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 سخن ناشر
و تصويب ساالر هاي مردم در نظام و كليدي در بررسي و برنامه، پارلمان ها نقشي مهم هـا

در حقـوق اساسـي جمهـوري. لوايح قانوني اي دارند كه توسط دولت ها ارائه مـي شـود 
دينـي بنيـان گذاشـته شـده اسـت، سـاالر اسالمي ايران نيز كه بر اساس حكومت مـردم 

و رويكردهـاي اداره  و تعيين سياسـت هـا مجلس شوراي اسالمي در حوزه سياستگذاري
و جايگاه مهمي داردكشور از طريق قانونگذاري  و داشتن برنامه.و نظارت نقش اي مـدون

از مبتني بر نگاهي راهبردي براي ايفاي اين نقش، اين امكان را فراهم مي سازد كـه پـس
و اولويت گذاري آنها به عنوان اولويت هـاي راهبـردي، تـوان  بررسي مسائل عمده كشور

و ضمن جل و دچـار مجلس را بر رفع اين مشكالت متمركز نمود وگيري از پراكنده كاري
و  و با دستاوردهاي بلند مـدت وضـع نمـود شدن به روزمرگي، قوانيني باثبات، تاثيرگذار

.نظارت بر مهمترين قوانين مهم موضوعه را با جديت دنبال كرد
و يـا رغم اينكه مجلس شوراي اسالمي همانند همه نهادهاي سياسي، بـه به سـادگي

و جزمي به و كنترل نيست، ولي بـه بيني، هدف قابل پيشصورت قطعي مثابـه هـر گذاري
و برنامه سازمان يا نهادي مي اي براي آينـده تواند الگويي از عملكرد گذشته خود برگزيند

و عملكردي آگاهانه تنظيم نمايـد  و با رصد دقيق جوانب محيطي، موقعيت . طراحي كند
پـ هاي دنيا بسياري از پارلمان ارلماني برخي از آنها مـورد مطالعـه مركـز كه راهبردهاي

و بـراي تنظـيم دورنمـايـ است هاي مجلس قرار گرفته پژوهش چنين رويكردي دارنـد
. اند مبادرت كرده) استراتژي(حركت خود به تدوين راهبرد 

و فرهيخته مجلس شوراي اسالمي مركـز پـژوهش هـا حسب دستور رياست محترم
و ظرفيـت طـي آن مسـائل، چـالش هايي كـه تهيه مجموعه گزارش در هـا هـاي موجـود

و فرابخشي كشور بيـان شـده باشـد را بـا هـدف جلـب توجـه حوزه هاي مختلف بخشي
و كميسيون در هاي مجلس دهم نسبت به موضوعات اولويت نمايندگان محترم دار كشـور
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده2 »ها

و تنظـيم گـزارش. چارچوب گزارشي پژوهشي در دستور كار خود قرار داد  پـس از تهيـه
و راهبردهـاي اولويـت پيش نويس«مورد اشاره، نسخه اوليه آن با عنوان پيشـنهادي هـا
و طي نامه» مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اي براي همه نمايندگان محتـرم منتشر

و درخواسـت گرديـد كـه نقطـه نظـرات اصـالحي يـا  مجلس شوراي اسالمي ارسال شد
در اينجا جـا دارد از همـه نماينـدگاني كـه. تكميلي خود را براي اين مركز ارسال نمايند

نقطه نظرات ارزنده خود را براي مركز ارسال نمودنـد بـه ويـژه رياسـت محتـرم مجلـس 
و نقطـه نظراتشـان را شوراي اس المي كه صفحه به صفحه گزارش ارسالي را قرائت نموده

و در مواردي در باب يك موضوع صفحاتي ضميمه در  هامش صفحات گزارش ارائه نموده
و سپاسگزاري نمايم و اعمال. گزارش نمودند صميمانه تشكر پس از دريافت نقطه نظرات

ح و تنظيم شد كـه اميـدوارم مـورد آن در گزارش، نسخه نهايي در قالب كتاب اضر تهيه
و استفاده نمايندگان محترم براي ايفاي هر چه بيشتر نقش خود به عنوان وكـالي  توجه

و رفع  و به پيگيري مسائل كالن كشور .نها كمك نمايدآملت قرار گيرد
و تمامي همكاراني كه در تدوين اين كتـاب در پايان از معاونت هاي پژوهشي مركز

ميتال .نمايمش كردند صميمانه سپاسگزاري

 كاظم جاللي
ها رئيس مركز پژوهش
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و تكميل آن ـ روش ساماندهي گزارش  مقدمه
هـايي گزارشتهيه مجموعه 1394ماهي از بهمنهاي مجلس شوراي اسالم مركز پژوهش

و ظرفيت كه طي آن مسائل، چالش هاي مختلف بيان شده باشـد هاي موجود در حوزه ها
ــرار داد  ــار ق ــتور ك و. را در دس ــرم ــدگان محت ــه نماين ــك ب ــه كم ــن مجموع ــدف اي ه

ايـن. دار اسـت هاي مجلس دهم براي در دستور قرار دادن موضـوعات اولويـت كميسيون
به جموعه گزارشم در حـال انتشـار 1395مـاه صورت موضوعي از ابتـداي ارديبهشـت ها

بر تهيه با توجه به تأكيد رياست محترم مجلس شوراي اسالمي در چند نوبت مبني. است
و راهبردهاي مجلس دهم اولويت«گزارش  بنـدي، گزارش حاضـر كـه حاصـل جمـع»ها

.و نمايندگان محترم تهيه شده استها مباحث مزبور است جهت اظهارنظر كميسيون
ترين مسائل كشور فـراروي فعاليـت دهمـين دوره موضوع اين گزارش تشريح عمده

هاي انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمي، با توجه به ويژگي. مجلس شوراي اسالمي است
و مشكالت حوزه هاي انتخابيه خويش هريك از نمايندگان محترم خود را در قبال مسائل

جزميمسئول  و حل آنها نيز و پيگيري اگرچـه ايـن. هاي كـاري آنهاسـت اولويتءدانند
گزارش معطوف به بيان مسـائل در سـطح ملـي اسـت امـا مطالعـات مختلـف در مركـز 

هاي مجلس شوراي اسالمي ناظر به اين واقعيت است كـه بسـياري از مشـكالت پژوهش
،)ژه بيكــاري تحصــيلكردگانويــ بــه(هــاي انتخابيــه از قبيــل بيكــاري مشــهود در حــوزه

به كاستي و محـروم هاي نظام تأمين اجتماعي ويـژه در حـوزه حمايـت از طبقـات فقيـر
و غيـره روي توليدكنندگان، بهـره مشكالت پيش، جامعه وري پـايين نظـام اداري كشـور
.هاي كالن در سطح ملي دارند ريشه

و منطقـه وجـه نـافي ظرفيـت اين موضوع به هيچ و حتـيا هـاي محلـي ي نيسـت
هاي كشور، تمركز بـيش طور كه در بخشي از اين گزارش آمده است يكي از چالش همان

و براي بهره و اداري است و منطقـه گيري از ظرفيت از حد مالي اي در حـل هـاي محلـي
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دور اولويت«مسائل كشور ترين عمده4 »ه دهمها

و مالي با روش هايي ماننـد واگـذاري مسائل كشور، الزم است حدي از عدم تمركز اداري
و تقويت مـديريت برخي از اختيارات  هـاي شـهري وزرا به استانداران در چارچوب معين

و( واگذاري بخشي از امور اجرايي به آنهـا از طريـق تفكيـك امـور محلـي از امـور ملـي
و اجـرا شـود) همزمان اختصـاص بخشـي از منـابع عمـومي بـه امـور محلـي  . پذيرفتـه

مي ترتيب هم از ظرفيت بدين را هاي مقامات محلي براي حل مسائل توان بيشترين بهـره
و هم فرصت بيشتري براي نمايندگان محترم مجلس براي پيگيري مسـائل كـالن  گرفت

تا. آيد كشور فراهم مي و اجراي طرح آمايش سرزمين است يكي از الزامات اين مهم تهيه
و آينده كشور مشخص شودها سهم همه استان .در توسعه
در در گزارش امـور«در سـه حـوزه اي فرابخشـيهـ حـوزه حاضر مسـائل كشـور

و مديريت بخش عمومي و فرهنگي«،»اقتصادي و» امور سياسـي، حقـوقي«،»اجتماعي
و معدن، كشـاورزي، آب، عمـران، حمـل در امور صنعت، هاي بخشي حوزه بيـان ... ونقـل

به. شده است مـدي نظـامآطور ويژه راهبردهايي را براي ارتقـاي كار بخش پنجم گزارش
همچنين در اين بخش بـه ظرفيـت برنامـه ششـم. ري در كشور بيان كرده استقانونگذا

دس به .تور كارهاي مهم پرداخته شده استعنوان يكي از
لحاظ روشي اين مسائل حاصل مطالعات انجـام شـده در طـول دو دهـه فعاليـت به

اي از خبرگـان، كارشناسان اين مركز ضـمن مشـورت بـا مجموعـه. هاست مركز پژوهش
در. ها از نزديك با مسائل اجرايي كشور نيـز درگيـر هسـتند يل حضور در كميسيوندل به

انتخاب مسائل فرض بر آن بوده است كه مسائلي مطرح شود كه درصـورت عـدم اقـدام،
دنبال خواهند داشت يا مسائلي كه درصورت توجه به آنهـا، بـراي كشـور آسيب جدي به

حـل بـراي ايـن مسـائل بـا كه انتخاب راهفرض آن است پيش. آفرين خواهند بود فرصت
ــه(هــاي كــالن كشــور رو در چــارچوب سياســت هــاي پــيش اســتفاده از فرصــت ازجمل

.صورت خواهد گرفت) هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست
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 اول بخش

 حوزه اقتصادي

www.publicpolicy.ir



www.publicpolicy.ir



و اولويت ميها در اين قسمت مسائل براي اين. گيرندي حوزه اقتصادي مورد بحث قرار
و منظور مسائل حوزه اقتصادي در محورهاي كلي محيط كسب وكار، فساد اقتصادي، توليد

و نظام اداري ارائه خواهند شد .ثبات اقتصاد كالن، نظام مالي، تجارت خارجي، ماليه عمومي

 وكار محيط كسب.1-1
و رفع موانع عام فعاليت اي فراهم ساختن زمينهحمايت عمومي از توليد به معن هاي عام

مي اقتصادي در كشور است كه در ادبيات رايج با عنوان محيط كسب . شود وكار شناخته
 منطقهيكيها بنگاه عملكردو ادارهبر مؤثر عوامل وكار، مجموعه منظور از محيط كسب

. هستندها بنگاه مديران كنترلاز تقريباً خارجكه حوزه كاري است يا
وكار نامساعد حداقل چهار پيامد ناگوار زير را خواهد داشت كه نتيجه نهايي محيط كسب

و اشتغال است :آن، كاهش رشد
و افزايش قيمت تمام شده محصوالت بنگاه●  قدرت رقابتي آنها،كاهش ها
و فرار مالياتي، كاهش درآمد دولت در نتيجه گيري اقتصاد زيرزميني شكل●

،رشد قاچاق
به جلوگيري از رشد بنگاه● در ها و دليل عدم برخورداري از مزاياي رسمي بودن
و فناوري استفاده از صرفهعدم نتيجه  هاي جديد، هاي مقياس
دليـل بـه) هـاي ماليـاتي ماننـد سياسـت(هاي مـالي دولـت اثر شدن سياست بي●

و زيرزميني شدن فعاليت .هاي اقتصادي غيرشفاف

 وكار المللي مرتبط با محيط كسب هاي بين وضعيت ايران در گزارش)فال

را المللي محيط كسب هاي بين، آخرين وضعيت ايران در مهمترين گزارش1جدول وكار
:دهد نشان مي
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده8 »ها

 وكار المللي مرتبط با محيط كسب هاي بين وضعيت ايران در گزارش.1 جدول

و انتشار آن و مرجع تهيه تاريخاي رتبه منطقهرتبه جهاني ايراندرويكرنام گزارش

 بانك جهاني/ وكار سهولت انجام كسب
و خاتمه شروع، رشد

 وكار كسب
2016كشور21از 17كشور 189از 118

و انحصار مجمع جهاني اقتصاد/ پذيري رقابت 2015كشور18از13 كشور 140از74 رقابت
2014كشور25از 23كشور 177از 173 صاديآزادي اقت مؤسسه هريتيج/ آزادي اقتصادي

و دمكراسي/ حقوق مالكيت 2015كشور20از 17كشور 129از 108محيط حقوقيو سياسيمؤسسه آزادي

 1394و 1393هاي ها در سال هاي مركز پژوهش الزم به يادآوري است بررسي
وكار سهولت انجام كسب نشان داد اطالعات نادرستي براي محاسبه رتبه ايران در گزارش

به. شود به بانك جهاني ارسال مي و ارسال با پيگيري  بانكبه صحيح اطالعات عمل آمده
گزارشدر64به 107از 2014ايران در سال» وكار كسب شروع« نماگر جهاني، رتبه

شد 2015 سال .اصالح

هـاي ملـي محـيط هاي اقتصادي سراسر كشور از مؤلفـه ارزيابي تشكل)ب
 وكار كسب

با تعريف مؤلفه داخلي محيط 1389هاي مجلس شوراي اسالمي از سال مركز پژوهش
به كسب هاي اقتصادي سراسر كشور، طور فصلي با مشاركت تشكل وكار در ايران،
مي هاي داخلي محيط كسب مؤلفه از. سنجد وكار در ايران را  900ميانگين ارزيابي بيش

به مطالعه مشاركت داشتهسال در اين5تشكل كه در طول : شرح جدول زير است اند،
از( .)بدترين ارزيابي10و10تا1ارزيابي

در هاي كسب وضعيت مؤلفه.2 جدول براساس 1393- 1389سال پنجوكار در ايران
 مجلس شوراي اسالمييها هاي مركز پژوهش بررسي

ميانگين ارزيابي مؤلفه
 7.75ها مشكل دريافت تسهيالت از بانك

و نرخ باالي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي  7.20 ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد
 6.64 هاي حكومتي وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه

به تعهدي شركت بي و مؤسسات دولتي به پرداخت  6.76 موقع بدهي خود به پيمانكاران ها
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ميانگين ارزيابي مؤلفه
 6.71 المللي عليه كشورمان هاي بين اعمال تحريم

 6.64 نرخ باالي بيمه اجباري نيروي انساني
و اجبار طرف ضعف دادسراها در رسيدگي مؤثر به شكايت  6.11 هاي قرارداد به انجام تعهدات ها

و همكاران برگشت چك  5.76 هاي مشتريان
و سرمايه بي و مقررات مربوط به توليد  6.30 گذاري ثباتي قوانين
 6.90 اوليهثباتي در قيمت مواد بي

و عرضه نسبتاً بدون محدوديت آن به بازار  5.84 توليد كاالهاي غيراستاندارد، تقلبي
 5.60 عرضه كاالهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي

و نهادهاي حكومتي قيمت  6.27 گذاري غيرمنطقي محصوالت توليدي توسط دولت
 5.91 زياد بودن تعطيالت رسمي
و جابجايي نيروي كارمحدوديت قانون كار در  5.95 تعديل

و رقابت غيرمنصفانه محصوالت رقيب خارجي در بازار  5.29 تعرفه پايين كاالهاي وارداتي
و واردات مواد اوليه موانع تعرفه  5.46 اي صادرات محصوالت

و تقاضاي كم براي محصوالت ايراني مشابه  5.14 تمايل مردم به خريد كاالهاي خارجي
و مشكالت رساندن محصول به دست مصرف ضعف نظام  4.96 كننده توزيع

 4.89 ونقل هاي حمل ضعف زيرساخت
 3.93 هاي تأمين برق ضعف زيرساخت

 6.00 ميانگين كل

 وكار قوانين بهبود محيط كسب)ج

به در سال و نيز قانون مستقل 1394تا 1386ويژه از سال هاي اخير ، چندين حكم قانوني
. وكار در ايران به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است محيط كسب درباره بهبود

،)1387مصوب(وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل ازجمله قانون اجراي سياست
مصوب(وكار، قانون بهبود مستمر محيط كسب)1389مصوب(قانون برنامه پنجم توسعه

و ارتق، قانون رفع موانع توليد رقابت)1390 و) 1394مصوب(اي نظام مالي كشور پذير
.اند هاي مختلف كه بيش از نيمي از آنها هنوز اجرا نشده اي در سال چندين حكم بودجه

و مجلس روش به عموماً براي حمايت از توليد، دولت :اند كار گرفته هاي زير را
،)تسهيالت تسهيالت تكليفي يا پرداخت يارانه سود(قيمت اعطاي تسهيالت بانكي ارزان.1
،قيمت زمين مجاني يا ارزان ارائه.2
،گذاران هاي مالياتي يا گمركي براي توليدكنندگان يا سرمايه معافيت.3
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،هاي گمركي براي حمايت از محصوالت داخلي در بازار ايران وضع تعرفه.4
ب( معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه كارگران.5 .)كنندهجاي توليدهپرداخت دولت

مستقيم يا غيرمستقيم حاوي رانت: اين تسهيالت همه از يك نكته مشترك برخوردارند
و تعداد داوطلبان دريافت آنها از تعداد آنها بيشتر است هاي متعارف اين روش.هستند

:حمايت از توليد، عواقبي دارند از قبيل
 اند گرفتهراها كمككه داوطلباني توسطها كمكو منابعاز بخشي رفتن هدرـ
 اند، نكرده توليد صرف ولي

 توليد،از حمايت رانتي منابعبه دسترسي براي بازي پارتيو فساد زمينهـ ايجاد
 غيربهينه معموالًو نامتوازن رشدو توليد عوامل بهينه تركيباز واحدهاـ انحراف

 واحدها، اين اجزاي برخي
 رانت، دريافتبه وري بهره حداكثرسازيازنيايرا توليدكننده دغدغهو همت انحرافـ
 رانتي،و ارزان هاي كمك استعمال بر اثر توليدي محصول كيفيتدر انحرافـ
 تسهيالت كافي نبودندليلبه توليدي واحدهاي تأسيس مجوز اعطاي عدمـ
.توليداز حمايت

 مجلسو دولت براي حمايت از توليد چه بايد انجام دهند؟)د

م زايمجلس و قوانين و بسطئتواند با تدوين قوانين مناسب، حذف مقررات و مزاحم د
در همه جوامع حضور دارند ولي فعال«امنيت اقتصادي، زمينه ظهور كارآفرينان بالقوه كه

به» وكار است شدن آنها منوط به مناسب بودن محيط كسب و و را مهيا كند جاي تعيين
و خدمات عم عرضه كند هاي اقتصادي براي فعاليت) نظير امنيت(ومي توزيع رانت، كاالها

و فعاليت كارآفرينان مهيا كند و زمينه را براي ظهور براي.تا منفعت آن به همه برسد
و دادگاه قيمت، كالنتري جاي پرداخت يارانه سود تسهيالت ارزان مثال به و ها ها را تجهيز

و بالفعل برسدتقويت كند تا منفعت آن به همه كارآفرينان با بدون تأمين امنيت. لقوه
و دادگاه مجهز از نظر نيروي انساني، نرم(اقتصادي  و سخت پاسگاه هر)افزار مرغوب افزار ،

و سرمايه بي حمايت ديگري از توليد ب گذاري ميفايده و موجب هدررفت منابع .شود وده
سه قانون كليدي. تاكنون در اين موضوع، احكام قانوني متعددي تصويب شده است

:در اين زمينه عبارتند از
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،»وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل اجراي سياست«ـ قانون
،»وكار بهبود مستمر محيط كسب«ـ قانون
و ارتقاي نظام مالي كشور رفع موانع توليد رقابت«ـ قانون .»پذير

و پيشنهاد اصلي در اين بخش، دقيق بر سه تمركز مجلس دهم بر نظارت جدي
و ارائه گزارش مي قانون مذكور وكار زيرا چنانچه محيط كسب. باشد هاي نظارتي ساليانه

و سالم باشد  و قابل استيفا(سهل ، كارآفرينان بالقوه،)شفاف با حقوق مالكيت تضمين شده
و فعال مي و براي كشور همه زيرساخت بالفعل هايي كه دولت براي ساخت آنها شوند

ب و موتور رشد اقتصادي ايران خواهند بودمعموالً .ودجه كمي دارد را خواهند ساخت
وكار، پيشنهاد بر اين با توجه به دامنه وسيع متغيرهاي اثرگذار بر محيط كسب عالوه
و لوايح به اثر تصميم شود مجلس شوراي اسالمي در بررسي همه طرح مي بر ها هاي خود

مي. وكار توجه كند محيط كسب و نمايندگان تهيه اين مهم كننده تواند از طريق الزام دولت
و طرحدر مقدمه توجيهي لواي آثارها براي بيان طرح .هاي پيشنهادي انجام شودح

 فساد اقتصادي.2-1
 ماهيت فساد در ايران) الف

دهد كه علت عمده فساد اقتصادي در كشور، ساختار شواهد موجود در كشور نشان مي
و نظا تصميم ميـم اداري گيري در كشور ما بخشي از اقتدار نظام سياسي،. باشد اجرايي

و گاز  و از طريق فروش نفت و سرمايه اجتماعي نيست وابسته به انجام وظايف ماهوي دولت
و هدايت صحيح استعداد.دشو تأمين مي هاي جامعه در خود اين ساختار نيازي به ارتقا

و بر همين اساس، هم سازوكا نمي بهبيند مير تخصيص منابع كند صورت رقابتي را مخدوش
و به سود جريان پيروز در رقابت سياسي،  و هم سازوكار توزيع منافع را به نحو غيرشفاف

و در سايه آن انواع رانت تغيير مي مي دهد و فسادهاي اقتصادي رقم درخصوص. خورد ها
و شفافيت فساد، مسئله فقدان قواعد الزام و نظار آور گيرندگانت دقيق بر رفتار تصميمساز

و مجريان دستگاه و مجلس .هاي اجرايي نيز مزيد بر علت شده است دولت
و احكام جامع در راستاي شفاف بر اين اساس قوه مقننه مي سازي تواند قوانين

و با نظارت كارآمد مانع هاي حاكميت وضع نموده گيري هاي اقتصادي در تصميم فعاليت
فر شكل .هاي توأم با فساد باشدصتگيري
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 وضعيت ايران در شاخص فساد)ب
دهد كه كشور ايران در شاخص كنترل فساد، كيفيت روند شاخص حكمراني نشان مي

و كارآمدي حركات پرنوسان متراكمي را حول يك ميانگين مشخص داشته است .قانون
 1996در سال دهد كه اين شاخص از كمترين مقدار روند شاخص ثبات سياسي نشان مي
و با بدتر شدن شرايط در سال مي 2010و 2009هاي شروع رسد به بيشترين مقدار خود

و بهبود اندكي داشته استو دوباره از اين سال به بعد روند كاهشي متو .قف شده
با)-%85(رقم 1996شاخص نقش قانون براي ايران در سال و اين رقم بوده است

به) بدتر شدن(افزايش ماليم  .رسيده است 2014در سال)-03/1(شرايط
و پاسخگويي براي ايران در سال بوده)%-87(رقم 1996شاخص حق اظهارنظر

به است كه اين رقم با شتاب بيشتري به سمت بدتر شدن شرايط مي در گونه رود، اي كه
به 2014سال  .رسدمي)-57/1(اين رقم

شر1996شاخص كيفيت قانون در سال مي، و تا سال ايط بسيار بدي را نشان دهد
مي 2005 و از سال به سمت بهبودي پيش شدن به سمت بدتر 2010تا 2005رود

اما. به بعد تا حدودي شرايط ايران بهتر شده است 2010رود اما از سال شرايط پيش مي
شش از بين شاخص. همچنان شرايط نامساعدي را دارد در گانه فوق وضعيت ايران هاي

و پاسخگويي«شاخص  و از ساير شاخص» كيفيت قوانين«و» حق اظهارنظر ها بدتر بوده
.ها، وضعيت بهتري دارد در شاخص كارآمدي حكومت به نسبت ساير شاخص

 2014تا 2003امتياز ايران در كنترل فساد ذيل شاخص حكمراني از سال.3جدول

200320042005200620072008200920102011201220132014 سال

كنترل
فساد

30/0-42/0-44/0-48/0-46/0-71/0-86/0-99/0-92/0-89/0-68/0-57/0-

Source: Kaufmann and others (1996-2015) . 
مي5/2تا مثبت5/2اين شاخص از منفي:توضيح و هرچه مقدار شاخص بيشتر باشد، مقدار فساد در آن كشور حركت كند

.است كمتر

دهـد كـه كشـور ايـران از نظـر شـاخص ادراك فسـاد جـدول زيـر نيـز نشـان مـي
و همچنان در وضعيت نامناسبي قرار دارد حول .وحوش ميانگين مشخصي نوسان دارد
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 براي كشور ايران 2014تا 2003شاخص ادراك فساد از سال.4جدول

200320042005200620072008200920102011201220132014 سال

شاخص
cpi

39/29/27/25/23/28/12/272/228 25 27 

Source: www.transparency.org. 
كه10تا0بين 2011در جدول فوق شاخص تا سال:توضيح و0بوده  2012بهترين حالت است، از سال10بدترين حالت

كهمي 100تا0به بعد مقياس بين و0باشد مي 100بدترين حالت . باشد بهترين حالت را دارا

به شاخص طور دقيق نتواند وضعيت فساد را در كشور نشان دهد، هاي فوق شايد
شوند، گيري ولي با توجه به نبود شاخص بومي كه توسط نهادهاي مستقل داخلي اندازه

.ها وجود ندارد گريزي از تمسك به اين شاخص

 مجلس چه اقداماتي بايد انجام دهد؟)ج

و نهادهاي در اختيار مي در واضح است كه قوه مقننه متناسب با تكاليف، ابزارها تواند
و كاهش فرصت از. استفاده از منابع عمومي اقدام نمايد هاي سوء مبارزه با فساد برخي

:اين موارد عبارتند از
به ويژه كاركرد نمايندگي، موفقيت نمايندگان در اعمال كاركردهاي مهم پارلمان، به

و اطمينان شهروندان به اين نهاد بستگي دارد به. ميزان اعتماد چنانچه مردم باور خود را
و پايبندي نمايندگان به قانون از  و سالمت اخالقي، انصاف سالمت عملكرد قوه مقننه
و آنها را بيشتر حافظ منافع شخصي يا گروهي خود ببينند تا منافع عمومي  دست بدهند

شدو همگاني، هزينه بنابراين در وهله. هاي فعاليت پارلمان از فوايد آن بيشتر خواهد
و عملكرد نمايندگان مجلس بايد به عنوان الگوي رفتار نخست خود ساختار قوه مقننه

مي. مردم باشد و رفتار نمايندگان در اجراي قانون ازجمله توان به شفافيت در عملكرد
و رعايت اصل منع جمع مشاغ مي.ل اشاره نموداعالم دارايي در شواهد نشان دهد كه

و اياالت متحده آمريكا، اعضاي پارلمان 41 كشور دنيا ازجمله استراليا، فرانسه، زالندنو
و منافع شخصي خود را به اعالم دارايي .اند شان مكلف نموده ها

 تواند در عموممي اسالمي شوراي هفتادويكم قانون اساسي، مجلس برطبق اصل
و با توجه به خألهاي قانوني موجود قانون اساسي مقرر در قانون ائلمس وضع نمايد

:تواند در موارد زير قانون وضع نمايد درخصوص موضوع فساد، قوه مقننه مي
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و قوانين تضاد(كنندـ قوانيني كه افراد فاسد را مجازات مي مانند قوانين كيفري
اح) منافع ميو در نتيجه مانع خالفكاري .شوند تمالي

و اجرايي تأكيد دارند كه در آن اعمال ـ قوانيني كه به ايجاد يك محيط اجتماعي
و اعالم(پيوندند مفسدانه با احتمال كمتري به وقوع مي مثالً قوانين آزادي اطالعات

).ها توسط مقامات، قانون حمايت از افشاكنندگان دارايي
و كارآمد قوه مقننه در مي تهيه قوانين بودجهـ نقش مؤثر تواند هاي ساليانه

و پاسخگويي دولت باشد و شفافيت .تضميني در كاهش فساد
و قوه مقننه مي .نمايدـ قوانيني كه دولت را مكلف به ارائه گزارش عملكرد به مردم

و حضور فعال انجمن درـ شركت  پارلمـاني شـبكه جهـاني سازمان«هاي مبارزه با فساد
ا» الملل سازمان شفافيت بين«و» فساد عليه مبارزه و استراتژيو استفاده .هاي آنهاز راهكارها

و اثرگذار و بازگرداندن آنها به جايگاه اصلي ـ تقويت ابزارهاي نظارتي قوه مقننه
و استيضاح خود به و تفحص، كميسيون اصل نود، سؤال ويژه بازبيني در سازوكار تحقيق

و در نهايت هيئت گزارشاز مقامات اجرايي دولت،  هاي تفريغ بودجه ديوان محاسبات
و تطبيق مصوبات دولت .بررسي

و مبارزه با فساد«با توجه به تصويب قانون ارزشمند و»ارتقاي سالمت نظام اداري
مي عدم اجراي بخش شود مجلس دهم تمركز خود هاي مهمي از قانون مذكور، پيشنهاد

همچنين پيشنهاد.و بند به بند قانون فوق قرار دهدرا بر نظارت حول اجراي كامل 
كه در مجلس نهم تهيه شده» تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي«شود طرح مي

و تصويب شود است، در اين مجلس اصالح، .تكميل
و نظام گونه كه در ابتداي اين قسمت ذكر شد ساختار تصميم همان گيري متمركز

و اجرايي گست رو راهبردهايي از قبيل ازاين. ساز انواع فسادها هستند رده، زمينهاداري
در هنگام تصويب» تسهيل مقررات«و» سازي دولت چابك«،»گسترش دولت الكترونيك«

و بودجه .هاي سنواتي بايد مدنظر مجلس شوراي اسالمي باشد برنامه ششم توسعه

 ثبات اقتصاد كالن.3-1
 هاي رشد ويژگي) الف

و كيفيت مهمترين شاخصيكي از هاي ارزيابي عملكرد بخش واقعي اقتصاد، ميزان رشد
.ويژه از منظر اشتغالزايي است رشد اقتصاد به
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ـ حوزه اقتصادي 15 بخش اول

رشد كشور در مقايسه با كشورهاي همتراز در افق بلندمدت:اندازه رشد اقتصاد ايرانـ
درصد2/4 برابر 2014تا 1966متوسط رشد اقتصادي ايران طي دوره. پايين بوده است

و كشورهاي  بوده است درحالي كه متوسط رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد متوسط
و شمال آفريقا به است اين گفتني. درصد بوده است8/4و1/5ترتيب منطقه خاورميانه

در سال اختالف50اختالف در نرخ رشد در طول بازه زماني حدود  هاي بسيار فاحشي
انداز خروج از ركود فعلي اقتصاد ايران بر اين چشم عالوه.ردآو سطح درآمد را پديد مي

.مبهم است
رشد اقتصـادي ايـران در مقايسـه بـا سـاير كشـورهاي منطقـه بسـيار:نوسانات رشدـ

7برابر 2014تا 1996انحراف معيار رشد اقتصادي ايران در دوره. تر بوده است پرنوسان
و عربسـتان بـه مالزي، تركيـ كه اين رقم براي كشورهاي بوده درحالي و5/3،4ترتيـبه

مهمترين داليل نوسانات زياد رشـد اقتصـادي ايـران وابسـتگي زيـاد بـه. بوده است8/6
و بي .هاي سياسي طي اين دوره بوده است ثباتي درآمدهاي نفتي

ميليون نفر داراي اشتغال4/2ميليون نفر بيكار،9/2درحال حاضر:اشتغالزايي رشدـ
و نه بيكاران(ميليون نفر افراد دلسرد از اشتغال1و نزديك ناقص كه نه در آمار شاغلين

به. در كشور وجود دارد) هستند هاي اخير نشان خصوص در سال تجربه اقتصاد ايران
دهد كه الزاماً هر نوع رشد اقتصادي به رفع معضل بيكاري در اقتصاد ايران منجر مي
ميشواهد موجود نشا. شود نمي ،)قبل از بحران ركود تورمي(هاي اخير دهد كه در سالن

.عليرغم تجربه رشدهاي اقتصادي بعضاً باال، ايجاد اشتغال بسيار محدود بوده است
دهد كه درحال حاضر رشد اقتصادي شواهد موجود نشان مي:وابستگي شديد به نفتـ

. كشور وابستگي بااليي به درآمدهاي نفتي دارد
و عدم بهره برداشت بي:ي رشدبرآبـ آن رويه از منابع آبي وري مناسب در استفاده از

مقايسه شاخص. آبي در بسياري از مناطق كشور شده است موجب بحران شديد كم
آب بهره را 152كشور رتبه 174در بين 2013دهد ايران در سال نشان مي1وري دنيا

بهاين. وري آب دارا بوده است در شاخص بهره خصوص در شرايط خشكسالي موضوع
در. باشد كنوني از اهميت بيشتري برخوردار مي بنابراين يكي از مهمترين قيودي كه

___________________________________________________________________________ 
بهبر 2005وري آب از تقسيم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال شاخص بهره.1 دست ميزان برداشت آب

.آمده است
Source: WDI 2014. 
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 16 »ها

و در نتيجه تالش بايدهدفگذاري رشد اقتصادي مدنظر قرار گيرد محدوديت منابع آبي
مي در جهت افزايش بهره .باشد وري در استفاده از منابع آبي

يكي از مطالعات. باره انجام شده است مطالعات اندكي در اين:ي رشدابعاد محيط زيستـ
درصد از توليد ناخالص داخلي به شكل48حدود 1381دهد كه در سال مهم نشان مي

هاي زوال كيفي هزينه(و فروسايي) استفاده فراتر از ميزان جايگزيني از طبيعت(برداشت 
ايران هشتمين كشور CO2ان آاليندگي همچنين از لحاظ ميز. بوده است) محيط زيست

از ايران بيست 1992كه در سال بوده درحالي 2011آالينده دنيا در سال  ودومين كشور
به. بوده است CO2لحاظ آاليندگي  خوبي اين موضوع ميزان آاليندگي صنايع كشور را

و سياستگذاري در جهت تخريب كمت. دهد نشان مي ر بنابراين توجه به محيط زيست
.شودعنوان قيد ديگري در رابطه با رشد اقتصادي مطرح محيط زيست بايد به

 عواقب تداوم وضع موجود)ب

و نرخ تورم باال در سال● درآمد 1392و 1391هاي با توجه به رشد منفي اقتصادي
محاسبات نشان. كاهش يافت 1390درصد نسبت به سال21سرانه واقعي مردم حدود 

انه يك درصد، براي رسيدن به سطح درآمد سرانهيرشد متوسط سالدهد با فرض مي
از 1390سال  5انهيبا فرض نرخ رشد متوسط سال. سال مورد نياز است23بيش

مي درصدي نيز كه برابر متوسط نرخ رشد دهه اين زمان1باشد، هاي اخير اقتصاد ايران
ا. سال است پنجحدود  ست كه لزوماً داشتن رشد اين نتايج از اين منظر قابل اهميت

و درحال حاضر اقتصاد ايران نيازمند  اقتصادي مثبت به معني حل مشكل نيست
و پايدار است،رشدهاي اقتصادي مثبت .بزرگ

هاي اخير اقتصاد ايران چنانچه ماهيت رشد اقتصادي از نوع رشد اقتصادي سال●
مي بيني باشد، پيش) غيراشتغالزا( نه تنها شاهد 1400- 1393ه دهد كه در دور ها نشان

و كاهش نرخ بيكاري در كشور نخواهيم بود، بلكه روند افزايشي در  كاهش جمعيت بيكار
مي نتايج بررسي. شود آنها ممكن است مشاهده  دهد، با تداوم وضعيت فعلي، ها نشان

 ميليون نفر خواهد رسيد كه اگر به آن شاغلين5به نزديك 1400تعداد بيكاران در افق 
و دلسردشدگان از بازار كار اضافه شوند جمعيت آنها از بسيار بيشتر از اين خواهد بود .ناقص

___________________________________________________________________________ 
.درصد بوده است8/4متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران پس از جنگ حدود.1
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ـ حوزه اقتصادي 17 بخش اول

آن(اگر هدف، رشد اقتصادي● باشد، رشد درآمدهاي) بدون در نظر گرفتن كيفيت
حال، رشد درآمد نفتي اگرچه براي رشد اقتصادي با اين. نفتي حائز اهميت ويژه است
.ست تأثير مثبت قابل توجهي بر رشد اشتغال داشته باشدبسيار مهم است، مشخص ني

مي بيني برخي پيش● كه ها نشان با رشد، در چند دهه آتيخشكسالي در ايران دهد
و با توجه به برداشت كننده نگران بي اي افزايش خواهد يافت و غيربهره هاي ور فعلي رويه

.وار استاز منابع آبي كشور حتي ادامه وضعيت موجود نيز دش
محيطي براي كشور خواهد مخرب زيست آثارتداوم آاليندگي صنايع كشور نه تنها●

و ابعاد بين مي داشت بلكه با توجه به اهميت تواند المللي موضوع تداوم وضعيت موجود
.يكي از موانع تعامالت ايران با ساير كشورها باشد

26درصد، نرخ بيكاري جوانان11براساس آخرين آمار در دسترس، نرخ بيكاري كل●
و نرخ هان در برخي استا. درصد است5/18التحصيالن دانشگاهي بيكاري فارغ درصد

مي20نرخ بيكاري كل نزديك ميليون9/2تعداد بيكاران كل كشور حدود. باشد درصد
د ميليون نفر خواه3/5نفر است كه اگر جمعيت داراي اشتغال ناقص به آنها اضافه شود 

و اگر جمعيت دلسرد شده از كار به آنها اضافه شود اين جمعيت بيش از ميليون6بود
.نفر خواهد شد
هزار نفر به جمعيت در سن كار اضافه 720ساليانه حدود 1394تا 1385از سال
به شده ولي به .هزار شغل ايجاد شده است 120طور متوسط ساليانه حدود طور خالص

ت« هاي اخير همواره در سال» بار تكفل«يا همان» عداد شاغالننسبت جمعيت به
و درحال حاضر به  نفر رسيده است كه بسيار باالتر از متوسط جهاني6/3صعودي بوده

و مي به«. تواند معياري از فقيرتر شدن خانوار ايراني باشد است نسبت جمعيت غيرفعال
به در دهه اخير همواره صعودي بوده» جمعيت در سن كار درصد62و درحال حاضر

و فرهنگي خاص خود است .رسيده است كه داراي ابعاد اجتماعي، امنيتي
ميزان اشتغالزايي رشد اقتصادي در ايران كاهش يافته است به نحوي كه ميزان

 1380-1375هاي هزار نفر در سال 180اشتغالزايي هر يك واحد درصد رشد اقتصادي از 
طي3به حدود در 1390- 1385هاي سال هزار نفر و در مجموع توليد كاهش يافته است

.برتر شده است ايران سرمايه
و سريع در سمت عرضه نيروي كار خصوص تغييـر تركيـب جنسـي،به(تغييرات شديد
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 18 »ها

در ايـران شـده كـه باعـث» عـدم تطـابق شـغلي«منجـر بـه بـروز پديـده) تحصيليو سني
و» بيكاري ساختاري«گيري شكل و بدون تغييرات ساختار قابل رفع نيست در كوتاه است .مدت

و سياسي مهمي خواهد بود هاي ويژگيهمه .فوق داراي تبعات اجتماعي

 اقدامات الزم براي ثبات اقتصاد كالن)ج

اولين اقدام اساسي تغيير نگرش سياستگذار در مورد نحوه حصول رشد اقتصادي.1
مي. است از«به» حمايت از توليد براي اشتغالزايي«ند از توا نگاه به اين موضوع حمايت

راهبردهاي سياستگذاري در اين دو نوع نگرش كامالً. تغيير كند» نيروي كار براي توليد
مستلزم» حمايت از نيروي كار براي توليد«پيگيري راهبرد. با يكديگر متفاوت است

ن«،»توانمندسازي نيروي كار« و فراگيري اولويت صنايع«،»ظام بانكيافزايش پوشش
و متوسط  است؛» ها در رشد اقتصادي افزايش گسترده سهم بخش«و» كوچك

و ترويج فرهنگ كار از الزامات اساسي اشتغالزايي در جامعه كنوني ايراني است.2 . بهبود
و و كاهش اندازه دولت و نابرابري بخشي از اين پروسه مربوط به كاهش فساد، تبعيض

 غيردولتي است؛ بخش عمومي
شد اقتصادي، حركت به سمتريكي از مهمترين اقدامات براي تضمين پايداري.3

اي اين امر مستلزم انجام اقدامات گسترده. كاهش وابستگي به منابع حاصل از نفت است
گذاري براي تغيير نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، تقويت از قبيل قاعده

و ارزي پذيري اين بانك در قبال سياستو مسئوليت استقالل بانك مركزي هاي پولي
است، همچنين وجود استراتژي توسعه صنعتي) رفع سلطه مالي دولت بر بانك مركزي(

و اتخاذ سياستو الزام همه دستگاه هاي تجاري هماهنگ هاي اجرايي به رعايت آن
. استپذير نيز داراي اهميت جهت حمايت از توليدات داخلي رقابت

و كار.4 و نظارت بر صحتآحمايت از ايجاد پايگاه اطالعاتي جامع مد در زمينه بازار كار
و سقم آمار گردآوري شده؛

و نيازهاي بازار كار در كشور؛.5 و هماهنگي بين سيستم آموزشي  ايجاد تطابق
و گسترش آموزش فراهم نمودن امكاناتي در جهت مهارت.6 و حرفه آموزي اي هاي آزاد

د  المللي نيروي كار؛ر جابجايي بينو تسهيل
.استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي در جهت كاهش پديده چندشغله بودن.7
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 نرخ تورم.4-1
تورم يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد كالن است كه تاحدود زيادي چگونگي وضـعيت

ز تـورم تـك. دهـد ثبات در محيط اقتصاد كـالن را نشـان مـي  و يـر پـنج درصـد، رقمـي
دهنده ثبات نسبي در محيط اقتصاد كالن است كه تحـت ايـن شـرايط كـارگزاران نشان

.د داشتنهاي نسبتاً مناسبي نسبت به آينده اقتصاد خواه بيني اقتصادي پيش
و بنگاه هاي اقتصادي تصور دقيقي نسبت به آينده نخواهنـد با وجود تورم باال، مردم

گذاري نيز با مخـاطره مواجـه گيري درخصوص سرمايهيمدر چنين شرايطي تصم. داشت
و بنابراين مي .تواند منجر به خروج سرمايه از كشور شود شده

و نرخ ارز همچنين عدم تعديل متناسب ساير قيمت ها مانند نرخ دستمزد، نرخ بهره
هر تواند منجر به عدم تعادل با نرخ تورم، مي از هايي در اقتصاد شود كه در نهايت بر يـك

و تجارت خارجي(اين بازارها  .تأثيرگذار خواهد بود) بازار كار، بازار سرمايه
و دورقمي عبارتند از :بنابراين مهمترين پيامدهاي تورم مزمن

و در نتيجــه كــاهش بــي.1 و ايجــاد نااطمينــاني ثبــاتي در محــيط اقتصــاد كــالن
و رشد اقتصادي، سرمايه  گذاري
و.2 و در نتيجـه فقيرتر شدن فقرا و افـزايش بيكـاري افرادي كه حقوق ثابت دارند

و نابرابري،  افزايش فقر
و.3 ايجاد عدم تعادل در بازار سرمايه، منفـي شـدن احتمـالي نـرخ بهـره حقيقـي

و خروج سرمايه از كشور، كاهش سرمايه  گذاري
تعـديل در صورت عدم(كاهش ارزش حقيقي پول داخلي نسبت به پول خارجي.4

).تناسب نرخ ارز با تورمم

 اهميت موضوع تورم در ايران) الف

مي 175مطالعه طي26دهد كه تنها كشور جهان نشان سال اخير نرخ تورم10كشور
و اقتصاد ايران در ميان دورقمي داشته دربه. كشور نخست قرار دارد10اند طور خاص

كه تر از ايران را تجربه كردهاند كه نرخ تورمي باال تنها چهار كشور بوده 2014سال  اند
و بالروس: عبارتند از .ونزوئال، سودان، مالي

تنها در سه سال) 1393تا 1354هاي سال(سال اخير40اقتصاد ايران طي
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهماولويت »ها

اين موضوع نشان. رقمي را تجربه كرده استك
ع ثباتي در محيط اقتصاد كالن امل اصلي بيعنوان

و ازاين رو پيامدهايي مانند همچنان حل نشده
و خروج سرمايه در پي خواهد داشت .گذاري

و ميانگين جهاني  تورم ايران
)درصد(

 بايد صورت گيرد به عوامل پيدايش اين پديده باز
: موارد زير اشاره كرد

و نقدينگم مبني ي؛بر كنترل پايه پولي
و دولت؛ح نهادي رابطه بين بانك  ها، بانك مركزي

هاي مختلف ازجمله نظام ارزي،ت اساسي در حوزه
از هاي فعلي ميت تواند حل مشكل سيستم بانكي

