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شماره اول

تیر و مرداد 1399

استاد شاخص

بــه خــدمــت مــشــغــول هستند آروزی ســامــتــی و

از وظایف شورای نگهبان است در این مورد بالغ

در ســتــاد ،بــا ادارات کــل مختلف در بخشهای

توفیق داریم.

بر  500اساسنامه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مختلف انتخابات ،حقوقی ،فــنــاوری اطالعات،

م ـیدانــیــد کــه وظــایــف شـ ــورای نــگــهــبــان بر

اظ ــه ــار نــظــر شــرعــی در خــصــوص نــام ـههــا و

روابط عمومی ،حفاظت ،بازرسی ،اداری و مالی،

اســاس قــانــون اســاســی در درجــه نخست بررسی

پروندههای دیوان عدالت اداری توسط فقها که

پشتیبانی و بخشهای مختلف ستادی با حضور

مغایرتهای مصوبات مجلس شورای اسالمی با

از مــرز هــزار مــورد عــبــورکــرده اســت .اظــهــار نظر در

کارشناسان دارای تحصیالت عالی و همچنین

شر ع و قانون اساسی است .در این بخش تا کنون

خصوص قوانین قبل از انقالب و تطبیق با احکام

یک شبکه استانی در همه استانهای کشور و به

به بیش از  3400الیحه و طرح رسیدگی و اظهار

اسالم نیز از جمله وظایفی است که رهبری معظم

تعداد کافی با شرایط هر استان از مسئول دفتر و

نظر شده است.

به فقهای شورا وا گذار کرده است.

کارشناس در قسمتهای مختلف و همچنین در

وظــیــفــه دیــگــر شـ ــورا ن ــظ ــارت ب ــر انــتــخــابــات

اینکه ش ــورای نگهبان توانسته بــه وظایف

حدود  440شهر و شهرستان هم شورای نگهبان

خــبــرگــان ،ریــاســت جــمــهــوری و مجلس ش ــورای

خــودش بــه صــورت کامل عمل کند یــا نــه؛ بنده

دارای دفاتر نظارتی اســت که هر کــدام از اینها

اســامــی و هــمـهپــرســی اس ــت .تــا کــنــون بــر حــدود

قضاوتم این است که بحمداهلل شــورای نگهبان

مسئول و کــارشــنــاســانــی دارد .تعجب از بعضی

 25انــتــخــابــات ن ــظ ــارت اع ــم ــال ش ــده اسـ ــت .از

بــه خــوبــی بــه وظــایــفــش عــمــل کـ ــرده اسـ ــت .امــا

به اصطالح کارشناس بودجه است که در برخی

جمله وظایف دیگر شورای نگهبان تفسیر قانون

اینکه شورای نگهبان آیا میتواند با سازوکارهایی

روزنامهها مطرح میکنند که مگر شورای نگهبان

اساسی است که تا کنون  77اصل از اصول قانون

ک ــار خ ــودش را کــامـلتــر کــنــد؟ پــاســخ ای ــن ســؤال

ساختمان م ـیســازد کــه بــودجــه عــمــرانــی دارد؟

اساسی تفسیر شده است .اظهار نظر در خصوص

هــم مثبت اســت ش ــورای نگهبان در  26تیرماه

بله ش ــورای نگهبان بــه ازای  31اســتــان و 440

اساسنامههای مصوب دولت برابر قانون اساسی

ســال  59شــروع کــرده اســت و االن بــا ســازوکــاری

شهر ساختمانهای ملکی و یــا ساختمانهای

