آنان به مراجع عالي وزارت كشور از جمله وزير محترم كشور، معاونين ايشان و نيز استانداران و فرمانداران را 
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هاي پيشين نيز مي تواند تشكيل گردد  ن دورهفراهم مي نمايد. در اتاق فكرهاي مذكور كه با حضور نمايندگا

ضمن بررسي مسايل مطروحه از طرف آنها در عين حال معضالت و مسايل اجرايي استتان و شهرستتان متورد    

هتاي مختلتف، نته تنهتا امكتان       گيرد. در اين فرايند، گفتگو ميان نماينتدگان دوره  بررسي و كنكاش قرار مي

ديد با موانع و مقتضيات فعاليتت در ستطح استتان و شهرستتان را بيشتتر      آشنايي و آگاهي بيشتر نمايندگان ج

 فراهم مي نمايد بلكه زمينه اقدام مناسب آنها با هم افزايي تجارب فيمابين را تسهيل و ايجاد خواهد كرد.

 