و قوانين مرتبط با آن باشد، در همين راستا ي

اولو«مسائل كشور ترين عمده 20

نرخ تورم تك) 1369و 1364، 1354(
به دهد كه درحالي مي ع كه مسئله تورم

شود، اما در اقتصاد ايران شناخته مي
گذ نااطميناني، به تأخير انداختن سرمايه

نرخ تو.1نمودار

.بانك جهاني:مأخذ

 چه اقداماتي بايد انجام شود)ب

اينكه چه اقداماتي براي كنترل تورم با
به مي مي گردد كه م طور خالصه توان به

و پولي منظم سياست.1 هاي مالي
اقدامات اساسي در جهت اصالح.2

موارد مذكور خود نيازمند اقدامات
و است كه يكي از اولويت... نظام بانكي

كه بانكيطريق اصالحات اساسي در شب
:اقدامات زير بايد صورت گيرد
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و داري، اصـالحات ترازنامـه ها به رعايت قواعد مقرر مانند منع بنگـاهـ الزام بانك اي
 هاي مسموم؛ تعيين تكليف دارايي

د ر جهـتـ اصالح قوانين مرتبط با شبكه بانكي از طريق اصـالح قـوانين بانكـداري
 تقويت استقالل بانك مركزي؛

و سـاير نهادهـا بـهـ الزامـات قـانوني بـه منظـور ايجـاد منـع قـانوني بـراي دولـت
 اندازي به منابع شبكه بانكي؛ دست

و افزايش هاي با وضعيت نامطلو هاي با وضعيت مطلوب از بانكـ تفكيك بانك ب
.هاي خوب سرمايه بانك

رود ات نهادي در شبكه بانكي كشور، انتظار مـي در چنين شرايطي در صورت اصالح
منظـور رفـع مشـكل ها به تأمين منابع از طريـق منـابع بانـك مركـزي بـه كه نياز بانك

و منابع بانك مركزي از اينگورشكست و پرداخت تعهدات خود تا حدودي برطرف شده ي
.ها قرار گيرد طريق كمتر مورد تعرض بانك

 نقشو جايگاه مجلس)ج

به عنوان نهاد قانونگذار نقش ويژهبه مجلس لحاظ قانونگذاري اي در كنترل پديده تورم
:نقش مجلس از دو جنبه داراي اهميت است. دارد

و اصالح اين.1 جلوگيري از تصويب قوانيني كه پيامدهاي تورمي در پي دارند
.قوانين در راستاي دستيابي به اهداف اصلي

كعدم تصويب هرگونه قواني.2 ردن اختيارات بانك مركزي ني كه منجر به محدود
.شود مي

از.3 ميتصويب قوانيني كه منجر به استفپرهيز .شود اده از منابع شبكه بانكي

 نظام مالي.5-1
و توزيع عادالنه(يكي از عوامل مؤثر بر ناكامي تحقق اهداف بخش واقعي اقتصاد رشد

م سيستم بانكي است كه مهمترين جزء نظام ماليو بعضاً ناسالآعملكرد ناكار) درآمدها
بهدر اي مي ران به سياست»9«رود، امري كه در بند شمار هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز

هاي اخير اي كه در سال با توجه به مخاطره. ضرورت اصالح آن اشاره شده است
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و سر عت بيشتري گريبانگير خود سيستم بانكي شده است، اين اصالح بايد با ظرافت
مي. صورت گيرد .شود در ذيل به مهمترين عناوين اصالح اشاره

 اقدامات الزم براي ارتقاي نظام مالي در كشور) الف
و بلندمدت هاي پولي ميان ضرورت وجود سياست●  مدت

و در كشوري نظير ژاپن بيستاي در كشوري مانند روسيه، بانك مركزي برنامه ساله
و جايگاه سياست40ي انداز بانك مركزي چشم هاي ساله را براي تبيين نقش، اهداف

و اجرا مي و اعتباري در اقتصاد اين كشورها طراحي درحالي كه بانك مركزي. كنند پولي
و حتي ميان و دچار سياست در ايران اوالً فاقد چنين برنامه بلندمدت هاي مدت بوده

و جايگا و ثانياً نقش و با خطاي بسيار است ها در كمك به رشده اين سياستمقطعي
و و تصادفي است... اقتصادي .نامشخص

كه ممكن است بخشي از اين مشكل به پايين بودن استقالل بانك مركزي البته از آنجايي
و بانكي مصوب سال نيز مربوط باشد،  همزمان 1351قانونگذار ضمن اصالح قانون پولي

هايي را نيز درخصوص تبيين سياستبا تقويت استقالل بانك مركزي بايد تكاليف
و  و اعتباري بلندمدت براي بانك مركزي تعيين نمايد؛ به نحوي كه از شفافيت پولي

.پاسخگويي الزم نيز برخوردار باشد

ها نظارت مؤثر بانك مركزي بر بانك●

و برخط بانك مركزي بر بانك طه هاي مربو اندازي سامانه ها، در گرو راه هرچند نظارت دقيق
و سامانه نظارت الكترونيك بانكي در بانك سامانه بانكداري يكپارچه متمركز در بانك( ها

و صرفاً با اتكا بر صورت) مركزي هاي مالي حسابرسي شده است، لكن حتي در شرايط فعلي
و برخورد با متخلفان امكانپذير است ها نيز امكان كشف تخلف بانك بانك اما با وجود. ها

و اعتباري از بانكتخطي بسيار در(ها از حدود تعيين شده توسط شوراي پول ازجمله
و سرمايه ها، اعطاي تسهيالت به اشخاص مرتبط، گذاري در بنگاه موضوع سهامداري

و درواقع، هيئت انتظامي(، بانك مركزي ...)تسهيالت غيرجاري، نسبت كفايت سرمايه
در برخورد قاطعي با بانك)ها بانك و طول سال هاي متخلف هاي اخير نداشته است

و ثانياً با بازدارندگي اندك اعمال شده مجازات .اند هاي تعيين شده اوالً با تأخير فراوان
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و عدم نظارت مؤثر بانك مركزي شده است مهمترين عواملي كه موجب عدم اقتدار
: عبارتند از
به فرآيند طوالني رسيدگي به تخلفات بانك) الف از ها كه منجر صدور حكم پس

.گردد گذشت چند سال از وقوع تخلف مي
موضوع(هاست ها كه مرجع رسيدگي به تخلفات بانك در هيئت انتظامي بانك)ب

و بانكي كشور)44(ماده  هيچ عضوي از معاونت يا بخش نظارت بانك مركزي) قانون پولي
بهدر آن حضور ندارد، اين در ا حالي است كه و موجب قانون تسهيل عطاي تسهيالت بانكي

) د يكي از مديران عامل بانك) 1386مصوب ... .اردها در اين هيئت حضور
و االجرا نبودن حكم صادره توسط هيئت انتظامي بانك الزم)ج و شوراي پول ها

و امكان اعتراض بانك كه نهادي غيرمتخصص(هاي متخلف به ديوان عدالت اداري اعتبار
).در امور بانكي است

به ذينفع بودن برخي اعضاي مؤثر در فرآيند نظارت بر بانك)د دليل عدم ها،
.استقالل نيروي انساني بانك مركزي از شبكه بانكي

و نيز قانون عمليات و بانكي اصالح مشكالت فوق، در گرو اصالح قانون پولي
.بانكي بدون رباست كه اين دو مهم بايد در مجلس مدنظر قرار گيرند

و بازنگري در احكام قانوني مربوط به تسهيالت تكليفي بانكاصال● ها برايح
 بخش واقعي

درخصوص دهد،ميشبكه بانكي نشانازها بنگاه مالي تأمين مقرراتو قوانين بررسي
و نحوه توزيع تسه و بخش به بنگاه يالتكميت، كيفيت  قواعدو الگو اقتصادي،يها ها

و نظارتي سازوكارهايبا همراهكه روشنيو آور الزام در وجود باشدانگيزشي و تنها ندارد
ها قرار داده شده كه داراي نقاط براي بانك قانونگذارموارد خاص برخي الزامات توسط 

و بسته. ضعف فراواني است هاي مضافاً اينكه بين قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي
و شاهد ي، تناسب بررسسياستي بانك مركزي در حوزه مورد  و هماهنگي الزم برقرار نبوده

و اختيار در بهكميك نوع دوگانگي بين الزام و كيفيت توزيع منابع بانكي وها بنگاهيت
به اگرچه هرساله سهم. هاي اقتصادي هستيم بخش هاي مصوبي جهت اعطاي تسهيالت

به شده ابالغها هاي اقتصادي به بانك تفكيك بخش و الزامات دليل ضعف نظا است، اما رت
.ها بسيار اندك بوده است هاي مصوب در برخي سال اجرا، ميزان پايبندي به سهم
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»9«عنـوان اولويـت نظـام مـالي در بنـد بـه» تقويـت بخـش واقعـي«با توجه به اينكه
رويكرد مجلس محتـرم هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره شده است، لذا ضروري است سياست

ق(به قانونگذاري  وچه در و چه قوانين موردي بودجه و ...) وانين دائمي درخصـوص كميـت
به كيفيت تخصيص منابع بانكي به بنگاه ويژه خرد، كوچكو متوسـط تغييـر هاي اقتصادي

و وضـعيت تجهيـزو از تكاليف تأمين مالي بدون درنظر گرفتن ريسك اساسي پيدا كند ها
و به ودهجـاي آن از رويكردهـاي قاعـ منابع پرهيز گردد منـد در كنـار ابزارهـاي انگيزشـي

و كارشناسي موضوعات بهره گيرد نظارتي در حمايت از بنگاه .ها با لحاظ ابعاد علمي
و قوانين مربوطه صورت پذيرد در اين راستا چند اصالح اساسي بايد در سياست . ها

و بازتعريف بانك بدون ربا ف) اسالمي(اصالح اول مربوط به بازنگري وو الگوي عاليت آن
كه اكنون چالش سازوكار ارتباط با بخش واقعي است چراكه هم هاي زيادي وجود دارد

.اند ها با الگوي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا فاصله گرفته عمالً بانك
اصالح دوم مربوط به درون نظام بانكي است، امروزه در دنيا طيف مختلفي از انواع

ب(ها بانك هاي هاي تخصصي، بانك اي، بانك هاي توسعه هاي تجاري، بانك انكازجمله
و سرمايه و ساختار مقرراتگذاري مختلف وجود دارند كه تأمين با مأموريت...) گذاري ها

و دسترسي به خدمات بانكي را برا ميمالي .كنندي فعاالن اقتصادي تسهيل
ي از طريق تقويت ابزارهاي اصالح سوم مربوط به كارآمدسازي اعطاي تسهيالت بانك
و توسعه نهادهاي مكمل ، گذاري مشاوره سرمايه(اعتبارسنجي مشتريان، تشكيل

و و رويه تعيين نرخ...)نهادهاي تضمين اعتبار ها هاي سود، كاهش هزينه، اصالح ساختار
و اجراي سامانه و نظارتو فرآيندهاي دسترسي به اعتبار، طراحي هاي اعطاي تسهيالت

و مصرف آنها، افزايش همه بر .است... جانبه شفافيت

و اعتباري انجام مي●  دهند ساماندهي مؤسسات غيرمجازي كه فعاليت پولي

و اعتباري مؤسسات انواع فعاليت ايران، بانكي نظامو مشكالت مسائل مهمترين از
 روزب سبب است، افزايشبهرو روزههر آنها تعدادكه مؤسسات اين. هاست صندوق
 توجهبا. اند شده افراد برخي رانتجويي براي محليو بانكداري نظامدر عديده مشكالت

 اسالم شرع تأكيد مورد همواره الحسنه قرض تسهيالت اعطاي براي اقدام اينكه به
يك كردن دايرباتا دارند سعيو كرده استفاده سوء موضوع ايناز زيادي افراد باشد، مي
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به محدود بسيار ميزانبه الحسنه قرض تسهيالتو اعطاي منابعبجذبه اقدام مغازه،
را خويش اصلي اقدامات رويه، اين قالبدرو نمايند عادي حتي افرادو مشتريان برخي
 راه بينند نمي مركزي بانكهاي بخشنامه رعايتبه لزوميكه مؤسسات اين. ببرند پيش

 اين شدنتر بزرگبا. هستند...و منابع آوري جمع جهتها بانك برخي براي ديگري
و بروز آرام آرام مشكالت مؤسسات،  مشكلبا نهادها اين موارداي پارهدر پيدا كرده
 براي طوالنيهايصف تشكيل شاهدو شده مواجه خود مشتريانبه منابع بازگرداندن

هاي نمونه گذشته ماه چند هميندر. آنها هستيماز مشتريان توسط منابع گيري بازپس
 اين نيز دور چنداننه آيندهدرو شده ديده كشور اقتصاددر موضوع ايناز زيادي
است قانونگذار طي حكمي، در اين زمينه ضروري. يافت خواهد بيشتري نمود موضوع

و بانك مركزي نيز با ارائه  از برخورد جدي بانك مركزي با اين مؤسسات حمايت كند
و با هدف.را اجرايي نمايد هاي منطقي اين حكم قانوني گام با توجه به اهميت موضوع

برنامه ششم توسعه براي تقويت نقش جلوگيري از هدر دادن فرصت، استفاده از ظرفيت
و هماهنگ ساختن فعاليت نظارتي بانك مركزي در ساماندهي اين هاي گونه مؤسسات

كم دستگاه و اجرايي براي .قابل توصيه استك به بانك مركزي هاي انتظامي، قضايي

و شركت ارتقاي شفافيت در نحوه نگهداري حساب●  هاي دولتي هاي دولت

و بانكي)12(ماده» الف«بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس بند قانون پولي
نگ عنوان بانكدار دولت، عهدهبه) 1351مصوب سال(كشور  هاي داري حسابهدار وظيفه

و شركتهبانكي متعلق به وزارتخان و ها، مؤسسات هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت
و نيز حساب شركت و مؤسسات تابعه هاي بانكي متعلق به شهرداري هاي تابعه آنها ها

و همچنين انجام عمليات بانكي دستگاه شهرداري و سازمان ها و ها هاي مزبور در داخل
و عمومي براياهاما اعطاي اختيار عمل به دستگ. باشد خارج كشور مي هاي دولتي

، امكان نظارت بانك))10(ماده»د«بند(انتخاب بانك عامل در برنامه چهارم توسعه 
و بودجه و شفافيت نظام مالي به مركزي و موجب بروز اي دولت را شدت كاهش داد

و مشكالت جدي در اين زمينه شد ازجمله :مسائل
و كافي درخ) الف و حسابكاهش امكان كنترل صحيح هاي صوص وجوه دولتي

 مفتوحه جهت نگهداري آنها،
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به ها از رسوب وجوه حساب استفاده بانك)ب منظور اعطاي هاي دولتي نزد خود،
و به تبع آن رشد فز و ايجاد اعتبار  ينده تورم،اتسهيالت

و عدم امكان تهيه گزارش عدم دسترسي آنالين به كليه حساب)ج هاي هاي دولتي
 ها،و دقيق از موجودي اين حساب هنگام به

و كنترل مؤثر بر امور خزانه)د و عدم امكان اعمال نظارت و بانكداري دولت داري
و درآمدي دولت، هاي هزينه كنترل گردش حساب  اي

و هزينه) هـ و عدم تخصيص كندي گردش منابع درآمدي اي نهادهاي دولتي
و طرحموقع منابع مورد نياز براي انجام معام به  هاي دولتي، الت

و بروز مفاسد متعدد در تعامل ميان بانك)و هاي عامل تشديد رفتارهاي رانتجويي
.ها به بانك مذكور منظور انتقال حسابو نهادهاي دولتي به

المللي بينمهمترين راهبرد براي اصالح وضعيت كنوني كه منطبق بر توصيه نهادهاي
و بهره باشد، انتقال كليه حساب نيز مي از هاي دولتي به بانك مركزي برداري كامل

به در غير اين.است» حساب واحد خزانه«  هاي دليل رسوب منابع دولتي در حساب صورت
مختلف شبكه بانكي، مشكالتي از قبيل تالش براي افزايش منابع جهت گرفتن انواع

و كسري بودجه وام كاذب بروز پيدا ها براي پرسنل، افزايش نياز دولت به نقدينگي
و كنترل كرد كند كه مفاسد ناشي از آن را نمي مي بدين منظور،. توان به راحتي مديريت

و ستاد طي سال و اعتبار، هيئت وزيران هاي اخير چندين مصوبه ازسوي شوراي پول
و دليل مقاومت شديد برخي بانك مبارزه با مفاسد اقتصادي ابالغ شده است كه به ها

د دستگاه و نوعي تعارض منافع در نهادهاي دولتي متولي اين امر، تاكنون هاي ولتي
و با توجه به در پيش بودن برنامه ششم. طور كامل اجرايي نشده است به بر اين اساس

و هم در بعد نظارتي  توسعه، توجه جدي قانونگذار به اين موضوع، هم در بعد تقنيني
.ضروري است

 كزي بر شبكه بانكيتقويت نظارت شرعي بانك مر●

هـاي مرسـوم درحال حاضر نظارت بانك مركزي بـر شـبكه بـانكي، محـدود بـه نظـارت
كفايـت سـرمايه، تسـهيالت بـه اشـخاص(هاي مالي المللي، از قبيل نظارت بر نسبت بين

و مشاركتي بانك مرتبط، سرمايه و گذاري مستقيم از. است...) ها در واقـع بانـك مركـزي
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ـ حوزه اقتصادي 27 بخش اول

و درجـه تعهـد ها اعمـال نمـي نظارت سيستماتيكي بر بانك گونه حيث شرعي هيچ كنـد
و مشكوك است بانك .ها به اصول عمليات بانكي بدون ربا كامالً مبهم

ساز فعاليت، هرچند زمينه1362وجود قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران از سال
به شرعي بانك و استاندارد ها بوده است، اما هاي مشخص براي نظارت دليل فقدان نهادها

مي شرعي، موارد متعددي از عدم انطباق عمليات بانك اين. شود ها با شرع مشاهده
به درحالي است كه طي حدود دو دهه اخير، نهادهاي بين منظور تدوين المللي متعددي

و اصول تضمين .ها تأسيس شده است كننده شرعي بودن عمليات بانك استانداردها
زي در چند سال گذشته داراي شوراي فقهي مشورتي بوده است، هرچند بانك مرك

و به تبع آن ابزارهاي نظارتي الزم را در  لكن اين شورا فاقد هرگونه شأن قانوني بوده
همچنين يكي از علل مهم اجراي ناقص قانون بانكداري بدون ربا، فقدان. اختيار ندارد

و حسابرسي  و استانداردهاي حسابداري متناسب با اين قانون است كه از بدو سازوكارها
و هست تصويب اين قانون همچنان مشكل .ساز بوده

بر اين اساس نظارت شرعي بانك مركزي بر شبكه بـانكي طبـق فرمـايش مقـام
مستلزم قانوني شدن جايگاه شوراي فقهي بانك مركزي ذيـل يكـي از1معظم رهبري

و اجراي است و در پي آن تدوين در كنـار(انداردهاي نظـارت شـرعي اركان اين بانك
اين مهم بايد در اليحـه اصـالح قـانون. است) بالكميته هاي نظارت بانكيداستاندار

.مدنظر قرار گيرد) يا قانون بانكداري جمهوري اسالمي ايران(عمليات بانكي بدون ربا 

 از شبكه بانكي) بانك مركزي(تقويت استقالل مقام ناظر●

در وظايف مهم بانك مركزي، نظارت همهاز آنجا كه يكي از جانبه بر شبكه بانكي است،
و يا از حيث سرمايه انساني، وابستگي صورتي كه بانك مركزي به لحاظ ساختاري، مالي

و اجرا  و تداخل وظايف نظارت متقابل به شبكه بانكي داشته باشد، مشكل تعارض منافع
ا و عمالً نظارت بانكي به نحو كامل شدپيش آمده .جرا نخواهد

و سازماني، استقالل نسبي نتايج بررسي ها حاكي از اين است كه در بعد ساختاري
و شبكه بانكي وجود دارد، اما عدم شفافيت نهادهاي تأثيرگذار در  ميان مقام ناظر

و بانكي، ازجمله هيئت انتظامي بانك و نيز كميسيون تصميمات پولي هاي تخصصي ها
___________________________________________________________________________ 

مـورخ30408/1جمهـور طـي نامـه شـماره فرمايش مقام معظم رهبري در پاسـخ بـه نامـه معـاون اول رئـيس.1
13/4/1395.
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) بانك مركزي(ودي موجب كاهش استقالل ساختاري مقام ناظر بانك مركزي، تا حد
و روش. شده است و زيان بانك مركزي در بعد مالي، بررسي دقيق صورت سود

كه بودجه ريزي آن، حاكي از انتفاع بالقوه بانك مركزي از تخلفات شبكه بانكي است،
.تواند استقالل مالي مقام ناظر را مختل نمايد مي

ها حاكي از وضعيت نامناسب استقالل مقام ناظر وي انساني، بررسيدر بعد نير
ارتباط نيروي انساني شبكه بانكي با مقام ناظر، در چهار گروه مورد بررسي قرار. است

درحال حاضر تنها جلوگيري از ارتباط رسمي حين خدمت مورد توجه. گرفته است
و هيچ ارتباطات غيررسمي حين خدمت، گونه ضوابط مشخصي براي قانونگذار قرار گرفته

و انتقال از بخش خصوصي به  انتقال از بانك مركزي به شبكه بانكي پس از بازنشستگي
سازي روابط همچنين سازوكارهاي اجرايي الزم براي شفاف. بانك مركزي وجود ندارد

و پيشگيري از رانت و بانك مركزي و مفاسد نيروي انساني فعال در شبكه بانكي ها
.الي نيز طراحي نشده استاحتم

و شبكه بانكي نيز نشان ازسوي ديگر بررسي اجمالي سوابق اركان بانك مركزي
و پربسامد است مي و بانك مركزي بسيار رايج . دهد گردش مديران ميان شبكه بانكي

مي اين پديده درصورت بي و براي نظام توجهي تواند منجر به ناكارآمدي نظارت شده
امعان نظر به اين مسئله در قانون بانك مركزي ضروري. دسرآفرين باشدبانكي كشور در

و تجارب قابل استفاده اي در ساير كشورهاي پيشرو درخصوص مديريت ارتباطات است
و بخش در.هاي حاكميتي وجود دارد نيروي انساني ميان بخش خصوصي براي نمونه

و مركزي كشورهايي نظير اياالت متحدههاي قوانين بانك ، انگلستان، مالزي، تركيه
و كاركنان و مديران و كاركنان شبكه بانكي در بانك مركزي روسيه اشتغال مديران

يادوبانك مركزي در شبكه بانكي حداقل  و و بعد از دوران مسئوليت سال قبل
.بازنشستگي ممنوع است

و اصالح دروني بانك● ها ضرورت استقرار حاكميت شركتي

و تاللبسياري از اخ عدم شفافيت، ازجملهي موجود در نظام بانكي كشورها چالشها
ي منابع، نبود مديريت ريسك كارآمد،آيركارغها، تخصيص يي عملكرد پايين بانكآكار

و ساير انتصابات غيرتخصصي در بين مديران بانكي، عدم تأمين حقوق سپرده گذاران
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ـ حوزه اقتصادي 29 بخش اول

و اجراي نظام در حاكميت ذينفعان برآمده از فقدان طراحي يها بانكشركتي مناسب
و فرآيندهاي درون بانك است براساس. كشور است كه اين مهم درصدد بهبود ساختارها

و تجربه ها شركتي در بانك هاي متعدد در نظام بانكداري، تحقق حاكميت مطالعات
و اثربخشي شبكه بانكي استمهمتر عنوان به .ين راه براي دستيابي به كارآمدي

مي ترين چالشمهم توان هاي مرتبط با استقرار حاكميت شركتي در نظام بانكي را
:چنين برشمرد

 هاي دولتي، ساختارهاي غيرمنطبق با حاكميت شركتي در بانك) الف
 خأل قانوني در استقرار حاكميت شركتي بانكي،)ب
و غيركارشناسي نهادهاي حاكميتي دخالت)ج ..).و مجلس،دولت(هاي غيراصولي

و مديريت بانك  ها، در راهبري
.ها با حاكميت شركتي عدم تطابق ساختار سازماني بانك)د

و راهبري بانك در مجموع مي با توان بيان داشت اصالح قواعد دروني مديريت ها
و قوانين توسط  و نظارت بر حسن اجراي قواعد استفاده از اصول حاكميت شركتي

ب و استانداردهاي حاكميت وميمجلس شوراي اسالمي از طريق و تطبيق اصول سازي
و قوانين اصالح و شركتي با قوانين باالدستي و بانك مركزي شده بانكداري بدون ربا

و بازسازي  تأمين ابزارهاي الزم براي اجراي آن توسط بانك مركزي از ضروريات اصالح
.نظام بانكي كشور است

مي)ب د انجام دهد؟توان مجلس شوراي اسالمي چه كاري

مي سال از هاست كه ضرورت اصالح قوانين اصلي در اين بخش احساس و بيش 10شود
مي سال است كه دولت و قانون بانك«. دهند ها وعده ارائه لوايح الزم را به مجلس داده

دو قانوني است كه براي»)شامل عمليات بانكي بدون ربا(قانون بانكداري«و» مركزي
ق يكپارچه و تصويب سازي وانين متكثر اين حوزه نيازمند ارائه اليحه ازسوي دولت

الزام دولت به ارائه دو اليحه مذكور در سال نخست مجلس. مجلس شوراي اسالمي است
با دهم، اين فرصت را فراهم مي و پاسخگويي كند كه مجلس هدف افزايش استقالل

و عمليات بان و همچنين كارآمدسازي ساختار و تقويت نظارت شرعي، بانك مركزي كي
.به تصويب اين قوانين بپردازد
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 تجارت خارجي.6-1
 مسئله قاچاق كاال.1-6-1

و تحمل ناپذير در اقتصاد ايران استمرار حجم وسيع قاچاق كاال به يك معضل مخرب
به قاچاق كاال پديده. تبديل شده است داليل متعدد اقتصادي، اي چندوجهي است كه
و فرهنگ و آثار مخربي بر حوزهاجتماعي هاي مختلف ازجمله توليد، اشتغال،ي ايجاد

و داراي قابليت خودفز و نظير آن دارد بهاسالمت، فرهنگ دليل ايجاد يندگي است يعني
و قانوني در تجارت مي .شود رقابت ناسالم موجب عدم مزيت بخش رسمي

و ارز به هر فعل عبارت از اچاقق) 1392مصوب(موجب قانون مبارزه با قاچاق كاال
و ارز  و خروج كاال يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود

و براي آن مجازات و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براساس اين قانون تعيين گردد
يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي شده باشد، در مبادي ورودي

.كشف شود
به براساس تخمين و ارز عنوان هاي ارائه شده ازسوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال

5/14حجم قاچاق كاالهاي ورودي حدود، متولي اصلي مبارزه با اين پديده مخرب
و حجم كاالهاي قاچاق خروجي حدود .است 1394ميليارد دالر در سال1ميليارد دالر

اي از تجارت خارجي كشور از مسيره بخش عمدهك كردتوان عنوان به اين ترتيب مي
.شود غيررسمي به داخل كشور هدايت مي

و كود شيميايي، ترين كاالهاي قاچاق تخمين عمده زده شده در كشور سوخت، دارو
و پارچه، لوازم خانگي، تلفن همراه، لوازم يدكي خودرو، رايانه  و مصنوعات آن، البسه طال

و وو قطعات، لوازم آرايشي .باشدمي... بهداشتي، مشروبات الكلي، سيگار، چاي، برنج
و تعداد پرونده شايان توجه است كه تعداد پرونده هاي مختومه در مقايسه هاي خرد

و همچنين ميزان جرائم اخذ شده از پرونده با كل پرونده شده گوياي هاي محكوم ها
و ارزآاثربخشي ناچيز فر مييند مبارزه با قاچاق كاال .باشد در كشور

توان مواردي ازجمله باال بودن برخي مهمترين داليل بروز قاچاق در كشور را مي
و مقررات حوزه نرخ هاي تعرفه واردات، پايين بودن ريسك اقدام به قاچاق، تعدد قوانين

به اي قاچاق تجارت، وجود كاالهاي يارانه جاي قاچاق پذير، تمركز مبارزه بر قاچاق خرد
و وجود بحران اشتغال عمده ، عدم رهگيري كاال در نظام توزيع، عدم توسعه مناطق مرزي
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و خورهاي غيرمجاز، استفاده از قواعد ترانزيت خارجي، وجود اسكله در اين مناطق، سوء ها
و نرم وجود مشكالت سخت و بودجه افزاري با افزاري اي در نيروهاي متكفل امر مبارزه
كشف مناسب به نيروهاي كاشف، وجود تخلفات گمركي، رسوبال قاچاق، عدم اعطاي حق

و و ويژه به سرزمين اصلي دانست كه مبارزه با آنها نيازمند عزم جدي ... كاال از مناطق آزاد
و مبارزه دارد و ارز در دو حوزه پيشگيري .در اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال

استقرار سامانه يكپارچه هرچند در سنوات گذشته اقدامات مؤثري درخصوص
و ايجاد پنجره واحد صورت گرفته است با اين در گمركي حال الزامات بهبود اين وضعيت

گرو تغيير ساختارهاي اقتصادي مشوق امر قاچاق، تقويت نظارت قوه مقننه بر 
و امكانات دستگاه و افزايش اختيارات با سازوكارهاي اجرايي هاي متكفل امر مبارزه

بهقاچاق از  و افزايش شفافيت است طريق و مقررات .روزرساني قوانين
اصالح قانون مبارزه«و اليحه» اصالح قانون امور گمركي«با توجه به ارائه دو اليحه

و ارز به»با قاچاق كاال از، توسط دولت در دوره قبل، تصويب اين دو قانون عنوان يكي
ه به مزاياي قانون مبارزه با قاچاق توجبا. موضوعات راهبردي مجلس دهم خواهد بود

و ارز به) 1392مصوب(كاال يك نظارت جدي مجلس بر اجراي مفاد اين قانون، عنوان
و حمايت از توليد داخل قابل توجيه است .اولويت در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي

و توسعه صادرات غيرنفتي.2-6-1  مديريت واردات
نظ(مديريت ضعيف واردات و عدم تنوع ام تعرفهاعم از و تشريفات گمركي به گذاري بخشي
و غيره هاي مزمن كشور در كنار ضعف توسعه صادرات غيرنفتي، از آسيب) مبادي وارداتي

.هاي اخير است كه پيامدهاي ضدمقاومتي آن در اقتصاد ايران كامالً مشهود است طي دهه
و ويژ و وارداتـ آمار تجارت خارجي در كشور گوياي شرايط خاص ه صادرات

و تجارت(ميزان صادرات. نسبت به سنوات گذشته است بدون احتساب نفت، گاز
از16با) چمداني ميليارد دالر4/42به 1393ميليارد دالر در سال5/50درصد كاهش
با 1394در سال  و ميزان واردات نيز از5/22رسيده ميليارد دالر5/53درصد كاهش
رسيد كه اين امر گوياي تأثير ادامه 1394ميليارد دالر در سال5/41به 1393در سال 

به برخي تحريم و تعميق ركود در كشور و كاال دليل ها، وجود مشكالتي در انتقال پول
.كاهش تقاضاي واقعي در اقتصاد است

درصد68/14ماهه ابتداي سال جاري نيز صادرات از نظر ارزشي حدوددودر
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و واردات درصد كاهش داشته است كه هرچند54/13نيز از نظر ارزشي حدود كاهش
ـ با اين حال نرخ رشد كاهش آمار تجارت خارجي نسبت به گذشته كمتر شده است

.باشد بيانگر استمرار ركود در داخل كشور مي
ـ بررسي اقالم عمده صادراتي بيانگر وابستگي شديد صادرات كشور به محصوالت

و،پايه نفت و بررسي اقالم عمده وارداتي نيز گوياي وابستگي تأمين گاز پتروشيمي است
و نظا .ر آن استيكاالهاي اساسي همچون ذرت، سويا، كنجاله، برنج، گندم، جو

درصد صادرات به پنج70ـ بررسي شركاي تجاري ايران نيز نشانگر تمركز حدود
و تمركز حدو و هند درصد واردات از پنج70د كشور عراق، امارات، چين، افغانستان
و سوئيس است كه مي پذيري تواند منجر به آسيب كشور چين، امارات، كره، تركيه

.دليل محدوديت شركاي تجاري شود تجارت خارجي كشور به
18اي، حدود درصد واردات كشور كاالهاي واسطه68حدود 1394ـ در سال

از درصد كاالهاي سرمايه و تنها كمتر كاالهاي وارداتي در زمره كاالهاي درصد14اي
به. اند بندي شده مصرفي طبقه مي هرچند در نگاه اول اين آمار مثبت اي نظر حالنرسد با

.گوياي وابستگي بخش توليد به تأمين مواد اوليه مورد نياز خود از مسير واردات است
 هرچند آمار فوق گوياي وجود مشكالتي در تجارت خارجي كشور در زمينه

مي مقاوم مي باشد با اين سازي اقتصاد هاي تواند موجب ايجاد ظرفيت حال از دو منظر
و جهش در كشور شود :جديد

40ميليارد دالر در سنوات قبل به حدود60كاهش آمار واردات رسمي از حدود●
 1395هاي اوليه سالو ادامه اين روند كاهشي در ماه 1394ميليارد دالر در سال

و كاهش وابستگي به تأمين كاال از مسير گوياي آن است كه امكان مديريت واردات
در اين شرايط اقداماتي ازجمله كاهش نرخ متوسط حقوق ورودي،. واردات وجود دارد

و كاهش هاي تحميل اي، كاهش انواع هزينه هاي تعرفه كاهش رديف شده به واردات
و معافيت تخفيف كم ها مي هاي و در نتيجه تواند مسير اثر ي تازه براي مديريت واردات

.كمك واقعي به توليد داخلي را فراهم آورد
ارز در سنوات گذشته در مقايسه با نرخ تورم كشور موجب ايجاد افزايش نرخ●

و اين امر به شرط كمك دولت براي  مزيت براي صادرات محصوالت داخلي شده
و تزريق روحيه و مقررات بازاريابي در كشورهاي همسايه و حذف برخي قوانين صادراتي

مي دست تواند منجر به ايجاد بازارهاي جديدي پيش روي اقتصاد كشور در حوزه وپاگير
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مي.صادرات شود قانون مقررات صادرات«توان به تسريع در ارائه اليحه اصالح براي مثال
مم، احياي مجدد جوايز صادراتي، عدم اعمال محدوديت»و واردات و هاي نوعيتها

و تسهيل  يكباره براي كاالهاي صادراتي، گشايش در انجام امور بانكي مربوط به صادرات
.بازگشت وجوه صادركنندگان به كشور اشاره كرد

و تمركـز بـر  اسـتراتژي شايد بتوان كليد تحقق جهش در دو موضوع فوق را يـافتن
و صادراتي كشور دانست توسعه تو واقعدر. صنعتي  بـر تأكيـدو صـنعتي سـعه استراتژي
 سـؤال. كـرد مطـرح اقتصـاد محركـه موتورعنوانبه توانميراآن خاص هاي جنبه رشد

 بخش، كدام رشدباكه باشد اين بايد صنعتي توسعه استراتژي يافتنو تدويندر اساسي
 ديـدگاه ايـن حصـول بـراي داشـت؟ خواهنـد بيشـتري رشـد اقتصـاد هـاي بخش باقي

 انحصـاري سـاختار اصـالح، مـاليو پـولي، حقـوقي، اقتصـادي،يسياس هاي بسترسازي
و هـاي گيري جهتو صنايع اندازه بابدر مختلفي مالحظاتو دولتي هاي بنگاه  فنـاوري

درحـال حاضـر.گردنـد مـي مطـرح المللـي بـين صـحنهدر رقابتو توليد استانداردهاي
و باثبـاتي بـراي توسـعه  و استراتژي مشخص متأسـفانه بـا تغييـر كشـور ترسـيم نشـده

مي مسئوالن اجرايي، رويه و مفاهيم توسعه تغيير .يابد ها نسبت به مصاديق
توان با عنايت به اينكه اليحه اصالح قانون امور گمركي به مجلس ارائه شده مي

هاي عملياتي گمرك جمهوري اسالمي ايران در راستاي تسهيل امر اميد داشت كه برنامه
و  و واردات بهصادرات و ترانزيت صورت قانونمند از مسير تصويب اين قوانين تسريع شود

تواند منجر به كمك به توليد مسلماً تدوين راهبرد توسعه صنعتي در اين خصوص مي
.داخلي در كنار توسعه بخش تجارت خارجي شود

و واردات همچنين دولت بايد با تسريع در ارائه اليحه اصالح قانون مقررات صادرات
و محدوديتنسب و عدم اعمال ممنوعيت هاي يكبارهت به احياي مجدد جوايز صادراتي

و نسبت به تدوين برنامه مشخص درخصوص اولويت هاي براي كاالهاي صادراتي اقدام
و بازارهاي هدف اهتمام ورزد كاالهاي صادراتي با توجه به ظرفيت تقويت. هاي داخلي

م تشكل ميوهاي صادراتي براي رفع مشكالت و ضروري .باشد جود امري الزم

 مناطق آزاد.7-1
سال23حدود صنعتي- تجارياز زمان تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد

و در طول اين دوران مناطق آزاد متعددي مي جمله كيش، قشم، چابهار، اروند،از گذرد
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و ماكو ايجاد شدند، مناطقي كه عليرغم اميد اوليه برا ي تبديل شدن به ارس، انزلي
و اشتغال منطقه سكوي توسعه صادرات، عمدتاً بر بازرگاني اي مبتني به دروازه ورود كاال

.تبديل شده است
و تمايل برخي از مسئوالن منطقه اي به ايجاد عليرغم رشد تعداد اين مناطق

و توسعه محدوده مناطق فعلي، با هدف برخورداري از برخي ويژگي و مناطق جديد  ها
به امتيازات قانوني خاص، بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين مناطق نتوانسته اند

و صادرات دست اهداف قانوني اصلي خود يعني جذب سرمايه گذاري خارجي، توليد
هاي اقتصادي، به سمت كسب درآمد از مسير اين مناطق با هدف ايجاد زيرساخت. يابند

ك و شمارهفروش زمين، واردات كاال، ورود گذاري خودروهاي خارجي االي همراه مسافر
.اند هدايت شده

و ايجاد دليل آثار انكارناپذير ايجاد اين مناطق در توسعه منطقه از طرف ديگر به اي
ي اين مناطق به موضوعي محوري در هاي اقتصادي، تمايل براي توسعه كم زيرساخت

.تصميمات مسئوالن كالن كشور تبديل شده است
هـاي تـوان در مـواردي ازجملـه ضـعف در تهيـه طـرح شكالت مناطق آزاد را مـيم

و غلبه تمايالت منطقه و توجيهي اوليه و اقتصـادي، ابهـام در جانمـايي اي به ادلـه فنـي
و عدم اسـتفاده از تمـامي ظرفيـت  و تعيين محدوده مناطق هـاي كارشناسـي تخصصـي

و هاي مصوب، عدم بررسي دقي تغييرات مكرر محدوده ق ضـرورت ايجـاد منـاطق جديـد
و در زمـان تصـويب توسعه محدوده مناطق فعلي در زمان ارائه پيشنهاد در هيئت دولت

و صحن علني مجلس شوراي اسالمي، عدم وجود زيرساخت منطقه در كميسيون هـاي ها
و موردنياز در محدوده مناطق براي جذب سرمايه و خارجي، وجـود حياتي گذاران داخلي

و تشكيالتي سازماننواقصي  و در نتيجه تغييـر پيـاپي در ساختار اداري هاي مناطق آزاد
به مديريت و كاهش كارايي سازماني، وابستگي درآمدهاي منطقه ها، تورم نيروهاي اداري

و فـروش زمـين جهـت تـأمين  اخذ عوارض از واردات كاال، اجازه تـردد خـودرو سـواري
و توسعه زيرساخت هزينه و در نتيجه انحـراف از اهـدافها هاي اداري ي اقتصادي منطقه

و جذب سرمايه و افـزايش سـطح توليـد، اساسي ازجمله توسعه صادرات گذاري خـارجي
و وجــود اخــتالفعــدم وجــود مــديريت يكپا نظرهــاي اجرايــي بــا رچــه در منــاطق آزاد

و غيردولتي ارائه سازمان  دهنـده خـدمات در منطقـه، وجـود برخـي ابهامـات هاي دولتي
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ــي و مقررات ــانوني ــه، وجــوددر ق ــاتي در محــدوده منطق ــوانين مالي خصــوص اجــراي ق
و ساير نهادهاي عمومي ارائـه هايي با شوراها، شهرداري ناهماهنگي در ها دهنـده خـدمات

و  و ضرورت نظـارت مسـتمر مناطق، وجود پديده قاچاق كاال از منطقه به سرزمين اصلي
و فساد در مناطق، ضـرورت تقويـت سيستمي درخصوص موضوع مبارزه با رانت ، انحصار

و مديريت كـالن منـاطق و ويژه اقتصادي براي ايفاي نقش راهبري دبيرخانه مناطق آزاد
و ساختار سيستمي نظارت بـر عملكـردوو ضعف مشهود در ارائه آمار عملكرد كمي كيفي

و ويژه برشمرد .مناطق آزاد
گ فارغ از انگيزه سترش حيطه اختيارات بخشي از دولت با هاي سازماني مرتبط با

و ايجاد شركت و ويژه جديد و شبه ايجاد مناطق آزاد و استقرار هاي دولتي دولتي
و توسعه مديره هيئت هاي متعدد، مسئوالن محلي نيز از ابزار ايجاد مناطق جديد

ع يكي از ابزارهاي توسعه منطقهعنوانبه محدوده مناطق فعلي و مده اي استفاده كرده
مي سيستم باشند خود در صف تقاضاي هايي كه مسئول نظارت بر عملكرد اين مناطق

و توسعه اين مناطق قرار دارند . ايجاد
م الزامات بهبود شرايط مناطق آزاد را مي ازتوان در و جمله شفافواردي سازي

و شناس اطالع و ويژه در كشور و كيفيت فعاليت مناطق آزاد ايي رساني درخصوص كميت
و مشكالت پيش رو مشروط به ارائه آمار عملكردي از طرف مناطق مذكور، تنگناها

و راهكارهاي مؤثرتر براي توسعه منطقهدر رساني اطالع جايبهاي خصوص وجود مسيرها
و ويژه و ويژه، بازتعريف نقش مناطق آزاد  استفاده ناصحيح از ابزار ايجاد مناطق آزاد

بعنوان به و جذب سرمايه راي توليد صادراتمناطقي محصور و محور گذاري خارجي
و شركت هاي جديد به جاي ايجاد دولت انتقال تكنولوژي هاي توسعه عمران هاي محلي

به منطقه و بازنگري در محدوده مناطق آزاد فعلي جهت رفع مشكالت مربوط اي، اصالح
و كاهش اختالف با دستگاه و شهردا معارضان اراضي و احصايريهاي اجرايي ها، تدقيق

و منطقهأضوابط ايجاد مناطق جديد در راستاي تحقق اهداف تو و ايجاد مان ملي اي
و بررسي پيشنهادات ايجاد  نهادهاي فرابخشي جهت نظارت بر عملكرد مناطق فعلي

.مناطق جديد در راستاي آمايش سرزميني برشمرد
آ با و كالن توجه به ناكارآمدي الگوي كنوني توسعه مناطق زاد در جهت اهداف ملي

و اي براي بهرهو در عين حال تمايالت منطقه برداري از منافع ناشي از رونق بازرگاني
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اي براي اصالح قانون چگونگي اداره مناطق وارداتي، مذاكره با دولت جهت ارائه اليحه
مي) 1372مصوب(آزاد  .شود پيشنهاد

و(مديريت بخش عمومي.8-1 )نظام ادارينظام مالي
 ريزي نظام بودجه.1-8-1

يكي از مهمترين موضوعاتي كه هر سال در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار
و رأي به بودجه سنواتي است مي بر هاي سياسي مبتني در اغلب نظام. گيرد بررسي

و رأي به بودجه مهمترين وظيفه پارلمان است . تفكيك قوا، بررسي
مثابه عكسي است كه هر سال از ساختار مديريت بخش عمومي بودجه ساليانه به
و بودجه نمايانگر محدوده وظايف دولت، شيوه انجام وظايف هر كشور گرفته مي شود

و سازماني اجراي امور عمومي، منابع تأمين مالي دولت،  دولت، ساختار حقوقي، اداري
و غيره است تركيب هزينه ه بيانگر نوع رابطه بين از ديدگاه حقوق عمومي، بودج. ها

و ملت است كه در سمت منابع مي،دولت در حق دولت را نسبت به ملت بيان و كند
. سمت مصارف حقوق ملت را نسبت به دولت

هاي اخير در مفاهيم هاي بسياري كه طي دهه داليل گوناگون در مقايسه با دگرگوني به
سازماندهي، مديريت پديد آمده است،هاي بودجه در اداره امور عمومي كشورو مأموريت

و اجراي بودجه در ايران هنوز هم پايبند صورت و درگير قانونمندي تهيه هاي هاي گذشته
و از تحوالت مزبور به دور مانده است فر. ماليه قديم بوده و اجراي يند تهيهآلذا ، تصويب

ب و دشواري در مديريت خش عمومي مبدل شده بودجه در نيم قرن اخير به مسئله پيچيده
و رو به تزايد خود را بر دولت تحميل مي .كند است كه پيامدهاي نامطلوب

هاي مجلس شوراي اسالمي از بدو تأسيس، مركز پژوهش با توجه به اهميت موضوع
يكي از موضوعات مهمي را كه در دستور كار خود قرار داده است، بررسي تفصيلي 

ازب. هاي سنواتي بوده است بودجه ا عطف توجه به اين تجربيات مشخص شد كه بسياري
از. ريزي كشور دارد مسائل ريشه در ساختار بودجه بر همين اساس مجموعه مطالعات

و تحوالت 1379سال  و تجربه ساير كشورها تاكنون درباره مسائل ساختاري بودجه
مهمترين مسائل برمبناي اين مطالعات. ها انجام شده است ريزي در مركز پژوهش بودجه
:ريزي در ايران ناشي از موارد زير است بودجه
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و اجراي بودجه فاقد جامعيـت اطالعـاتيـ تهيه هـايو شـفافيت تصـميم، تصويب
 اجرايي است؛

سهـ از مسئوليت و در بين قواي و گانه مرزبندي هاي درون دولت هاي قطعي
 اي وجود ندارد؛ تعريف شده

آنـ تعاريف قانوني بودجه و در و مديريتي نيست پاسخگويي نيازهاي اجرايي
و فني مورد توجه قرار نمي  گيرد؛ مالحظات كاركردي

و تأثير آن در تخصيص ماهويـ در بودجه ريزي كنوني به الگوهاي رفتاري دولت
 شود؛ منابع به مصارف توجه نمي

و استمرار وضـع موجـود معيـار توزيـع و سازماني و تخصـيصـ ساختار تشكيالتي
 بودجه است؛

فرـ به و ماهوي هـاي قـانوني اسـت ريـزي داراي كاسـتي ينـد بودجـهآلحاظ شكلي
و ازجمله در تبصره و ايجاد تعهدات مالي ؛... نويسي، تحصيل درآمدها

و مديريت ها، موافقتنامه بنديـ طبقه هاي اجرايي برمبناي ها، تخصيص اعتبارات
و تصويب شده ني متقن  ست؛اي استوار

و پيشـ در عمل از الگوهاي جديد اقتصادي براي پيش و مصارف بيني بيني منابع
.شودر اجرايي بودجه استفاده نميآثا

هاي محاسباتي مديريت، نظارتـ نظام نظارتي كنوني براي پاسخگويي به مسئوليت
و پس از اجرا فاقد كار ع عالوه. يي استآدر مراحل قبل، حين مليات بر اين نظارت بر

و طرح اجرايي برنامه بو هاي توسعه ريزي در عمل دجههاي عمراني نيز با شيوه كنوني
.امكانپذير نيست

ريزي نخستين گام اين است كه قانون جامعي وضع براي اصالح ساختار نظام بودجه
و چارچوب بخش عمومي، ماهيت وظايف، مرز آن با ساير بخش و اصول هاي شود

آناقتصاد، روابط اجز و مصارف بر اي آن با يكديگر، نحوه تحصيل منابع ، اصول حاكم
و عمليات بودجه و چارچوب عملكرد . را معين كند... اي در حقيقت اين قانون رئوس كلي

در عالوه. كند ساير قوانين اداره بخش عمومي را تعيين مي بر اين قانون كه قانون مادر
ين ديگري نيز الزم است كه به تناسب، عملكرد اي خواهد بود، قوان حوزه عمليات بودجه

به. كند هاي بخش عمومي را تعيين هريك از حوزه :شرح زير خواهند بود اين قوانين
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 38 »ها

كه ناظر بـر موضـوع اداره نيـروي انسـاني در حـوزه:قانون مديريت خدمات كشوري.1
مي بخش عمومي است كه .دهند امور حاكميتي را انجام

و نحـوه: عموميقانون محاسبات.2 وظيفه اين قانون، تعيين ساختار، حـوزه صـالحيت
و نهادهايي است كه وظيفه حسابرسي عملكرد دستگاه و عمليـاتي ديـوان ها هاي مالياتي

و ارزيابي عملكرد بودجه .اي بخش عمومي را برعهده دارند محاسبات كشور
و ضـبط حسـاب: قانون اداره امور مالي.3 دو كه نحوه ثبت و بخـش عمـومي هـاي لـت

و بدهي مي مديريت خزانه . كند هاي دولت را تعيين
هاي دولتي، براسـاس مـوازين قـانون درحال حاضر، شركت:هاي دولتي قانون شركت.4

و بعضي قواعد خاص در مورد عملكرد شركت و مقـررات تجارت هاي دولتي كه در قوانين
مـبه. كنند متفرقه وجود دارد، عمل مي هـا بـا اهوي كـه ايـن نـوع شـركت دليـل تفـاوت

هـا در مـواردي كـه بـا هاي بخش خصوصي دارند، الزم است عملكرد اين شـركت شركت
و واحدي .قرار گيرد قانون تجارت اختالف دارد، تحت قانون خاص

و ابعاد موضوع در ادامه برخي از مهمترين ويژگـي هـاي نظـام با توجه به اهميت
و مالي كشور كه بودجه سپس. انه محصول آنهاست تشريح شده استيي سالها اداري

و پيشـنهادهايي درباره هريك از موضوعات بررسي تفصيلي عنـوان بـه تر انجام شده
.هاي مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است اولويت

و مالي كشور برخي از ويژگي) الف  هاي نظام اداري
و تشكيالت دولت●  وسعت ساختار

م تعداد وزارتخانه و شركتها، نزديـك بـه 1360هاي دولتي كـه در اوايـل دهـه ؤسسات
از 350 براساس اطالعـات. دستگاه افزايش يافته است 1700دستگاه بوده است، به بيش

از مندرج در قوانين بودجه تعداد شركت  779به 1357شركت در سال 168هاي دولتي
دسـتگاه 3601غ بـر بـال 1393به عبارتي در سـال. رسيده است 1393شركت در سال

).5جدول(اند ها در ساختار كالن دولت وجود داشته استثناي دهياري اجرايي به
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ـ حوزه اقتصادي 39 بخش اول

 هاي موجود در ساختار دولت انوع دستگاه.5 جدول
18وزارتخانه

وها، مؤسسات، دانشگاهسازمان(مؤسسات دولتي 911...)ها
779هاي دولتيشركت

و سازمان 42تحت نظر مقام معظم رهبريهاينهادهاي غيردولتي
و شركت 595هاي تحت پوشش نهادهاي غيردولتيمؤسسات

20هاي بازنشستگيصندوق
1236هاشهرداري

3601هاي اجراييجمع دستگاه
26681هادهياري

و استان و اداره در مركز 97678تعداد واحدهاي سازماني نظير اداره كل
و بهزيستيتعداد واحدهاي عملياتي نظي 149386ر مراكز درماني، آموزشي

247064جمع واحدهاي سازماني
و برنامه:مأخذ .1394ريزي در سال گزارش سازمان مديريت

 تعداد كاركنان دولت●

مي 1395دولت در سال) جاري(اي بررسي اعتبارات هزينه  1.972دهد از مجموع نشان
هاي صرف هزينه) درصد44(ر ميليارد ريال هزا 872هزار ميليارد ريال اعتبار حدود

و سازمان پرسنلي كاركنان وزارتخانه و مؤسسات و ها و نهادهاي نظامي هاي دولتي
از اعتبارات) درصد17(هزار ميليارد ريال 345و حدود)6جدول(انتظامي خواهد شد 

و، نيز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان كشوري 1395در سال) جاري(اي هزينه
و والدين شهدا خواهد شد و حقوق جانبازان حالت اشتغال ).7جدول(لشگري

)1393(هاي اجرايي، بگيران دستگاه تعداد حقوق.6 جدول
 تعداد محل تأمين منابع عنوان

و سازمان وزارتخانه 2.034.000بودجه عموميهاي دولتي ها، مؤسسات
و انتظامي 600.000يبودجه عمومكاركنان نيروهاي نظامي

436.488منابع داخلي+ بودجه عموميهاي دولتي شركت
603.000منابع داخلي+ بودجه عمومينهادهاي عمومي غيردولتي

و مستمري والدين 312.000بودجه عموميحقوق حالت اشتغال ايثارگران
 3.985.488 جمع

.همان:مأخذ
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 40 »ها

و مستمري تعداد بازنشستگان، وظيفه.7 جدول )1393(هاي بازنشستگي، بگيران صندوق بگيران

 تعداد محل تأمين منابع عنوان

 1.247.000 درصد بودجه عمومي80 هاي بازنشستگي كشوري صندوق

 658.000 درصد بودجه عمومي98 صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح

 2.386.000 بودجه عمومي+ صندوق صندوق تأمين اجتماعي

 200.000 بودجه عمومي+ ندوقص هاي بازنشستگي ساير صندوق

 4.491.000 جمع

.همان:مأخذ

و پرهزينه اطالعات فوق نشان مي دهد كه نظام اداري كشور بسيار گسترده بودجه
هزار ميليارد 1.217(درصد اعتبارات عمومي كشور62شود به نحوي كه حدود اداره مي

و) ريال و بازنشستگان كشوري ميصرفاً براي حقوق شاغلين 1.شود لشگري هزينه

 تمركزگرايي مالي●

نمودار زير وضعيت تمركز مالي كشور ايران را در مقايسه با برخي كشورهاي منتخب
بر توسط بانك جهاني مبتني 2000تا 1972اين آمار كه براي دوره. دهد نشان مي

مي (GFS)آمارهاي مالي دولت هاي نظام داده يت دهد وضع محاسبه شده است نشان
. مالي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منتخب بسيار متمركزتر است

به هم به96طور متوسط حدود اكنون صورت ملي درصد از مصارف بودجه
مي تصميم و فقط گيري مي31درصد آن در بين4شود و استان كشور توزيع شود

مي به درصد از منابع29يابد، اين درحالي است كه حدود صورت استاني تخصيص
كه 1395عمومي دولت در اليحه بودجه سال  درصد آن از محل91استاني بوده است

.است» افزوده ماليات بر ارزش«

___________________________________________________________________________ 
و خـدمات«اي ماننـد شايسته ذكر است كه بخشي از اعتبارات فصول هزينه.1 نيـز بـراي» سـاير«و» خريـد كـاال

مي پرداخت هزينه هـاي پرسـنلي در بودجـه درصدي هزينه62بنابراين سهم. گيرد هاي پرسنلي مورد استفاده قرار
ميعمومي دو .شود لت، برآورد حداقلي محسوب
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ـ حوزه اقتصادي 41 بخش اول

 وضعيت تمركز مالي كشور ايران در مقايسه با برخي كشورهاي منتخب.2نمودار

.بانك جهاني: مأخذ

 وابستگي بودجه به نفت●

هاي متعددي وارد بودجه عمومي هاي اخير منابع ناشي از نفت از طريق رديف در سال
هاي اخير را نمايش حداقل وابستگي بودجه به نفت طي سال8جدول. اند دولت شده

حال الزم است توجه شود كه تأثير نفت بر بودجه فقط از طريق درآمد با اين. دهد مي
غي مستقيم نفت نيست بلكه به ازجمله(هاي اقتصادي رمستقيم در تمام بخشصورت

مي)ها ماليات به بعد، سهم 1391هاي نفتي از سال با تشديد تحريم1.دهد خود را نشان
و به و خوشبختانه ويژه ماليات درآمدهاي غيرنفتي ها در منابع عمومي افزايش يافته است

راقبت مجلس شورايم. وابستگي منابع بودجه عمومي دولت به نفت كاهش يافته است
و مهار هزينه هاي اسالمي از ادامه اين روند ضروري است كه شرط اساسي آن كنترل

تصويب قواعد مالي براي دوران برنامه ششم. است) هاي پرسنلي ويژه هزينهبه(دولت 
مند كردن رفتار مالي دولت ابزار مناسبي براي تداوم روند كاهش توسعه با هدف قاعده

ميجهوابستگي بود .شود به درآمدهاي نفتي محسوب
___________________________________________________________________________ 

و مزاياي بدين.1 و پرداخت حقوق  ترتيب كه دولت با استفاده از منابع حاصل از نفت اقدام به استخدام نيروي انساني
و مزاياي اين كاركنان را به شكل. كند آنها مي و به درآمدهاي مالياتي»ماليات«در مرحله بعد بخشي از حقوق ، كسر
و بخشي عالوه. كند واريز مي و هم طرف تقاضاي اقتصاد اثرگذار هستند بر اين منابع حاصل از نفت هم بر طرف عرضه

و تولي از درآمدهاي مالياتي كه از مصرف مي دكنندگان جمعكنندگان .شود متأثر از درآمدهاي نفتي است آوري
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 42 »ها

 وابستگي بودجه به نفت.8 جدول
)ميليارد ريال(

 عنوان
عملكرد
1392 

عملكرد
1393 

عملكرد
1394 

 قانون
1395 

638.197729.308580.116751.012جمع استفاده از منابع نفت در بودجه
92/2573/2333/2204/25)ميليارد دالر(جمع استفاده از منابع نفت در بودجه

24.62226.50032.60029.987)دالر به ريال(نرخ ارز
1.476.7731.778.2442.017.0782.943.937ها منابع بودجه عمومي در رديف

بر(منابع بودجه عمومي با احتساب رديف واردات اضافه
و منابع وردهآرقم بودجه فر و مازاد درآمد نفت هاي نفتي

)ها مندرج در تبصره
1.505.5701,778.2442.017.0782.943.937

4/424/352/365/25حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت
و گزارش: مأخذ و دارايي آمارهاي بودجه سنواتي .هاي عملكرد وزارت امور اقتصادي

طرح●  هاي عمراني نابساماني

به 1393تا 1376هاي طي سال اي اعتبارات هزينه نسبت عملكرد اعتبارات عمراني
به به از رغم نوساني بودن، در مجموع سير نزولي داشته است به نحوي كه 45تدريج

به براساس پيش 1376درصد در سال اين. خواهد رسيد1394درصد در سال16بيني
اي از منابع بودجه عمومي دولت صرف امور امر بدين معناست كه به تدريج سهم عمده

).9جدول(و سهم اعتبارات عمراني كاهش يافته است اي شده است هزينه

ايو هزينه) عمراني(اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي روند تحقق اعتبارات طرح.9 جدول
و عملكرد(  1394- 1376طي دوره) مصوب

)ميليارد ريال(

عنوان

 سال

هاي اعتبارات تملك دارايي
اي سرمايه

نسبت عملكرداي اعتبارات هزينه
بهع مراني
)درصد(اي هزينه

 درصد به قيمت جاريدرصد به قيمت جاري

 تحقق عملكرد مصوبتحقق عملكرد مصوب
1376 30.32120.285 6745.768 44.997 9845
1377 24.58917.655 7257.021 53.818 9433
1378 29.53527.202 9268.017 68.009 100 40
1379 26.38222.451 8584.966 85.865 101 26
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ـ حوزه اقتصادي 43 بخش اول

عنوان

 سال

هاي اعتبارات تملك دارايي
اي سرمايه

نسبت عملكرداي اعتبارات هزينه
بهع مراني
)درصد(اي هزينه

 درصد به قيمت جاريدرصد به قيمت جاري

 تحقق عملكرد مصوبتحقق عملكرد مصوب
1380 36.62023.510 64104.538104.772100 22
1381 72.68254.028 74156.020147.57295 36
1382 85.20957.772 68181.864178.25598 32
1383 99.16457.515 58222.340231.923104 25
1384 138.409110.73680 346.186330.88496 33
1385 176.102138.12878 407.512415.793102 33
1386 184.438141.70577 399.400421.334105 32
1387 214.004203.78295 670.696563.59084 29
1388 283.953174.10161 591.346593.784100 29
1389 316.900206.40565 732.908705.38896 29
1390 349.749249.12971 897.920824.03092 26
1391 384.602136.69636 997.151889.99389 18
1392 386.477203.33353 1.205.9261.197.64799 20
1393 412.508278.35267 1.493.3251.438.31696 19
1394473854248.424521.630.2281.500.5789216

 6997 سال19متوسط تحقق در
.آمارهاي بودجه سنواتي:مأخذ

در اصالح نظام بودجه●  ريزي نقش مجلس شوراي اسالمي

ريزي را در دستور كار خود شود مجلس شوراي اسالمي اصالح نظام بودجه پيشنهاد مي
مي6اصول. قرار دهد به گانه زير :صورت هدفمند به نتيجه برساند تواند اين اصالحات را

عم.1 ومي در جهت تأمين اطمينان از اقتصادي بودن، سازماندهي مديريت بخش
و مصرف منابع عمومي، و مفيد بودن فرآيندهاي وصول  مولد بودن، مؤثر

و برنامـه انداز، سياست هاي ساليانه در متن اسناد چشم بيني استقرار پيش.2 هـاي هاي كلي
و بازتو ميان و ثبات پايدار  زيع درآمدها،مدت با توجه به مسئوليت دولت در ايجاد رشد

و هدفمنـد هاي مالي در چارچوب ميـان هدايت سياست.3 و مـديريت مـؤثر مـدت
و بدهي درآمدها، هزينه و تأكيـد بـر اهميـت ها ها با صراحت، شفافيت، جامعيت، وحدت

و مصارف،  تراز حسابداري منابع
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و تالشزد هاي تمركز هاي مشاركت همگان از طريق استمرار برنامهي زمينه برابر.4 ايي
و استان براي انتقال توانمندي  ها، هاي دولت مركزي به واحدهاي مديريتي در مناطق

از بينـي، بهـره هاي پيش تجديد ساختار ماليه عمومي از طريق افزايش دوره.5 گيـري
و نتيجه بودجههاي تعهدي، نظام و نيز جداسازي نيازهاي اطالعـاتي ريزي برمبناي صفر نگر

بهقواي مقننه  و مأموريـت منظور بودجـهو مجريه از يكديگر هـاي ريـزي براسـاس وظـايف
و مديريتو براساس نيازهاي) براي قوه مقننه: سطح نخست(قانوني  بـا هـا هـدف سازماني

،)براي قوه مجريه:سطح دوم(گيري نتايج هاي مربوط به اندازه شاخصاستفاده از 
به افشاي اطالعات مربوط به مديريت ماليه.6 و ايجاد امكان دسترسي عام عمومي

و مديريت عملكرد سازمان و استقرار نظامي هاي اداري و حسابرسي كارگزاران هاي نظارت
.مستقل

بر مجموعه گانه فوق مبتني6ريزي در ايران برمبناي اصول نويس قانون بودجه پيش
شوراي هاي مجلس توسط خبرگان موضوع توسط مركز پژوهش مطالعات گسترده

1.اسالمي تهيه شده است

و اداري.2-8-1  عدم تمركز مالي

و جلب بر تقويت مسئوليت توسعه عدم تمركز در اداره امور بخش عمومي عالوه پذيري
و اجراي مأموريت و تخصيص منابع هاي قانوني مشاركت عموم به اقتدار دولت در تجهيز

ما سازماندهي متمركز يا غير. كند كمك مي اي در حقوق عمومي ليه عمومي مقولهمتمركز
اعمال حاكميت به قانونگذاري،.و متأثر از ساختار حاكميت سياسي است) اداري(

و اداري طبقه مي دادگستري، سياسي و اعمال مربوط به تصدي بندي هاي عمومي شود
. گيرد اغلب به سبب متابعت از قواعد حقوق خصوصي در حاشيه اعمال حاكميت قرار مي

و غير حاكميتدر اي يا محلي اقدامي هاي منطقه ريزي در دولت متمركز بودجه هاي فدرال
و مخصوص به خود  و مصارف مستقل و منابع و داراي مديريت مستند به قانون اساسي

و هند حوزه هاي غير عنوان مثال، در حكومتبه. است هاي متمركز كانادا، آمريكا، آلمان
و مأموري و بودجه(هاي عموميتعمل قواي حاكميتي براي سطوح) ازجمله ماليه عمومي

و منطقه و تعريف شده است كلي و در كانادا مسئوليت. اي تفكيك هاي مربوط به اتخاذ
___________________________________________________________________________ 

.هاي مراجعه فرماييد مركز پژوهش 10907براي اطالع بيشتر به گزارش شماره.1
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و اموري اجراي سياست و كيفري هاي پولي، مسائل دفاعي، روابط خارجي، قوانين تجاري
بر كه در قانون اساسي به حك آن تصريح نشده باشد و بازتاب مالي آن در عهده ومت مركزي

و پرورش، بهداشت، دولت. بودجه ملي است هاي استاني معموالً مسئوليت امور آموزش
و نهادهاي شهرداري را بر و مالكيت، تأمين اجتماعي در آلمان نيز. عهده دارند حقوق مدني

و دولت و مجموعه قوانين ايالتي محلي هاي ساختار حاكميت ملي تحت قوانين فدرال
مي)ها شهرداري( و هر قسمت داراي بودجه شكل  اي جدا از بودجه دولت مركزي گيرد

و در عراق دولت فدرال نيز هر كدام بودجه. است از در هندوستان دولت مركزي اي مستقل
مي هاي ايالت بودجه و اجرا .كنند هاي تابعه تنظيم

و غير حاكميت اخ فدرال نيز در دهه هاي متمركز هاي ير براي توسعه مشاركتهاي
و بهره هايي در محدوده متمركز به انتخاب روش هاي غير گيري از مديريت اجتماعي

و قوانين موضوعه خود پرداخته عنوان نمونه، هر چهار كشوربه. اند ساختارهاي سياسي
و غير و فنالند اختيارات گسترده متمركز و اي به بخش فدرال سوئد، نروژ، دانمارك ها

به شهرداري و حمايت اجتماعي را و اداره اموري همچون آموزش، بهداشت ها تفويض
اند يا در فرانسه شوراهاي محلي قادر به صدور احكام مخصوص به خود آنها محول كرده

هاي محلي در اين كشور دولت. هستند؛ اما وضع قانون منحصر به دولت مركزي است
ميتوانند در چارچوب شرايطي كه قانو مي كند از درآمدهاي محلي استفادهن تعيين

و پارلماني است، در ژاپن دولت داراي سه سطح ژاپن نيز كشوري غير. كنند فدرال
هاست اما قدرت اجرايي در اختيار هيئتو شهرداري) يا استاني(اي مركزي، منطقه
س هاي محلي يا نهادهاي غير در زالندنو هم دولت. دولت قرار دارد اختار آنها فدرال كه

مي به توانند در حاشيه حكومت مركزي درآمدهاي موجب قانون معين شده است
و مصرف كنند عملياتي، جريمه و برخي ديگر از درآمدها را وصول در اين كشور،. ها

و اين دولت منبع اصلي درآمد دولت مي هاي محلي ماليات بر اموال است توانند براي ها
و آرژانتين ادارات.و وصول كنند ها عوارض وضع مالكان زمين باالخره در تركيه، لهستان

و واحدهاي محلي اطالعات مربوط به بودجه خاص استاني، شهرداري را ها هاي خود
مي تنظيم مي و در بودجه دولت مركزي . گنجانند كنند

ريزي با اصول هاي معمول عدم تمركز در بودجه در ايران، بررسي تطبيقي سياست
و نارساييقانون  و مباني حقوق اداري حاكي از وجود مسائل . هاي متعدد است اساسي

اصوالً با توجه به ساختار متمركز حاكميت در قانون اساسي، كاربرد واژه عدم تمركز
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و درخور انتقاد است در. نوعي مسامحه در تعبير و تراكم امور البته گاه تنوع وظايف
م دولت ايجاب مي بهكند كه يك يا چند صورت قانوني از مركزيت أموريت عمومي

و به مؤسسه)ها وزارتخانه(اجرايي دولت  قانون. هايي بيرون از دولت واگذار شود خارج
و حدود استقالل مؤسسه مورد نظر را تعيين  واگذاري، چگونگي مديريت، سازمان اجرايي

و گاه قواي(مجريه قوه» اعمال سياستي«ها كه اغلب در حوزه گونه مؤسسه اين. كند مي
مي) جمهور يا رئيس(و تحت مسئوليت وزير مربوط) قانونگذاري يا قضايي گيرد شكل

و نمونه داراي سابقه و حال كشور است، اما نوع اي طوالني هاي متعددي در گذشته
و واگذاري امور اجرايي به مسئوالن محلي وجود دارد كه موضوع ديگري از تراكم زدايي
و چگونگي آن نه از طريق قانون» اعمال اداري«در حوزه تفويض اختيار و حدود بوده

مي بلكه توسط مقام تفويض يا. شود كننده مشخص در اين شيوه ضرورت وضع قانون
و اعتبار زماني موضوع  و محدوده صالحيت ايجاد شخصيت سازماني مستقل منتفي است

ندهي نظام عدم تمركز براي سازمارو، ازاين. كننده است تابع تشخيص مقام تفويض
با جلب مشاركت و افزايش توان اجرايي دولت در ايران ضرورتي است كه هاي عمومي

و مسئوليت ترك روش هاي هاي كنوني، وضع تعاريف شفاف، تعيين حدود اختيارات
و در  و مقررات متناسب در محدوده قانون قابل تفويض صورت نياز، تصويب قوانين
و با استف مي هاي كشورهاي غير اده از تجربهاساسي .شود متمركز ديگر تأمين

در حوزه تمركزاقداما●  زدايي ماليت مجلس

به اقداماتي كه مجلس مي و بودجه انجام دهد با توجه تواند در زمينه اصالح نظام برنامه
: اختياراتش عبارتند از

كشـور ازجملـه ريـزي اصالح قوانين موجود در جهت كاهش تمركز نظـام بودجـهـ
بخشي بـه نظـام درآمـد هزينـه اسـتاني، ريزي كشور در جهت تعادل اصالح قانون بودجه

و تمركز انتظام  زدايي آن، بخشي به نظام مالي
تـوان گفـت كـه نويس اليحه مديريت جامع شهري، مـي با توجه به محتواي پيشـ

م  و تفكيـك آن از امـور ملـي گـام همـي در ايـن جهـت اين اليحه با تعريف امور محلي
و توانمندسازي مديريت در سـطح محـل را مـورد توجـه قـرار داده اسـت  . برداشته است

و تصويب اين قانون توانـد بـهمي) با انجام اصالحات الزم(تقديم اين اليحه توسط دولت
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و توانمندسازي مديريت محلي در محدوده شهرها كمك كند شايان ذكر است(گسترش
ت در محدوده خارج از شهرهاست كه پيشـنهاد مربـوط بـه آن در قسمتي از وظايف دول

).بخش امور زيربنايي آمده است

 هاي عمراني ساماندهي طرح.3-8-1

(، دچار نوعي تشتت در نظام مقرراتگذاري هستند»هاي عمراني طرح«  حتي تعريف.
د سازوكار ناكارآم). قانوني آن در چندين قانون مصوب دچار نوعي سردرگمي است

و اجراي اين طرح و كشاكش ذينفعان براي متمايل ساختن منابع اين طرح تعريف ها ها
رسيدن از وضعيت كنوني به يك نظام. هاست هاي اين طرح نفوذ خود از چالش به حوزه

نظام» هاي مكانيسم«يا انواع» سازوكار«مطلوب، نيازمند اقدامات بنيادي براي اصالح 
و اجرايي كشور است و اصالح مكانيسم. فني هاي عمراني راه واقعي هاي طرح شناسايي

و مهمترين مسا ساماندهي طرح هاي احداث بخش عمومي، لي كه در پروژهئهاي عمراني
و نظارت است، به شرح زير است :نيازمند پژوهش، سياستگذاري

و تصويب پروژه) فاز(در گام.1 كه براساس مطالعات جهاني مهمترين(تعريف
و افزايش ارزش در پروژه حلقه ):هاي عمراني است كنترل

و توسعه الزام دولت.1-1 و تدوين، بهبود پياپي ها بر اجرا مطالعات آمايش سرزمين
و تركيب پروژهو انتشار سند آمايش كشور، همراه الزام به سازگاري پروژه آثار(ها ها

.براساس اين سند) تجمعي
اي الزام دولت.1-2 و ترجيحات تمامي اد سازجها به ها ذينفعان پروژهوكار شناسايي نظرات

و روش .است جهاني يكي از الزامات اجراي هر پروژه يافته هاي توسعه كه امروزه در كشورها
مس.1-3 و مدني عوامل تصميم وليت حرفهئوضع قوانين صريح براي و اي ساز
).و مجريان پروژهشامل مهندسان مشاور(ها تعريف پروژهگير تصميم
هر اصالح ساختار انجام مطالعات توجيهي پروژه.4-1 و ممنوعيت انجام مطالعات ها

و  پروژه توسط مجريان همان پروژه از طريق واسپاري فاز مطالعات به سازمان برنامه
و تبديل مطالعه به عدد(بودجه   شده سازي وضع كنوني در عمل باعث انحراف مطالعات
و اجرايي كشور، مهندس مشاور مطالعهدرحال. است حقي كه طبق نظام فني توجيهي،

هاي يك از مراحل بعدي پروژه را ندارد اما مجري طرح كه در تمام بخش دخالت در هيچ
 !).كندمي بعدي دخالت دارد، نتايج مطالعات توجيهي را نيز تعيين
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هايي توجيهي طرحها الزام قانوني براي دسترسي عمومي به تمام گزارش.5-1
و نيز گزارش ارزيابي تمام طرح عمراني كه از محل وجوه عمومي تغذيه مي هاي شوند

.محيطي زيستآثار مشمول ارزيابي 
 جانبه هاي تأمين منابع مالي جديد از طريق بسترسازي همه روش توسعه.2

:ها، از طريق منظور امكان بخش خصوصي براي تأمين منابع مالي پروژه به
دا.1-2 و جلب اطمينان بخش بلندمي جامع براي ايجاد ثباتئتصويب قانون مدت

و سرمايه  گذاري، خصوصي براي مشاركت
ازاي تأمين ايجاد امكان قانوني تملك انواع متناسبي از عين يا منفعت، مابه.2-2

 منافع مالي توسط بخش خصوصي،
ت.3-2 در ازاي(عهدات بخش خصوصي تمهيدات قانوني الزم براي ضمانت اجرايي

 هاي مبادله، در عين رعايت كاهش هزينه) كسب امتيازات فوق
و تشكيل كليه.3 به معامالت پروژه ارجاع تمام كارها و هاي عمراني صورت رقابتي

:شفاف از طريق
و نيز» قانون برگزاري مزايدات«و تدوين» قانون برگزاري مناقصات«تكميل.1-3

،»هاي مشاركتي كار پروژه قانون ارجاع«
به.2-3 و نظارت بر دولت به الزام و هاي نامه آيين هنگام كليه منظور بازنگري صحيح

و اجرايي قانون برگزاري مناقصات كه پس از بيش از يك دهه هنوز دچار مغايرت ها
و فني هستند .تعارضات شكلي، ماهوي

دولت پذير، از طرقي مانند توسعه هاي معامالتي نظارت الزام دولت بر روش.3-3
و نظارت بر پايگاه و سامانه الكترونيك .هاي معامالتي مربوطه ها

و اجرايي كشور از طريق.4 و مستمر بر بهبود نظام فني :نظارت جامع
و اجراي ساختار اندازه.1-4 و اجرايي كشور، طراحي و كارآيي نظام فني  گيري اثربخشي
هاي اجرايي مختلف در ارتقاي نظام فني، با توجه كت دستگاهنظارت بر مشار.2-4

با به گسترش دانش مربوطه در ميان تمام دستگاه و با توجه به تفاوت وضعيت كنوني ها
و بودجه«مدل  ،1351سال» قانون برنامه

و توسعه.3-4 فر تشكل تمهيد قانوني الزم براي تقويت يندآهاي بخش خصوصي در
ف و اجرايي كشورارتقاي نظام .ني
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 امور مالياتي.4-8-1
و سياست) الف و اهميت نظام مالياتي در اقتصاد  هاي كلي جايگاه

. در حوزه ماليه عمومي در اقتصاد، موضوع نظام مالياتي از اهميت خاصي برخوردار اسـت
اسـتفاده از ابزارهـاي. اهميت جايگاه نظـام ماليـاتي از چنـد منظـر قابـل بررسـي اسـت

هاي كنترلـي، تشـويقي، تعـديلي يـا تحديـدي نظام مالياتي در اجراي سياستسياستي 
و هاي مختلف اقتصاد، پيگيري سياست بخش فعاليت هاي مربوط به توزيع عادالنه درآمد

و كـاهش اتكـاي هاي حمايتي، تأمين منابع مالي بودجه ساير سياست هاي ساليانه دولت
و منابع بودجه ناپايدار نفتي از مهمترين كاركردهاي يك نظـام اي به درآمدهاي پرنوسان

مي مالياتي پويا به مي. رود شمار تواننـد اهميـت ايجـاد يـك نظـام ماليـاتي اين كاركردها
و كارآمد را در هر نظام اقتصادي توجيه كنند .منسجم

و در دستور كار بودن اصالح نظام مالياتي در چند دهه اخير، به رغم اهميت موضوع
و چالشنظام مال مي هاي ريشه ياتي اقتصاد ايران از مشكالت و فراواني رنج در اي برد كه

و ماليات بر ارزش ياتدو بخش مال مي هاي مستقيم .پردازيم افزوده، به آن

 هاي مستقيم ماليات●

. در اين قانون صورت گرفت 1394اي در سال هاي مستقيم اصالحيه در بخش ماليات
ستاني شده ايجاد بسترهاي مربوط به گذر از نظام ماليات محور اصلي اصالحات ياد

و مبتني سنتي به ماليات و مؤديان، هدفمند كردن ستاني مدرن بر اطالعات اقتصادي
و باال بردن ضمانت معافيت نظربه. كشور بود هاي اجراي قوانين مالياتي هاي مالياتي

در مي ن رسد و صورت اجراي كامل مفاد اين قانون عملكرد ظام مالياتي منطقي شده
ـ كه از سويي منجر به بي مي نقايص اين بخش و نارضايتي مؤديان و از طرف عدالتي شد

بهئديگر زا ـ برطرف شودل شدن درآمدهاي مالياتي دولت را .دنبال داشت
در اين بخش از نظام مالياتي دغدغه اصلي اين است كه بسترهاي اجرايـي شـدن قـانون

بينـي اسـت كـه از طرف مجريان فراهم نشود كه در ايـن حالـت قابـل پـيش جديد به موقع
و اصطكاك نظام مالياتي با مؤديان دوچنـدان شـود  ديگـر بـا توجـه بـه عبـارت بـه. مشكالت

و هـويتي مؤديـان، طراحي مدل جديد ماليات و اطالعات اقتصـادي ستاني براساس اظهارنامه
و در نهايـت الزام اصلي موفقيت اجرايي قانون جديد،  اجراي بـه موقـع طـرح جـامع ماليـاتي

و اگر ايـن مقـدمات  و فعاالن اقتصادي است و هويتي مؤديان تكميل بانك اطالعات اقتصادي
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سـتاني را دچـار سـردرگمي كـرده يـا ايـن تواند نظام اجرايي ماليات به موقع فراهم نشود، مي
كـ سيستم را مبتني و ساليق مميـزان ماليـاتي كنـد ه هـر كـدام از ايـن شـرايط بر تشخيص

پي تواند چالش مي و حتي اجتماعي را در و مشكالت اقتصادي .داشته باشد آفرين بوده
هاي مستقيم، رصد دقيق اجراي مفاد قانون رسالت اصلي مجلس دهم در ماليات

و برخي جزئيات فني مرتبط با اين قانون در بخش اجراي طرح جامع ماليات هاي جديد
.شده در آن استبينيك اطالعات اقتصادي پيشو تكميل بان

ارزش● بر  افزوده ماليات

و ات بر ارزشدر بخش قانون مالي و موضوعات قابل توجه، اندكي بيشتر افزوده مسائل
و اجراي قانون زيرا هاي مستقيم است، تر از قانون ماليات مسئله قدري پيچيده تصويب

به ات بر ارزشمالي ق افزوده انون مدرن مالياتي، بدون توجه به مختصات زماني عنوان يك
و  اجراي اين قانون، وضعيت متغيرهاي كالن اقتصادي، بدون ايجاد بسترهاي فرهنگي

و حتي بدون توجه به زيرساخت و نرم هاي سخت اجتماعي افزاري اجراي كامل افزاري
و و نتايج مطلوب و اين موضوع موجب شده است كه آثار مثبت اين آن، صورت گرفته

و ساير مزاياي آن در اقتصاد آشكار نشود . قانون محدود به كسب درآمد مالياتي شده
و رويه ياد شده در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در نهايت موجب بروز مشكالت

و هزينه مبادله در اقتصاد چالش هاي فراوان براي گروهي از فعاالن اقتصادي كشور شده
و شفاف اقتصادي باال برده استرا براي فعاال .ن مولد

افزوده تمام شده ات بر ارزشساله اجراي آزمايشي قانون مالي چند كه مهلت پنجهر
و دائمي كردن مربوط به اين قانون اما به دليل عدم آمادگي دولت در ارائه اليحه اصالح

در در موعد مقرر، عمالً اجراي اين قانون به و قالب قوانين بودجه صورت سه سال متوالي
بهتمدي و و چالشد شده . هاي اجراي اين قانون نيز تداوم داشته است تبع آن مشكالت

افزوده به شكل موجود هزينه مبادله در اقتصاد ايران ات بر ارزشتداوم اجراي قانون مالي
و نواقص فني قانون ياد شده هزينه تمكين مؤدي و متأسفانه برخي جزئيات ان را باال برده

. در اين بخش از نظام مالياتي را افزايش داده است
و مؤديان قانون ماليـ فر ات بـر ارزش با توجه به دامنه گسترده ذينفعان و ينـدآافـزوده

و فعـاالنربودن تعداد دفعات ارائه اظها نسبتاً پيچيده آن، باال نامه مالياتي از طرف مؤديـان
ا و رسيدگي به آن از طرف سازمان افـزاري هاي سخت مور مالياتي، نبود زيرساختاقتصادي
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افزاري مورد نياز اجـراي كامـل ايـن قـانون، مقاومـت برخـي از مؤديـان درخصـوصو نرم
و مالي ناشي از اجراي اين قـانون، سـخت شـدن شـرايط بـراي جـوالن  شفافيت اقتصادي

و و عيان شدن بخش قابل توجهي از اقتصادي زيرزميني مي...كاالهاي قاچاق تـوان قـانون،
و مسائل حاشيه ات بر ارزشمالي به افزوده عنوان يكي از مـواردي معرفـي كـرد كـه اي آن را

و ظرفيت بحران هاي پراكنـده اصـناف البته اعتصاب. آفريني در اقتصاد ملي را دارد استعداد
و چالش هاي آنها درخصوص ايـن قـانون در سـنوات گذشـته مختلف درخصوص مشكالت

ات عمومي اصالح قانون ماليـ اساس الزم است كه در بخش ماليه بر اين.ستشاهد اين ادعا
هـاي بـر جلـوگيري از بـروز تـنش اين اقدام عالوه. افزوده مدنظر مجلس قرار گيرد بر ارزش

و اجتماعي احتمالي مربوط به حواشي اين قانون، مي تواند آثار مثبـت ناشـي از اجـراي اقتصادي
ق و كامل قانون ياد شده در در الب افزايش درآمدهاي مالياتي، ايجـاد شـفافيت مـالي اقتصـادي

و بخش به... هاي مختلف اقتصاد، تحديد قاچاق .طور همزمان در پي داشته باشد را

 نقش مجلسو الزامات تحقق راهبردها)ب
 هاي مستقيمدر حوزه ماليات●

و رصد اجراي اصالحات مطلوب قانون ماليات مستقيم مصوب .1394 پيگيري

 هاي غيرمستقيمدر حوزه ماليات●

و افزوده با هدف ايجاد بسترهاي سخت اصالح مواردي از قانون ماليات بر ارزش.1 افزاري
 افزاري اجراي كامل آن، نرم
و مالياتي در قانون ماليات بر ارزش.2 افزوده طراحي ابزارهاي مناسب سياستگذاري مالي

شر براي شكل و فرابخشي با هدف مديريت گيري ارتباط ميان ايط اقتصادي بخشي
 متغيرهاي اقتصادي،

.افزوده مي كردن قانون ماليات بر ارزشئدا.3

 هاي دولت مديريت بدهي.5-8-1
 هاي دولت داليل مهم بودن مسئله بدهي) الف

:هاي بخش عمومي از سه بابت براي اقتصاد ايران اهميت دارد مسئله بدهي
و وخــيم، درصــورت عــدماوالً تــر شــدن اوضــاع، اكثــر كنتــرل رونــد ايجــاد بــدهي
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و از اين بابـت داراي اتفاق شاخصبه قريب هاي بدهي كشور وارد ناحيه بحران خواهد شد
.زايي ملي است پتانسيل بحران

بهثانياً دليل امكان رفع بخشي از تنگناي مالي بانكي مرتبط با نيازهاي بخش،
ميها غيردولتي، رفع مشكل بدهي تواند محرك رشد اقتصادي قابل توجه باشدي دولت

.و از اين بابت داراي پتانسيل جهش ملي است
بهثالثاً و مالي، امكان دليل آنكه درصورت وارد شدن شوك، هاي مختلف كالن

خروج نشانگرهاي بدهي از حالت عادي وجود دارد، اقتصاد كشور از اين بابت در مقابل 
به. اوم استهاي خارجي غيرمق شوك به در نتيجه، بهبود اين اوضاع طور مستقيم
.سازي اقتصاد كشور خواهد انجاميد مقاوم

 مالحظات مربوط به اقتصاد مقاومتي)ب

ازو بوده ضعيف اقتصادي هاي شوك مقابلدر ايران اقتصاد بدهي پايداري هاي شاخص
شناسي عنوان مثال، آسيبهب. است داده قرار آسيب معرضدررا ايران اقتصاد منظر، اين

مي هاي بدهي ايران در مقابل انواع شوك مقاومت شاخص دهد كه شاخص نياز ها نشان
و شوك  تأمين مالي در ايران در مقابل هر پنج شوك نرخ ارز، نرخ بهره، تراز اوليه، رشد

و مقاومت خاصي ندارد تعهدات محتمل عدم. الوقوع در آستانه خطر قرار خواهد گرفت
از قاومت وضعيت شاخصم  شدن بدتردرصورتكه است خطرناك آنجا هاي تعهدات

.شد خواهد ارزيو بانكي بحران موجبو يافته گسترش بازارها سايربه اوضاع،
سياستگذار براي سياستگذاري فضاي احتمالي ممكن، هاي محدوديت دليلبه همچنين،

ازجمله ديگري متعدد واردم توانمي فهرست اينبه. خواهد يافت شدت كاهش به
و بين ريسك را هاي سياسي .كرد اضافه نيز المللي

 هاي دولت وضعيت بدهي)ج

و شركت هاي نسبت بدهي ناخالص داخلي بخش عمومي شامل مجموع بدهي دولت
براساس1.درصد است44درحال حاضر نزديك (GDP)دولتي به توليد ناخالص داخلي 

___________________________________________________________________________ 
در بدهي رقم. است بوده تومان ميليارد هزار 1218 جاري قيمتبه گذشته سال پاياندر داخلي ناخالص توليد.1

و دولت خود بدهي تومان ميليارد هزار 196 رقم است كه از اين بوده تومان ياردميل هزار 540بر گذشته بالغ سال
 نيز نفت شركت بدهي. است دولتي بجز شركت نفت هاي شركتبه مربوط ديگر تومان ميليارد هزار 180از بيش
.شودمي برآورد) تومان ميليارد هزار 165 تقريبي معادل( دالر ميليارد55بر بالغ رقمي
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در الگوسازي هاي مجلس، در شرايط خوشبينانه سالي مركز پژوهش هاي انجام شده
مي1حداقل  به واحد درصد به اين شاخص اضافه كه گونه شود به توليد شاخص بدهياي

و درصورت وارد نشدن شوك خاص به اقتصاد، به احتمال در ميانناخالص داخلي  مدت
. گرفتقرار خواهد درصد50زياد در پايان برنامه ششم باالي 

 هاي آتي داخلي در سال هاي احتمال نسبت بدهي به توليد ناخالص صدك.3دار نمو

.محاسبات تحقيق: مأخذ

يا شوكدرصورت اعمال براساس همين الگوها، و مالي داخلي هاي مختلف كالن
به وضعيت بدهي بيروني و شدت مخاطره ها ن2/1تا8/0از آميز اخالص داخلي برابر توليد

در(همچنين، شاخص نياز تأمين مالي. قابل افزايش است مبالغ الزم براي تأمين مالي
نيز GDPبه) عالوه مبالغ الزم براي تأديه تعهدات پيشين در سال جاري سال جاري به

حد غيرمجاز اين شاخص براساس استانداردهاي جهاني. درصد است10اكنون حدود هم
ازجمله بروز(شاخص، درصورت وارد نشدن شوك خاص به اقتصاد اين. درصد است 15

به)المللي تورم شديد يا رشد منفي شديد در نتيجه ركود يا بروز بحران بين احتمال،
قرار خواهد گرفت كه باالتر درصد20اندكي باالي مدت در نزديكي رقمي در ميان زياد،

ماها شوك درصورت بروز.از حد مجاز است و آميز اين شاخص نيز مخاطرهليي كالن
و بيشتر درصد35بااليو تا شده  .قابل افزايش استهم توليد ناخالص داخلي
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مي مجلس در مورد بدهي)د  تواند بكند؟ هاي دولت چه

براي افزايش درجه پايداري مالي در اقتصاد ايران، الزم است كه در مورد ميزان ايجاد.1
به براي بخش عمومي) بدهي(تعهدات  روش پيشنهادي تحقيق. عمل آيد احتياط الزم

به هاي ميان براي اين كار، تعيين سقف بدهي مالي در برنامه و در صورت خاص مدت تر
به بودجه صورت قاعده مالي دائمي از نوع قاعده بدهي ناظر به بودجه هاي ساليانه يا
ميبه. است كه عنوان مثال پايداري مالي بخش در راستاي توان دولت را مكلف كرد

و مصارف اين بخش را به هاي برنامه اي تنظيم كند كه در طي سال گونه عمومي، منابع
و شركت«ششم توسعه، شاخص  هاي دولتي به توليد مجموع بدهي ناخالص دولت
و«و شاخص» درصد50ناخالص داخلي حداكثر  مجموع نياز تأمين مالي ناخالص دولت

منظور از بدهي. باشد» درصد30ناخالص داخلي حداكثر هاي دولتي به توليد شركت
و بلندمدت بدون در نظر هاي ايجاد شده اعم از كوتاه ناخالص، تمام بدهي گرفتن مدت

و دارايي و منظور از نياز تأمين مالي ناخالص، مجموع تراز عملياتي هاي دولت است
و سود بدهي ش مبالغ الزم براي بازپرداخت اصل ده در سال جاري بدون در هاي سررسيد

.هاي دولت است گرفتن دارايي نظر
و كاهش آسيب.2 مي پذيري در راستاي پايداري مالي شود هاي احتمالي، پيشنهاد

به ترين شكل ممكن، ثبت، جمع آمارهاي بدهي كشور در جامع و و آوري روز شود
اق. بيني شود اعتبارات اين بخش در قوانين بودجه سنواتي پيش هماين اكنون توسط دام

.كند وزارت اقتصاد درحال پيگيري است كه توجه بيشتري را طلب مي
در راستاي اعتماد بخش خصوصي به اسناد بدهي ايجاد شده توسط دولت در راستاي.3

و سود اوراق به در گشايش مالي، منابع الزم براي بازپرداخت اصل صورت صريح
.هاي ساليانه ذكر شود بودجه

هاي دولتي، دولت، شركت(است ايجاد بدهي در هر كدام از اجزاي بخش عمومي الزم.4
.، تحت نظارت مستقيم سياستگذار قرار گيرد)نهادهاي عمومي غيردولتي

هاي پيشنهاد شده الزم است كه براي اقتصاد ايران براي تحقق مجموعه سياست
و در بودجه يك چارچوب ميان .ي ساليانه رعايت شودها مدت مديريت بدهي تدوين شده

مي اما در كوتاه و تصويب اليحه برنامه ششم توسعه مدت توان در چارچوب بررسي
.قواعدي براي هريك از بندهاي چهارگانه فوق به تصويب رساند

www.publicpolicy.ir



ـ حوزه اقتصادي 55 بخش اول

 سهام عدالت.6-8-1

سهام عدالت با هدف گسترش مالكيت عمومي در جهت بهبود تأمين اجتماعي مردم،
وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل سياستقانون اجراي)38تا34(براساس مواد 
سال از طرح موضوع10درحال حاضر با وجود گذشت ). 1387مصوب(شكل گرفت 

بندي مشكالت در دسته. سهام عدالت، مشكالت آن تاكنون به طور كامل حل نشده است
د ولت هر چه سهام عدالت، برخي مشكالت مربوط به حوزه اجراست كه الزم است

دسته دوم مشكالت مربوط به حوزه تقنيني. كندتر موارد مذكور را ساماندهي سريع
به. است و تجربياتي كه از روند فعلي سهام عدالت تا در اين بخش نيز بايد مالحظات

كنندگان اليحه قرار گيرد تا ساختار طرح سهام امروز كسب شده است مدنظر تنظيم
ا. عدالت سامان يابد و چالشدر و دامه وضعيت موجود طرح سهام عدالت هاي موجود

.قرار گرفته است روي اين طرح، مورد بررسي پيش

 اهميت مسئله) الف

و افزايش انتظارات اجتماعي پس از ده سال از● شمول بيش از نيمي از جمعيت كشور
 آغاز طرح،

هايي كه طي سالوچهارم قانون اساس هاي صدر اصل چهل بخشي از مهمترين شركت●
اين. اند در سبد سهام عدالت قرار دارند متمادي با درآمدهاي نفتي در كشور ايجاد شده

، فوالد، سيمان ها در بازارهاي مهمي مانند پااليش، پتروشيمي، برق، بانك، بيمه شركت
.حضور دارند...و
و● احتمال عدم ساماندهي صحيح سهام عدالت باعث گسترش نارضايتي اجتماعي شده

در مقابل، ساماندهي صحيح سهام. افزايش شكاف طبقاتي را به همراه خواهد داشت
.تا تنگناي مالي دولت كاهش يابد تواند به فرصتي تبديل گردد عدالت مي

 وضعيت موجود)ب

كه هاي شركت پنجم واگذاري ارزش ريالي حدود يك:ارزش سهام عدالت● هاي دولتي
. فروخته شده است، به طرح سهام عدالت اختصاص يافته است تاكنون 1380از سال 

و 1385هاي دولتي به سهام عدالت از سال واگذاري سهام شركت معادل شروع شد
.ميليارد ريال است 303.804
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با 1395تا خرداد 1385مشموالن طرح از ابتداي سال:مشموالن طرح● برابر
.نفر است 49.132.251

شركت دولتي در پرتفوي سهام عدالت68در مرحله اول تعداد:تپرتفوي سهام عدال●
و درحال حاضر8وارد شده كه از اين تعداد،  شركت از پرتفوي سهام عدالت حذف شدند

35شركت، تنها60از اين. شركت در پرتفوي سهام عدالت وجود دارد60در مجموع 
و غي25شركت در بورس پذيرفته شده به عبارتي عليرغم.بورسي هستندرشركت
ها هنوز هاي دولتي در قالب سهام عدالت، اين شركت واگذاري بخشي از سهام شركت

و در گزارش و ماهيت حقوقي خود را از سهامي خاص به سهامي عام تغيير نداده ها
همچنين از بين. ها، ماهيت سهامي خاص عنوان شده است هاي مالي اين شركت صورت

ار60اين  به49زش سهام شركت، و قيمتگذاري شركت صورت قطعي تعيين قيمت شده
. شركت به بعد موكول شده است11سهام 
و تعاوني گذار هاي سرمايه شركت●  اجراي زمان ابتداي از:شهرستاني عدالت استاني

 شركت 344 تعدادو استاني گذار سرمايه شركت30 تاكنون، عدالت سهام توزيع طرح
شركت موجود در پرتفوي سهام60سهام. است شده تشكيل شهرستاني عدالت تعاوني

گذاري استاني هاي سرمايه عدالت، براساس جمعيت مشمول هر استان به شركت
و اين شركت تخصيص داده مي را هاي عدالت شهرستاني، سهام ها از طريق تعاوني شود ها

مي در اختيار سهام .دهند داران قرار

 مشكالت)ج
 شناسايي روش●

بهروشي كه براي شن كار رفته است، عمدتاً وارد اسايي مشموالن طرح سهام عدالت
براي مثال مشموالن طرح شهيد. كردن اقشار مختلف در حوزه مشموالن بوده است

و بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل، شاغالن دستگاه هاي رجايي، مددجويان كميته امداد
و كاركنان شاغل شهردارياجرايي، بازنشستگان كش و وري، لشگري، تأمين اجتماعي ها

و ظاهراً شناسايي ...  قانون)34(ماده(دهك درآمدي مصرح در قانون6بوده است
.هاي علمي نبوده است بر روش، مبتني)ها اجراي سياست
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 پرتفوي سهام عدالت●
 سـهام درصـد مشـمول، هـاي شـركت مورددر عدالت سهام سبد نبودن نهاييبر عالوهـ

 طي مصوبات هيئت وزيران نيـز عدالت سهام طرح بابتها شركت برخي از اين تخصيصي
.كندمي تغيير

 اجـراي قـانون)2( مـاده2 گـروه هـاي شـركت واگـذاري درخصـوص قانونگذار تكليفـ
 سـهام پرتفـويدر نيز1 گروه هاي شركتاز برخي سهامو است نشده رعايتها سياست

.دارد وجود التعد
و هـا شـركت برخي نشدن قيمتگذاريـ برخـي قيمتگـذاري در پرتفـوي سـهام عـدالت

تبصـره(قـانون)34(مـاده»1«ها توسط هيئت واگذاري بدون توجه بـه تبصـره شركت
).بود خواهد بورسدر سهام نقدي فروش قيمت قيمتگذاري، مبناي:»1«
و عدم تسـويه كامـل هاي تدريجي بودن فرآيند واگذاري شركتـ دولتي در طرح مذكور

.مطالبات دولت تاكنون

و تعاوني گذاري هاي سرمايه شركت●  شهرستاني عدالت استاني
 اعتبـاراتي دولتتا شده موجب باال، اجرايي هاي هزينه ايجادوها تعاوني اين زيادـ تعداد

 دهد، تخصيصها تعاوني اينبه) طرح اجراي ابتدايي هاي سالدر خصوصبه( را
در هـاي سـرمايهو شـركت هـا تعاونيييآكارـ عدم در مـديريت اعمـال گـذاري اسـتاني
 فني،و توليدي هاي فعاليتدر كافي تخصصو اطالعات فقدان دليلبهها شركت
 شهرستاني، هاي تعاونيو گذاري سرمايه هاي شركت كاركرد نحوهدرخصوص قانون شفافيتـ عدم

.شركت وظايف انجامدر پذير سرمايه هاي شركت براي ديريتيم مشكالتـ ايجاد

 سازي سهام عدالت براساس مدل فعليآزاد●
و فرآينـد ورشكسـتگي شـركت هـايـ هيچ سازوكاري براي چگونگي برگـزاري مجـامع

از يي ايـن شـركتآگذاري استاني در جهت حفظ كار سرمايه و جلـوگيري مخـاطرات هـا
.يني نشده استب اخالقي مديران پيش

دليـل عـدم سهام عـدالت بـهـ احتمال به وجود آمدن نارضايتي اجتماعي پس از آزادسازي
و شهرستاني سهام عدالت، امكان نظارت مردم بر هيئت مديره شركت  هاي تعاوني استاني

.ها هاي متفاوت در سهام عدالت ميان استانـ قيمت
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ها ساير چالش●

و رانت در مد بهل فعليـ وجود فساد  دليل نظارت ضعيف، سهام
برـ عدم پاسخگويي مديران منتخب در شركت و ضعف نظارت ها در قبال ذينفعان اصلي

 ساختار كلي طرح،
 پذير در انجام وظايف شركت، هاي سرمايهـ ايجاد مشكالت مديريتي براي شركت

عآـ عدم تبيين سازوكار مشخص در قانون براي فر  دالت،يند واگذاري سهام
ـ نبود مالحظاتي در قانون در نحوه ساماندهي سهام عدالت در بازار سرمايه پس از

.آزادسازي سهام

 برخي از راهبردهاي پيشنهادي)د

و در اولويت آن است كه قبل از هر اقدامي درخصوص سهام عدالت، ابتدا نكته مهم
شو وضعيت شركت و شفاف .دهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت مشخص

هايي كه بخشي از سهام آنها به طرح اوالً پرتفوي اين طرح نهايي شود، ثانياً شركت
و بازسازي ساختاري را طي كنند؛  سهام عدالت اختصاص يافته است، بايد مراحل اصالح

وچهارم قانون هاي كلي اصل چهل دقيقاً براساس آنچه كه در قانون اجراي سياست
مش اساسي درخصوص شركت .بيني شده است مول واگذاري پيشهاي

و نهايي كردن جامعه هدف است طور كه در بخش همان. اقدام بعدي، مشخص
در. ها نيز مطرح شد، مشموالن طرح سهام عدالت نهايي نيستند چالش همچنين
هاي به كار برده شده در شناسايي مشموالن، اهداف سهام عدالت نظير پوشش روش
بههاي پايين درآم دهك و گسترش مالكيت عمومي دي منظور تأمينبه منظور فقرزدايي

طور كامل تأمين نشده است كه الزم است براي دستيابي به اينبه عدالت اجتماعي
پس از انجام اين دو اقدام مهم، دولت. اهداف، مشموالن طرح مورد بازنگري قرار گيرند

هاي ني كند كه با در نظر گرفتن چالشبي اي سازوكاري را پيش تواند در قالب اليحه مي
و پيش و از اين طرح ذكر شده، مشكالت موجود روي سهام عدالت را مرتفع گرداند

و يي بنگاهآعنوان فرصتي براي گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، افزايش كار به ها
.توزيع ثروت بهره گيرد
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و مزايا در كشو.7-8-1 ر ساماندهي نظام پرداخت حقوق

و گستره نزديك به و4نظام اداري كشور با حجم ميليون نفر5/2ميليون نفر شاغل
و وظيفه و مزايا را در درون خود بازنشسته بگير بايستي عدالت در زمينه پرداخت حقوق

بر اينكه با اصول متعدد عدم توجه به اين موضوع مهم عالوه. مورد توجه جدي قرار دهد
د بيقانون اساسي مغايرت انگيزگي در نيروي انساني ارد، سبب ايجاد تبعيض،

و هاي اجرايي، كاهش كيفيت خدمات، افزايش هزينه دستگاه هاي عمومي، تشديد فساد
و ايجاد رانت و بخش عمومي از نيروهاي كارآمد هاي نامشروع، تهي شدن نظام اداري

و در نتيجه ضعف در ساي و حاكميت ر نظامات متخصص، افزايش شكاف بين مردم
و اقتصادي كشور خواهد شد .سياسي، اجتماعي، فرهنگي

و چه در سطح نظام پرداخت كشور از وضعيت مناسبي چه در سطح مديران حرفه اي
قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه با هدف تحت پوشش. كارمندان برخوردار نيست
م قرار دادن تمام دستگاه و مقررات به 1386ختلف در سال هاي اجرايي داراي قوانين

و هنوز دوره آزمايشي خود را سپري مي كند نه تنها اين وضعيت را بهبود تصويب رسيد
و مستثنياتي كه به  نبخشيد بلكه به جهت اشكاالت وارد بر قانون، عدم اجراي صحيح آن

و پس از آن  وبه(قانون در زمان تصويب آن موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي
طوري كه نظام پرداختبه. زده شد عمالً بر مشكالت موجود افزود) هيئت وزيران مصوبات

در در كشور به نظامي چند پاره تبديل شده است كه هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي
و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از سازوكارهاي  اختيار، درآمدهاي اختصاصي

و حتي غيرقانوني به كا ميقانوني و مزايا پرداخت اين موضوع. كند رمندان خود حقوق
و كاركنان برخي دستگاه هاي قابل توجهي برخوردار ها از دريافت سبب شده است مديران

و كاركنان برخي دستگاه و پرورش از حداقل باشند هاي هاي اجرايي نظير وزارت آموزش
ه قانون مديريت خدمات كشوري عنوان مثال عليرغم اينكبه. بهره بمانند قانوني نيز بي

و مديران عامل آن دسته از شركت سازوكار پرداخت حقوق اعضاي هيئت هاي دولتي مديره
براساس(بيني كرده است پيش)72(مانند را در ماده را كه در اختيار دولت باقي مي

عم) 1395محاسبات انجام شده تا سقف ماهيانه يكصدوسه ميليون ريال در سال  ل اما در
و كاركنان برخي نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخت. چنين نيست و امتيازات مديران ها

نظير سازمان تأمين اجتماعي كه صاحبان اصلي آن مردم هستند نيز به نحوي است كه 
.هاي دولتي ندارد هيچ نوع تناسبي با دستگاه
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ت به تنهايي البته ذكر اين نكته ضروري است كه وضع قانون در حوزه نظام پرداخ
به نمي ريزي كشور، تقويت اصالح نظام بودجه. كندعنوان سازوكار كنترلي عمل تواند

و نظارت، شايسته و پاسخگويي، سازوكارهاي ارزيابي گزيني، مقابله با فساد، شفافيت
و جلوگيري از تعدد مراجع تصميم در.گيري، در اين رابطه بسيار مؤثرند حاكميت قانون

كه مؤثري نيز معيارها دارايي افشاياردكنار اين مو  كارمندان صداقتو پاسخگويي است
 خود هاي داراييدرخصوص حكومتي هاي مقام شفافيت. دهدمي افزايشرا دولتي

.آيدمي شماربه غيرقانوني مالي تغذيهو فساد برابردر بازدارنده عامليك منزله به
و تنوع نظام با اين ت در كشور تنها عامل بروز چنين وضعيتي هاي پرداخ حال تعدد

و سازوكارهاي پرداخت، مقتضيات خاص خود نيست، چرا كه هر دستگاهي به لحاظ عناصر
و طبيعتاً يك نظام پرداخت يكپارچه  همانند آنچه قانون مديريت خدمات كشوري(را دارد

چت تواند همه دستگاه عمالً نمي) داعيه آن را داشت با1.ر خود قرار دهدهاي اجرايي را زير
خأل هاي پرداخت ناشي از تنوع وظايف دستگاه فرض پذيرش تنوع نظام هاي اجرايي، آنچه

و مزايا همانند آن احساس مي و تصويب يك قانون در حوزه پرداخت حقوق شود طراحي
است كه با رويكرد» 1374قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب«

و سليقهتجلوگيري از برداش در اي از قوانين مربوط به حوزه پرداخت هاي غيرصحيح
:اين قانون بايستي از عناصر اصلي زير برخوردار باشد. به تصويب برسد بايدكشور
هاي دامنه شمول اين قانون بايد به نحوي باشد كه كليه دستگاه:تعيين دامنه شمول●

سا)5(اجرايي ماده  زمان صداوسيماي جمهوري اسالمي قانون مديريت خدمات كشوري،
و سازمانو شركت) در حكم نهاد عمومي غيردولتي(ايران  هاي تابعه، اعضاي هيئت ها

و قضات، سازمان و دستگاه علمي و ها هاي تابعه قوه قضائيه، مجلس شوراي اسالمي
و دستگاه سازمان و كليه دستگاه ها هايي كه به نحوي از بودجه عمومي هاي تابعه آن

.كنند را دربر گيرد استفاده مي

___________________________________________________________________________ 
و ند مستثنا شدن برخي از دستگاههرچ1. و وزارت بهداشت و فناوري هاي اجرايي نظير وزارت علوم، تحقيقات

و مجلس  و صندوق رفاه دانشجويان به موجب مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و آموزش پزشكي درمان
و تعيين ضوابط پرداخت غيرمتعارف براي سازما ن پزشكي قانوني، سازمان شوراي اسالمي از شمول قوانين عمومي

و سازمان زندان و تربيتي كشور، قوه قضائيه، وزارت دامپزشكي كشور، سازمان انتقال خون و اقدامات تأميني ها
و برنامه كشور، نهاد رياست و سازمان مديريت و جمهوري ريزي كشور به موجب مصوبات مجلس شوراي اسالمي

.هيئت وزيران به هيچ عنوان منطقي نيست
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و مزايـا● و تعريف كليه عناصر پرداخت حقوق ازجملـه حقـوق، حقـوق مبنـا،:تعيين
هاي رفـاهي، كار، پاداش، تسهيالت، كمك حقوق ثابت، حق مديريت، حق تخصص، اضافه

و العاده هاي مستمر، فوق العاده فوق د با هدف جلوگيري از ابهامات موجو... هاي غيرمستمر
و ممنوعيـت هرگونـه و لغـو و مغاير با نظر قانونگذار و تفسيرهاي اجرايي غلط در قوانين

.پرداختي خارج از تعاريف فوق
و مزايا در سطوح مختلف نظير :تعيين سقف پرداخت حقوق

و اعضاي هيئتـ و مديره، مديران حرفه سقف پرداخت در سطح مديران عامل اي
،هاي دولتي كاركنان شركت

و اعضاي هيئتـ مديره نهادهاي سقف پرداخت در سطح رؤسا، مديران عامل
و شركت و سازمان عمومي غيردولتي و مديران حرفه ها و كاركنان آنها هاي وابسته ،اي

و كاركنان وزارتخانه سقف پرداخت در سطح مديران حرفهـ و مؤسسات دولتي وابسته، اي  ها
و كاركنان قوههسقف پرداخت در سطح مديران حرفـ ،مقننه قوه،قضائيه اي

و سازمان  هاي تابعه، مؤسسات
و قضات سقف پرداخت اعضاي هيئت علمي دانشگاهـ و پژوهشي و مؤسسات آموزشي .ها
ميـ .گردد اين ارقام هر ساله در ضوابط اجرايي بودجه توسط هيئت وزيران تعيين
اش پايـان خـدمت موضـوع قـانون پـاد:تعيين سقف پرداخت پاداش پايـان خـدمت●

و بخشي از هزينـه  هـاي ضـروري كاركنـان دولـت مصـوب پرداخت پاداش پايان خدمت
و مزايـاي موضـوع 26/2/1375 و اصالحات آن، حداكثر معادل چهار برابر حداقل حقوق

از)76(مـاده لحــاظ قـانون مـديريت خــدمات كشـوري در ازاي هـر ســال خـدمت كـه
و وظيفه مالك مي بازنشستگي . گيرد، تعيين گردد محاسبه قرار

و حرفه منظوربه تعيين يك نهاد مستقل● و ثبت دارايي مديران سياسي و اظهار اي
.هاي اجرايي كاركنان دستگاه

هاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند هر نوع تغييري در ضوابط پرداخت دستگاهـ
و دستمزد موضوع ماد خود قانون مديريت خدمات)74(ه را به تصويب شوراي حقوق

.كشوري برسانند
هم در راسـتاي نقـش قانونگـذاري مجلـس شـوراي تواند تصويب چنين قانوني مي

و پاســخگويي  و افــزايش شــفافيت ــراي نظــارت ــزاري ب و هــم اينكــه اب اســالمي باشــد
به دستگاه .رود شمار هاي اجرايي به مجلس شوراي اسالمي
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و معدن.2-1  صنعت
و پايين بخش صنعت در سال به رشد منفي و آن هاي اخير خصوص نوسانات زياد در

و  و به رغم اقدامات انجام شده توسط دولت و تعميق آن دارد حكايت از وجود ركود
و توليد كشور از شرايط مناسب برخوردار  پيامدهاي اجراي برجام، هنوز بخش صنعت

ا مي بنابراين پتانسيل بحران.ستنشده هاي تواند در سال زايي در حوزه توليد دارد كه
و تشديد در تعديل نيروي كار. آينده بروز كند و به تبع آن اخراج ركود در توليد

درحال. تواند موجب افزايش بيكاري در سطح نيروي كار مولد اقتصاد كشور شود مي
ك و تعديل نيروي ار در بسياري از صنايع ازجمله صنايع حاضر اين موج اخراج

سازي كشور در حال شكل گرفتن است كه در برخي موارد حتي به تعطيلي اين قطعه
.واحدها نيز منجر شده است

و از دست رفتن اشتغال مولد موجود در حوزه بيكاري باالي نيروي كار تحصيلكرده
و چاره به. يشي جدي قرار گيرداند توليد كشور موضوعي است كه بايد مورد تدبير الزم

و ذكر است كه ريشه اصلي پتانسيل بحران زايي ملي در بخش صنعت از فقدان راهبرد
و معدني نشئت مي گيرد كه به رغم تأكيدات زياد در قوانين برنامه بلندمدت صنعتي

و قوانين برنامه و بخش خصوصي در امر هاي پنج دائمي ساله، تاكنون نهايي نشده است
و يا توسعه واحدهاي موجود بالتكليف است ايهسرم و. گذاري از طرف ديگر خود دولت

و نظام بانكي نيز در مواجهه با بخش توليد از نوعي سردرگمي رنج دستگاه هاي اجرايي
و به چه ميزان بايد حمايت كنند مي و مشخص نيست از كدام صنعت، چگونه . برند

زايي ملي در حوزه توليد كه همان فقدان بنابراين الزم است نقطه كانوني بحران
.سياستي است مورد توجه قرار گيردهاي بلندمدت برنامه

و صنعت پتروشيمي امكانات بالقوه جهش و صنايع معدني در حوزه صنعت، معدن
:شرح زير قابل طرح است وجود دارد كه به
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مي.1 و صنايع معدني در گردش، توان با تأمين سرمايه در حوزه صنعت، معدن
ل گذاري جديد قاب اين امر بدون نياز به سرمايه. هاي بالقوه زيادي را بالفعل نمود ظرفيت

.باشد تحقق مي
مي.2 و صنايع معدني نيز توان تكميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي، معدن

و پرداختن صنايع پايين  افزوده باال جهش قابل به توليد محصوالت نهايي با ارزش دستي
.توجهي در صنعت مربوطه ايجاد نمود

و نظارتي زير پيشنهاد مي :شود در همين راستا، اقدامات تقنيني

و تجارت.1 و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تصويب شرح وظايف تهيه
 قانون برنامه پنجم توسعه)53(موضوع ماده 

و تجارت در سال ل وزارت صنعت،و به استناد قانون تشكي 1390وزارت صنعت، معدن
و تجارت ايجاد گرديد و اختيارات آن بايد ظرف. معدن طبق قانون مذكور، شرح وظايف

مي6مدت  گرديد اما تاكنون اقدامي در اين ماه به مجلس شوراي اسالمي تقديم
.خصوص صورت نگرفته است

و صـنعت) سـند راهبـردي(پيگيري تدوين استراتژي.2 توسـعه صـنعتي
ت و  صويب آن در هيئت دولت يا مجلس شوراي اسالميپتروشيمي

و صنعت پتروشيمي و استراتژي توسعه صنعتي مشكل اساسي بخش صنعت كشور فقدان نقشه راه
ها، در چارچوب مشخص براي دستيابي به اهداف موردنظر براي حركت هماهنگ اين بخش

راتژي بخش صنعت هاي مذكور، الزم است است هاي بخش لذا براي تهيه سياست. باشد مي
و در آن مسير حركت، چارچوب، سياست و هاي حمايتي، اولويت تدوين بندي صنايع، اهداف

.هاي كالن اقتصاد كشور تعيين گردد افق زماني مورد نظر با توجه به شاخص
تواند راهگشـاي ادامـه مسـير بـه نحـو مطلـوب توسعه صنعت پتروشيمي كشور مي

پ. باشد و توسـعه نـامتوازن در برخي اقدامات در صنعت تروشيمي كشـور ازجملـه رشـد
هاي حدوحصر در صنايع باالدستي، انتخاب صنعت پتروشيمي كشور، صدور مجوزهاي بي

و مكان نامناسب طرح و صـرف هزينـه يابي آنها، وجود طرح ها هـاي گـزاف، هاي تكليفـي
.هاي نبود راهبرد توسعه در اين صنعت است ازجمله نشانه
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و تصويب استراتژيت،پيگيري.3 توسعه بخش معدن) سند راهبردي(دوين
و صنايع معدني

و مدون بزرگ و برنامه بلندمدت مشخص ترين چالش فراروي بخش معدن نيز نبود استراتژي
و سياستگذاري است گيري با نبود چنين چارچوبي، جهت.و نقشه راه براي پيشبرد اهداف

به زيرساخت و و نقشه راهي براي گذاري تبع آن سرمايه ها ها در بخش معدن مشخص نبوده
و بخش خصوصي براي معدن متصور نيست هاي اخير سند اوليه البته در ماه. حاكميت

.استراتژي بخش معدن نهايي شده ولي براي اجرايي شدن اقدامي صورت نگرفته است

و تصويب اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي.4  تهيه

و واگذاري برخي امور هاي كلي اصل چهل اجراي قانون سياست وچهارم قانون اساسي
اجرايي به بخش خصوصي نياز به اين دارد تا در نهادهاي اجرايي ساختارهاي مناسب به 

و تصويب اساسنامه با توجه به چنين فضايي،. تناسب اين وضعيت ايجاد گردد تهيه
دولت در قوانين مختلف ضمن اينكه. موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

مكلف به ارائه 1390و قانون اصالح قانون نفت مصوب 1366ازجمله قانون نفت مصوب 
ا .سال اقدامي نكرده است28ز گذشت اليحه اساسنامه مذكور شده كه پس

ذاري در گــي راهكارهــاي تشــويق بخــش خصوصـي بــه ســرمايه بررسـ.5
 هـاي سـازمان مشاركتبااالب فناوريبا پيشرفتهيا نوين هاي صنايع طرح

و توسعه  خارجي هاي شركت اي

و اهميت پايين بودن سهم صنايع با فناوري باال در خروجي بخش صنعت از يك طرف
و حاكم شدن بر رويكرد غالب كشورهاي پيشرفته از طرف ديگر، ارزش آفريني اين صنايع

.اين صنايع دارددر ذاريگ تشويق بخش خصوصي به سرمايهداللت بر اهميت موضوع 

و ايـران پيگيري واگذاري سهام دولت در شركت.6 هاي خودروسازي سايپا
و يـا طـرف  هـاي خـارجي مـرتبط بـا خودرو به بخـش واقعـي خصوصـي

 برندهاي معتبر خودروسازي جهان

بر انحصاري بودن، با توجه به اينكه يكي از مشكالت اساسي صنعت خودروسازي ما عالوه
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و مديريت دولت بر آن است، لذا ضروري است كه صنعت خودرو كشور از دخالت دخالت
و به بخش خصوص واقعي واگذاري گردد تا از اين طريقو مديريت سايه اي دولت خارج
و مديريتي در اين مجموعه ايجاد جهش سرمايه و قدرتو بهره شودگذاري وري

.پذيري آن افزايش يابد رقابت

قانون الحاق برخي)1(ماده»الف«بند»4«جزء نظارت بر اجراي تبصره.7
درخصـوص قيمـت)2(مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت 

و اعمال تخفيف و خوراك مايع  هاي پلكاني مطابق قانون خوراك گاز

با دليل سهم باالي هزينه قيمت خوراك به و ارتباط آن هاي آن در صنعت پتروشيمي
به منافع ملي كشور كه لحاظ كميو اهميت تأمين آن وكيفي ازجمله موضوعاتي است

و حتي درصورت لزوم اصالح شوند .بايد اجراي قوانين مربوط به آن تحت نظارت باشد

به نظارت بر اجراي طرح.8 و مركز منظـور دسـتيابي هاي خط لوله اتيلن غرب
فر به اهداف طرح ازجمله تحرك و غيرهيند توليد، اشتغاآبخشي به  لزايي

و مركز از بودجه عمومي دولت از آنجايي كه در اجراي دو طرح خط لوله اتيلن غرب
و تحقق  براي تأمين مالي آنها استفاده شده است الزم است پيشرفت فيزيكي طرح

.اهداف آن مورد توجه قرار گيرد

 تمركز سياستگذاري در بخش صادرات مواد معدني.9

و امنيتو اقتصادي مستلزم وجود محيط مناسب كسب گذاري در هر بخش سرمايه كار
كه گذاري است كه يكي از شاخص سرمايه هاي اصلي آن، ثبات سياستگذاري است

در ساليان اخير تعدد سياستگذاري. شود متأسفانه در بخش معدن، اين مهم رعايت نمي
ا هاي مختلف معدن منجر به سردرگمي عميقي در سرمايه در بخش ين بخش گذاران
.شده است

 هاي ذيمدخل در بخش معدن حل بحران تداخل وظايف قانوني دستگاه. 10

طور ذاتي در همپوشاني با محيط زيست، منابع بخش معدن در كليه نقاط جهان، به
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و و آثار تاريخي با قرار دارد كه بدون تعامل سازنده هر يك از اين ارگان... طبيعي ها
دليل اين. اري در بخش معدن از رشد كافي برخوردار نخواهد بودگذ يكديگر، عمالً سرمايه

هر امر هم به ماهيت طبيعي بودن معدن بازمي گردد كه ممكن است يك ماده معدني در
و به و عرصه طبيعي قرار داشته ها صورت همزمان مزاحم ديگر بخش جايي از يك پهنه

.كشور را دچار مشكل عمده كرده استها به منافع خود، نگاه بخشي هر يك از ارگان. باشد

 تفصيليو پايه اكتشاف بخشدر سياستگذاري جدي. 11

 حاصل شود،مي بيان مختلف آمارهايدركه كشوردر موجود قطعيو احتمالي ذخاير
 ساليانطيدرآناز عظيمي بخشكه است كشور عرضه درصد25از اكتشاف كمتر

 ذخاير اكتشاف جهتدر جدي اقدامات معدن، بخش حاكميتو گرفته صورت دور بسيار
 نكاري معددر بخش ترين اساسيو مهمترينكه است درحالي اين.است نداده انجام جديد

 صورت حاكميتو دولت توسط جهان، نقاط تماميدر پايه، بخشدركه است اكتشاف
 قابل طوربهرا استخراجو معدندر گذاري سرمايه ريسك بخش، اينبه توجه. گيرد مي

.شودمي معدني صنايعو معدن رونقبه منجرو داده كاهشاي مالحظه

قـانون برنامـه) 157(نظارت بر اجراي قوانين باالدستي همچـون مـاده. 12
و احصاي ظرفيت  هاي معدني كشور پنجم در ارتباط با تهيه اطالعات پايه

ه، كليه اطالعات پايه مطابق اين حكم، دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسع
و در اختيار عموم سرمايه زمين كه. گذاران قرار دهد شناسي را تهيه توجه به اين حكم
در بايست در بودجه مي هاي سنواتي متبلور شود بايد يكي از مهمترين اقدامات دولت

و يكي از مهمترين اهداف نظارتي مجلس باشد كه تاكنون در هر دو بخش  بخش معدن
.جدي در اجراي آن صورت نگرفته استاقدامات 

 انرژي.2-2
وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت(مديريت بخش انرژي كشور را چندين نهاد اجرايي

و سازمان انرژي اتمي و تجارت تا عهده) صنعت، معدن و همين امر باعث شد دار هستند
به چالش به هايي در بخش انرژي كشور :وجود آيد شرح زير
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بهعد) الف و تصويب برنامه بلندمدت انرژي كشور عنوان نقشه راه اينم تدوين
آهاي انرژي ناكار برداري از انواع حامل بخش زيربنايي در توسعه اقتصادي باعث شد بهره

و به و دنبال آن انرژي شود و در نهايت خسارات رساني براساس توجيه اقتصادي نباشد
.هايي به كشور تحميل شود هزينه

و توزيع حامل)ب هاي انرژي وجود تلفات غيرقابل قبول در بخش تبديل، انتقال
 OECDتلفات در شبكه برق كشورهاي 2011مثالً در سال(خصوص شبكه برق كشور به

و5/10حدود OECDدرصد، كشورهاي غير5/8درصد، متوسط جهاني5/6حدود درصد
در، درحاليدرصد است5/12متوسط كشورهاي خاورميانه حدود  كه همواره اين شاخص

الزم به توضيح است كه هر يك درصد. درصد بوده است20كل شبكه ايران بيش از 
مي گذاري در ايجاد شبكه درصد سرمايه1تلفات، حداقل  و هدررفت هاي برق را هدر دهد

به1 و همچنين درصد سوخت نيروگاهي را را1دنبال داشته  درصد برق توليدي كشور
).كند كه ارزش ساليانه آن مقدار، بيش از يك ميليارد دالر است تلف مي
در مطابق. هاي ايران راندمان پايين نيروگاه)ج حال حاضر راندمان آمار وزارت نيرو،
و براساس قيمت37هاي كشور نيروگاه هاي امروز نفت خام در بازارهاي درصد است

دال5/2جهاني، ساليانه بيش از  ميميليارد مطابق قانون. شودر به كشور خسارت وارد
مي45دمان به بايد اين ران .يافت درصد افزايش

ــرمايه)د ــه س ــاز ب و گ ــت ــتي نف ــدود در بخــش باالدس ــيار مح ــذاري بس ــل گ دلي
و عـدم دسترسـي كـافي بـه فنـاوري هـاي منـابع سـرمايه محدوديت در اي هـاي جديـد

و بهـره بخش م هاي اكتشاف، توسعه و گـاز بـه بـرداري از خصـوص ميـادين يـادين نفـت
و  مشترك كه اوالً باعث از دست رفتن جايگاه ايران در بين كشورهاي توليدكننـده نفـت

و ثانياً از محل عقب ده ماندگي در بهره گاز شده هـا ميليـارد برداري از ميـادين مشـترك،
و مهـاجرت برداري بيشـتر كشـورهاي همسـاي دليل بهره دالر از سرمايه طبيعي ايران به ه

و گاز موجود در مخازن به سمت كشور همجوار، به ايران خسارت وارد شود .نفت
به عدم سرمايه) هـ و فر گذاري كافي و 7يند توليدآموقع در ارتقا، اصالح فناوري

تر از استانداردهاي هاي با كيفيت بسيار پايين بر توليد فرآورده پااليشگاه موجود كه عالوه
و ها به نفت درصد نفت خام تحويلي به اين پااليشگاه27 جهاني، حدود كوره سبك

و با توجه به مازاد بودن توليد افزوده شود كه ارزش سنگين تبديل مي قابل توجهي ندارد
و فروش در آن نيز سنوات اخير با مشكل روبرو شده  آن نسبت به نياز داخلي، بازاريابي
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و در مقاطعي نفتضمن اينكه با توجه به كمب. بود ده ود توليد بنزين ها ميليارد دالر گاز،
.از منابع ارزي كشور صرف واردات آنها شده است

به)و در منظور بهره نداشتن ديپلماسي انرژي مندي از ظرفيت ژئواستراتژيك كشور
و توسعه پايدار .راستاي دستيابي به اهداف امنيت

كم نفتبه پايان رسيدن دوران استخراج)ز و گاز طبيعي با هزينه .خام
.ها در نهادهاي مرتبط با بخش انرژي اجراي نادرست قانون هدفمند كردن يارانه)ح

شود نمايندگان محترم مجلس دهم از دولت محترم با توجه به مراتب فوق، پيشنهاد مي
مي حداقل آن دسته از چالش ه به كشور را هاي وارد تواند خسارت هاي فوق كه ادامه آنها
از. بيشتر كند، مطالبه نمايند :كه ازجمله آنها عبارتند

و تصويب برنامه بلندمدت● كه) طرح جامع(تدوين انرژي در قالب مكانيسمي
و پيگيري باشد .قابل نظارت

.تشكيل وزارت انرژي با ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت●
وپ مي در همين راستا، اقدامات تقنيني :شود نظارتي زير پيشنهاد

بهنگام كردن قوانين مرتبط با بخش انرژي ازجمله قـانون سـازمان بـرق.1
 1346مصوب سال 

سازي در كشور مورد توجه قرار گرفته است، به تناسب پيگيري نظر به اينكه مقوله خصوصي
در چنين سياست و تسهيل و اهدافي بايد بسترهاي حقوقي مناسب براي اجرا امور اجرايي ها

قانون سازمان برق در سال. پذيري بايد فراهم شود در بخش برق اين انعطاف. فراهم گردد
و يا خصوصي 1346 در به تصويب رسيده است كه خبري از مشاركت بخش خصوصي سازي

.لذا با توجه به شرايط موجود كشور بايد اين قانون اصالح شود. اقتصاد ايران نبوده است

قـانون وچهـارم چهـل هـاي كلـي اصـل دقيق قانون اجراي سياستاجراي.2
 اساسي در بخش انرژي كشور

نظارت بر اجراي قانون مذكور در بخش انرژي بايد به صورتي پيگيري شود كه به تحقق
آنچه كه در بخش. منتهي شود وچهارم چهلهاي كلي اصل اهداف مندرج در سياست

ميبرق كشور اجرا شده است متناسب با اي و به نظر نهن قانون نيست آيد در آينده
.چندان دور مشكالتي براي كشور ايجاد خواهد شد
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قدرت (Load Factor)مكلف شدن وزارت نيرو به افزايش حداكثرِ ممكنِ ضريب بار
و حداكثر قدرت54عملي مورد نيازِ برقِ كشور در فصل گرم سال حداقل  هزار مگاوات

و سرد سال به مورد نياز در فصول معتد مي32ل عبارتبه. شود هزار مگاوات بالغ
ساعت 300ها در ايران انحصاراً براي هزار مگاوات از قدرت عملي نيروگاه20تر، ساده

هزار مگاوات موجود كه به نوعي20وزارت نيرو موظف است براي اين. مورد نياز است
در واقع بايد براي استفاده. ديشددر برخي از فصول بالاستفاده است تدبيري اساسي بيان

.راهكار مناسبي در نظر گرفته شودگذاري مناسب از اين حجم از سرمايه

و فراهم.3 ساختن سـازوكارهاي مربـوط بـه تمركـز امـور انـرژي پيگيري
 كشور در يك وزارتخانه

هاي نفت، نيرو، صنعت، دهد كه وزارتخانه وضعيت كنوني بخش انرژي كشور نشان مي
و سازمان انرژي اتمي عهدهمع و تجارت و تصديگري در اين دن دار وظايف حاكميتي

هاي ديگر داراي تعدد مراكز در واقع اين بخش مانند بسياري از بخش. بخش هستند
و تصميم تصميم با گيري و بسياري از وظايف محوله به وزارت نيرو تناسبي سازي است

و واقعيت وضعيت نامناسب. هاي مربوط به آن ندارد وضعيت كنوني بخش انرژي كشور
و نيرو در صادرات نوع انرژي اين عدم تمركز باعث شد تا بعضاً وزارتخانه نظير(هاي نفت

و به زيان كشور پيش بروند) گاز يا برق لذا. به كشورهاي همسايه به سمت رقابت مخرب
.باشد تشكيل وزارت انرژي ضروري مي

تن.4 از بـه) رگوالتوري(ظيم مقررات تأكيد بر ايجاد نهاد منظـور جلـوگيري
و مجلس شوراي اسالمي در فعاليـت  هـايي كـه داراي ماهيـت مداخله دولت

 انحصار طبيعي هستند

به هاي كلي اصل چهل با توجه به اينكه در سياست و قوانين مربوط وچهارم قانون اساسي
و حضور پررنگ بخش خصوصي در انجام فعا خصوصي ها تأكيد شده ليتسازي بر نقش

از سازي در مقوله است، بايد تصميم هاي مربوط به اين موضوع در اختيار نهادي مستقل
و مصرف . كننده حداكثر شود دولت باشد تا منافع توليدكننده، دولت، بخش خصوصي

.تواند اين وضعيت را ايجاد كند نهاد تنظيم مقررات مي
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و تصــويب اساســنامه شــركت ملــي گــاز،.5 شــركت ملــي صــنايع تهيــه
و شركت مل  هاي نفتيي پااليشو پخش فرآوردهپتروشيمي

و واگذاري برخي امور هاي كلي اصل چهل اجراي قانون سياست وچهارم قانون اساسي
اجرايي به بخش خصوصي نياز به اين دارد تا در نهادهاي اجرايي؛ ساختارهايي به تناسب 

و تصويب اسا. اين وضعيت ايجاد گردد سنامه با توجه به چنين فضايي، موضوعي تهيه
قانون نفت)4(ضمن اينكه براساس تبصره ذيل ماده. است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

مجلس شوراي اسالمي وزارت نفت مكلف شده بود ظرف مدت يكسال 1366مصوب 
و شركت ملي صنايع پتروشيمي را براي تصويب به  اليحه اساسنامه شركت ملي گاز

ها به اين تكليف عمل سال دولت28شوراي اسالمي تقديم نمايد كه پس از مجلس 
به. اند نكرده و پخش فرآورده الزم در ذكر است كه شركت ملي پااليش هاي نفتي ايران

و فعاليت 1370اسفندماه  شد 1371هاي رسمي آن از سال تأسيس .آغاز

گا.6 و زالزام دولت به توليد صيانتي از ميادين نفت

مي80تا70درحال حاضر بين شود كه در نيمه درصد نفت خام كشور از مياديني توليد
و با توجه به پايين بودن ضريب بازيافت ميادين  25تا20بين(دوم عمر خود قرار دارند

لذا بايد. درصد از سيال موجود در مخزن قابل بازيافت نيست80تا75، حدود)درصد
.ه شود تا از حبس شدن منابع در مخزن جلوگيري شودالزم انديشيديتدبير

به.7 و قانوني  منظور انتفاع كشور از ميادين مشترك ارائه راهكارهاي حقوقي

و دريايي با همسايگان مشترك است و گاز كشور در مناطق خشكي بخشي از منابع نفت
اي. تر است برداري از آنها به مراتب عقب كه ايران در بهره ن ميادين در مناطقي برخي از

. جمله آنهاست قرار دارد كه ايران با آن كشورها روابط سياسي مناسبي دارد كه عراق از
و بنابراين الزم است كه در مورد يافتن راهكارهاي حقوقي مناسب براي استفاده بهينه

.گونه منابع سياستگذاري الزم صورت گيرد مطلوب از اين

و نظارت بر اجراي.8 قوانين دائمي نظير قانون الحاق برخـي مـواد پيگيري
)2(و)1(به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

در قوانين موردنظر وظايفي براي بخش نفت در نظر گرفته شده است كه انتظار قانونگذار
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مي. به اجراي درست آن است شود مجلس شوراي اسالمي براساس وظيفه لذا پيشنهاد
ا :جراي آن نظارت داشته باشدقانوني خود بر

و نظارت بر اجراي ماده و ارتقاي قانون رفع موانع توليد رقابت)12(ـ پيگيري پذير
.نظام مالي كشور

و قانون اصالح قانون نفت مصوب 1366ـ نظارت بر اجراي قانون نفت مصوب سال
.1390سال

و اختيارات وزارت نفت مص  1391وب سالـ نظارت بر اجراي قانون وظايف
و پرسنل وزارت نفت براي انجام وظايف حاكميتي منظور شكل به .گيري واقعي ساختار

.1395ـ نظارت بر اجراي اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال
و عملكرد شاخص و مطابقت اهداف هاي كلي هاي بخش انرژي با سياستـ پايش

.نظام در بخش انرژي
.نون اصالح الگوي مصرف انرژيـ نظارت بر اجراي قا

به 4/12/1389ماده است كه در تاريخ75قانون اصالح الگوي مصرف انرژي شامل
به. تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است و تصويب اين قانون فراگير، بنا تدوين

و افزايش بهره ضرورت اصالح فرهنگ مصرف حامل فر هاي انرژي وآوري در يند توليد
ييآساز صيانت از منابع ملي، اصالح كار تحقق اين مهم، زمينه. فات بوده استكاهش تل

.هم خوردن تراز انرژي كشور خواهد بودو جلوگيري از بروز مشكالت ناشي از بر

ــرد شــاخص.9 و عملك ــايشو مطابقــت اهــداف ــا پ ــرژي ب هــاي بخــش ان
 هاي كلي نظام در بخش انرژي سياست

و خـدماتي در ارزيابي عملكرد قانون.10 حداكثر استفاده از تـوان توليـدي
و تقويت آنها در امر صادرات  تأمين نيازهاي كشور در صنعت نفت كشور

مي 110رغم اينكه حدود به گذرد متأسفانه سال است كه از استخراج نفت خام در كشور
ا. هاي زيادي از اين صنعت به خارج از كشور وابسته است كشور در بخش ز اين براي رهايي

به وضعيت در بخش صنعت كشور به و صنعت نفت از صورت عام صورت خاص، حمايت
و در اين مورد قوانين زيادي  توليد در كشور همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است

اينكه اين قانون آيا توانسته است. جمله آنهاست به تصويب رسيده است كه قانون مذكور از
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ب .گيرد رسد يا خير موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار به هدف اصلي خود

 نظارت بر اجراي سند ملي راهبرد انرژي كشور. 11

شد قانون برنامه پنج) 125(ماده»ب«مطابق بند سند«ساله پنجم توسعه، دولت مكلف
ماه پس از تصويب6ساله ظرف مدت25را براي يك دوره» ملي راهبرد انرژي كشور

و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساندقانون بر رغم تعيين چنينبه. نامه تهيه
از شوراي 23/1/1395سازوكاري، اين سند در جلسه مورخ  سال5/4عالي انرژي پس

با توجه به اهميت اين سند در بخش انرژي كشور مجلس شوراي اسالمي. تصويب شد
.خود قرار دهدتواند نظارت بر اجراي اين سند را در دستور كار مي

 بخشآب.2-3
و ناپايدار در كشور در زمينه هاي مختلف صورت گرفته طي سي سال اخير توسعه نامتوازن

و پايداري توسعه، باعث اختالل جدي در ابعاد وسيع. است عدم توجه به محيط زيست
به. برداري از منابع آب شده است بهره كه تغيير اقليم طي عنوان يك پديده طبيعي است

و  و كشور را متأثر ساخته است كه اهم تأثيرات آن در خاورميانه پنجاه سال گذشته منطقه
و هوايي قابل  و تحوالت آب و كاهش نزوالت جوي و تبخير ازجمله ايران در افزايش دما

مي هاي كشور تحت ريزي در نتيجه، همه برنامه. مشاهده است توجهيكم. گيرد الشعاع قرار
و مصارف آب در كشور به اين مقوله  در كنار توسعه ناپايدار موجب بحران جدي در منابع

ضمن اينكه اشكاالت اساسي موجود در قوانين وضع شده در بخش آب مانند. شده است
آب ها به شركت قانون توزيع عادالنه آب، قانون تبديل ادارات كل امور آب استان هاي

و تبديل شركت اي استان منطقه م ها را نطقههاي آب اي كه بيش از يك استان
و قانون تعيين تكليف چاه گيرد به شركت آب منطقه دربرمي هاي آب فاقد اي استان ذيربط

برداري در ايجاد بحران كنوني اين بخش نقش اساسي دارند براي تقابل با اين پروانه بهره
و مديريت موضوعات، كشور نيازمند بازنگري جدي در مباحث برنامه ي آب كشور ريزي

بر موارد فوق، عالوه. هاي محيط زيست است براساس اصول توسعه پايدار با حفظ مؤلفه
و هماهنگي منسجم بين دستگاه و عدم وجود يك پايگاه عدم ارتباط هاي مختلف

و آبفا در راستاي حكمراني مؤثر، عدم برنامه و تطبيق اطالعاتي منسجم در بخش آب ريزي
ا و تغيير هاي ناشي از تشديد رقابت بين متقاضيان آب، تعارضات قليم، تنشبا خشكسالي
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آب منطقه و مشترك، بحران دسترسي كمي اي براي استفاده از منابع به هاي مرزي وكيفي
و عدم وجود الگوي مصرف بهينه آب در بخش آب ناشي از پايين بودن بهره هاي وري آب

ا مختلف مصرف، كاهش ذخاير آب و هاي ها، محدوديت فت سطح آبخوانهاي زيرزميني
و  و كاهش منابع آب تجديدشونده، تغيير اقليم و آثارطبيعي آن بر منابع آب كشور

زا در بخش آب كشور هاي بحران هاي آبي ازجمله چالش ها در محيط افزايش آالينده
مي به آب اتخاذ راهكارهايي همچون بهره. روند شمار به هاي غيرمتعارف با توجه گيري از

و تنوع مالحظات زيست و توزيع آب، بخشي به سامانه محيطي كارگيريبه هاي توليد
و ظرفيت روش و آموزش در موضوعات خاص هاي نوين استحصال آب سازي نيروي انساني

و همكاري كليه  و اجراي الزامات آن با مشاركت و جديد، استقرار ديپلماسي آب
آب برداري بيشتر امكان بهرهو ذيمدخالن و مشترك ازجمله مواردي از منابع هاي مرزي

با اين. تواند تحوالت مثبتي در بخش آب كشور ايجاد كند هستند كه توجه به آنها مي
و نظارتي زير پيشنهاد مي :شود وجود اقدامات تقنيني

به.1 و و تصويب طرح قانوني جامع آب آب تدوين  تبع آن تدوين سند ملي
به با توجه به عدم نهايي و نياز مبرم براي از شدن سند جامع آب روز كردن آن پس

و تدوين گذشت چندين دهه، الزم است مجلس دهم پيگيري هاي الزم را جهت تهيه
بابه. ها باشد، اتخاذ نمايد نهايي آن، كه مورد قبول همه بخش روز كردن قوانين مرتبط

و آينده و بخش آب متناسب با نيازهاي فعلي بخش و تصويب قانون شناختي تدوين
و پيش و الزام دولت به تهيه بيني ضمانت جامع آب هاي اجرايي الزم در قوانين مطروحه

و آمايش سرزمين به كه مورد طوريو ارائه سند جامع آب با توجه به مباني اقتصادي آب
و زيربخش قبول همه بخش و تصويب آن توسط يك مرجع فرابخشي باشد ها هاي مرتبط

.اند نقش مؤثري در رفع بحران آب داشته باشدتو مي

و ساختاري تصويب قوانين مورد نياز مرتبط با ارتقاي مباني نرم.2 افزاري
و الزام دولت به انجام آنهابخ ش آب

و پــيش حوضــه تصــويب قــوانين مــرتبط بــا انتقــال آب بــين.3 بينــي اي
 هاي مورد نياز آنهاسممكاني
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 كشاورزي.2-4
بهاي در سال و آنهاخير بحران آب و آثار ناشي از بر آثارويژه تغييرات اقليمي نامطلوبي

كم پايداري توليدات كشاورزي گذاشته است، عالوه توجهي به توسعه پايدار بر اين مسائل
و باال و وضعيت نامناسب سالمت غذا و كودهاي بودن باقيمانده كشاورزي هاي سموم

شده در اغلب توليدات بخش كشاورزي از ديگر شيميايي، باال بودن قيمت تمام
و يا حداقل تركيب كشت مناسب.هاي اين بخش است چالش نداشتن الگوي كشت
و بروز مشكالت در مرحله فروش توليدات، موجب نارضايتي همراه با كاهش قيمت

تا انتقال نامتقارن قيمت. شود توليدكنندگان محصوالت كشاورزي مي  ها در زنجيره توليد
ب و ويژه در محصوالت وارداتي ناشي از انحصار در بازارهمصرف محصوالت كشاورزي

و عدم اجراي كاداستر زمين محصوالت وارداتي، هاي كشاورزي، نداشتن برنامه كشت
و بي و پتانسيل واقعي توزيع منطقه محصوالت با توجه به بحران آب توجهي به توان

و خاك نيز از مسا د كه توسعه پايدار كشاورزي را در معرض خطر هستن ئليمنابع آب
.قرار داده است

و نظارتي مجلس در پيشبرد اهداف تبيين شـده بخـش كشـاورزي از نقش تقنيني
:ازجملهاهميت بسزايي برخوردار است 

:نظارت دقيق بر اجراي دو قانون كليدي اخير در حوزه بخش كشاورزيـ
مر.1 و اختيارات بوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد قانون تمركز وظايف

. گردد كشاورزي كه موجب تحول اساسي در اين بخش مي
و منابع طبيعي قانون افزايش بهره.2  وري بخش كشاورزي
و حمايت.3 .هاي مرزي در بخش كشاورزي لزوم تصويب قانون جامع براي نظام تعرفه
و درصورت لزوم، قانونگذاري در جهت افزاي.4 ازش حمايتنظارت هاي داخلي

و روستاييان به و در عين حال محروم بخش كشاورزي .عنوان اقشار مولد

 توسعه روستايي.2-5
هاي مختلفي توسط برخي از مديران صندوق بيمه ها حاكي از آن است كه تخلف بررسي

گراجتماعي كشاورزان، روستاي و عشاير شكل و منجر به اجحاف در حق يان فته
و غيرانعطاف.و عشاير شده است يانروستاي پذير برقراري شرايط سخت، نامناسب

و ناكارآمد بررسي پرونده ها، پوشش مستمري، پايين بودن ميزان مستمري، روند كند
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و بسيار ضعيف ازكارافتادگان، عدم برقراري بيمه بيكاري، نامشخص بودن حداقلي
و ابهامات در آيين ضوابط سرمايه و مقر گذاري رات مورد عمل صندوق ازجمله نامه

به چالش مي هاي اساسي اين صندوق الزم به ذكر است كه تشكيل صندوق. روند شمار
و عشاير نيز تنها براساس يك آيينيبيمه اجتماعي كشاورزان، روستا نامه اجرايي يان

و غير گيري از ظرفيت بهره. صورت گرفته است كشاورزي مناطق هاي كشاورزي
و روستايي مانند و فقرزدايي در مناطق ... گردشگري روستايي موجب افزايش درآمد

و حاشيه و كاهش بحران مهاجرت مي روستايي و تأمين مالي يكي نشيني در شهرها شود
و  و استقرار نظام تأمين مالي روستايي و طراحي از الزامات اساسي توسعه روستايي است

و تواند سبب افزايش سرمايه عشايري مي رفع بخش قابل توجهي از مشكالت مناطق گذاري
و موجب جهش توسعه اين مناطق شود در. روستايي شده و نظارتي مجلس نقش تقنيني

:جملهازاز اهميت بسزايي برخوردار است توسعه روستاييپيشبرد اهداف تبيين شده 
به.5 و الزام دولت تشكيل سازمان توسعه روستايي در وزارت جهاد پيگيري

از بررسي قانون تشكيل وزارت جهاد: كشاورزي كشاورزي نيز حاكي از آن است كه يكي
و كشاورزيو همزمان افزا داليل مبنايي تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، توجه هم به روستا

نگري در وزارت جهاد وجود اين، شواهد حاكي از غلبه تدريجي بخشيبا. بوده است
و درگير شدن آن در توليد اول و كشاورزي و غفلت آن از بهبود معيشت يه چند محصول

همه صاحبنظران، درخصوص اين موضوع كه توسعه روستايي. يان استيزندگي روستا
و نهاد عالي و ناظر نياز دارد، اجماع نظر دارند كشور به يك سازمان . رتبه سياستگذار

و مقتدر را براي مدي ريت توسعه بنابراين وزارت جهاد كشاورزي بايد ساختار متناسب
و پيگيري نمايندگان محترم مجلس  و مطالبه و عشايري كشور شكل دهد روستايي

و عشاير شودسبب دفاع از حقوق روستاي تواند شوراي اسالمي در اين زمينه مي .يان
در.6 و عشايري و توسعه روستايي و ارائه كليه اعتبارات مربوط به عمران تنظيم

و عشايري پايدار«عنوان بودجه سنواتي تحت پيوستي با  .»توسعه روستايي
و بهره.7 ويمندي روستا تدوين چارچوب قانوني مناسب براي افزايش مشاركت يان
گرفته در اين نواحي، ضرورت دارد هاي اقتصادي شكل براي حمايت از فعاليت: عشاير

و شفافي براي پيشگيري از اجحاف در حق روستا تيقانون روشن و و عشاير ضمين يان
.آينده اين صندوق به تصويب برسد

و ارزشيابي توسعه روستايي.8 و استقرار نظام نظارت الزام دولت به تدوين
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و پيگيري تدوين شاخص: غيرمتمركز و بهبود امور عشاير هاي توسعه روستايي
به اندازه و ارزيابي ميداني خصوص در حوزه فضاي كسب گيري مستمر آنها وكار روستايي
و طرح آثار و اتخاذ رويكردهاي اصالحي براساس قوانين و نواحي عشايري ها در روستاها

.بازخوردهاي ارائه شده

 بخش محيط زيست.2-6
به در اين سال نابوديو منظور احداث جاده ها مواردي چون قطع درختان جنگل ابر

به. اتفاق افتادداليل متعدد توسعه عمراني، درياچه اروميه به بي مراتع رويه دليل چراي
و بسياري دليل نشت مواد آلوده، از بين رفتن ماهي دام، آلودگي دريا به ها در آب آلوده

مي.موارد ديگر را مرتباً شاهد بوديم كند، مراتب خطراتي كه محيط زيست را تهديد
و خاك، عوامل فرسايش خاك، تخريب هاي هوا، آالينده آالينده. متفاوتي دارند هاي آب

و جنگلكر و همه دن مراتع .گذارند در افزايش آلودگي تأثير ها همه
و منابع زيستي، ضعفها بومستيزيند تعيين ارزش اقتصاديآعدم تكميل فر
و كنترل آثار پايدار،و توسعهي در طرح جامع آمايش سرزمينطيمحستيزارزيابي

ف ضعف ساختار حكمراني محيط و و ناهماهنگي بخشي  عدم، رابخشيزيست كشور
و دستورالعمل اختصاصي نامهنييآيي قوانين،آكار  حفاظت از محيط درخصوص، ضوابط

و اطالعات با زيست، ناكافي بودن منابع آمار زيست كشور، محيط مورد نياز مرتبط
و فرابخشي  دري برنامه آموزش همگاني محيطدر اجراناهماهنگي بخشي زيست، ضعف

و نظارت دقيق بر  و انتشار پايش و اعمالها ندهيآالتوليد ي منابع زيستي، ضعف در نظام
برشيپا يندهاي حفاظت، ارزيابي،آفر و نظارت و بردار بهره، احيا ي اجزاي تنوع زيستي

و تهد عدم و كاهش عوامل آالينده هاي بخش محيط ازجمله چالش هوا دكنندهيكنترل
نظاين با وجود.هستندزيست كشور  و ارتي مجلس در پيشبرد اهداف نقش تقنيني

:جملهازاز اهميت بسزايي برخوردار است توسعه روستاييتبيين شده 
و رويكرد زيست.1 و محيطي در نظامات برنامه گنجاندن مالحظات هاي توسعه
 هاي ساليانه، ريزي بودجه
به.2 و الزام دولت و سازيو فعال احياپيگيري شوراي عالي محيط زيست
،صندوق محيط زيست سازي فعال
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و تصويب قـانون ارزيـابي زيسـت.3 محيطـي در مجلـس پيگيري تدوين اليحه
.شوراي اسالمي

مي هاي پروژه بررسي سوابق موضوعي اجراي طرح دهد هاي عمراني در كشور نشان
و ريزي كه در برنامه هاي گذشته، همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اهميت

و محيط زيست از ديدگاه تصميمهاي مناب ارزش ازع طبيعي و بسياري گيران پنهان بوده
و بهره آنها بدون توجه به مالحظات زيست اند، حاصل برداري گرديده محيطي طراحي

و تهي پيامدهاي چنين اقداماتي بروز آلودگي و تخريب سازي شديد منابع هاي مختلف
حل ايناز. طبيعي در كشور بوده است بنيادي مشكالت بحراني محيط زيست رو براي

و زيربنايي توسعه منطبق با قانونمندي بايد ديدگاه  هاي حفاظت محيط زيست هاي كالن
و برنامه و هرگونه سياستگذاري و ريزي طراحي شود هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي

و بهره وري فرهنگي آينده كشور بر شالوده حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي
و تناسب بين قانونمنديخردمند هاي محيط انه از اين منابع با نگرش ايجاد تعادل

و توسعه پايدار صورت گيرد .زيست
و تصويب اليحه خاك.1 75ميزان فرسايش خاك در جهان حدود:پيگيري تدوين

و حدود سه برابر2ميليارد تن است كه سهم ايران از آن بيش از ميليارد تن بوده
و 10ارزش اقتصادي خسارت ساليانه فرسايش خاك در كشور قريب متوسط آسياست

و هزار ميليارد ريال معادل تخريب يك ميليون هكتار زمين كشاورزي برآورد شده است
رسوب بر اثر فرسايش خاك در سدهاي كشور جمع مترمكعبميليارد2ساليانه حدود 

و اين حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه مي آ شود . بخيز كشور چين استهاي
و جلوگيري از تخريب خاك و تصويب است، وضعيت كنوني نيازمند حفاظت لذا تدوين

.قانوني جامع درخصوص خاك ضروري است
و تصويب قانون هواي پاك.2 .پيگيري تدوين اليحه

و حمل.2-7  ونقل راه
و ترابري با وزارت مسكن: تغيير غيركارشناسي ساختار در تجميع وزارت راه و شهرسازي

و 1390 ماهخرداد و شهرسازي در يك اقدام غيركارشناسي و تشكيل وزارت راه
مي. زده انجام شده است شتاب ونقلي توان گفت وزارت راه رسالت حمل با اين تجميع

و تنها به امر احداث توجه دارد كم. خود را از دست داده توجهي به منابع همچنين
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و منابع انسان( و حجم باالي تعهدات بخش در شروع طرح)يمالي، فني هاي جديد
و پروژه جديد مگر در موارد كند در بخش حمل ايجاب مي ونقل از پذيرش هرگونه طرح

و پروژه بسيار اضطراري جلوگيري شود تا متناسب با بهره هاي در دست برداري از طرح
و پروژه جديد اقدام شود كر. اجرا، نسبت به پذيرش طرح و پروژه جديد اضافه دن طرح

و نازل شدن كيفيت اجرا مي گردد موجب باال رفتن طول مدت اجرا، افزايش هزينه اجرا
مي كه عالوه . كند بر زيان ملي به اعتماد شهروندان به ساختار اجرايي كشور لطمه وارد

و مديريت هم پيوند حمل مي مديريت منابع تواند با جلوگيري قابل مالحظه اتالف ونقل
و هم پيوند به حمل نابع موجب تحول در بخش حملم ونقل ونقل شود، نگاه جامع

و ايجاب مي كند تا منابع در اختيار بخش در قالب يك مديريت جامع، مديريت گردد
و درآمد، منابع بخش محسوب گردد مي. همه منابع مالي كند تا درآمدهاي اين امر طلب

و كشتيراني، سازمان هواپ و حملسازمان بنادر ونقل يمايي كشوري، سازمان راهداري
و مديريت گردد جاده و توسط مديريت بخش، هدايت . اي، درآمد بخش محسوب

و باصرفه با وجود شاخه همچنين حمل ونقلي طلب هاي مختلف حمل ونقل ايمن، روان
و) زميني، دريايي، هوايي(ونقل كند تا نگاه به حمل مي و هم پيوند باشد نگاهي جامع

و توسعه يابند هاي مختلف حمل شاخه و تقاضا گسترش بخش. ونقل متناسب با نيازها
مي حمل .برد ونقل در حال حاضر از نبود اين نگاه رنج

هاي انجام شده از وضعيت گذاري ونقل از نظر نگهداري از سرمايه زيربناهاي حمل
و خساراتي را براي  و اين امر مشكالت به بهرهمناسبي برخوردار نيستند وجود برداران

مي ضرورت جريان مستمر حمل. آورده است و مسافر ايجاب از ونقل كاال كند تا نگهداري
جاده، ريل،(ونقل كشور ناوگان حمل. هاي انجام شده در اولويت قرار گيرد گذاري سرمايه

و دريا مي) هوا و از طرفي ناامن بودن حمل از طول عمر باال رنج ط برند و از رف ونقل
به ديگر حيف و مصرف باالي سوخت را كاهش طول عمر. دنبال دارد وميل ثروت ملي

مي ناوگان از ضرورت به هاست كه نقش تقنيني.دست آيد تواند به كمك بخش خصوصي
و حملو نظارتي مجلس در پيشبرد اهداف تبيين شده بخش  از اهميت بسزايي ونقل راه

:ازجمله. برخوردار است
و.1 و شهرسازي زارت حملطرح تشكيل و تفكيك آن از وزارت مسكن  ونقل

و شهرسازي صرفاً از منظر ساخت كه در و وزارت مسكن و ترابري تجميع وزارت راه
و شهرسازي فرض شده بود به و مسكن و ترابري كه ماهيت دو وزارتخانه راه وجود آمد
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و جايگاه حمل هيچ به از. مطابقت نداشته استونقل در اقتصاد ملي وجه با شرايط زماني
به آنجا كه سازمان و نياز اقتصاد ملي مي ها متناسب با ضرورت زمان آيند بنابراين وجود

در با توجه به تأمين شدن حداقل زيربناهاي حمل و جايگاه ونقلي و شرايط زماني كشور
و نقل، الزم است هر چه سريعو حمل و شهرسازي منتزع نسبت تر وزارت راه از وزارت راه

و به تشكيل وزارت حمل ونقل اقدام گردد تا هر نوع نگهداري، بهسازي، ارتقاي سطح
.ونقل تدارك گردد ونقل كشور در قالب تقاضاي حمل گسترش زيربناهاي حمل

 تدوين طرح جامع مديريت ترافيك هوايي.2
بخش(تدوين طرح جامع مديريت ترافيك هوايي با حضور كاربران اصلي اين حوزه

و ايراليندفاعي و تعيين فاصله تا وضع)ها، هوانوردي عمومي با هدف ارائه وضع موجود
و در راستاي حضور پررنگ در بازار حمل و تحقق جايگاه مطلوب و ترانزيت هوايي ونقل

و جهان  ).قانون برنامه پنجم) 161(عدم تحقق كامل ماده(قابل قبولي در سطح منطقه
 هوايي تجاري غيردفاعي در كشورتدوين طرح نهاد متولي صنايع.3

و مديريتي درخصوص رفع خأل نهاد متولي صنايع بررسي چالش و راهبردهاي قانوني ها
.در كشور) غيردفاعي(هوايي تجاري 

 اصالح اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري.4
و ماده) 161(طبق ماده تنظيم برخي الحاقي به اليحه)36(قانون برنامه پنجم توسعه

ا ، بايد اساسنامه اين سازمان 1395 ماه در ارديبهشت هاي توسعه كشور حكام برنامهاز
.ظرف مدت يك ماه از تصويب قانون مذكور اصالح شود

)هما(اصالح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران.5
.قانون برنامه پنجم توسعه) 161(طبق ماده

و شهرسازي.2-8  مسكن
و گران واحدهاي سهم باالي هزينه مس كن در سبد هزينه خانوار، عرضه محدود

و افزايش قيمت تمام شده مسكن به و عدم استيجاري و عوامل توليد واسطه قيمت زمين
و ميان درآمد به واحد مسكوني متناسب، عدم پرداختن به  دسترسي خانوارهاي كم

و الجرم افزايش تعهدات  و مبادي مهاجرت و تأمين آن نيازها در تأمين نيازها در مقاطع
و آن هم به گرايي، ضعف كيفي مصوبات شوراهاي اسالمي صورت معلول مقاصد مهاجرت
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و باال و اجتماعي و شرايط اقتصادي و ضرورت انطباق آن مصوبات با قوانين باالدستي
و ضعف نظارتي بر مديريت شهري از مهمترين چالش و تراكم هاي بودن نرخ عوارض

و شهر به ارائه تسهيالت نوسازي بافت. سازي استبخش مسكن صورت هاي فرسوده
و عدم تناسب خودمالكي بدون تبعيت از طرح و معيارهاي شهرسازي نوين هاي جامع

و افزايش جمعيت با سرانه و ساختار كالبدي هاي زيربنايي، روبنايي، خدمات شهري
و مشكالت بدون پاسخ براي دولت مل ايجاد تعهدات و وي در ميانهاي محلي مدت

و. هاي اين بخش است بلندمدت از ديگر چالش و با توجه به مصوبه در چنين شرايطي
بدون(هاي خالي از سكنه بر اخذ ماليات مضاعف از خانه مبني) مالي(سياست مالياتي 
و نوع مصرف سياحتي، توجه به تقسيم بندي اين واحدها در ابعاد حقوقي، مالكيتي

و و ...) توليدي، زيارتي و نبود تقاضاي مؤثر براي آن دسته از واحدهاي قابل واگذاري
كه فروش، چنين نتيجه گرفته مي ميادامه شود تواند با تأثير در ميزان جذبه اين شرايط

و اين بازار، در يك دوره ميان و سرمايهكاهش، موجبات بلندمدتمدت گذاري
درو ساخت بهمسكن بخش ساز .وجود آورد را

و اختياراارا.6 و شهرسازي توسط دولتئه اليحه قانون وظايف ت وزارت راه
و برنامه و شهرسازي؛ معاونت مديريت و اختيارات وزارت راه ريزي طبق قانون وظايف

و امور مجلس رئيس رئيس و معاونت امور حقوقي اند تا براساس جمهور مكلف بوده جمهور
سه)3(ماده  ، وظايف)04/04/1390يعني(از ابالغ قانون ماه بعد)3(آن قانون، حداكثر

مأموريتو تشكيالت، ساختاربرحسب مهندسي مجدد،(و اختيارات جديد وزارتخانه را
فرن،و شرح وظايف و يندهاي اداريآيروي انساني، روابط تشكيالتي، مقررات

به)وزارتخانهتيوكارهاي مرتبط با مأمور كسب و جهت سير مراحل قانوني تدوين
و تشكيالتي جديد  و هرگونه اصالحات ساختاري مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايند
و عملكرد وزارتخانه از  و اختيارات جديد ملغي بوده تا قبل از تصويب قانون وظايف

از اين. باشد كه تا اين تاريخ اين تكليف تحقق نيافته است وجاهت قانوني برخوردار نمي
و ضرورت تحقق  تكليف در تسريع ارائه اليحه مزبور به مجلس دهم، بديهي ديدگاه؛ الزام

و  و كميسيون عمران قرار گيرد بايدبوده .در اولويت مطالبات مجلس دهم
و وظايف شهرداري.7 ها از طريق ارائه اليحه پيشنهادي قانون شهرداري ها، اصالح ساختار

.اييهاي اجر با تأكيد بر افزايش شفافيت عملكردي، پاسخگوييو ضمانت
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و لزوم.8 و تصويب مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها بازنگري در روند بررسي
و اجتماعي كشور  و شرايط اقتصادي و مقررات باالدستي انطباق آن مصوبات با قوانين

 از طريق ارائه اليحه
و امالك.9 با لحاظ ضرورت تحقق بازنگري در مديريت تغيير كاربري اراضي

و توسعه طرح ها، گذاري هاي سرمايه سياست و اي منطقه هاي آمايشي اي، توزيع جمعيت
و مصوبه استانداري و بهره برحسب محوريت و اسكان و امكان استقرار برداري از اراضي ها

و خارج از  و روستاها و پيرامون شهرها و امالك بالاستفاده با كاربري باغ در حريم
.محدوده روستاها

و نوآوري.2-9  فناوري
و بنيان در تدوين استراتژي رشد بلندمدت پايدار اشتغال يكرد اقتصاد دانشامروزه رو زا

آمارها حاكي از نقش مهم فناوري در اقتصاد. غيروابسته به نفت اهميت زيادي يافته است
و نرخ  و اين اتفاق نظر در بين صاحبنظران اقتصادي وجود دارد كه حجم كشورهاست

ميرشد اقتصادي باالتري را كه در  توان به موفقيت بسياري از كشورها تجربه شده است
.فناورانه در حال ظهور نسبت داد هاي برداري از فرصت بيشتر آن كشورها در بهره

و توسعه هاي اقتصادي نشان داده تحليل و فناوري نقشي اساسي در رشد كه دانش
و هنگ كه خود را از كشورهايي كنگ داشته است كشورهايي نظير كره، تايوان، سنگاپور

و قدرتمند تبديل عقب و ضعيف به لحاظ فناورانه، به كشورهايي نسبتاً پيشرفته مانده
و هند نيز همپاي اقتصادهاي در حال توسعه. اند كرده اي نظير برزيل، مالزي، چين

و كشورهاي توسعه اي نظير ژاپن حجم يافته كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كره
به فناوري صادرات . اند طور مستمر افزايش داده هاي پيشرفته خود را طي دو دهه گذشته

و مهندسي كه توسط بنياد ملي در همين ارتباط، جديدترين گزارش شاخص هاي علوم
درصد توليد27، 2012دهد كه در سال علوم آمريكا منتشر شده است نشان مي

و نظير خدمات كسب(ان بني ناخالص داخلي در دنيا به خدمات دانش وكار، مالي
و دارو(هاي پيشرفته بر فناوريو صنايع مبتني) ارتباطات اختصاص داشته) نظير هوافضا

به يافته البته در اقتصادهاي توسعه. است و صنايع 40اي نظير آمريكا سهم اين خدمات
مي درصد .رسد توليد ناخالص داخلي هم
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ف ازسوي ديگر، به مي ناوريكارگيري تواند راهكارهاي مفيدي را براي رفع هاي نوين
و دغدغه و ارتباطات. هاي مهم ملي ارائه دهد مشكالت در) فاوا(نقش فناوري اطالعات

و كاربردهاي ايجاد اشتغال، اهميت فناوري هوافضا براي ارتقاي سطح رفاه جوامع
و سالم گسترده زيست ت، بخش ديگري از نتايج فناوري در حوزه محيط زيست، انرژي
.هاي نوين است توسعه فناوري

و نوآوري واسطه اهميت يافتن اين فناوري به ها، سياستگذاري در حوزه علم، فناوري
و بسيار مهم تبديل شده است كه بايد به و نيز به يك كاركرد اصلي صورت دقيق، مستمر

به بدون شك مجلس شوراي. متناسب با شرايط كشور صورت گيرد عنوان اسالمي
و قوانين پشتيبان جهت باالترين نهاد قانونگذاري، نقشي محوري در تدوين سياست ها

و. بنيان برعهده دارد تحقق اقتصاد دانش بنابراين، با توجه به شرايط كنوني ملي
خأل بين و تقويت زيرساخت قانوني مناسب براي توسعه المللي، شناسايي هاي قانوني

و كاهش برداري از ظرفيتي نوين، بهرهها فناوري هاي آنها براي توسعه پايدار كشور
مي وابستگي اقتصادي به نفت از مهمترين اولويت .شود هاي كاري مجلس محسوب

و نوآوريـ  سياست فناوري
با افزايش يافتن اهميت فناوري در توسعه:توسعه فناوري) استراتژي(تدوين سند.10

و طرح مسئ و همچنين تأكيد مستمر بر دانشاقتصادي بنيان له مهم اقتصاد مقاومتي
هدفگذاري، داشتن. شدن اقتصاد، منابع بيشتري نيز به اين مهم اختصاص خواهد يافت

و تعيين مناسب ريزي مشخص، شناسايي اولويت برنامه ترين ابزارهاي سياستي براي ها
مي. توسعه فناوري ضروري است تواند با پوشش دادن موارد سند توسعه فناوري كشور

و انساني در اين حوزه كمك كندفوق، به استفاده بهتر از منابع مال .ي
و فناوري رياست.11 و اختيارات معاونت علمي  جمهوري تدوين قانون شرح وظايف

و نقش معاونت در بسياري از سياستگذاري و با وجود فعاليت هاي بخش پژوهش
و اختيارات استفناوري، اين معاونت فاقد قانون  بنابراين نياز به تصويب قانون.و وظايف

.مذكور است
و مؤسسات دانش نظارت بر اجراي قانون حمايت از شركت.12 و تجاري ها سازي بنيان

و اختراعات نوآوري بيني شده در قوانين تخصيص كامل اعتبارات پيش:)1389(ها
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و هماهن و شكوفايي و بودجه ساليانه براي صندوق نوآوري گي بيشتر بين مجريان اصلي
كه ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط با قانون جهت رفع اختالفات موجود از مواردي است

با توجه به پيشرفت قابل قبول قانون در يكي. گيرد در حيطه نظارتي كار مجلس قرار مي
و شكل بر بنيان خصوصي استمرار نظارت دقيق هاي دانش گيري شركت دو سال اخير
.اين قانون ضرورت دارد

هرساله طبق قوانين بودجه: هاي پژوهشي در كشور نظارت بر تخصيص بودجه.13
و پژوهش كشور در نظر گرفته مي با وجود. شود كشور، اعتباراتي براي بخش تحقيقات

و يا صرف اموري غير از پژوهش بخشي از اين اعتبارات يا تخصيص نمياين  يابد
مج. شود مي ميلذا نظارت تواند به افزايش واقعي سهم اعتبارات لس در اين زمينه

. پژوهش كشور كمك كند
هاي تأمين مالي مناسب از مهمترين دغدغه: گذاري خطرپذير توسعه صنعت سرمايه.14

و تجاري و اختراعات است نوآوري با خطرپذير گذاري سرمايه. سازي نتايج تحقيقات
و مشاركت در سهام شركت و خروج مديريتي هاي ارائه مشاوره هاي خصوصي نوپا به آنها

المللي نشان داده تجارب بين. است نوآوري مالي تأمين شكل در زمان مناسب، كارآمدترين
هايي از بخش خصوصي گذاري خطرپذير، شركت هاي سرمايه ترين نمونه است كه موفق

ني هاي سرمايه توسعه شركت. اند بوده ازمند تأمين گذاري خطرپذير در كشور ما
هاي نوپا، ساماندهي هاي قانوني الزم براي تسهيل انتقال مالكيت سهام شركت ساخت زير

و ارائه مشوق .هاي قانوني مناسب است نظام تأمين مالي نوآوري
و نـوآوران از: حمايت از مالكيت صنعتيقانون.15 حمايت از مالكيت فكـري مخترعـان

و  و زيربنايي در توسعه علم فناوري است كه نقش مهمي در تبديل ايـده بـه مسائل مهم
و تجاري و عالئـم ثبت اختراعات، طرح«قانون. سازي اختراعات دارد ثروت هـاي صـنعتي

 1386عنوان مهمترين قانون در جهت حمايت از مالكيـت صـنعتي، در سـالبه» تجاري
و به مدت پنج سال به تصـويب رسـيد به طـ. صورت آزمايشي ول بررسـي ايـن قـانون در

و كاستي هاي مهمي دارد اجراي آزمايشي نشان داده كه عليرغم نكات مثبت آن، ايرادات
و اسـناد كـالن كشـور، اسـتقرار توان به عدم همسويي قانون با سياست كه ازجمله مي ها

ــنجي  و اعتبارس ــزي ــعف در ممي ــي، ض ــاد غيرتخصص ــنعتي در نه ــت ص ــع مالكي مرج
م تقاضانامه ؤثر اطالعات، ابهام در موارد خاص مستثنا شـده هاي اختراع، ضعف در افشاي
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و سـاير ويژه اختراعات زيست از ثبت به و داروها، متناسب نبودن جبران خسـارت فناورانه
و نـواقص. موارد اشاره كرد لذا الزم است تا قبل از دائمي شدن قانون مـذكور، اشـكاالت

.شناسايي شده برطرف گردد
و ارتباطات-  فناوري اطالعات

 اسنادو قوانيندر همواره الكترونيكي دولت توسعه: ارت بر توسعه دولت الكترونيكينظ.16
در احكام پنجم ساله پنج برنامه. است بوده توجه مورد كشور باالدستي  بـراي)46( ماده متعددي

از بسـياري. دارد الكترونيكـي خـدمات ارائـهو هـا سـامانه توسـعهو ايجـاد،ها زيرساخت توسعه
 مجلـس محتـرم نماينـدگان نظـارت نيازمندو اند نشده اجرا الكترونيكي دولت توسعه هاي پروژه

.است اسالمي شوراي
و پيگيري الزام به اشتراك.17 از ها توسط دستگاه گذاري داده نظارت و ارائه خدمات ها

به:يك درگاه واحد در حوزه دولت الكترونيك عليرغم وجود مصوبات قانوني در موضوع الزام
و ارائه خدمات از يك درگاه واحد، متأسفانه اين مهم ها توسط دستگاه گذاري دادهاكاشتر ها

و برخي سازمان و آنها را سازماني ها نگاه ملي به داده مقدور نشده است هاي ملي ندارند
و طبقه(ها گذاري داده، بدون اشتراك كنند محسوب مي ) بندي البته با رعايت محرمانه بودن

بهتوليد بسي و خدمات  100صورت اري از خدمات الكترونيكي توسط دولت امكانپذير نبوده
بر امكان ارائه ها عالوه ها توسط دستگاه گذاري داده با اشتراك. شوند درصد الكترونيكي ارائه نمي

شود كه از موانع خدمات كامالً الكترونيكي به شهروندان، امكان شفافيت اطالعاتي فراهم مي
.استبروز فساد 

تقويـت نقـش بخـش خصوصـي در: تصويب طرح نظام مهندسي فناوري اطالعـات.18
از حوزه فناوري اطالعات به و حاكميـت بخـش در ايـن عرصـه ويژه در زمينـه مـديريت

اهميت زيادي برخوردار است، به همين منظور بـود كـه طـرح نظـام مهندسـي فنـاوري 
رسي آن در مجلس نرسيد، لذا در اطالعات در مجلس نهم اعالم وصول شد اما نوبت به بر

و دستور كار قرار گرفتن اين طرح در مجلس دهم مي تواند به تقويـت بخـش خصوصـي
.سازي دولت كمك كند حتي چابك

و ارزهاي رمز پايه.19 و تدوين طرح در موضوع پول الكترونيكي ارزهاي ديجيتال تهيه
و بانكداري الكترونيك با تو:همچون بيت كوين و در حوزه پول جه به ايجاد مفاهيم

و ارزهاي رمز پايه همچون بيت  كاربردهايي همچون پول الكترونيكي، ارزهاي ديجيتال
.كوين، نيازمند قانونگذاري هستيم
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و ارتباطات.20 مانند قانون: اصالح برخي از قوانين موجود در حوزه فناوري اطالعات
بهايم رايانهئجرا فن روزو و ارتباطات همچون رساني قوانين قبلي در حوزه اوري اطالعات
به اي از ديگر اولويت رساني قوانيني چون جرائم رايانه روز به مي هاي تقنيني .رود شمار
و ارتباطات كشور.21 يفناور بخشبودجه: نظارت بر بودجه بخش فناوري اطالعات

تو،هرساله در كشور رو به افزايش بوده ارتباطاتو اطالعات زيع اما نظارت الزم براي
و. ساله، كافي نبوده است هاي پنج متناسب آنها با برنامه لذا نقش مجلس شوراي اسالمي

و تناسب آن با برنامه اي كشور هاي توسعه نمايندگان محترم در ساماندهي بودجه فاوا
.حائز اهميت خواهد بود

يكي از:)حريم خصوصي در فضاي سايبر(ها در فضاي مجازي قانون حفاظت از داده.22
و ارتباطات، فقدان قانون حفاظت از داده در خألهاي قانوني بخش فناوري اطالعات ها

چنين قانوني سبب كندي نبود. است) حريم خصوصي در فضاي سايبر(فضاي مجازي 
و كشور از مزاياي بسياري از خدمات فناوري اطالعات  در توسعه فناوري اطالعات شده

مياز. بهره است بي را جمله اين خدمات توان خدمات مربوط به سالمت الكترونيك
.عنوان كرد

حوزه استنادپذيري ادله الكترونيكي داراي ضعف:استنادپذيري ادله الكترونيكي.23
در 100اسناد الكترونيكي همانند اسناد كاغذي هنوز. قانوني است درصد مورد پذيرش

و غيرقضايي نيستند .مراجع مختلف اعم از قضايي
ضعف قانوني درخصوص: در فضاي تبادل اطالعات) رايت كپي(مالكيت معنوي.24

ويژه اينكه هنوزبه. در فضاي تبادل اطالعات وجود دارد) رايت كپي(مالكيت معنوي 
و حتي داخلي مشخص نشده است رايت بين سياست كشور در قبال كپي توسعه. المللي

و صادرا و حتي موضوع توليد افزار با موضوعت نرمبسياري از كاربردهاي الكترونيكي
.رايت گره خورده است كپي

 هوا فضاـ
در.25 تغيير اصالح اساسنامه سازمان تنظيم مقررات در حوزه رگوالتوري ماهواره

ميرا رگوالتوري ماهواره: حوزه فضايي سازي توان نقطه عطفي در خصوصي در كشور
و تبيين بازار ماهواره دانست آن توجه هر چه بيشتر به رگوالتوري و كاركردهاي وظايف
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و بخش هوافضا كمك شاياني خواهد كردعبه توسعه صن در.ت ماهواره وجود رگوالتوري
و آحاد اقتصادي جامعه خواهد بود يكي از اهداف ايجاد. نهايت موجب سود مردم

بردن سطح رگوالتوري ماهواره حفظ منافع ملي، ايجاد بازار رقابتي خدمات ماهواره، باال
س و ارائه خدمات آنهاست رويسكيفيت .ها

و درخصوص معاهدات پنج:گانه مرتبط با فضا الحاق به كنوانسيون پنج.26 گانه فوق
جايگاه ايران بايد گفت كه كشورمان در تدوين تمامي آنها حضور فعال داشته است؛ ولي 

به پنجاز مجموع  و مسئوليت پيوسته است معاهده فوق، تنها . معاهدات نجات
المللي، عاملي بازدارنده در نفوذط بيش از حد در مواجهه با معاهدات بيناحتيا
و البته بررسي همه. هاي گوناگون همچون فضايي است المللي كشور در حوزه بين جانبه

و ارزيابي با ديدگاه منافع ملي، امري ضروري است و مطالعه بندهاي آن .دقيق معاهدات
از جمله پرتاب ماهواره در مدار:حوزه فضايينظارت بر اجراي قوانين مرتبط با.27

.قانون برنامه پنجم توسعه)47(طبق مادهو ماهواره ملي1زمين آهنگ
جو)6(تدوين قانون ملي فضا براساس ماده.28 با توجه با اينكه:معاهده فضاي ماوراي

و براساس آن اغلب كشورهاي كشورمان عضو معاهده بين المللي فضاي ماوراي جو است
و صلح آميز از فضاي ماوراي عضو اقدام به تدوين قانون ملي فضا در جهت استفاده بهتر

و تمركز بر حقوق بين جو نموده و عدم تصويب چنين قانوني با رويكرد الملل فضايي اند
و كشورمان را به تعهدات بين مي المللي تواند مخاطراتي را براي كشورمان داشته باشد
و توجه نشان بي مي دهد و عواقب ناگواري را پيشنهاد. تواند در پي داشته باشد آثار
و تصويب چنين قانوني را پيگيري كند مي . شود كميسيون امنيت ملي تدوين

 فناوري زيستـ
و بهرهحفاظ.29 و ذخاير ژنتيكي هر كشور به: برداري از منابع ژنتيكيت عنوان منابع

و ركن اساسي در تحقيقات  بهسرمايه عظيم ملي مي زيستي و بهره شمار از رود برداري
به اين ثروت در زمينه هاي بنيان از طريق فناوري خصوص توليدات دانش هاي مختلف

و امنيت غذايي دارد در. جديد، نقش مهمي در ارتقاي امنيت اقتصادي، امنيت سالمت
تا كشور ما عالوه نابودي بر عوامل طبيعي، عدم مديريت صحيح منابع ژنتيكي سبب شده

___________________________________________________________________________ 
1. Geosynchronous Orbit 

www.publicpolicy.ir



و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 90 »ها

و ضمانت نبود همچنين. اين منابع شتاب بيشتري به خود بگيرد سازوكار قانوني مناسب
و بهره تا اجرايي كافي در موضوع نحوه دسترسي برداري از منابع ژنتيكي، سبب شده

و سرقت زيستي، جزء چالش خروج غيرمجاز سرمايه هاي مهم كشور هاي ژنتيكي
و بهر«اليحه. شودمحسوب  با هدف مديريت نحوه» برداري از منابع ژنتيكيهحفاظت

و بهره و صيانت از منابع ژنتيكي؛ ساماندهي نظام مالكيت دسترسي برداري؛ حفاظت
و تأكيد بر رعايت كنوانسيون و پروتكل فكري در اين حوزه المللي مربوطه هاي بين هاي

شد 1393در سال  اين اليحه داراي با اين حال. در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول
و پس از رفع آنها مورد  و ابهاماتي است كه الزم است مورد بازنگري قرار گرفته ايرادات

.تصويب قرار گيرد
ـ زيستي.30 ـ زيستي در راستاي ارائه:اجراي قانون ايمني قانون ملي ايمني
و رهاسازي موجودات زنده دستكاري شده ژنتيكيآفر و) تراريخته(يندهاي قانوني توليد

و تعهدات بين توانمندسازي كشور در جهت رعايت مسئوليت ـ ها المللي در زمينه ايمني
حال اين قانون اينبا.به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 1388زيستي در سال 

نامه اجرايي، داليلي از قبيل وجود ابهاماتي در قانون، تأخير در تدوين آيين تاكنون به
و نبود زيرساخت هماهنگي بين دستگاهنا هاي مورد نياز كافي سبب هاي اجرايي متولي

لذا نظارت مجلس بر عملكرد اين قانون. شده تا اجراي اين قانون با مشكالتي روبرو باشد
.از اهميت زيادي برخوردار است
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 بازنشستگي هاي صندوق.1-3
تأمين اجتماعي، تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، بازنشستگي هاي طور كلي صندوق به

هاي مانند صندوق(و شماري صندوق خاصريو عشاانييروستاياجتماعمهيبكشوري، 
ا ا، رانيشركت نفت مهيب، رانياياسالميجمهوريبانك مركز، رانيشركت مخابرات

و كشت، رانيامهيبيشركت سهام، رانيايمركز ، تهرانيشهردار،يرانيسازمان بنادر
ايملعيشركت صنا، رانياياسالميجمهورييمايكاركنان هواپ، ساز ندهيآ ، رانيمس

س و مل،يوزارت جهاد كشاورز،ها كاركنان بانك،مايصدا ايشركت دار عهده) رانيفوالد
.هاي اجتماعي در ايران هستند بيمه

و تبعي ساز حاضر مستمري در حال ميليون5مان تأمين اجتماعي از مرز بگيران اصلي
در) 1394 ماهآمار منتشر شده سازمان در مرداد(نفر گذشته است اين بدان معناست كه

ها، مشكالت جدي اجتماعي ايجاد صورت ورشكستگي اين سازمان نظير ساير صندوق
و بروز اعتراضات وسيع اجتماعي دور از انتظار نخواهد بود .1خواهد شد

وض به و حقوق بازنشستگي پرداختي عيت فعلي نيز رضايتعالوه و مستمري بخش نيست
مي درصد هزينه48تنها  و با توجه به وجود هاي زندگي بازنشستگان را تأمين كند

و مستمري بگيران، نارضايتي عمومي در خصوص ميزان جمعيت گسترده بازنشستگان
.هاي نظام تأمين اجتماعي وجود دارد پرداختي

ب يكامروز و كاهش سطح اشتغال رسميا كاهش سطح كلي اشتغال از كه(سو
و هميناز) به صندوق تأمين اجتماعي است كننده حق بيمه پرداخت طور سوي ديگر

بهازسوي هاي بيمه بيكاري گسترش پرداخت علت وقوع صندوق تأمين اجتماعي
و البته نرخ باالي تورم شاهد وضعيتي هستيم كه در آن درآم دهاي صندوق بيكاري

و هزينه بيمه .يابد هاي آن افزايشمي اي كاهش يافته
___________________________________________________________________________ 

.اعتراضات پياپي بازنشستگان صندوق فوالد تنها نمونه كوچكي از اين اتفاقات است.1
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ست كه بايـد بـها نيز موضوع ديگريبدهي گسترده دولت به سازمان تأمين اجتماعي
به درحالي. اشاره داشتآن  موجـب قـوانين مصـوب مجلـس شـوراي اسـالمي، كه هرساله
مي اي مشمول بيمه عده و مطابق قانو هاي اجتماعي گـردد كـه حـق بيمـهمين مقرر شوند

خواين افراد از د را سوي دولت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گردد؛ اما دولت تعهدات
سويي سازمان تأمين اجتماعي مكلف اسـت كـه بـه ايـن افـراداز. كند موقع پرداخت نمي به

مان خدمت ارائه دهد؛ نتيجه آنكه در طول ساليان، يـك بـدهي انباشـته از دولـت بـه سـاز 
مي 100تأمين اجتماعي شكل گرفته كه رقم آن بيش از  .شود هزار ميليارد تومان برآورد

و مزاياي بازنشستگي80كه بيش از از سويي ديگر شاهد آن هستيم درصد حقوق
مي در صندوق و لشكري، از محل بودجه عمومي دولت پرداخت و اين هاي كشوري شود

و درگير شدن سازمان. است معناي ورشكستگي اين دو صندوق به ادامه روند فعلي
مي40تأمين اجتماعي با حدود  اي تواند تبعات بسيار گسترده ميليون نفر تحت پوشش،

.همراه داشته باشد را در جامعه به
و اعمها ادامه روند فعلي ورشكستگي تمامي صندوق از صندوق تأمين اجتماعي

به دستگاه هاي غيرورشكسته فعلي مختص ساير صندوق در. همراه خواهد داشت ها را
، صندوق 1399شده كه در سال بيني برخي مطالعات بر اساس مطالعات آكچوئري پيش
روبرو شود كه اين) با لحاظ تعهدات(تأمين اجتماعي با كسري صد هزار ميليارد توماني

ب .ا نيمي از بودجه عمومي دولت استمقدار تقريباً برابر
سبببه. توان صرفاً يك موضوع اقتصادي دانست ها را نميوقورشكستگي صند

ابعاد بسيار وسيع اجتماعي، ورشكستگي يك صندوق همراه با ورشكستگي طيف 
مي عظيمي از مردم تحت پوشش اين صندوق و تواند يك ورشكستگي در ابعاد هاست

مخ ورشكستگي كساني. اجتماعي ايجاد كند ارج خود را كه توان كافي مالي براي پوشش
و حقوق دريافتي از نظام تأمين اجتماعي وابسته و به مستمري .اند نداشته

هاي اجتماعي هستند، بنابراين دولت ها ضامن تعهدات بيمه بايد اشاره كرد دولت
و  مجبور است كه بار ناشي از اين كسري بودجه را از محل بودجه عمومي تأمين نمايد

ازه ساير بخشجشدن بود معناي كوچك اين به  و رو توان دولت براي توسعه اينهاست
مي زيرساخت و عمراني گذاري كاهش در سرمايه. يابد هاي اقتصادي كاهش هاي زيربنايي

و خود اين موارد افزايش هزينه و اشتغال شده هاي باعث تعويق در توسعه، كاهش توليد
.همراه خواهد داشت تأمين اجتماعي را به
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ا ازز اين موضوع بايد عالوه بر اتخاذ تمهيداتي در جهت جلوگيبراي اجتناب ري
) صندوق تأمين اجتماعيخصوصهب(هاي بازنشستگي افزايش بدهي دولت به صندوق

هاي مختلفي براي اين موضوع شيوه. هايي جهت بازپرداخت اين ديون اتخاذ شود روش
:پيشنهاد گرديده است كه برخي از آنها عبارتند از

 پرداخت نقدي بدهي) الف
مان با واگذاري مبالغ ارزي متعلق به دولت در خارج از كشور به ساز(تأديه ارزي)ب

و ساير سازمان و صندوق تأمين اجتماعي از هاي بيمه ها گر اجتماعي جهت استفاده آنها
دارو، مواد اوليه،) فاينانس(مبالغ ارزي تخصيصي براي تسهيالت تأمين مالي خارجي 

و تجهيزا .براساس نرخ روز تسعير ارز بانك مركزي) گذاري آالت بخش سرمايه ماشينت
ت(واگذاري نفت خام)ج و ساير سازمانهمكاري سازمان و أمين اجتماعي ها
رقيب شركت ملي فروش نفت ايران در بازارهاي غير گر اجتماعي براي هاي بيمه صندوق

و تحت نظارت وزارت نفت .)نفت ايران
.قانون اساسي وچهارم چهلقانون اجراي اصل)6(ري سهام با رعايت ماده واگذا)د
ت(واگذاري امالك مازاد بر نياز دولت)ح و ساير استفاده سازمان أمين اجتماعي
و صندوق سازمان و هاي بيمه ها يا عوايد حاصل از فروش گر اجتماعي از امالك موصوف

و بيمه روژهپگذاري بر روي آنها جهت پيشبردو سرمايه .)اي هاي عمراني، درماني
ت)و و بهادار ازسوي مراجع ذيصالح بابت ديهأصدور مجوز انتشار اوراق صكوك

ت و ساير سازمانأمطالبات توسط سازمان و صندوق مين اجتماعي گر اي بيمهه ها
.رداخت توسط دولتپاجتماعي با تضمين باز

.به سازمانگذاري واگذاري منطقه آزاد جهت سرمايه)ز
و ضعف هر يك از موارد فوق بايد در نظر داشت مجلس به علت فارغ از نقاط قوت

دي در اين تواند پيشنها هفتادوپنجم قانون اساسي خود راساً نميهاي اصل محدوديت
و به مي خصوص ارائه نمايد .رسد دولت بايد پيشنهاد خود را در قالب اليحه ارائه نمايد نظر

 نقش مجلس●

ها بايد براي حفظ پايداري خود، هاي بازنشستگي، صندوقر خصوص پايداري صندوقد
و حتي يك جريان پايداري بيمه به االمكان بازنشستگي شدگان جديد داشته هاي جديد

.عناوين مختلف در آنها محدود شوند
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و قانونگذاري مي تواند مجلس شوراي اسالمي با داشتن دو وظيفه عمده نظارتي
:ن خصوص اقدامات زير را صورت دهددر اي

و تأمين اجتماعي؛ـ  نظارت بر اجراي كامل قانون نظام جامع رفاه
بهـ كه شيوه اخذ حق بيمه، نحوي نظارت بر عملكرد سازمان تأمين اجتماعي،

و كسب  وكار نشود؛ موجب ايجاد مزاحمت براي فضاي توليد
؛ پيگيري تحقق نظام تأمين اجتماعي چنداليهـ
؛ نظارت بر نحوه هزينهـ  كرد سازمان تأمين اجتماعي
اي به خصوص صندوق هاي بيمه گذاري فعلي صندوق نظارت بر نحوه سرمايهـ

 تأمين اجتماعي؛
 اي؛ هاي كوچك بيمه نظارت بر عملكرد صندوقـ
وـ و گسترش پوشش بيمه اجتماعي اجباري تصويب قوانين در راستاي تعميم

 دهاي سازمان به تبع آن؛افزايش درآم
و محاسبات بيمهـ  اي مرتبط؛ پرهيز از تصويب قوانين جديد بدون توجه به بار مالي
و كاهش دادن مـوارد مشـمول بازنشسـتگيـ اصالح قوانين موجود براي محدود كردن
 از موعد؛ پيش

بهـ به نحوي اصالح قانون تأمين اجتماعي كه ضمن حفظ درآمدهاي سازمان،
 وكار كمك نمايد؛ كوفايي فضاي كسبش

 وكار؛ اصالح قوانين در راستاي بهبود فضاي كسبـ
ت تصويب قانون در راستاي ايجاد صندوقـ مين اجتماعي خصوصي در سطحأهاي

 تكميلي؛
و گسترش هاي بيمه كاهش معافيتـ اي، در راستاي افزايش درآمدهاي سازمان

.عدالت اجتماعي
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 هاي بازنشستگي اقدامات مجلس در حيطه صندوق اهم.10جدول
 داليل توجيهي اولويت نوع

 تقنين
هاي اصالح ساختار صندوق

 نظام اي از طريق استقرار بيمه
 چنداليه اجتماعي تأمين

 اليـه سـه توسعه پنجم برنامه قانون)42(و)27(موادبر مبتني
 مكمـل هـاي بيمـهو اجتمـاعي هـاي بيمـه اجتماعي، مساعدت

ميمي شنهادپي و منـدي هريـك از افـراد بهـره تواند باعـث شود
 هـاي اجتمـاعي جامعه با سطوح مختلف درآمدي از مزاياي بيمه

. گردد

 تقنين

اعمال اصالحاتي در قانون
تأمين اجتماعي از قبيل 

اصالحات پارامتريك، اصالح 
شرايط احراز بازنشستگي، نحوة 
محاسبه حقوق بازنشستگي، 

 ...وگذاري سرمايه

اصــالحات پارامتريــك در خصــوص نحــوه محاســبه مســتمري
توانـد بـه ايـن موضـوع مـي: تواند راهگشا باشـد بازنشستگي مي

و باعث تشويق افراد به اظهـار جلوگيري از فرار بيمه اي بيانجامد
و در نتيجه كسورات بيمه بـا.گـردد اي واقعـي مـي واقعي حقوق

ايـران نسـبت بـه توجه به افزايش شاخص اميـد بـه زنـدگي در 
هاي تصويب قانون تأمين اجتماعي الزم است تجديد نظري سال

و سن اشتغال ايجـاد گـردد تـا اوالً  در خصوص سن بازنشستگي
ــاً  و ثاني ــرد ــره بب ــود به ــار خ ــروي ك ــوان ني ــه ت ــه از هم جامع

.هاي بيمه اجتماعي بتوانند به پايداري خود ادامه دهند صندوق
اصـالح. اي اسـت هـاي بيمـهقگـذاري صـندو نكته سوم سرمايه

هـاي بيمـه اجتمـاعي گـذاري صـندوق قوانين مربوط به سرمايه
با در نظر گرفتن موارد زيـر بايد ويژه صندوق تأمين اجتماعي به
ده بـودن سـرمايه شـفافيت در حسابرسـي، سـود: رت گيـرد صو

هاي دولتي در قبال ديـون دولـت، گذاري، عدم واگذاري شركت
ــد  ــت بع ــارتي بــ تقوي ــودآوري نظ و س ــادي ــرد اقتص ر عملك

و هاي صندوق گذاري سرمايه و بازنشستگي  ...هاي بيمه

 تقنين
نظارت+

يهامهيبكامل كردن پوشش
 اجتماعي

و نهادهاي بيمه از طريق نظارت بر عملكرد سازمان گر از يـك ها
و رفع كاستي ي ارائـه شـده هـا طـرح هاي قـانوني از طريـق سو

.باشد مؤثرد توان توسط نمايندگان مي

 تقنين

و اجراي جلوگيري از تصويب
بههايبدهقوانيني كه  ي دولت
را صندوق هاي بازنشستگي

.دهد افزايش مي
بههايبدههيتأد ي معوقه دولت

ها صندوق

بار مالي تعهدات قانوني دولت به صـندوق تـأمين اجتمـاعي در
ن ايـ. هزار ميليارد تومـان اسـت12حال حاضر ساليانه بيش از 

و موضوع باعث شـده كـه صـندوق هـاي بازنشسـتگي كشـوري
و نيروهاي مسلح هم اكنون كامالً وابسته به بودجة عمومي شوند

ت .مين اجتماعي نيز در آستانه اين وضعيت استأصندوق

 تقنين
اي سازي قوانين بيمه متناسب

 با شرايط اقتصادي كشور

و شاخص تورم، نـرخ بيكـاري، توليـد بايددر اين خصوص ملـي
شــاخص ايــن، زيــراهــاي كلــي كشــور را در نظــر گرفــت ســاير
و مخـارج صـندوق موضوعات به هـاي طـور مسـتقيم بـر درآمـد
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 داليل توجيهي اولويت نوع
مي بيمه و توانند پايـداري صـندوق را تحـت تـأثير اي اثرگذارند

.قرار دهند

 تقنين
اصالح قوانين در راستاي بهبود

 وكار فضاي كسب

ب اصالح در شيوه هـا، صوص در پيمانكـاريخههاي اخذ حق بيمه
كاهش حق بيمه از طريق اجـازه بـه صـندوق تـأمين اجتمـاعي 

.حسابي براي ارائه پاداش خوش

 هاي اجتماعي حمايت.2-3
هاي حوزه حمايت(حمايت از محرومان اجرايو سياستگذاري مسئوليت كلي طور به

و رفاه اجتماعي است) اجتماعي  حمايتي نهادهاي1.در دولت بر عهده وزارت تعاون كار
 ساير اين بخشدر البته. هستند امداد كميتهو در اين خصوص سازمان بهزيستي عمده
و پراكنده وجود دستگاه.هستند فعال نيز نهاد مردمهاي سازمانوها خيريه هاي متعدد

به حمايتي در حوزه حمايت هاي اجتماعي موجب بروز ناهماهنگي در ارائه خدمات
و گروه مي هاي هدف فرآيند ارائه زيرا وري گردد؛ تواند باعث كاهش بهره در نهايت

از يكي.خدمات را دچار اختالل خواهد نمود اي وجود دارد جزيرهكه مشكالتي ديگر
ها، اهداف، ها، مأموريت هاي زياد فعاليت ازسوي ديگر شباهت نهادهاست اين كردن عمل

و تكاليف سازمان و نهادهايي همچون وظايف سازمان بهزيستي، كميته امداد امام ها
و، بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، شهرداري)ره(خميني ي كه امراشاره نمود؛ ... ها
و خروجي كار آنها در هالهگرديده موجب از وظايف هر كدام كامالً مشخص نشود اي

هو در برخي موارد يك فعاليت واحد براي جامعه هدف توسط چند دستگا ابهام باشد
.گردد مذكور انجام مي

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ذكر گرديده)43(ماده»1«رغم آنكه در بند به
و اقشار آسيب و ساماندهي متمركز خدمات قابل بود كه ارائه خدمات به محرومين پذير

و خدمات توانبخشي به معلولين  ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي توسط كميته امداد
ميتوس قانون بودجه سال»14«تبصره»ظ«گردد همچنين در بندط بهزيستي انجام

ه شاهد در قانون برنامه پنجم توسع، امامجدداً بر اين موضوع تأكيد شده بود 1386

___________________________________________________________________________ 
و.1 و به حيطه خانواده معظم شهدا جانبازان در اين گزارش منظور از حوزه حمايتي حيطه محرومان است

.ايثارگران ورودي ندارد
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اي افراد نيازمند، پرداخت شهريه جمله پوشش بيمههستيم كه قوانين ديگري از
و غيرهدهي خانوادانشجويان تحت پوشش، رفع مشكل معيشت صورتبه... هاي نيازمند
هاي همچنين به استناد قانون شهرداري. مشترك براي هر دو سازمان لحاظ شده است

و وظايف))39(ماده»8«و»7«،»6«و بندهاي)35(ماده»7«بند(كشور تكاليف
آسمشابهي  . استكرده ها معين پذير براي شهرداريبيرا در راستاي حمايت از اقشار

))8(ماده»ب«بند( مچنين بررسي اساسنامه بنياد مستضعفان انقالب اسالميه
است كه همپوشاني فراواني با كرده وظايفي عام براي اين بنياد در اين راستا تبيين

.وظايف ساير نهادهاي حمايتي دارد
و همچنين عليرغم اينكه در قوانين موجود عمده فعاليت كميته امداد، امدادي

مي وظايفي در قوانين متعدد پيش، اماتوانبخشي است بهزيستي توان بيني شده است كه
مي گفت برخي از آنها داراي جنبه به هاي اقتصادي است كه در بهزيستي توان

و در كميته امداد به اجراي برنامه پزشك خانواده شهري براي افراد پرداخت هاي نقدي
.كردتحت پوشش اشاره 

:بيني است فعلي مشكالت زير قابل پيش در صورت تداوم روند
در(مختلف هاي مكان بهرمندي برخي افراد از منابع سازمانا- وجود همپوشاني

؛)دريافت خدمات
 ها؛ مندي برخي افراد به منابع اين سازمان عدم امكان بهرهـ
و مراكز خيريه؛ عدم بهرهـ  گيري كامل از امكانات مؤسسات غيرانتفاعي
و نهاد سازمان(له برخي از وظايف به يكديگر توسطاحاـ ؛)هاي مذكور ها
.عدم امكان نظارت كامل دولت به منابع تخصيص يافتهـ

 نقش مجلس

در اين خصوص ضروري است مجلس در بعد نظارتي خود با توجه به قانون نظام جامع
و تأمين اجتماعي نظ ازالذكر ارتي دقيق بر عملكرد نهادهاي فوقرفاه سوي داشته باشد

از ديگر در حيطه قانونگذاري الزم سوي قوه مقننه تدابير است با اقدامات مختلف
:اشاره كرد توان به موارد زير مناسبي اتخاذ گردد از جمله آنها مي

بـ و نظارت دقيق مجلس و كنترل ور عملكرد دستگاهتفكيك دقيق وظايف ها
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و اعتبارات تخص نحوه هزينه .يص يافته در اين حوزه از اقدامات ضروري استكرد منابع
بهـ اين بدين معنا. منظور ارجاع افراد جامعه هدف ضروري است ايجاد پنجره واحد

و سازمان با ايجاد اين، اماهاي حمايتي وجود ندارد است كه ضرورتي به ادغام نهادها
مي پنجره به و خدماتي توان جامعه هدف را متناسب با وظايف صورت متمركز و تكاليف

و نهاد حمايتي ارائه مي گردد توزيع نمود تا همه افراد بتوانند تحت كه توسط هر سازمان
.پوشش حمايتي قرار گيرند

 هاي اجتماعي آسيب.3-3
و متغيرند هاي اجتماعي پديده آسيب و جنايت،. هايي متنوع، نسبي پرخاشگري

و قاچاق مواد مخدر، روسپيگ و سرقت خودكشي، اعتياد ري، جرائم مالي، اقتصادي
وكيف آنها برحسب هاي اجتماعي جامعه امروزي ايران هستند كه كم هايي از آسيب نمونه

و مكان  و در شهرها نسبت به روستاها(زمان تغيير) يعني حال نسبت به گذشته
و گروه كنند؛ برخي از آسيب مي مي هاي اجتماعي براي تمام افراد هد؛د هاي اجتماعي رخ

مي اما برخي ديگر براي گروه .يابد هاي خاص معناي بيشتري
هاي كشور ما در حال حاضر شرايطي دارد كه محيط را براي گسترش آسيب

جم4/71سال حدود 1390سالدر. كندمياجتماعي مساعد  عيت كشور در درصد از
با. اند كرده مناطق شهري زندگي مي سال حجم جمعيت شهرنشين كشور در مقايسه

يك. درصد افزايش يافته است10در حدود 1375 افزايش جمعيت شهرنشين به مثابه
ع ميتيغه دو لبه به مل يك گونه كند سو رشد شهرنشيني موجب پيشرفت اي كه از

ومي صنعت و اقتصادي ازسوي ديگر موجب شكل شود گيري مسائل اجتماعي، فرهنگي
و در نتيجه آن مشكالت روحي نشيني، بيكاري، مشاغ مانند گسترش حاشيه ـل كاذب

و از هم گسيختگي خانوادهرواني افرا بهد و ها و اعتياد . شودمي ...دليل بيكاري
و مسكن سال از گروه، 1390سوي ديگر مطابق با نتايج سرشماري عمومي نفوس
را29-15سني  و نيزعنوان يك زيربهكه سال عنوانبه مجموعه مهم از جمعيت

ميجمعيت  صد از كل جمعيت كشور را تشكيلدر 31.5در حدود. كنيم جوان تلقي
.كنندمي درصد از كل جمعيت جوان نيز در مناطق شهري كشور زندگي71. دهند مي

تعداد طالق ثبت شده در كشور 1394طبق آمار سازمان ثبت احوال در سال
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و ازدواج تعداد 163765 بهدمي كه نشاناست فقره 685352فقره هد نسبت طالق
بي23ازدواج  سرپرست افزايش زنان. سابقه بوده است است كه در پنجاه سال اخير
از خانوار در/ 1395طبق سرشماري سال(هزار نفر 2553000به بيش سال اين آمار
و 1664000تعداد 1385 مي 1200000حدود 1375در سال نفر آمار،)داد نفر را نشان

 آمار قابل،)ميليون پرونده15:يهئطبق اعالم رئيس قوه قضا(ييهاي قضا باالي پرونده
و،)هزار نفر در يك سال 600( ها به زندان توجه تعداد ورودي  كاهش افزايش طالق

به روند نگران،)در سن ازدواج نفرميليون11وجود حدودبا( ازدواج دائم كننده ابتال
ي شدند كه با توجه به شرايط اسايشن 1394نفر تا پايان سال HIV )31950ويروس 

هزار نفر 100هاي همچون ايران سازمان جهاني بهداشت معتقد است كه بيش از كشور
در) مبتال هستند روند افزايشي ابتال مردم به اين ويروس از طريق روابط جنسي به ويژه

به،)1394جنسي در سال روابط درصد از طريق42(چهار سال اخير افزايش گرايش
وم (ها روانگردانصرف مواد مخدر صنعتي از: هزار نفر افراد مبتال 2325000بيش
وئدا مياجمله مسائلياز...و) تفنني مي طبق آمار ستاد. شود ست كه در اين حوزه ديده

م و روانگردانمبارزه با مواد مخدر تعداد ها در كشور حدود عتادين به مواد مخدر
توان گفتمي در كشور5/3اب ميانگين بعد خانوار نفر هستند كه با احتس 2325000

ب . نفر در كشور درگير مواد مخدر هستند 8137500طور مستقيم جمعيتي معادلهكه
و ساير آسيب، زيراتوان به اين آمار تكيه كرد گرچه نمي هاي در حوزه مواد مخدر

بهدرصدي زنان 100افزايش تقريباً. اجتماعي نظام ثبت دقيق نداريم مواد مخدر مبتال
.كندمي را بيشتر نيزها نگراني 1390لغايت 1386هايو صنعتي در فاصله سال

و جرم . كننده است خيز شهري نگران عالوه بر اين روند رو به رشد محله ناكارآمد
و شهرسازي با بررسي كه در شهر كشور انجام دادند تاكنون91طبق آمار وزارت راه

هاي سكونتگاه: اين محالت شامل. كردندآمد شهري را شناسايي محله ناكار 974
و روستاهاي الحاقي به شهر را شامل بافتهاي فرسوده، غيررسمي، بافت  هاي تاريخي

نف18جمعيت ساكن در اين مناطق. شوند مي ر اعالم شدند كه فقط در ميليون
ا11تا10هاي غيررسمي بين سكونتگاه از.ستميليون نفر برآورد شده يعني اين تعداد

و در مناطقي زندگي مردم از حداقل كهمي هاي خدمات عمومي هم محروم هستند كنند
.هاي اجتماعي بيش از ساير مناطق فراهم است بستر براي گرايش به آسيب
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مي در هم كنيم كه نگراني كنار اين موارد شرايط ديگري هم تجربه ها را بيشتر
و پيامدآمار باالي تصا. كند مي كاهش هاي اجتماعي ناشي از تصادفات رانندگي، دفات

چك( اعتماد اجتماعي ،)هاي بالمحل خود گوياي بخشي از اين موضوع است افزايش
و دعاوي خانوادگي از قبيل الزام به تمكين، عسرئها از افزايش جرا پذيري خانواده ثيرأت م
خا گفتگو حرج، ترك انفاق، طالق، كاهش زمانو ، ضعف)دقيقه در روز15(نوادگيهاي

و جرح سومين پرونده قضايي(هاي اجتماعي اخالق اجتماعي، افزايش خشونت ضرب
خود گوياي اين نكته است كه امروز بيش از هر زماني بايد نگران شرايط ...و)ايران است

.اجتماعي كشور باشيم
آ از سوي ديگر ما شاهد آسيب عي ناشي از هاي اجتما سيبهاي نوظهوري همچون

و ازدواج فضاي مجازي، .نيز هستيم كه بايد براي آنها تمهيداتي انديشيده شود... هاي سفيد
در برنامه و هاي موجود كشور هاي اجتماعي داراي كاهش آسيب حوزه كنترل

:ويژگي زير نيستند
 فراگيري ندارند؛ـ
 جامعيت ندارند؛ـ
 كفايت ندارند؛ـ
نـ و پايداري  دارند؛استمرار
.اثربخش هم نيستندـ

وو ريشه ايجاد آسيب با توجه به اينكه درباره منشأ هاي اجتماعي كارشناسان
و عوامل  و اقتصادي را مهم دانستهپژوهشگران اين حوزه علل كه اجتماعي و از آنجا اند

و برنامه تغييرات اساسي در سياست و ها و اقتصادي رخ نداده شاهد هاي اجتماعي
د ها نبوده الت چشمگيري در اين عرصهتحو هاير سياستايم، بنابراين بدون تغيير

مي اجتماعي پيش ر بيني طي ها در تمامي دامنه وند افزايش آسيبشود كه هاي آن
عال سال و بحران اجتماعي نتيجه آن خواهد بود كه ازئهاي آتي نيز ادامه يافته م آن
. اكنون هويداست هم

در بدون مداخله جدي موجب تشديد آسيب ادامه روند فعلي هاي اجتماعي
مي حوزه مي هاي مختلف و تواند بنيان گردد كه و جامعه را دچار مشكل كند هاي خانواده
.هاي بسيار بااليي را براي كشور به همراه داشته باشد هزينه
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 نقش مجلس

و غفلت در حوزههاي آسيب و جهت هاي ديگر اجتماعي مولود اقدامات نامناسب است
بهاي اصالح نيز بايد اقدامات مناسبي در حوزه مثال در خصوص براي.عمل آيدهمختلف

و افزايش ماندگاري روستاييان در محل سكونت خود،  كاهش مهاجرت از روستا به شهر
و  م...كاهش بيكاري ها ثري صورت پذيرد آثار مفيد آن را در كاهش آسيبؤاگر اقدام
و علمي براي مقابله با اين امر نيازمند برنامه بلند.كردمشاهده خواهيم مدت اصولي

ست كه هر يك در بخش خود بايد مورد بحث قرارا اجتماعيهاي هاي آسيب ريشه
و اما در كوتاه.گيرد ها ازسوي ترميمي در حيطه كنترل آسيبهاي برنامهعنوانبه مدت

:كردتوان اقدامات زير را پيشنهاد قوه مقننه مي
و كاهش آسيبـ  هاي اجتماعي؛ تدوين سياست كشور در حوزه كنترل
و در مواردي وضع قانون جديد درحوزه آسيبـ  هاي اجتماعي؛ بازنگري
و واگذاري مديريت اين حوزه به دستگاهـ  هاي اجتماعي؛ مشخص نمودن متولي
 هاي اجتماعي كشور؛ رصد مستمر وضعيت آسيببـ
قاـ و نظامفراهم آوردن بستر مند نهادهاي نوني الزم جهت تقويت مشاركت فراگير

و سازمان . هاي مردم نهاد اجتماعي

 اجتماعيهايو حمايتها اهم اقدامات مجلس در حيطه آسيب.11جدول
نوع

پيشنهاد
 داليل موضوع پيشنهاد

بر مجلس دقيق نظارتو كنترلنظارتي
و منابع كرد هزينه نحوهو عملكرد

 براي يافته تخصيص اعتبارات
حمايتيهاي دستگاهوها سازمان

هاي متعددي در كشور همانند سازمان بهزيستي، كميتـه دستگاه
از منابع عمومي دولت در جلـوگيري از) ...ره(امداد امام خميني

ــرادهــاي آســيب و حمايــت از اف و همچنــين تقويــت اجتمــاعي
مي آسيب . نمايند ديده استفاده

و افـراد افـزايش با توجه به محد متقاضـيان جامعـهوديت منـابع
و ضرورت بهره و كنترل دقيـق، گيري بهينه از منابع هدف نظارت

و توزيع اثرمصارف و حتمـيو منابع بخش آن يك امـر ضـروري
.است

+تقنين
نظارت

و ايجاد شوراي وجود قانون جامع
عالي سياستگذاري ذيل وزارت
و رفاه اجتماعي به  تعاون، كار

ــتگاه  ــود دس ــاي وج ــوزهه ــايتي در ح ــده حم و پراكن ــدد متع
اجتماعي موجب بروز ناهماهنگي در ارائه خدمات بـههاي حمايت
و در نهايـت مـي گروه هـاي انـد باعـث رشـد آسـيبتو هاي هدف
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نوع
پيشنهاد

 داليل موضوع پيشنهاد

وها نظور تعيين سياستم
و تفكيك دقيق وظايف راهبردها

و هر يك از دستگاه هاي مجري
و رصد  و كنترل همچنين نظارت

و اقداماتها فعاليت

ينـد ارائـه خـدمات را دچـارآاجتماعي اجتماعي گردد؛ چرا كه فر
ايـنهـايو رويهها بررسي قوانين، اساسنامه. اختالل خواهد نمود

مي سازمان و نهادها نشان دهـد در برخـي مـوارد يـك فعاليـت ها
توسـط چنـد دسـتگاه مـذكور انجـام واحـد بـراي جامعـه هـدف

.گردد مي
ضرورت تقنين در خصوص حذفيتقنين

مجازات اعدام از قاچاقچيان غير
و  سازماندهي شده مواد مخدر

 تعيين مجازات جايگزين

و در دسترس اين امكـان را بـراي قاچاقچيـان وجود بازار مناسب
گيـري از امكانـات افتـه فـراهم آورده اسـت كـه بـا بهـرهي سازمان

ت و و حتي گاهي نظامي نسبت به حمل وزيع سيسـتمياقتصادي
مواد مخـدر در كشـور اقـدام نماينـد، در مقابـل طيفـي از افـراد

در آسيب ميديده وظيفه توزيع اين مواد را و كشور برعهده گيرند
و آسـيب هاي پس از گرفتار شدن، خانواده هـاي آنها با مشـكالت

و تعيين مجـازات جدي مواجه مي شوند با توجه به قوانين موجود
ب ااعدام و مشكالتي كـه دامن راي اين هـاي آنهـا گيـر خـانواده فراد

رو الزم اسـت ايـناز، كنـد حمايت اجتماعي طلـب مـي، گردد مي
مجازات اعـدام در خصـوص آن دسـته از افـرادي كـه بـه سـبب

و و اجتماعي و دام قاچاقچيـان حرفـه بـه ... مشكالت اقتصادي اي
. هاي ديگر جايگزين گردد اند، مجازات يافته افتاده سازمان

نكته ديگر ضرورت تغيير نگاه از مبارزه صرف با عرضه بـه مبـارزه
در اين خصوص بايد نگاه مجـرم محـوري بـه معتـاد.با تقاضاست
.اصالح شود

وضع قوانين جديد درحوزهتقنيني
 هاي اجتماعي آسيب

ــه تقنــين در اجتمــاعيهــايخصــوص آســيبضــرورت توجــه ب
اســتفاده ازاجتمــاعي همچنــين هــاي گســترش شــبكه:نوظهــور

و ماهوارههاي شبكه اجتماعي موجود درهاي عالوه بر آسيب... اي
اند كـه بـيم ري را پديد آوردهاجتماعي نوظهوهاي آسيب، جامعه
هـايي آسـيب. نه چندان دور گسـترش يابنـد رود در آينده آن مي

و لذا بـه منظـور پيشـگيري... چون اعتياد اينترنتي، ازدواج سفيد
دو بهضع قوانيني مير اين خصوص ضروري .رسد نظر

 نظام سالمت.4-3
هاي اصلي هاي سالمت در سراسر دنيا به يكي از دغدغه هاي نظام رشد روزافزون هزينه

و تصميم فن. هاي سالمت تبديل شده است گيران نظام مديران هاي ورياگسترش مداوم
و گرانقيمت سالمت،  اميد به زندگي، سالمند شدن تركيب جمعيتي، افزايش جديد
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و هزينهو گسترش بيماريها تغيير الگوي بيماري هاي بر تا پايان عمر، چالش هاي مزمن
و پرهزينه از قبيل ايدز گسترش بروز برخي بيماري، حوزه سالمت روان  هاي واگير مزمن

نظام سالمت ايران. از داليل مهم اين رشد شديد بوده استهاي هپاتيتو انواع ويروس
ه در حالي كه شاخص كلي.با اين چالش روبرو استهاي سالمت، مچون ساير نظامنيز
در هزينه هاي بخش برابر شده است؛ اين رشد در هزينه30سال گذشته20ها در كشور

.برابر شده است71سالمت 
حا چالش ميهاي تأمين مالي بهل حاضر نظام سالمت را :بندي كرد شرح زير دسته توان
،ايداري منابع ماليناپ) الف
،گر هاي بيمهش كسري اعتبارات سازمانافزاي)ب
 افزايش سهم پرداخت از جيب مردم،)ج
،هاي غيررسمي پرداخت)د
با)ز ،انگيزشي ناهماهنگآثار نظام پرداخت
.هايي مواجه است سوي ديگر ارائه خدمات درماني در كشور نيز با چالشاز
سال اصلي زماني كه مداخالت اثربخش. مت، ارائه خدمات سالمت استترين كاركرد نظام

و قابل خريد در دسترس جمعيت نيازمند قرار نگيرد، به اين معني است كه نظام 
در گي روبرو شده است در مطالعه بهرهسالمت با معضل بزر مندي از خدمات سالمت

به1381سال  و نشان داده شد نزديك از30، رفتارهاي سالمتي افراد بررسي درصد
و دريافت خدمات سرپايي نياز داشته اند جهت دريافت خدمت بالغين كه به مراجعه

.اند اقدام نكرده
ازئهاي ارا چالش :ه خدمت در نظام سالمت عبارتست

 مندي از خدمات سالمت؛ عدالتي در بهره بي●
و عـدم توجـه بـه الزامـات قـانوني ازجملـه نظـام ار● جـاع، تمركز بر بخش درمان
و خريد راهبردي؛ سطح  بندي خدمات
ــودن● ــت ب ــوق در اولوي و ف ــي ــتاني تخصص ــدمات بيمارس ــر تخصصــي خ در براب
؛سرپاييهاي مراقبت
و درمـاني بـهي در بخشبروز تقاضاي القاي● داليلـي از قبيـل عـدم هاي تشخيصي

و ابالغ راهنما  هاي باليني؛ اجراي نظام ارجاع، اصالح نظام پرداخت
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و عدم توزيع مناسب● عدم تناسب نيروهاي تربيت شده با نياز واقعي سيستم
 ديده؛ نيروهاي آموزش

؛هاي پـايين درآمـدي به سمت دهك هدفمنـد نبـودن منابع بخش سالمت●
محور براي كنترل عوامل خطر سالمتي در اولويت منطبق هاي جامعه نبود برنامه●

 هاي كشور؛ با بار بيماري
بيور● و ايجاد تقاضاي القايي؛ رويه ارائه ود  كنندگان خدمات سالمت به بازار
و ارجاع ضعيف؛● و فوق تخصصي  مراجعه مستقيم به سطوح تخصصي
و هزينه● ،زا نظام پرداخت نامناسب
 هاي مختلف؛ نظارت مؤثر بر شيوه ارائه خدمات در بخشنبود●
و ناپايداري بين منابع با● و مصارف ناهماهنگي بسته(بسته خدمت مورد نياز
وبه خدمت ورود خدمت به بسته بدون همچنين كنترل نشده است صورت گروه خدمتي

ميتوجه به تأمين منابع  ).پذيرد صورت
:اتفاقات زير رخ دهدرود در صورت ادامه همين روال، انتظار مي

و عدم توان باز هاي بيمه كسري اعتبار بيشتر صندوق● هاي آنها پرداخت بدهياي
و مراكز ارا به بيمارستان ه خدمات سالمت؛ئها

●ه خدمت؛ئه شده توسط مراكز ارائكيفيت خدمات اراو كاهش كميت
 افزايش سهم پرداخت از جيب مردم؛●
بي مندي گروه كاهش بهره● و افزايش در هايي از مردم از خدمات سالمت عدالتي

 اين زمينه؛
 هاي بيماران؛ ها با نيازمندي صله بسته خدمات مورد تعهد بيمهافزايش فا●
و عدم هدايت بيماران به مسير صحيح كه باعث آسيب به بيشتر سرگرداني● بيمار

و از دست دادن فرصت سالمتي فرد، زيان مي هاي مالي ؛گردد هاي بهبود
و درماني؛●  گسترش بيشتر تقاضاي القايي خدمات غيرضروري تشخيصي
 هاي غيررسمي؛ رشد مجدد دريافت●
ه شده؛ئنارضايتي مردم از خدمات سالمت ارا●
به رش بيشتر بيماريگست● در هاي غيرواگير دليل عدم انجام اقدامات پيشگيرانه

و سطح فردي، صنعت، فرا .بخشي ... 
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 نقش مجلس

ساا هاي فوق الزم براي رفع چالش  خدمات« مانهست با تدوين احكامي دولت مكلف شود
با اوليههاي مراقبتبر مبتني»سالمت همگانيو جامع  خانواده پزشك محوريت سالمت

و برنامه اول سالدر ارجاع، نظام در تا نمايد بازطراحي اجرا در حين اجرا به نحوي كه
در اين. ارجاع برخوردار باشند نظامو خانواده پايان برنامه كليه ايرانيان از پوشش پزشك

 توزيعو تخصيصو تأمين درماني،ـ بهداشتي واحدهاي تغييرو توسعهر ايجاد،بست
در كشور نياز مبنايبر آزمايشگاهيو دندانپزشكي ملزومات پزشكي،و تجهيزات

و بر مبناياچ .گيردمي صورت سالمت خدمات بندي سطح رچوب نظام ارجاع
ي شدن نظام ارجاع اي را مكلف ساخت با اجراي توان نظام بيمه همچنين مي

از بتنيم و آموزش پزشكي صرفاً بر پزشك خانواده در كشور سوي وزارت بهداشت، درمان
هاي از طريق سامانه ارجاع نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت بر اساس گايدالين

بودجه سنواتي بر اين اساس در اختيار در اين شرايط طبعاً. مصوب اقدام نمايد
مي هاي ذيربط دستگاه .گيرد قرار
و سوي ديگر برخي از احكام در حيطه دارو،از و آرايشي و آشاميدني مواد خوردني

كه50مصوب بهداشتي و ديگر قابليت تطبيق با شرايط روز را ندارند سال قبل هستند
.عمل آيد الزمست در اين خصوص نيز اصالحات الزم به

و همچنــين الزم اســت مجلــس بعــد نظــارتي خــود را بــر حســن اجــراي قــوانين
به سياست .هاي مصوب تقويت كند كرد بودجه خصوص در نحوه هزينه هاي كالن

 اهم اقدامات مجلس در حيطه سالمت.12جدول

 داليل توجيهي رئوس اقدامات بعد

اراتبررسي ميزان دستيابي اعتب نظارت
ساليانه تخصيص داده شده به

و درمان  به اهداف بهداشت
قوانين بودجه تعيين شده در 

و ساير قوانين مرتبط  ساليانه

سال گذشته به منظور ساماندهي بهتر5طي دهه اخير به ويژه
و سالمتيهاي به حداقل رساندن ناعدالتي خدمات سالمت

و درمان كشور در نظر محل هايي براي افزايش اعتبارات بهداشت
ميزان گرفته شده است الزم است مجلس به منظور ارزيابي

و ميزان تيابي اهداف قوانين فوقدس و در مورد نحوه را بررسي
.آتي تصميم به هنگام را اتخاذ نمايدهاي بارات در سالتاع
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 داليل توجيهي رئوس اقدامات بعد

ماده»ج«بررسي عملكرد بند نظارت
 قانون برنامه پنجم توسعه)32(

و همگاني( خدمات جامع
هاي بر مراقبت سالمت مبتني

اوليه سالمت با محوريت پزشك
)نظام ارجاع خانواده در

بخشي از برنامه پزشك خانواده كه مربوط به نقاط روستايي است،
و پيگيري نه چندان به دليل شروع آن در سال پاياني دولت هشتم

.هاي بعدي عملكرد مناسبي نداشته است جدي وزارت بهداشت در سال
ت و توسعه برنامه پزشك خانواده بهأبا توجه به كيد برنامه پنجم
ي، وزارت بهداشت تا پايان برنامه توسعه پنجم بايد بهنقاط شهر

و شمول خدمات پزشك خانواده به كل جمعيت با گسترش دامنه
رغم اينكهعلي. الكترونيك سالمت اقدام كند استفاده از پرونده

ريال براي اجراي برنامه پزشك هزارميليارد2ساليانه حدود
بريها پيامديابد الزم است خانواده تخصيص مي نامهمورد انتظار از

،مندي، رضايتمندي از خدمات سالمت از جمله افزايش ميزان بهره
قابل پيشگيري درهاي كاهش ميزان بروز بيماري،ها كنترل هزينه

.درحال اجرا مورد بررسي قرار گيردهاي استان
آغاز 1393 ماه طرح تحول نظام سالمت را كه از نيمه ارديبهشت ارزيابي طرح تحول سالمت نظارت

و گسترده آخرينمي توان،شد ر زمينه اصالحات نظامدطرح مهم
و سياست.قلمداد كرد كشور سالمت گذاران حوزهنقدهاي خبرگان

منتسب به اجراي مرحله سوم به عالوه آثار سالمت نسبت به طرح،
كه منجر به كسري اعتباراتآن) ابالغ كتاب ارزش نسبي(طرح

ميا بيمههاي صندوق كند اقدامي شده است اين ضرورت را ايجاب
و ارزيابي اين طرح انجام دهد تا از بروز به هنگام براي بررسي

.عواقب جدي آن جلوگيري به عمل آيد
تدوين طرح حمايتي براي صنعت تقنين

و تجهيزات پزشكي براي توليد دارو
و منطبق بر محصوالت با كيفيت

 المللي بينهاي استاندارد

وهايا توجه به راهبردهاي مندرج در سياستب اقتصاد مقاومتي
بر حمايت از توليد محصوالت كالن سالمت مبنيهاي سياست
و تجهيزات پزشكي با كيفيت داخلي ضرورت،دارويي واكسن

 دارد اين موضوع در دستور كار مجلس قرار گيرد
و اصالح تقنين قانون مواد خوردني

و  و آرايشي  بهداشتيآشاميدني
و اصالحات 1346مصوب سال

 آن

و اصالحات آن مربوط به حدود دهه قبل است5اين قانون
و بند اگرچه طي اين سال هاي ها بارها اصالحاتي در برخي مواد

به،آن اتفاق افتاده هاي پيشرفت، دليل تغييرات اجتماعي اما
و اصالحات آن پاسخگوي نياز و فناوري اين قانون هاي علوم

.مروز اين بخش نيستندا

 آموزش عالي.5-3
و فناوري كشور طي دوران بهبررسي كلي روند علم  رغم بعد از پيروزي انقالب اسالمي،
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و برگشت و رفت و خيزها و ارزندههاي چشم دهنده موفقيت ها، نشان وجود افت اي گير
و هم در سطح بين و مؤسسه افزايش تعداد دانشگاه. المللي است هم در سطح ملي هاي ها

و آموزش  و بهداشت، درمان و فناوري آموزش عالي تابعه وزارتين علوم، تحقيقات
بر(پزشكي  و واحد آموزش عالي 3000بالغ تا) دانشگاه، مؤسسه و گسترش دامنه آنها

، افزايش سهم)نفر دانشجو 4.800.000( اقصي نقاط كشور، افزايش جمعيت دانشجويي
در آموزش عالي كشور، سهم دانشجويان) به جمعيت دانشجوييدرصد نسبت46(زنان

و دكتري تخصصي دورهويژه تحصيالت تكميلي به و5/18ترتيببه(هاي ارشد 2درصد
بربه(ايش توليدات علمي، افز)درصد هاي پايگاه اسكوپوس تعداد اساس دادهطوري كه

مقاله رسيده كه باعث 42716به 2014كل مقاالت منتشر شده توسط ايرانيان در سال 
و در دنيا رتبه  ه پنج جايگاي، ارتقا)را احراز كند16شده ايران در خاورميانه رتبه اول

و هاي جهاني، توجه بيشتر به آموزش بندي دانشگاه بزرگ كشور در رتبه هاي فني
و مهارتي در كنار آموزش حرفه و آموزشكده 169(هاي نظري اي ، انجام)دانشكده
و مقررات راهگشا، تدوين طرح آمايش آموزش اصالح و تصويب قوانين ات ساختاري

عالي، توجه خاص به استعدادهاي درخشان، توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، كسب 
اي، زيست فناوري، هاي هسته ويژه در زمينه موفقيت در حوزه تحقيقات كاربردي به

و گام نهادن دانشـ نانوفناوري، صنايع هوا د گاهفضا هاير حوزه فناوريهاي بزرگ كشور
.ي بر اين مدعا استنو، شاهد گوياي

و تحقيقات كشور با چالش رغم موفقيت به هايي روبرو هاي مزبور بخش آموزش عالي
مي اهم اين چالش. است به ها را :شرح زير برشمرد توان

و اداره دانشگاه توجهي به برنامهبي.1 و مؤسسه هاي توسعه بخش اي آموزشه ها
و سياست و گروهي؛ عالي كشور برحسب ساليق، اقتضائات  هاي فردي

به.2 و سيطره تقاضاي اجتماعي بر اجراي طرح توسعه هدفمند آموزش عالي
و نامتوازن مؤسسات آموزش عالي؛ تبع آن افزايش بي 1رويه

___________________________________________________________________________ 
بيتسليم شدن در مقابل فشار تقاضاي اجتما.1 به عي به افزايش تعداد مؤسسات آموزش عالي، توجهي

مي امكان و ها از اعتبارات دولتي، افزايش هزينه انجامد، كه تقليل سهم دانشگاه سنجي تأسيس آنها هاي اداري
و كاهش هزينه و افت كيفيت آموزش عالي از تبعات ناگزير آن است اجرايي و تحقيقاتي . هاي آموزشي، تجهيزاتي

و اخيراً تك جنسيتي، به بهانه خصوص تأسيس دانشگاه در اين بي هاي صنعتي رويه آموزش عالي اي براي توسعه
.تبديل شده است

www.publicpolicy.ir



و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 110 »ها

بي.3  رويه مراكز؛ كاهش كيفيت آموزش عالي كشور با گسترش
1ها؛ هاي امناي دانشگاه هيئتعدم استفاده از ظرفيت.4

و انتقال دانشگاه.5 و دخالت نهادهاي اجرايي در تأسيس، ادغام، انحالل ها
و پژوهشي؛ مؤسسه  هاي آموزش عالي
و مجري در حوزه علم وفناوري.6 .تعدد مراجع سياستگذار

بررسي تطبيقي وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي، نگاشت نهـادي نقشـه جـامع
و مأموريـت مأموريتعلمي كشور،  و فنـاوري، اهـداف، وظـايف هـاي هاي معاونت علمـي

و قـوانين مصـوب مجلـس شـوراي  و شوراي عالي عتف و فناوري وزارت علوم، تحقيقات
و فنـاوري كشـور همـاهنگي اسالمي نشان مي دهد كه در تقسيم كار ملي مديريت علـم
و اخت. الزم وجود ندارد مياختالل ناشي از همپوشاني وظايف به يارات اين نهادها را توان
و اختيـارات. هاي مختلف مشاهده كرد كرات در دستگاه متمركز كـردن تمـامي وظـايف

مديريت اين حوزه در نگاشت نهادي نقشـه جـامع در سـتاد راهبـردي اجـراي نقشـه در 
و تالش براي انتقـال اختيـار تخصـيص  دبيرخانه شوراي عالي با رويكرد مديريت شورايي

به بودجه در هاي مرتبط و يا غيرمسـتقيم بـه ايـن سـتاد، عـدم شـفافيت صورت مستقيم
و شـوراي عـالي  و تعارض با وظايف مصرح در قانون تأسيس وزارت علـوم وظايف محوله

و صراحت قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسالمي مبني و فناوري بـر علوم، تحقيقات
و اصر لزوم برنامه و هدايت سـرمايه ريزي توسط شوراي عالي عتف هـاي ار دولت بر تمركز

و اختيار سياستگذاري و فناوري و فناوري در معاونت علم ها، عالوه بـر قابل صرف در علم
و تخصيص اعتبارات مربوط به اين حـوزه بـه آن شكل و شكوفايي گيري صندوق نوآوري

و فنـاوري  و تشكيل كميسـيون علـم و فناوري بـدون جاي شوراي عالي علوم، تحقيقات
و نقش هريك از دستگاه را هاي موازي، پيچيدگي اوضـاع تصـميم توجه به جايگاه گيـري

.كند روز به روز بيشتر مي
و دانشگاه است رويكـرد حـاكم بـر. نكته مهم ديگر ضرورت توجه به ارتباط صنعت

و پژوهشي فعاليت هـاي، رويكردي نيـازگرا در تعامـل بـا سـازمان در جهان هاي آموزشي
و كنش متقابل محيط. استموني دانشگاه پيرا هـاي هاي دانشـگاهي بـا بنگـاه اين تعامل

___________________________________________________________________________ 
و فناوري،.1 و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات با گذشت نزديك به يك دهه از تصويب قانون اهداف، وظايف

و وظايف هيئ)10(تبصره ماده  ها، همچنان بال اقدام باقي هاي امناي دانشگاهتقانون در موضوع تغيير تركيب
.مانده است

www.publicpolicy.ir



و فرهنگي ـ حوزه اجتماعي  111 بخش سوم

و سازمان و با سـازوكارهاي اثـربخش همـراه هاي بيروني، چنانچه سازمان اقتصادي يافته
و غيرو زايي، بهره اشتغال موجبباشد،  و رفاه خواهد ري بيشتر از منابع انساني . بودانساني

نها به مثاب دانشگاه به هادهاي عمدهه و توليد دانش، دليـل تغييـر در ماهيـت توليـد علـم
و آمو و رسالت جديدي در توسعهتوليد اقتصادي، عالوه بر پژوهش اقتصـادي زش، نقش

امروزه بسـياري مديريت دانشگاهي،ن حوزهبر اساس نظر بسياري از صاحبنظرا. اند يافته
و دانشگاه و استراتژي بايدي دولتيها از مؤسسات آموزشي را اهداف در هـاي كلـي خـود

بسـياري از كشـورهاي همانند بتوانندتا از نو بسنجند جهت تحقق رسالت سوم دانشگاه
استقالل مـالي،دولتي كاهش دادهه رفته وابستگي خود را به بودجهدنيا رفت يافته توسعه

وخود را برقرار سا اساسـي در نـوآوريينقشو به طرق مختلف ايجاد درآمد نمايند خته
و توسعه و در نتيجه اشتغال صنعتي و رفاه ايفا كنند فناوري .زايي

 نقش مجلس

و فناوري كشور يك با توجه به نكات فوق بايد گفت نظام نهادي سياستگذاري علم
و نهادهاي مختلف از منظرهاي متفاوت به مسئله سياستگذاريدسيستم چن پارچه بوده

ميو برنامه و برنامه ها، سياست هماهنگي بين نهادها، نظام. زندداپر ريزي هاي داخلي ها
و فناوري در سطوح مختلف در نهادهاي قانونگذاري، سازمان هاي ذيل مديريت علم

و تطبيق آن با ساير نظام و قضايي كشور و حقوقي هاي كشور مانند نظام اجرايي
و استعدادهاي مديريت مشاغل، مديريت نيازهاي راهبردي كشور، مديريت  منابع انساني

و بازرگاني كشور، مديريت منابع ملي كشور، و ملي، مديريت تجارت ... مديريت توليد
حي. اي انديشيده شود ناپذير است كه بايد براي آن چارهضرورتي انكار طه مشخص نمودن

و اختيارات هر يك از ذي هاي نفعان اين حوزه اولين اقدام جدي براي حل چالشوظايف
و جلوگيري از بروز چالشا مي ين بخش مي. شود هاي آتي محسوب تواند توسط اين مهم

.مجلس محترم از طريق تصويب قانون صورت پذيرد
و اصولي در كنار اين بحث اصلي، وهات از شركتيقانون حما«نظارت بر اجراي دقيق

ب اصالح قوانين بيمهوانيبن دانشمؤسسات و مالياتي به شكلي كه تواند محرك بخش اي
و دانشگاه شود نيز بايد مد نظر قرار گيرد و موجب ارتباط بهتر صنعت .پژوهش باشد
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 112 »ها

و فناوري.13جدول و تحقيقات(اهم اقدامات مجلس در حيطه علم )كميسيون مرتبط آموزش
 داليل اولويت حيطه

رصد مصوبات شوراي عالي نظارت
انقالب فرهنگي با هدف 

عرصه جلوگيري از ورود به
و تداخل مصوبات  قانونگذاري
 آن شورا با قوانين موضوعه

شوراي عالي انقالب فرهنگي در شرح وظايف خودساخته،
بر اين تصور مبتني.مصوبات شورا را در حد قانون دانسته است

بهشورا شرح زير عمالً به حوزهي مذكور با تصويب مصوباتي
. قانونگذاري ورود كرده است

و دخالت شورا در قانونگذاري صرفنظر از اينكه ادامه اين رون د
مغاير با قانون اساسي است تزلزل بنيان قانونگذاري كشور را
و به اين لحاظ مواجهه با اين پديده بايد  سبب خواهد شد

راهبرد اصلي مجلس شوراي اسالمي مورد توجه قرار عنوان به
.گيرد

پيگيري اجراي كامل قانون نظارت
و تشكيالت اهداف، وظايف

و فناوري  وزارت علوم تحقيقات

و و تشـكيالت وزارت علـوم، تحقيقـات قانون اهـداف، وظـايف
و بـا)99(فناوري، مبتني بر ماده  قـانون برنامـه سـوم توسـعه

و سياسـتگذاري نظـام  هدف انسجام بخشيدن به امور اجرائـي
ــاريخ  ــه تصــويب مجلــس 18/05/1383علمــي كشــور در ت ب
ــي  ــالمي رس ــوراي اس ــا.دش ــا بن ــه تنه ــود، ن ــواهد موج بر ش

ي تحقـق نيافـت بلكـه بـر تعـدد يـ بخشي به امـور اجرا انسجام
شديهاي اجرا دستگاه و سياستگذار افزوده .ي

ن اهداف، سوي ديگر با گذشت دوازده سال از تصويب قانواز
قانون مذكور كه به تحقق)10(كنون تبصره ماده تا

بخهاي اجرايي در فعاليتيزداتمركز وي ش آموزش عالي
و تقويت تركيبتئپژوهش، افزايش اختيارات هي هاي امنا

و اختيارات حوزهتئاعضاي آن هي هاي ها، تنظيم حدود
و تعيين مسئوليت تعاوني وزارتخانه در امور دانشگاه هاي ها

و هي ومتقابل دولت و ست، عملياامعطوف .. ئت امناء تي نشده
آ نامه لوايح، تصويب وهنامينيها، هاي الزم ارائه اصالحيهها

. نشده است
و اصولي نظارت نظارت بر اجراي دقيق

وهات از شركتيقانون حما«
وانيبن دانشمؤسسات

و سازي نوآوري تجاري ها
»اختراعات

و كانون دانش تحقق اقتصاد ي براي هاي بنيان بدون وجود مراكز
و محصول هاي علمي دانش تبديل ايده پژوهان به فناوري

و هاي دانش اهميت دادن به شركت. پذير نيستامكان بنيان
و اجراي دقيق قانون حمايت نظارت بر عملكرد اين شركت ها

مي هاي دانش از شركت ت بنيان سيسأتواند در تحقق اهداف
. ها ضروري است اين شركت

و مالياتين بيمهاصالح قواني تقنين اي
قانون اصالح)84(ازجمله ماده 

سازمان تأمين اجتماعي قراردادهاي پژوهشي را با استفاده از 
با قانون تأمين اجتماعي مقاطعه)38(ماده  و كاري لحاظ كرده
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و فرهنگي ـ حوزه اجتماعي  113 بخش سوم

 داليل اولويت حيطه
مستقيم با هاي قانون ماليات

هدف حمايت از اجراي 
، پژوهشي بنياديهاي طرح

و كاربردي توسعه  اي

مياعمال حال.كند ضريب پيماني از آنها حق بيمه دريافت
تواند در زمره مقاطعه كاري آنكه پژوهش بنابر ماهيت نمي

 لحاظ شود 
هاي مستقيم قانون اصالح قانون ماليات)84(ماده)ب

هي دريافتي هايت علمي ناشي از انجام فعاليتئهاي اعضاي
د و پژوهشي را خارج از سقف معيني از ده رصد در آموزشي

 درصد افزايش داده است20قانون قبلي به 

 آموزشو پرورش.6-3
و پرورش به به عنوان يك پديده آموزش عنوان يك عنصر اجتماعي از گذشته تا حال

و سياسي نقش مؤثري را  اثرگذار در فرآيند تحقق اهداف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي
پ. كند ايفا مي و از راه رورش آمادگي براي زندگي آينده يكي از اهداف رسمي آموزش

و مفيد است .يادگيري مؤثر
مي روند و6هاي بعد از انقالب، باسوادي ايرانيان دهد كه در طي سال ها نشان ساله
به47باالتر، از  آمارها. افزايش پيدا كرده است 1390درصد در سال75/84درصد

درصد2/93ساله كشور49-10از كل جمعيت 1390حاكي از آن است كه در سال 
و زنان در گروه سني اند باسواد بوده به6و نرخ باسوادي مردان و باالتر ترتيب ساله

و39/88 و تعداد05/81درصد براي مردان درصد براي زنان محاسبه گرديده
از آموزشگاه به50ها  3351ايجاد. رسيده است 1394واحد در سال 112405هزار

و 5857دولتي، مدرسه نمونه 1585روزي، مدرسه شبانه مدرسه 1365مدرسه عشايري
و فرصت ادامه تحصيل در دوره 1394- 1393شاهد تا سال تحصيلي  هاي باالتر امكان

و عشايري فراهم كرده است .آموزشي را براي صدها هزار نفر از فرزندان مستعد روستايي
، رسمي پرورشو آموزش اصلييمتول ما، كشور ازجمله، كشورهااز بسياري در
 اينبر. شودمي تأمين دولت ازسوي پرورشو آموزش هاي هزينههعمدو است دولت
از. شودمي تعيين) نظام( دولت ازسوي نيز پرورشو آموزش نظام اهدافوها ارزش مبنا،
و اجتماعييها سرمايه ارزشمندترين مولدكه حال درعين پرورشو آموزش منظر اين
 آموزشي كارشناسان اعتقادبه. شودمي تلقيكننده مصرف نهادي، است توسعه سازنهزمي
 بخشبهي اعتماديب مالي، منابع تأمين بهينه هاي شيوه كارگيريبه عدم اقتصاديو
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 مواد جملهاز موجود مصوباتونيقواني اجراي برا اهتمامياو امكان عدموي ردولتيغ
در منابع مصرف ناكارآمدي موانع جملهازي كشور دماتختيريمد قانون)16(و)13(

. است پرورشو آموزش
هاي به دست آمده در حال حاضر نظام آموزشي كشور با مشكالت عليرغم موفقيت

:زير مواجه است
و پرورش؛ـ و ضعف در مردمي كردن آموزش و پرورش  ضعف مشاركت در اداره آموزش
و مطالباتـ  فرهنگيان؛كسري مداوم بودجه
و نيروي انساني؛ ريزي توسعه با برنامه فقدان انسجام بين برنامهـ  ريزي آموزشي، درسي
و تربيت، مند به منابع انساني، در تأمين، عدم نگرش نظامـ حفظ منزلت نگهداشت

و وي ارتقا اجتماعي معلمان  اي آنان؛ حرفه علمي
و پذيرش دانشجوعدم اجراي كاملـ و مراكز آموزشها در دانشگاه قانون سنجش

؛عالي كشور
؛فقدان پوشش تحصيلي در آموزش عمومي در راستاي تحقق عدالت آموزشيـ
و عدم تبعيت از شيوه بودجهـ و عملياتي و ريزي علمي هماهنگي عدم همخواني

م و پرورش با و موريتأبودجه آموزش و ها آن حجم ؛اندازه
فن توجهي به آموزشكمـ و اي عليرغم نقش مؤثر آن در توسعهو حرفهيهاي

و  عدالت اجتماعي؛ اشتغال
و گيري، ضعف در تصميم وري، كاهش بهرهـ صف كندي در اجرا در سطوح ستاد

به ويژه در مدرسه، به و پرورش لحاظ تمركز ممانعت از رشد خالقيت ؛در آموزش
برـ به عدم حاكميت سياست واحد با نهادهايي كه و نحوي در موضوع تعليم تربيت

؛ارتباط هستند
و آموزشي در اركان نظام آموزشي از تجهيزات تا ابزارـ فقدان استانداردهاي علمي

و كمك آموزشي؛  آموزشي
و ناايمن بودن بخشي از ساختمانـ به فرسوده و ها ؛شهرها برخي از كالن خصوص در تهران
وـ .آموزان تحصيلي دانش نظام هدايت نارسا بودن نظام مشاوره

انگيـزه شـدن معلمـان شـاهد افـت شـديد گردد در كنـار بـي ادامه روند فوق موجب مي
. تحصيلي در كشور باشيم
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و فرهنگي ـ حوزه اجتماعي  115 بخش سوم

 نقش مجلس

و چالشبر اساس آنچه گفته شد و پرورش با توجه به تهديدها هاي فراروي نظام آموزش
و در جهت دستيابي به اهداف آن،  و نظارتي مجلس نهم هاي قانونگذار اولويتكشور ي

و پرورش ميبه شرح در ارتباط با آموزش :شود ذيل پيشنهاد
 تدوين قوانين مورد نياز براي تحقق اهداف سند تحول؛.1
و پرورش؛.2  نظارت بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش
و پرو.3 و ها، شهرستان رش استانبازنگري در قانون تشكيل شوراهاي آموزش ها
 مناطق؛
اج.4 هاي راي احكام برنامه پنجم توسعه در ارتباط با گسترش آموزشنظارت بر

؛اي وحرفه فني
و پذيرش دانشجو در دانشگاهنظارت بر نحوه اجراي.5 و مراكزها قانون سنجش

.آموزش عالي كشور

و پرورش.14جدول و(اهم اقدامات مجلس در حيطه آموزش كميسيون مرتبط آموزش
)تحقيقات

 داليل اولويت حيطه

نظارت بر نحوي اجراي قانون ظارتن
و هاي تشكيل شورا آموزش
وها شهرستان ها، پرورش استان

/26/10مناطق كشور مصوب
1372 

شوراهاي مناطق براي اين قانون منابع مالي)13(در ماده
و عمراني مشخص شده هاي هزينه بركجاري اساس بنده

ه از يكي از منابع مناطق، سهم هر منطقاين ماده»1«
و عمراني سال يانه دولت اعتباراتي است كه در بودجه جاري

بيني آموزان براي هر استان پيشو براساس تعداد دانش
از نحوه توزيع عادالنه منابع در اين زمينه اطالع. شود مي

ق هر استان آموز در بين مناط براساس شاخص دانش
و آموزشي ضروري است تا در بلند مدت عدالت اجتماعي

.ار مشكل نشوددچ
منابع ديگري در نظر اين ماده»4«و»3«،»2«طبق بند

و نظارت شود كه تا چه حد اين  گرفته شده كه بايد بررسي
.شده است بندها اجرا

و سامان نظارت بر برنامه نظارت دهي ريزي
و پرورش  منابع انساني در آموزش
با محوريت قانون تعيين تكليف 

بسياري بر اين قانون هاي هاي اخير الحاقي اگر چه در سال
هممت، امازده شده است چنان ادامه دارد أسفانه مشكالت

و  و مانع بودن اين قوانين كه خود حاكي از عدم جامع
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 داليل اولويت حيطه
دريسي الت استخدامي معلمين حق

و آموزشياران نهضت سوادآموزي 
و پرورش در وزارت آموزش

 15/7/1388مصوب 

و سامان امهو مشكالت برنها استمرار چالش دهي منابع ريزي
و پرورش است كه الزم است با نظارت  انساني در آموزش

و به موقع، نارسايي . رفع گرددها دقيق تر

با( قوانين مورد نياز تقنين در ارتباط
و  سند تحول بنيادين آموزش

هاي كلي ايجاد پرورش، سياست
و پرورش  تحول در نظام آموزش

و سياست نظ كشور ام هاي كلي
)اداري

شرح ذيل عناوين قوانين اصلي كه نياز به تصويب دارند به
:باشد
 التعليم طرح تعيين سن افراد الزم) الف
و نگهداشت منابع انساني)ب طرح جامع تأمين، تربيت

و پرورش   آموزش

قانون نظارت بر نحوه اجراي نظارت
و پذيرش دانشجو در  سنجش

و مراكز آموزش عاليها دانشگاه
آن شورك و اصالحات بعدي

و در عدم اجراي صحيح اين قانون موجب بروز مشكالت
.گرديد 1395نهايت اصالح قانون جهت كنكور سال 

و)13(نظارت بر اجراي مواد نظارت
قانون مديريت خدمات)16(

و خريد خدمت از بخش  كشوري
 خصوصي

ت  با رعايت اصل(كيد قانون بر واگذاري اداره مدارسأعليرغم
اقدام مثبتي در اين خصوص صورت) قانون اساسيام سي

و محدود اقدامات انجام شده نيز با نقد هاي نگرفته است
ضرورت دارد در اين بخش مجلس.فراواني همراه است

.محترم نظارت دقيقي اعمال نمايد

نظارت
 +

 تقنين

و حرفه واي قانون نظام جامع فني حرفه اي به تصويب در مجلس نهم قانون نظام جامع فني
رسيد كه اكنون جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان در 

بها الزم. مجلس در دست بررسي است ست اين قانون مهم
و بعد نظارت مناسبي بر اجراي آن صورت  تصويب برسد

.پذيرد

 فرهنگ.7-3
و و زنان، رسانه  با توجه به تقسيم كار صورت گرفته در مجلس شوراي اسالمي خانواده
و و جوانان، هنر و تبليغ اسالمي، ورزش و ارشاد ارتباطات جمعي، فرهنگ عمومي

و گردشگري مهمترين حوزه مي ميراث فرهنگي در نتيجه. شوند هاي فرهنگ محسوب
و پرورش به و قلمرو آموزش عنوان مهمترين نهاد فرهنگي در حيطه آموزش قرار گرفته

. شود موضوعي فرهنگ لحاظ نمي
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ابا و تحوالت عرصه فرهنگ نشان مي دهد كه بايد سه ين وجود فضاي عمومي جامعه
:محور زير به صورت خاص مورد توجه مجلس دهم قرار گيرد

توسعه.3،جديد اطالعاتيهاي توسعه هدايت شده تكنولوژي.2،گسترش گردشگري.1
و قهرماني .ورزش همگاني

 كالن فرهنگي نظام جمهوري اسالمي اهداف

و مقاوم«متعددي در حوزه فرهنگ وجود دارد، اما اهداف و سازي فرهنگي تعالي
مي»مبارزه با نفوذ فرهنگي . توان دو هدف اصلي نظام در حوزه فرهنگ دانست را

هاي انقالب تبيين ارزش براي تحقق اين اهداف راهبردهايي چون تقويت نهاد خانواده،
و دستاوردهاي جمهوري اسال و دفاع مقدس ترويج سبك زندگي اسالمي،مياسالمي

و فرهنگ و سياست سازي درباره ايراني اجراي، هاي اقتصاد مقاومتي اصالح الگوي مصرف
و تهيه نقشه در ...،هاي مهم پيوست فرهنگي براي طرح مهندسي فرهنگي كشور

.هاي كلي برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است سياست
اهداف فرهنگي بيان عنوانبه كليهاي در سياستبا اين حال اهداف فرهنگي كه

:شود با سه مشكل اساسي مواجه است مي

 نامشخص بودن نقش دولت در تحوالت فرهنگي.1

يكي از مهمترين مشكالت حوزه فرهنگ اين است كه نقش دولت در تحول فرهنگي به
در. درستي تعريف نشده است  در واقع مشخص نيست كه دولت مسئول چه بخشي

و بايد در قبال آن پاسخگو باشد اين مشكل در مطالبات فرهنگي از دولت. فرهنگ است
به نيز خود را نشان مي م گونه دهد، و عين از دولت، اي كه به جاي مطالبه موارد مشخص

.شود مطالبات كلي طرح مي

 هدفگذاري غيرواقعي.2

بگرفته شده براي حوزه فرهنگ، غير اهداف در نظر و و قابل عملياتي يش از حد كالن
و امكانها دهي به برنامه از همين رو توان جهت. تفسير است و اقدامات را نداشته

مينظارت تر حالت در واقع بيان اين اهداف بيش. رود بر تحقق اين اهداف نيز از بين
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و در مواردي نيز ذهنيت تدوين مي تزييني داشته و سياستگذاران را بيان .كند كنندگان

 پيچيدگي ابزارهاي فرهنگي.3

و راهبردهاي تحقق اين اهداف از طريق مي اهداف فرهنگي كه ابزارهايي اجرايي شوند
و. هاي زيادي دارند دليل ماهيت خاص اين حوزه پيچيدگي به توجه به مسائل

مي هايي كه پيش چالش هاي كاري تواند بخشي از اولويت روي اين ابزارها وجود دارد
ر .ا آشكار سازدمجلس دهم

و معضالت ايران،در فرهنگي تحقق اهدافو معضالت مشكالت ترين كانوني بنابراين از
 رابطه ايندررا ابزارهااز دستهدو دستكم. است حوزه اين ابزارهاي هاي پيچيدگي

 نهادي ابزارهاي. فرهنگي هاي ظرفيتو نهادي ابزارهاي: ساخت متمايزهماز توان مي
 فرهنگي هاي ظرفيتو است مقرراتو قوانين مجموعهو اجراييو اداريه دستگا شامل
 پيشبردبه تواندمي جامعه سطحدركه است فرهنگي هاي توانوها پتانسيل شامل

 مساجد، ديجيتال، هاي رسانه كتاب، سينما، نظير رساند؛ ياري فرهنگي سياست
و ....و فرهنگيو مذهبي هاي كانون و براساس اين اهداف با توجه به نقش تقنيني

:نظارتي مجلس مسائل مهم فراروي مجلس دهم در حوزه فرهنگي عبارت است از

به بهينه) الف و  هاي روزرسانيو كارآمدسازي مكانيسم سازي فرآيندهاي صدور مجوز
و فعاليت و ارزيابي با هدف ممانعت از كاالها  هاي فرهنگي مضر نظارت

و رويه دارد، وجود فرهنگ وزهحدركه مهمي مسائلاز يكي هاي پيچيده صدور مجوز
كه هاي نظارتي ناكارآمد مكانيسم  بحراني وضعيت نشرو كتاب حوزهدر ازجمله است

تغييرات انجام شده در اينكه است داده نشان انقالبازپس ساليان تجربه. دارد
و پيشينه قانوني.ها ناكافي بوده است حوزه هاي بسياري از دستگاه نامعين بودن جايگاه

و شيوه عملكرد برخي از  فرهنگي موجود منجر به خودمختاري در انتخاب وظايف
را دستگاه هاي ذيربط شده است كه در نهايت عدم پاسخگويي آنها به مجموعه دولت
و شدهسبب  و از اين طريق با از بين رفتن ساماندهي منسجم، شاهد بروز مسائل است

در ها، تالقي وظايف، انجام دخالت كاريهمشكالتي چون دوبار و غيرضروري هاي نامربوط
.ها هستيم برخي حوزه
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و سازمان و كم نظارت بر عملكرد نهادها هاي فرهنگي وكيف فعاليت هاي فرهنگي
و. كشور، پس از پيروزي انقالب اسالمي، بيشتر به دو شيوه انجام شده است شيوه اول

د و ارزيابي هر رونمرسوم، نظارت سازماني بوده است؛ بدين صورت كه معموالً در درون
و ارزيابي(سازماني، واحد خاصي  و يا دفتر نظارت و) معموالً واحد طرح مستقر بوده

و نظارت بر عملكرد آن سازمان را به عهده داشته است شيوه ديگر. وظيفه ارزيابي
د. سازماني بوده است صورت برون نظارت به هاي مشخصي ستگاه يا دستگاهدر اين شيوه،

و سازمان هايي كه مسئوليت دستگاه. اند هاي فرهنگي بوده مسئول ارزيابي عملكرد نهادها
و سازمان دو نظارت بر عملكرد نهادها هاي فعال در عرصه فرهنگ را برعهده دارند، به

هس شوند؛ برخي از آنها دستگاه دسته تقسيم مي و اختيارات وسيع تند كه هايي با قدرت
و بر آنها توانند عملكرد اكثر يا تمام دستگاه مي هاي فرهنگي را مورد بررسي قرار داده

و تنها دستگاهي كه در حال حاضر از اين توانايي برخوردار. اعمال نظارت كنند مهمترين
اگر بتوان عنوان دستگاه-ها برخي از دستگاه.، شوراي عالي انقالب فرهنگي استاست

ا يا نيز دستگاه- طالق كردبر آنها هايي هستند كه تنها از قدرت اعمال نظارت بر يك
تعداد محدودي نهاد يا سازمان فرهنگي مشخص برخوردار هستند؛ مانند شوراي نظارت 

و سيما هاي اجرايي، نحوي در ارتباط با دستگاه هر يك به1هاي نوع اول دستگاه. صدا
و يا وضعيت كل كشور ان و علمي و فرهنگي و ضمن داشتن اهداف عام جام وظيفه كرده

. سازد مشترك، داراي وظايف خاص خود هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي
مي براساس بررسي انجام شده، به ـ نظارتـ رسد اين بخش از مديريت فرهنگي نظر

برم. شود صورت جدي دنبال نمي نيز در كشورمان به و تنها دستگاه ناظر كيفّوكمهمترين
و عملكرد دستگاه فعاليت هاي فرهنگي در حال حاضر شوراي عالي انقالب فرهنگي ها
اين دستگاه نيز براساس گستره وظايفش تاكنون تنها بخشي از توانش را صرف. است

و بيشتر بر امر برنامه نظارت بر سازمان به هاي فرهنگي كرده در ريزي فرهنگي، خصوص
جدي نشان داده است، هرچند در برخي مقاطع به ارزيابي حوزه آموزش عالي، توجه 
هاي ولي ارزيابي عملكرد دستگاه،هاي فرهنگي نيز اقدام نموده عملكرد تعدادي از دستگاه

___________________________________________________________________________ 
از اين دستگاه.1 و برنامه) الف: ها عبارتند ب شوراي عالي اداري سازمان مديريت و ارزيابي) ريزي، شوراي نظارت

ج و فناوري، د) وزارت علوم، تحقيقات و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي، و) هيئت نظارت ارزيابي هيئت نظارت
و) شوراي عالي انقالب فرهنگي، هـ ز) كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسالمي، ) سازمان بازرسي كل كشور،

.هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش
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و ضروري دنبال نشده فرهنگي ازسوي شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان كاري مستمر
و سازمانه هاي دستگاه رو ارزيابي مستمر فعاليت ازاين. است وا و اعمال هاي فرهنگي

و نحوه تداوم فعاليت ها بر بودجه دستگاه بازتاب نتايج ارزيابي هاي آنها ها، وضعيت سازماني
.كند موضوعي است كه توجه جدي شوراي عالي انقالب فرهنگي را طلب مي

هم ازسوي ديگر، با وجود چنين تقسيم ي اكنون برخ بندي درخصوص بحث نظارت،
مي هاي فرهنگي جزء آن دسته از دستگاه از دستگاه گيرند كه بخش اجرايي هايي قرار

و از همه مهمتر از شفاف شدن  و اخذ گزارش عملكرد از آنها نيست كشور قادر به نظارت
مي فعاليت و ارزيابي عملكرد، خود اين دستگاه. روند هاي خود طفره ها به هنگام بازرسي

هاي نظام اين عدم پاسخگويي البته در كنار كاستي. دانند خگويي نميرا مقيد به پاس
و مانعي از شاخص بودجه و نيز عدم مجموعه جامع و عملكردي ريزي كشور هاي نظارتي

هاي حوزه فرهنگ مشكالت بيشتري را فراهم آورده است كه نتيجه آن نه فقط دستگاه
.تأثير خود قرار داده است هاي فرهنگ را تحت نظارتي، بلكه همه حوزه

 نقش مجلس

و مقرارت مربوط به رويه و اصالح قوانين هاي صدور مجوز با هداف كارآمد ساختن
و نظارت بر حسن اجراي قوانين از مهمترين اقدامات است ثرتر كردن اين رويهؤم . ها

و قانون مطبوعات توجه به سير براي مثال درباره مميزي كتاب، قانون اداره صداوسيما
و در اين بخش به و موانع عدم تصويب آن در مجلس ضروري است و داليل صورت تحول

.گيرد خاص مورد بررسي قرار مي

 مميزي كتاب

ل پيش روي حوزه فرهنگ ذيل عنوان نظارت بر كاالهاي فرهنگيئيكي از مهمترين مسا
و يا به اصطالح مميزي استهاي توليد شده، مكانيسم بازار كتاب اين واقعيت. نظارت

مي است كه بخش عمده كتاب اما،شود فاقد مشكل هستند هايي كه در كشور چاپ
مياعمال مكانيسم نظارتي ناكارآم در. شودد باعث توليد هزينه براي كشور اين مورد بايد

و مجلس قرار گي و مميزي هاي اي مكانيسم رد تا در قالب اليحهدستور كار دولت نظارتي
ا و .يابد رتقااصالح
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 قانون مطبوعات

با. است 28/12/1364قانون مطبوعات مصوب و36اين قانون 6تبصره داراي23ماده
شرح تعريف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرايط فصل به

و فصل مربوط به جرا و مراحل صدور پروانه عدم توجه كافي به حقوق.م استئمتقاضي
و سكوت كامل درباره هيئت منصفه از بارزترين كمبودهروزنام طرح. هاي آن بود نگاران

مجلس شوراي اسالمي كه بر اساس آن دو فصل 30/1/1379اصالح قانون مطبوعات مصوب 
بهئبا عنوان هي و موارد متفرقه و تبصره6ت منصفه به3و2هاي فصل پيشين افزوده شد را

اس. افزود)1(ماده  و در بر اين اس نشريه الكترونيكي، مشمول مواد اين قانون قرار گرفت
مجلس شوراي 8/9/1388قانون مطبوعات مصوب)1(نهايت ماده واحده قانون اصالح ماده 

و خبرگزاري)1(به ماده»4«تبصره عنوانبه اسالمي است كه يك تبصره اين قانون افزود
و انتشار خبر، تحليل،ه جمعاي خبري است كه در زمين داخلي را كه مؤسسه آوري، پردازش

و تصوير در محيط رقمي  و گزارش در قالب نوشتار، صدا آن) ديجيتال(مصاحبه و يا غير
و مجازات نمايد از حيث حقوق، وظايف، حمايت فعاليت مي و جرائم وها هاي قانوني و مرجع

ق و اصالحات آن .داد رارنحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون
زيادي هاي كه چالش. له توقيف مطبوعات استئاز مهمترين ايرادات اين قانون مس

و قوه قضائيه ايجاد كردهئتميان مطبوعات، مديران اجرايي، هي نظارت بر مطبوعات
و به فعاليت حرفه مطبوعاتي آسيب رسانده ضمن اينكه از بازدارندگي الزم هم هاي است

.برخوردار نبوده است
هاي هايي دارد مخصوصاً با توجه به رسانه قانون مطبوعات كاستيعالوه بر اين

از همچنين. اصالح كردرا الكترونيك كه بايد اين وجه  و هنر اصحاب مطبوعات فرهنگ
و بيمه روشني برخوردار نيستند  مسامنيت شغلي .له هم بايد مورد توجه قرار گيردئكه اين

 قانون اداره صداوسيما

ـ تلويزيوني متمركز در جهان محسوب ان صداوسيما بزرگسازم ترين رسانه راديو
و از حيث تعداد شبكه مي و ايستگاه شود ـ تلويزيوني ـ هاي راديويي هاي پخش راديو

لذا نظارت بر اين گستره وسيع از اهميت. تلويزيوني در سطح جهان رتبه بااليي دارد
. اي برخوردار است ويژه

به در سازمان انگليسي، فرانسه، ايتاليايي، بوسنيايي، آلباني، زبان30صداوسيما،
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آلماني، روسي، اسپانيايي، پشتو، اردو، هندي، چيني، بنگالدشي، مااليي، ژاپني، دري،
كردي، چيني، بنگالدشي، تركي استانبولي، ارمني، قزاقي، آذري، ازبكي، تاجيكي، تركمني، 

ميآشوري، تالشي، گرجي، عربي، عب و هوسايي برنامه پخش .شود ري، سواحيلي
و سازمان صداوسيما از جايگاه انحصاري در عرصه رسانه هاي عمومي برخوردار است

مي كننده نقش تعيين و مردم ايفا اين موقعيت ويژه. كند اي در تداوم رابطه بين حاكميت
ص«موجب شده است در اصل يكصدوهفتادوپنج قانون اساسي مقرر شود  داوسيماي در

و مصالح كشور  و نشر افكار با رعايت موازين اسالمي جمهوري اسالمي ايران، آزادي بيان
و عزل رئيس سازمان جمهوري اسالمي ايران با مقام«همچنين.»بايد تأمين گردد نصب

و مركب از نمايندگان رئيس«و شورايي» رهبري است و رئيس قوه قضائيه جمهور
اما.»نظارت بر اين سازمان خواهند داشت) كدام دو نفرهر(مجلس شوراي اسالمي 

ميخط« و نظارت بر آن را قانون معين و ترتيب اداره سازمان بدين ترتيب.»كند مشي
و ازسوي ديگر با مردم در پيوند است در حالي سازمان صداوسيما از يك سو با حاكميت

و نشر افكار قرار دار و بروز.دكه در صدر اهداف آن آزادي بيان از آنجا كه آزادي جلوه
مردمي دارد نظارت جمعي بر اين سازمان برعهده شورايي نهاده شده است كه از 

و قضائيه تشكيل مي ـ ـ با انتخاب مستقيم مردم و مجريه .شود نمايندگان قواي مقننه

 داليل اهميت) الف
 تكليف قانون اساسي.1

خطبراساس اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساس بري تعيين و نظارت و ترتيب اداره مشي
. وز به تصويب نرسيده استقانوني كه تا به امر. صداوسيما به قانون واگذار شده است

به ازهمين صراحت رو در حكم انتصاب اولين رئيس سازمان پس از بازنگري در قانون اساسي
شدو به مرعنوان يك مأموريت جدي، رئيس وقت سازمان موظف بوط به قانون اداره اليحه

وبهرا صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران  و براي طي مراحل تصويب بر دولت سرعت تهيه
.با اين حال اين اليحه هيچ وقت تهيه نشد. كندمجلس شوراي اسالمي عرضه 

و مقام معظم رهبري)ره(عملياتي شدن نظريه هنجاري امام خميني.2

و رهبري از طريق تعيينا پيگيري آرماندليل ديگر اهميت قانون صداوسيم هاي امام
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و قرمز رسانه در قانون است كهدر. خطوط سبز واقع تنها از طريق مجراي قانون است
به امكان دارد آرمان صورت كامل اجرايي هاي رهبران جمهوري اسالمي در صداوسيما

و تنها از طري جنس اين آرمانزيرا. گردد ق قانون ضمانت اجرايي ها از نوع هنجاري بوده
.گيرد به خود مي

از طريق قانون.3 از حقوق مخاطبان  صيانت

. صيانت از حقوق مخاطبان يك دليل بسيار مهم براي اهميت قانون اداره صداوسيماست
در بسياري از مواقع چه از حيث شكايت از صداوسيما براي پيگيري حقوق ضايع شده

و چه از حيث حق افراد براي و ديدگاه افراد به بيان نظرات دليل فقدان قانون مشكالت ها
گيري در سازمان صداوسيما در بسياري از مواقع تصميمزيرا. شود بسيار زيادي ايجاد مي

و براي افراد حقي وجود ندارد محدود به تصميمات فردي مديران مي .شود

و فعاليت بخش خصوصي.4  مسئله انحصار

مسجدي پيش هاي يكي از چالش فرئروي صداوسيما و يند فعاليتآله انحصار فعاليت
را در اين باره مجلس شوراي. بخش خصوصي است اسالمي بايد بتواند قانون صداوسيما

سيماو تصوير در اختيار صداواي تنظيم كند كه هم انحصار اجازه پخش صوت گونه به
و هم بخش خصوصي زير نظر صداوسيما فعال شود تا مس مغئباشد ايرت قانون اساسي له

و هم اين فعاليت نبايد و غير واقعي باشد پيش نيايد اي كه مجوز فعاليت گونهبه. صوري
مسهاي صرفاً به سازمان و بهيصله خصوئفرهنگي داده شود سازي در عرصه رسانه نيز
. نحوي تكرار شود

اد را جهت هاي الزم براي افر تواند ضمانت تصويب قانون صداوسيما از اين حيث مي
تا. پيگيري حقوق خود در سازمان صداوسيما فراهم سازد فقدان قانون باعث شده است

آن در مواردي كه حقوق افراد در سازمان دانسته يا ناآگاهانه نقض مي شود امكان جبران
و در مواردي نيز وجود نداشته باشد .محدود

 داليل اجرايي نشدن)ب

و هاي با عنوان قانون اداره صداوسيما مطرح نهم طرحدر سه دوره مجلس ششم، هشتم
ازو حتي در مجلس نهم در كميسيون مربوطه نيز به تصويب رسيد با اين حال هيچ يك
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با اين حال برخي عوامل. ها موفق به تصويب نهايي در صحن علني مجلس نشد اين طرح
اداره صداوسيما هاي صورت گرفته براي تصويب قانون باعث شده است تا مجموعه تالش

مي. با شكست همراه شود :توان به موارد زير اشاره كرد ازجمله اين داليل

 اقتصاد سياسي.1

و منافع شركت و سازمان اقتصاد سياسي هايي كه از وضعيت كنوني صداوسيما سود ها
هايي است كه براي تصويب قانون برند مهمترين دليل به نتيجه رسيدن تالش مي

د و.ر اين مدت انجام شده استصداوسيما ترس از محدود شدن درآمدهاي صداوسيما
و پخش اين سازمان باعث شده است تا ترس از ايجاد  ايجاد مشكالت براي نظام توليد

بر اين در مواقعي ذينفع بودن عالوه. تغيير در وضعيت اداره سازمان فراگير شود
ال تصميم و اراده زم براي تصويب قانون در مجلس گيران نيز باعث شده است تا عزم

.فراهم نشود

در كشور.2  ضعف صنعت روابط عمومي

و بسياري از دستگاه و از آنجايي كه صنعت روابط عمومي در كشور رشد نكرده ها
اند عمالً هاي اجرايي وظايف روابط عمومي خود را برعهده صداوسيما گذاشته سازمان

براي مثال. اي خود را از دست داده است صداوسيما بسياري از كاركردهاي رسانه
و يا ساير بخش و راديويي در اختيار نهادهايي چون پليس هايي از آنتن برنامه تلويزيوني

را دستگاه هاي اجرايي قرار دارد تا با استفاده از آنتن تلويزيون كاركرد روابط عمومي خود
تغيير در سازمان نيز دشوارتر همين مسئله باعث شده است تا امكان ايجاد. انجام دهند

هاي خوردگي منافع سازمان صداوسيما با منافع بسياري از سازمان درواقع گره. شود
.اجرايي عمالً امكان تغيير را دشوارتر كرده است

و نقش مجلس)ج و ضروري  اقدمات الزم
به.1  مثابه يك رسانه يا قرارگاه فرهنگي مشخص نمودن ماهيت سازمان صداوسيما

مهمترين اقدامي كه بايد درخصوص سازمان صداوسيما اتخاذ شود، تعيين ماهيت
ميبه. مثابه يك رسانه يا قرارگاه فرهنگي است سازمان به رسد تا زماني كه هويت نظر
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و قرارگاه بودن در حال تغيير باشد امكان تصميم و صداوسيما ميان رسانه گيري سازمان
و اصولي درباره سازمان وجو گيري درخصوص موضوعات رو تصميم ازهمين.د نداردجدي

:زير منوط به مشخص شدن موضوع فوق است
 گيري درباره شخصيت حقوقي سازمان صداوسيما، تصميم) الف
گيري درباره الگوي اداره سازمان از قبيل مقررات خاص اداري، تصميم)ب

و ،... استخدامي
 ما،هاي فعاليت سازمان صداوسي تعيين حيطه)ج
 هاي وابسته به سازمان، تعيين تكليف شركت)د
و فرآيند نظارت بر سازمان،) هـ  تعيين وضعيت
سه)و ،گانه تعيين نسبت سازمان با قواي
و انحصار فعاليت)ز .مسئله فعاليت بخش خصوصي

در سه مجلس.2  توجه به تجربه عدم تصويب قانون

هاي قبلي يما مستلزم توجه به تجربههرگونه اقدامي درخصوص قانون اداره صداوس
شناسي داليل عدم موفقيت اين آسيب. مجلس درباره تصويب قانون صداوسيماست

بي تجربيات نتيجه .تهاي ديگر در مجلس نخواهد داش حاصل تجربه اي جزء تكرار
و چالش ها اهميت رو در اولويت هاي پيش در ساير موارد نيز توجه به سير تحول

ت. دارد و نظارت اولويتبا هاي زير در اين محور وجه به نقش مجلس در دو حوزه تقنين
.شود پيشنهاد مي

به نقش مجلس در بهينه.15جدول و و فرآيندها و روزرساني مكانيسم سازي هاي نظارت
 ارزيابي

 داليل موضوع فعاليت

تقنيني) الف
و وظايف قانون اهداف

و ارشاد  وزارت فرهنگ
 اسالمي

و نظارت بر قانون درخصوص رويه مهمترين هاي صدور مجوز
و كاالهاي فرهنگي عالوه فعاليت بر مصوبات شوراي عالي انقالب ها

و ارشاد اسالمي است و وظايف وزارت فرهنگ .فرهنگي، قانون اهداف
و تغييرات با توجه به تحوالت گسترده در حوزه فعاليت هاي فرهنگي

و ارتقاي صورت گرفته در ابزارهاي ارتباطي بازنگري در اين قانون
و نظارت در آن ضروري است مكانيسم .هاي ارزيابي
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 داليل موضوع فعاليت

و قانون اداره، نظارت
 مشي صداوسيما خط

و تغيير الگوي27پس از گذشت سال از بازنگري قانون اساسي
مديريتي صداوسيما از شورايي به الگوي تمركز در مديريت صداوسيما

ضروري بود. در آن نظارت داشته باشندگانه به صورتي كه قواي سه
و خط و كه قانون اداره، نظارت مشي متناسب با شرايط جديد تهيه

تصويب شود كه اين مهم تنها در بخش نظارت صورت گرفته كه آن
.هم غيرمؤثر است

 تبليغات بازرگاني

و بانكي، تبليغات در فضاي تبليغات حوزه سالمت، تبليغات حوزه پولي
و و چالش جدي ميان نهادهاي مجوزدهنده هاي ماهواره شبكهمجازي اي

هاي حمايتي از برندهاي داخلي در تبليغات، تنظيم در اين زمينه، شيوه
هاي هاي نظارتي مؤثر در زنجيره ارزش صاحبان آگهي، كانون مكانيسم

و حقوق مخاطبان خأل قانوني جدي وجود دارد تبليغاتي، رسانه .ها

ر اي ايانهقانون جرائم

و براي ده سال پيش تدوين قانوني كه وجود دارد، جوابگوي زمان نيست
.شده است درحالي كه هيچ چيز فضاي مجازي امروز شبيه گذشته نيست

و veb2بود، االن veb1آن موقع فقط هم در راه است، فضا veb3هست
و قانون حتماً نياز به بازنگري دارد .كامالً عوض شده است

 رتينظا)ب

و دسترسي قانون انتشار
 آزاد به اطالعات

به تصويب مجلس شوراي اسالمي 6/11/1387اين قانون در تاريخ
و پس از گذشت حدود نامه سال از تصويب آن، آخرين آيين7رسيده

و 3/6/1394اجرايي آن در تاريخ به تصويب هيئت وزيران رسيده
.رت گيردضروري است بر چگونگي اجراي آن نظارت دقيق صو

هاي نظارت بر رسانه
 اجتماعي

و اداره رسانه ها سبب شد مقررات حقوقي راه رواج اين رسانه ها، اندازي
و انتشار ، مقررات حمايتي از...)مندرجات،(مقررات حاكم بر محتوا

و مقررات حقوقي بين حرفه المللي هاي ارتباطي، مالكيت معنوي
و پيشگيرانه بود دچار انفعالبر رويكرد متمر ارتباطات كه مبتني كز

. شود، زيرا امكان اعمال آن برايش وجود نداشت
قانون نحوه مجازات

اشخاصي كه در امور 
و بصري  سمعي

مجاز هاي غير فعاليت
 نمايند مي

همچنين گستره تخلفات از اين قوانين با توجه به تغييرات فناورانه
و راه كارهاي قانوني مؤثرتربيشتر شده كه نيازمند اتخاذ تدابير

.باشد مي

و سازمان ساماندهي دستگاه)ب از هنرمندان با هدف ها و حمايت هاي فرهنگي
و فعاليت  هاي فرهنگي مفيد توليد كاالها

وـ آنچه در نگاه اول در ساختار سياستگذاري فرهنگي ايران مشهود است، تعدد نهادها
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متعدد در هايو دستگاهها تعدد سازمان دهنده مطالعات نشان. هاي آن است سازمان
و هنري عالوه بر اين برخي از حوزه. سطوح مختلف فعاليت فرهنگي است هاي فرهنگي
و ثغور مشخصي هستند و دستگاه در اين حوزه، سازمان. فاقد حدود كه ها هايي هستند

مي اي از فعاليت هاي خود طيف گسترده با زيرمجموعه هايي سازمان. رسانند ها را به انجام
هاي اجرا شده، كه نه تنها به امر سياستگذاري مشغولند، بلكه نظارت بر اجراي سياست

و تبليغ را نيز در دستور كار خود دارند برنامه و نگهداري، ترويج و توزيع، حفظ . ريزي، نشر
ا توان گفت بخشي از مشكالت ناشي از خصلت هرچند مي .ستهاي ذاتي حوزه فرهنگ

هاي هاي فرهنگي ازجمله چالش همچنين، عدم تعريف دقيق از شرح وظايف دستگاهـ
از ها عمدتاً ناشي از اساسنامه اين دستگاه اين چالش. اين حوزه است هاست، بسياري

و دستگاه سازمان هاي فرهنگي داراي اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسالمي ها
شي. نيستند و و يا كمتر به لذا در انتخاب وظايف وه عملكرد خود كامالً مختار بوده

هاي ترتيب حوزه فعاليت برخي از دستگاه بدين. اند مجموعه دولت پاسخگويي داشته
هاي مذكور هدف توان گفت دستگاه فرهنگي به قدري وسيع است كه تقريباً نمي

دس مشخصي را در حوزه فرهنگ تعقيب نمي و يا اهدافي كه براي اين در تگاهكنند ها
يك هايشان منظور شده است به قدري مبهم است كه نمي اساسنامه توان آنها را در

به. بندي مشخص جاي داد دسته همين امر سبب گرديده تا امكان ساماندهي منسجم
به دستگاه و بودجه لحاظ برنامه هاي موجود در اين حوزه در ريزي و بندي حاصل نگردد
و مسائلي از قبيلآن شاهد مشكالنتيجه  ها، تالقي وظايف، انجام كاري دوبارهت
و غيرضروري در برخي حوزه دخالت يك هاي نامربوط در ها از و نبود متولي مشخص سو

. هاي فرهنگي ازسوي ديگر باشيم برخي ديگر از حوزه
ازهاي فقدان مكانيسمـ و توليدكنندگان عرص روشن حمايت و هنرمندان ه نويسندگان

ميو مبهم بودن زندگي آنان باعث فرهنگ شودكه تأثير دوري آنها از حاكميت
كمستقيمي بر مسئ و با .فيت فرهنگي دارديله توليد كاالهاي مفيد

ازهاي با توجه به اين موارد اولويت :مجلس دهم عبارت است
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 هاي فرهنگي مهمترين اقدامات مجلس در حوزه ساماندهي دستگاه.16جدول
 داليل موضوع عاليتف

 تقنيني

تصويب قانون
ساماندهي 

هاي دستگاه
 فرهنگي

هاي متعدد در حال حاضر ايجاد هماهنگي ميان شرح وظايف دستگاه
كه با توجه به اين. ها ضروري استاهفرهنگي براي ساماندهي اين دستگ

برد اهداف فرهنگي ار حاكميت براي پيشهاي فرهنگي مهمترين ابز دستگاه
. هاي فرهنگي اولويت دارد قانون ساماندهي دستگاه هستند،

 نظارت

نظارت بر
عملكرد سازمان 

و امور  اوقاف
 خيريه

و در اين ميان سازمان اوقاف فرهنگ وقف دچار آسيب هاي جدي شده است
خواري، راهبردهاي جلب مبارزه با موقوفه. در نوك انتقادات قرار دارد

اجتماعي سازمان اوقاف از مهمترين هاي مردمي، ارتقاي سرمايه مشاركت
.محورهاي اين نظارت است

نظارت بر
عملكرد سازمان 
محيط زيست 
درباره برنامه 
 آمايش سرزمين

مهمترين فرآيند اجرايي جاري كه با سياست پيوست فرهنگي تناسب دارد،
متولي اصلي اين طرح سازمان محيط زيست. طرح آمايش سرزمين است

د. است رباره توفيق اين برنامه در نسبت با ارزيابي تأثيرات فرهنگي اما عمالً
و اقتصادي، اين سازمان مورد سؤالو اجتماعي طرح و صنعتي هاي عمراني
را. قرار نگرفته است اگر قرار باشد مجلس دهم سياست پيوست فرهنگي

پيگيري كند، قبل از هر چيز بايد با نظارت بر عملكرد سازمان محيط زيست 
و چالشهدربار . هاي اجرايي در برابر آن احصا شود اين طرح، موانع

قانون حمايت
و مؤلفانحقوق 

و مصنفان
 هنرمندان

زيرا با آنكه. اين قانون الزم است تا مورد توجه نمايندگان محترم قرار گيرد
به اين قانون جاري و رسانه است، اما در محاكم قضايي ويژه دادسراي فرهنگ

و معنوي آثار پروندهكه با مح هايي تشكيل وريت مخدوش شدن حقوق مادي
بر مي و هنوز شود، اما برخي از مدعيان نسبت به آراي صادره راضي نبوده

. عدم ايفاي حقوق خود اصرار دارند

تبصره ذيل
)13(ماده 

قانون برنامه
پنجم توسعه 

)53(ماده 
قانون الحاق

برخي مواد به 
قانون تنظيم 

از بخشي 
مقررات مالي 

)2( دولت

قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه)13(به موجب تبصره ذيل ماده
ك ايل كشور به هر شكل به ورزش حرفهوجهي از محل بودجه عمومي

هدف از وضع اين حكم قانوني جلوگيري از هدررفت بودجه. باشد ممنوع مي
و ايجاد هاي حرفه ابر باشگاهعمومي، ايجاد زمينه براي رقابت در شرايط بر اي

با اين حال، با توجه به فراهم نبودن. بستر براي فعاليت بخش خصوصي بود
از هاي اقتصادي باشگاه هاي الزم براي فعاليت زيرساخت و عدم درآمدزايي ها

و درآمدهاي روش ـ حق پخش تلويزيوني، حق مالكيت معنوي هاي مرسوم
و شركت هايي از جانب سازمانـ پرداخت...و فروشي روز مسابقه بليت هاي ها

و مالك باشگاه مي هاي ورزشي در قالب متولي .گيرد هاي ديگر صورت
به تصويب مجلس شوراي اسالمي 4/12/1393به موجب اين قانون كه مورخ

مديريت خدمات كشوري قانون)5(ه هاي اجرايي مشمول ماد دستگاهرسيد، 
اي هزينه)6(و)1(بودجه خود به استثناي فصولاز)1%(د مجازند يك درص

به هاي مستقيمو هزينه و توسعه را و قهرماني منظور توسعه ورزش همگاني
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 داليل موضوع عاليتف
و امور جوانان زيرساخت ،توسعه فضاهاي ورزشي مدارسـهاي ورزش

و اماكن ورزشي با. هزينه كنندـ توسعه ورزش در روستاها، تكميل فضاها
ب گونه قوانين ضرورته سابقه موجود در زمينه اجراي نامناسب اينتوجه

به دارد در نحوه هزينه اي ويژه ممانعت از ورود به ورزش حرفه كرد اعتبارات،
.نظارت شود

از قبيل ازدواج، بيمه زنان خانه ايجاد بسترهاي الزم براي اولويت)ج و هايي  ... دار

مشخص در قلمرو فرهنگ مستلزم پيگري حل مسائل تعهد دولت به انجام برخي تكاليف
همو رهبري معظم مقام ازسويهم اخيريها سالدر. در موضوعات مشخص است

 فارسي، زبان ازدواج، چونهاي حوزهدر مطالباتي باالدستيهاي سياستو اسناد ازسوي
 مانده زمين عمالًآنهااز بسياريكه است شده بيان..و لباسومد دار، بيمه زنان خانه

 رهبري معظم مقام پيش سال20از بيش يعني 1373 سالدر مثال براي.است
 يعني بعد سالدوو اند داشته صريحي مطالبه فارسي زباناز صيانت ضرورت درخصوص

 اصطالحاتو عناوين اسامي، كارگيريبه ممنوعيت قانون وقت مجلس 1375 سال در
در رهبريتاشد باعث قانون اجرايبر نظارت عدم حال اينبا. كرد تصويبرا بيگانه
 موضوع همين درخصوص فرهنگي انقالب عالي شوراي اعضايبا ديداردر 1393 سال
همچنين عليرغم گذشت يك دهه از تصويب قانون. باشند داشته مطالبه ديگر بار

در اينرو ازهمين. تسهيل ازدواج جوانان بسياري از مواد اين قانون اجراي نشده است
و نظارات ارائه شده است بخش اولويت .هاي پيشنهادي در دو حوزه تقنين

 حوزه جوانان

اين تحوالت. اي بوده است هاي اخير شاهد تحوالت گسترده حوزه جوانان در سال
از عليرغم تالش و رو همين هاي فروان نتوانسته است انتظارات اين بخش را برآورده كند
يك اين حوزه به تحوالت صورت. هاي جدي مردم از حاكميت استي از مطالبهعنوان

:صورت زير بوده است گرفته در اين نهاد به
 نظامدر جوانان اموربه بخشي براي سامان اقدام اولين:»شوراي عالي جوانان«.1

سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي. گردد برمي 1371 سالبه ايران اسالمي جمهوري
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و باالخص جوانان از سال درباره تهاجم فره و تهدايدات جدي آن براي جامعه نگي
مي 1369 به آغاز و مهمترين سخنراني ايشان در اين رابطه، مربوط  21/5/1371شود
و. است و همزمان با تأكيدات رهبري  ارشادو فرهنگ وزارت پيشنهادبهدر همين سال

 تصويببه 1/2/1371اريختدر عالي جوانان شوراي،)عمومي فرهنگ شوراي( اسالمي
.رسدمي فرهنگي انقالب عالي شوراي

 عالي شوراي دبيرخانه هاي فعاليتاز سال پنج گذشتاز پس:»جوانان ملي مركز«.2
 انجامدر داشتند، مدخليت جوانان اموردر نوعيبهكه هايي دستگاهكه آنجااز جوانان،
 حاصلرا الزم توفيق»جوانان عالي شوراي« مصوبات زمينهدر كارسازو مؤثر اقدامات
 نيزو جوانانبه مربوط هاي فعاليت گستردگيبه توجهبا مذكور، دبيرخانهو بودند نكرده
 امور پيگيري جهت كافي پشتوانهو الزم اقتداراز زمينه، ايندر هاي دولتي دستگاه تنوع

 هاي مشيخطوها سياست اجراي منظوربه هاي اجرايي دستگاه تشويقو ترغيبو
با نبود برخوردار قشر، اين خصوصدر» جوانان عالي شوراي«  بافت اينكهبه توجهو نيز

 حائز وكيفي، كمي نظراز محولهو تكاليف وظايف اجراي براي دبيرخانه تشكيالتي
در نظر تجديدو بازنگري نبود، جوانانبه مربوط مسائل وفصلحل براي الزم هاي ويژگي
. گرفت قرار جدي توجه دبيرخانه موردتيتشكيال ساختار

و مدون وظايف شرحو كافي پشتوانهبا مقتدر ستادي تشكيل راستايدر رو، ازاين
 موضوع،»فرهنگي انقالب عالي شوراي« 8/7/1376 مورخ 416 شماره جلسهدر مصوب،
 صورتبه تشكلي ايجادباو گرديد مطرح»جوانان عالي شوراي« اساسنامهدر بازنگري
 ملي مركز«به موسوم جوانان،به مربوط هاي مأموريت پيشبرد جهت اجرايي سازماني
-»كشور استخداميو اداري امور سازمان« ابالغ براساس سرانجام.شد موافقت»جوانان

 فعاليت» جوانان ملي مركز«،22/12/1377 تاريخدرـ جمهوري رياست دستوربه بنا
.نمود آغازرا خود

سرانجام با عنايت به شعارهاي دولت در زمينه جوانان، زنان،:»جوانان ملي مانساز«.3
و  جمهوري فرهنگيو اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون اساسبر ...آزادي
 صورتبه كشور جوانان امور اساسي ساماندهي جهت»جوانان ملي مركز« ايران، اسالمي
بهم اينبا متناسب سازوكارو ساختار . گرديد تبديل»جوانان ملي سازمان« أموريت
بر» جوانان ملي سازمان« تكامل :گام اساسي است4مشتمل
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،)17/1/1379(»جوانان ملي سازمان« تأسيس قانون تصويب: اول گام
،)2/9/1379(»جوانان ملي سازمان« اساسنامه تصويب: دوم گام
 اصل استنادبه» سازمان« كيالتتش اصالح لزومو مستقل بودجه تصويب: سوم گام

،)11/9/1380( اساسي قانون وهشتم يكصدوسي
به» سازمان« قانوني جايگاه تحكيمو فعاليت حوزه توسعه تصويب: چهارم گام
.)11/8/1382( اساسي قانون وهشتم يكصدوسي اصل استناد

رود،مي هاي سازمان به شمار در گام چهارم كه در واقع، انقالبي در توسعه فعاليت
:شودمي مكلف كشور، ريزي برنامهو مديريت سازمان

 منابعو انساني نيروي اعم از تأمين( جوانان ملي سازمان تشكيالتي ساختار)الف
.دهد را ارتقا) نياز مورد

 جوانان ملي سازمان همكاريبارا» جوانان ملي برنامه« نمودن اجرايي زمينه)ب
 برنامه اليحهو كشوركل 1383 سال بودجه اليحهدررا الزم تمهيدات نموده، فراهم
.آورد عملبه توسعه چهارم

و جوانان«.4 و:»وزارت ورزش پس از تشديد احساس ناكامي سازمان ملي جوانان
در نارضايتي و جوانان هايي از عملكرد آن طي ساليان متمادي؛ سرانجام وزارت ورزش

و از ادغام سازمان تربيتبا مصوبه مجلس شور 12/10/1389تاريخ  و اي اسالمي بدني
با اين حال همچنان در اين حوزه خألهاي جدي احساس. سازمان ملي جوانان تشكيل شد

و با توجه به اينكه مي تصور مردم از وظيفه نهاد مذكور تالش در جهت تأمين زمينه شود
و مسكن« ود ميان وظايف با توجه به شكاف موج. براي جوانان است» اشتغال، ازدواج

و جوانان در زمينه جوانان  نهاد، پر كردن هاي مردم شامل توسعه سازمان(وزارت ورزش
و(و مسائل مورد نظر مردم) اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره ازدواج ازدواج، اشتغال

به. بايد وظايف اين نهاد مورد بازنگري قرار گيرد) مسكن در12زيرا نزديك ميليون جوان
ازدواج، بيكاري باالي جوانان به خصوص در برخي مناطق كشور با وجود تحصيالت سن

مي... عاليه دانشگاهي  دامن زدن. شود به تنهايي تهديدي براي حيات اجتماعي محسوب
و پيدايش جنبش به آسيب كه هاي اجتماعي، تغيير سبك زندگي هاي اعتراضي اجتماعي

بيپيامدهاي مخرب دارد بخشي از پيامده بنابراين.توجهي به اين حوزه است اي احتمالي
.موضوع ازدواج با توجه به جمعيت باالي جوانان در سن ازدواج در اولويت قرار دارد
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 حوزه زنان

به(در حال حاضر بخش اعظم جمعيت زنان دار تشكيل را زنان خانه) درصد60نزديك
و تشكيل خانواده تمامي مي عمر خود را در خدمت نهاد خانواده دهند كه بعد از ازدواج

مي سپري مي و انتظار است كه با توجه به نقشي كه در جامعه ايفا كنند تحت نمايند
. پوشش تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، از كار افتادگي قرار گيرند

و بر اين مبنا اي مبتني هاي بيمه اما رويكرد عمده حوزه و اشتغال است  بر بازار كار
و به فعاليت19حدود داري هاي مربوط به خانه ميليون از زناني كه در خانه حضور دارند
به مي مي پردازند لذا تحت. شوند عنوان جمعيت غيرفعال از لحاظ اقتصادي محسوب

زيرا بر مبناي تعريف مركز آمار. گيرند اي تأمين اجتماعي قرار نمي پوشش حوزه بيمه
و محصل نبوده باشددار ايران، خانه .فردي است كه شاغل، بيكار جوياي كار

) عنوان بيمه شده تبعيبه(اي دار در كشور از نظر پوشش بيمه بسياري از زنان خانه
و حمايت و طبق قوانين مربوطه از خدمات و تحت تكفل شوهر خود هستند هاي درماني

خردر صورت فوت شوهر از مستمري بازماندگان برخو شددار هاي آماري بررسي. واهند
از نشان مي ميدرصد زنان كشور متأ53دهد كه بيش و داراي همسر .باشند هل بوده

دار كه عمدتاً زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست، گروهي ديگر از زنان خانه
و زنان مطلقه هستند براساس راهبرد حمايتي نظام تأمين اجتماعي. زنان بدسرپرست

و)ره(ور تحت پوشش كميته امداد امام خميني كش و بنياد شهيد ، سازمان بهزيستي
. امور ايثارگران هستند

مي بررسي با افزايش قابل توجه زنان 1390- 1365هاي دهد در سال هاي آماري نشان
را7تنها 1365درحالي كه در سال. سرپرست خانوار روبرو هستيم درصد جامعه زنان

ميسرپرستان  د افزايش يافتهلدرص12به 1390دهند، اين رقم در سال خانوار تشكيل
و مسكن سال. است درصد خانوارهاي زن سرپرست5/54، 1390براساس سرشماري نفوس
و سهم خانوارهاي زن سرپرست با سرپرست غيرشاغل بي .درصد است1/82سواد هستند

ل موضوع بيمه زنان خانه 1378از سال و زوم حمايت از آنها مورد توجه دولت دار
را 3/11/1378در اين راستا هيئت دولت در مصوبه. قرار گرفت سازمان تأمين اجتماعي

و تدوين طرح بيمه زنان خانه آن موظف نمود تا نسبت به تهيه و به دنبال دار اقدام نمايد
ا 1380در سال» دار صندوق تأمين اجتماعي زنان خانه«طرح  و با به دولت رائه شد

هاي انجام شده با فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي در نهايت اجراي هماهنگي
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جهت 1381دار در قالب اختصاص رديفي در قانون بودجه سال طرح بيمه زنان خانه
برآورد«دار در قالب هاي اجتماعي زنان خانه اجراي طرح براي اولين بار براي اجراي بيمه

و برنامه 1381هاي اجرايي در سال هزينه دستگاه و زيرمجموعه» بر حسب دستگاه
 1382سازمان بهزيستي، دو هزار ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شد اين رقم در سال

به 350با رشد معادل 1383تغييري نيافت، اما در سال ميليون ريال افزايش9درصد
به. يافت سه اين طرح سال بودجه دريافت كرد، اما در نهايت صورت آزمايشي به مدت

و راه به جايي نبرد به بعد از آن در سال. دليل تحميل بار مالي بر دولت متوقف شد
و پس از دريافت نكته نظرات 1385 طرح مذكور در دولت نهم مورد بازنگري
وزارت رفاه را مسئول 1387هاي اجرايي كميسيون اجتماعي دولت در سال دستگاه
و پس از بررسي ظرفيتبررسي  و پتانسيلو پيگيري طرح مذكور نمود هاي موجود
»3«تبصره»ب«هاي اجرايي بند نامه اي فعلي، با توافق بر اصالح آيين هاي بيمه صندوق

و مشاغل«دار در قالب قانون تأمين اجتماعي، طرح بيمه زنان خانه)4(ماده بيمه حرف
ا» آزاد و طي بخشنامهدر هيئت مديره تأمين به جتماعي تصويب واحدهاي اي براي اقدام

دار با رعايت شرايط مقرر با ابالغ اين بخشنامه زنان خانه. اجرايي آن سازمان ابالغ گرديد
و مشاغل آزاد، از تاريخ صدور بخشنامه شماره  در 1652/5010در بيمه صاحبان حرف كه

ي صادر شد در زمره مشموالن تأمين ازسوي سازمان تأمين اجتماع 23/9/1387تاريخ 
به. گيرند اجتماعي قرار مي .داليل مختلف از آن استقبال نشده است اما

و خانواده متن پيشنهادي خود را در جلسه ششم در همين راستا ستاد ملي زن
در طرح بيمه زنان خانه 7/2/1392خود مورخ  و دو تبصره اعالم كرد، اما5دار را ماده

با اين حال از آن سال به بعد در قوانين بودجه. افقت اعضاي ستاد قرار نگرفتمورد مو
مي سنواتي ذيل رديف شود بدون هاي متفرقه، اعتباري براي اين موضوع در نظر گرفته

.دار مشخص باشد اينكه رويكرد دولت درخصوص بيمه زنان خانه
ميليون خانوار5/2رتي عبا كشور زن سرپرست هستند؛ به خانوارهاي كل درصد 12

و مسئوليت تأمين هزينه را زنان مديريت مي هاي زندگي اعضاي خانواده را بر عهده كنند
و نزديك به  از. ميليون نفر آنها در جامعه شهري سكونت دارند9/1دارند حدود نيمي

.ها تحت پوشش بيمه نهادهاي حمايتي هستند خانواده
رست خانوار تحت پوشش نهادهاي حمايتي، تنها نفر زن سرپ 1224000از مجموع
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و 312 و صندوق روستايي و روستا توسط سازمان تأمين اجتماعي هزار نفر در شهر
و بقيه معادل عشاير بيمه شده هزار نفر اگر چه تحت پوشش حمايتي اين 912اند

تهديدي براي تداوم اين وضعيت عالوه بر اينكه. اند نهادها هستند، اما تاكنون بيمه نشده
هاي اجتماعي در كشور را نيز تشديد نهاد خانواده در كشور است، وضعيت بحراني آسيب

و زنان خانه هميناز. كند مي .دار نيز اولويت دارد رو توجه به بيمه زنان سرپرست خانوار

 حوزه ورزش

و قهرماني  توجه خاص به اين حوزه، با توجه به محوري بودن توسعه ورزش همگاني
و نبود نظام ورزش حرفه.ضروري است اجراي ناصحيح اي، ضعف نظام باشگاهداري

و نيز بي و عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه برخي قوانين گذاري در برخي رغبتي
كم رشته و وجود موانع در اين زمينه نبود زيرساخت طرفدار ورزشي، هاي هاي درآمدزا

هر چند، وجود. متولي اصلي اين بعد از ورزش باشدباعث شده است تا دولت خود 
قانون برنامه پنجم توسعه تا حدودي باعث كنترل اين وضعيت)13(تبصره ذيل ماده 

و برنامه شد، از ريزي كشور هنوز پرداخت اما براساس گزارش سازمان مديريت هايي
و در قالب هاي دولتي به ورزش حرفه جانب برخي دستگاه ديگر از محل بودجه هاي اي
 اين در حالي است كه امروزه در بيشتر كشورهاي جهان اداره. شود كل كشور انجام مي

و اي برعهده ورزش حرفه و بدين شيوه ضمن بهبود وضعيت فني بخش غيردولتي است
مي مالي باشگاه و نيز اقتصاد ورزشي دست . يابند هاي ورزشي به توسعه ورزش قهرماني

توقف اين روند غلط در كشور ما اين است كه نخست رفع موانع درآمدزاي ذا، الزمهه مع
 اي از قبيل حق پخش تلويزيوني، بخش خصوصي از محل فعاليت در ورزش حرفه

و زيرساخت و مالكيت معنوي و سپس با ايجاد سازوكاري دقيق هاي ورزشي مرتفع گردد
و دستگاهعلمي اين بعد از ورزش تدريجاً به بخش  و غيردولتي واگذار گردد ها

به سازمان اي عمومي خود به ورزش حرفه جاي تزريق اعتبار از محل بودجه هاي دولتي
و گسترش ورزش همگاني بپردازند به توسعه زيرساخت .هاي ورزشي

و نظارت بر اجرايي تبصره ذيل ماده قانون)13(تصويب نظام جامع باشگاهداري
و تمديد آن در برنامه ششم توسعه از اولويت بااليي براي رفع اين برنامه پنج م توسعه

و چالش . ها در حوزه ورزش برخوردار است موانع
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 حوزه ميراث فرهنگي

و همكاري نقش گردشگري مستلزمتوفيق صنعت است كه در نگاه ذينفعاني آفريني
ا گا.ستنخست برقراري ارتباط معنادار آنها با يكديگر دور از ذهن چنانهياين امر

مي بعيد به يا خودرسد كه نهاد ذينفع نيز از چگونگي ايفاي تقش نظر چندان آگاه نبوده
راو است اي دانسته نقش خود را حاشيه حال آنكه به محض. كند اساسي فرض نمي آن
ازطعدم ايفاي نقش توس اين نهادهاي ذينفع، ارائه خدمات چترگونه گردشگري هر يك

ه مي مگي حلقهكه مي هاي يك زنجيره واحد را تشكيل كل دهند دچار نقصان و بر شود
و. گذارد فرآيند ارائه خدمات تأثير مي بنابراين شناسايي دقيق ذينفعان بخش گردشگري

و مقرراتي كه ضمن تببين چگونگي ايفاي نقش ذينفعان  نيز مد نظر قرار دادن قوانين
ميآور هر يك از آنها وظايف الزام اين ابزارهاي. شود را متذكر گردد، امري ضروري تلقي

مي قانوني ضمن اينكه تا حدي تضمين باشد، بستر الزم كننده همكاري نهادهاي ذينفع
و اجزاي آن را نيز فراهم مي مركز. آورد براي نظارت بر فعاليت نظام گردشگري

ذ پژوهش ينفعان گردشگري از هاي مجلس شوراي اسالمي سعي دارد تا با شناسايي همه
و مقررات موجود با اين ذينفعان ازسوي ديگر به خألهايي قانوني يك و تطبيق قوانين  سو

و پيشنهادهاي مشخصي را در زمينه كه براي توسعه اين صنعت وجود دارد، دست يابد
و يا ايجاد ابزارهاي قانوني ارائه دهد .اصالح، تكميل

ميتعيين هدف، اولين گام براي پيشبر بدين منظور،. آيدد هر صنعتي به شمار
براساس. هايي را ترسيم كرده است اسناد باالدستي كشور براي صنعت گردشگري افق

و درآمدي20، ميزان گردشگران بايد به 1404انداز متن سند چشم ميليون نفر رسيده
به25برابر با  با. دست آيد ميليارد دالر از طريق گردشگري تأكيد مقام از سوي ديگر،

برابر شدن5بر حداقل كلي برنامه ششم توسعه مبنيهاي معظم رهبري در سياست
دولت نيز در اسناد پشتبان تصريح نموده كه در طي اين،)50(گردشگران در ماده 

از جدول ذيل خالصه. ميليون نفر افزايش يابد25برنامه ميزان گردشگران بايد تا  اي
ميها وضعيت مهمترين شاخص : دهدي كالن اقتصاد گردشگري را نشان
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)2015(هاي كالن اقتصاد گردشگري ايران شاخص.17جدول

ها شاخص
2015 

)ميليون دالر(
2015 

كل( )درصد از

5/2 7/10.145 مستقيم-گردشگري توليد ناخالص داخلي

7/6 8/27.341 مجموع-گردشگري توليد ناخالص داخلي

*يمستقيم گردشگر اشتغال
0/476 9/1

*گردشگري مجموع اشتغال
5/1.398 6/5

1/3 7/3.307 در گردشگري گذاري سرمايه

و گردشگري،:مأخذ و گردشگري ايران، شوراي جهاني سفر .2015 گزارش آثار اقتصادي سفر
.است» هزار شغل«اشتغال در اين جدول براساس*

هاي كمبود شديد زيرساختل هايي از قبي براساس اين وضعيت اين حوزه با چالش
و تغيير سياست و ريلي، عدم شفافيت و حملونقلي هوايي به اقامتي هاي دولتي نسبت

اي ذينفعان دولتي، عدم استقرار حوزه گردشگري، عدم الزام به همكاري بودجه
به حساب حوزه»استناد قابلوي علم«عنوان نظام آماري هاي اقماري گردشگري

التيتسه پرداختو ابالغب،يتصو،صدور مجوزنديفرآ بودني گردشگري، طوالن
هاي مرتبط با مناطق نمونه، عملياتي شدن درصد اندك طرحيگردشگرهاي طرح

و تمركز گردشگران  گردشگري عليرغم تصويب مناطق نمونه بسيار، توزيع نامناسب
ا و ورودي در مناطق محدود كشور، مشكالت متعدد درخصوص استفاده ز داخلي

بي كارت مي هاي اعتباري براي گردشگران ورودي مواجه است كه توان توجهي به آنها
در ازهمين. هاي اقتصادي كشور ناكارآمد سازد يكي از مهمترين ظرفيت رو رفع آنها بايد

و قانونگذاري حل كند تصويب قانون حفظ آثار ملي،. اولويت مجلس از طريق نظارت
و جهانگردي از اولويتاصالح قانون توسعه ايرانگرد بهي مي هاي اين بخش .رود شمار

و اهميت آنها مجلس دهم با توجه به نقش و با توجه به شرايط براساس اين محورها
و قانونگذاري، اولويت مي نظارت :كند هاي زير را پيشنهاد
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م اولويت.18جدول و و نظارتي پيشنهادي در حوزه جوانان، زنان، ورزش يراث هاي تقنيني
 فرهنگي

 داليل موضوع فعاليت
قانون تسهيل ازدواج

مصوب( جوانان
7/10/1384(

و همچنين ضرورت تطابق اقدامات پراكنده خألهاي قوانين موجود
صورت گرفته توسط دولت با قانون بازنگري در قوانين اين حوزه را 

.ضروري ساخته است

طرح جامع«تصويب
نظام باشگاهداري در 

»ايران

اي كشور موجب ود قانون مدون در ارتباط با اداره ورزش حرفهنب
و بين با. المللي زيادي در حوزه ورزش شده است مشكالت داخلي

بر مبني)) 117(ماده»ز«بند(وجود تأكيد برنامه چهارم توسعه
به سازي ورزش حرفه خصوصي داليل گوناگون ازجمله نبود اي كشور،
بهي فعاليت اقتصادي باشگاههاي الزم برا زيرساخت هاي ورزشي

) 117(ماده»ب«اسب بند به عالوه، اجراي نامن. سرانجام نرسيد
شد بور موجب تشديد تصديگري دولت در ورزش حرفهبرنامه مز . اي

بر عدم دخالت دولت در ورزش المللي مبني با توجه به قوانين بين لذا،
و نظر به سياست حرفه اق اي تصاد مقاومتي، لزوم وضع قانون هاي كلي

ـ سازي ورزش حرفه در راستاي خصوصي و رفع موانع موجود اي
ـ بيش از پيش احساس  ازجمله حل مشكل حق پخش تلويزيوني

اليحه احكام الزم براي)19(ماده»3«در همين راستا، بند. شود مي
ر اجراي برنامه ششم توسعه موضوع حق پخش تلويزيوني را هدف قرا
داده است كه الزم است ازسوي نمايندگان محترم مجلس شوراي

و اجراي  طرح جامع«اسالمي مورد حمايت واقع شود تا زمينه تصويب
ـ كه فوريت اين طرح پيش از اين توسط» نظام باشگاهداري در ايران

ـ فراهم 24/11/1389نمايندگان مجلس در جلسه به تصويب نرسيد
. گردد

 ار مليقانون حفظ آث

و مهمترين قانون ميراث فرهنگي اين قانون به عنوان قانون مادر
ازمي 1309ماه باشد لكن از آنجايي كه مصوب آبان مي باشد، برخي

و برخي از نيازهاي حوزه ميراث  مواد قانوني آن نياز به بازنگري داشته
.در دوره كنوني نيز در آن وجود ندارد

اصالح قوانين مربوط
و تنظيم به مسج د

يك بسته قانوني
و جامع  منقح

هاي فرهنگي، با تورم در حوزه مساجد، مانند بسياري از ديگر از حوزه
ِ هاي مجلس براي سامان آخرين تالش.و تشتت قوانين مواجهيم

در. حقوقي به اين حوزه نيز به نتيجه نرسيده است مهمترين مشكل
به اين ميان، بي طرح اخير(است»شخصيت حقوقي مسجد«توجهي

و بنيادين داشته است ضرورت ). مجلس نيز از اين جهت ضعف اساسي
تأكيد دارد كه قبل از تنظيم هرگونه قانون جديد در اين حوزه ابتدا 

يك. اين شخصيت حقوقي ترسيم گردد پس از اين اقدام الزم است با
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 داليل موضوع فعاليت
و جهت گيري بنيادين، قوانين مربوط به اين حوزه پااليش تنقيح

. دداً تدوين شوندمج

قانون صنايع دستي
 كشور

و در حوزه صنايع دستي قانوني كه از نظر شمول فراگير باشد
و هماهنگي بين دستگاهي الزم براي اين حوزه  سازوكارهاي حمايتي

لذا تدوين قانون در اين حوزه. را تدبير نموده باشد وجود ندارد
. ضروري است

و بيمه زنان خانه دار
 ان سرپرست خانوارزن

و اجراي ناقص با توجه به اجرايي نشدن قانون بيمه زنان خانه دار
بهقانون بيمه زنان سرپرست خا و ق نوار، اصالح باوانروزرساني اين ن

.هدف رفع موانع اجرايي شدن آنها ضرورت دارد
اصالح نظام وظايف
نهاد مربوطه در 
 زمينه جوانان

و جوانان در با توجه به شكاف موجود ميا ن وظايف وزارت ورزش
نهاد، پر كردن اوقات هاي مردم شامل توسعه سازمان(زمينه جوانان

ازدواج،(و مسائل مورد نظر مردم) فراغت، ارائه خدمات مشاوره ازدواج
و مسكن .بايد وظايف اين نهاد مورد بازنگري قرار گيرد) اشتغال

اصالح قانون توسعه
و  ايرانگردي
 جهانگردي

و با توجه به اينكه زمان زيادي از تصويب اين قانون گذشته است
در تواند همه حوزه قانون مذكور نمي و هاي گردشگري را پوشش دهد

و به روزرساني اين  نتيجه در اين حوزه خأل قانوني وجود دارد اصالح
.قاني با هدف تنقيح قوانين گردشگري اولويت دارد

 نظارتي)ب

قانون)41(ماده
ساله پنجم برنامه پنج

توسعه جمهوري 
 اسالمي ايران

و هيچ گزارشي از عملكرد اين مهمترين ماده در حوزه جوانان بوده
در ضمن اين ماده در برنامه ششم پيشنهادي. ماده در دسترس نيست

.دولت نيز حذف شده است

نظارت بر عملكرد
سازمان محيط 

زيست درباره برنامه 
 آمايش سرزمين

ين فرآيند اجرايي جاري كه با سياست پيوست فرهنگي تناسب مهمتر
متولي اصلي اين طرح سازمان. دارد، طرح آمايش سرزمين است

با. محيط زيست است اما عمالً درباره توفيق اين برنامه در نسبت
و اجتماعي طرح و ارزيابي تأثيرات فرهنگي و صنعتي هاي عمراني

ق اگر قرار باشد. رار نگرفته استاقتصادي، اين سازمان مورد سؤال
مجلس دهم سياست پيوست فرهنگي را پيگيري كند، قبل از هر چيز 

اين طرح، موانع بايد با نظارت بر عملكرد سازمان محيط زيست درباره
. هاي اجرايي در برابر آن احصا شودو چالش

تبصره ذيل ماده
قانون برنامه)13(

 پنجم توسعه

قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت)13(به موجب تبصره ذيل ماده
ك ل كشور به هر شكل به ورزش هرگونه وجهي از محل بودجه عمومي

مياي حرفه از. باشد ممنوع هدف از وضع اين حكم قانوني جلوگيري
، ايجاد زمينه براي رقابت در شرايط برابر هدررفت بودجه عمومي

و ايجاد بستر براي فعاليت بخش خصوصي بود هاي حرفه باشگاه با. اي
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 داليل موضوع فعاليت
قانون)53(ماده

الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي 

از مقررات مالي 
)2( دولت

هاي الزم براي اين حال، با توجه به فراهم نبودن زيرساخت
و عدم درآمدزايي از روش هاي اقتصادي باشگاه فعاليت ـ ها هاي مرسوم

و درآمدهاي روز مسابقه حق پخش تلويزيوني، حق مالكيت مع نوي
و و شركت هايي از جانب سازمانـ پرداخت... بليت فروشي هاي ها

و مالك باشگاه مي هاي ورزشي در قالب متولي .گيرد هاي ديگر صورت
به تصويب مجلس شوراي 4/12/1393به موجب اين قانون كه مورخ

مديريت انونق)5(ه هاي اجرايي مشمول ماد دستگاهاسالمي رسيد، 
بودجه خود به استثناياز)1%(خدمات كشوري مجازند يك درصد 

و هزينه هزينه)6(و)1(فصول  به هاي مستقيم اي منظور توسعه را
و توسعه زيرساخت و قهرماني و امور ورزش همگاني هاي ورزش

و اماكن،توسعه فضاهاي ورزشي مدارسـجوانان  تكميل فضاها
با توجه به سابقه. هزينه كنندـش در روستاهاتوسعه ورز، ورزشي

در موجود در زمينه اجراي نامناسب اين گونه قوانين ضرورت دارد
به نحوه هزينه اي ويژه ممانعت از ورود به ورزش حرفه كرد اعتبارات،
.نظارت شود
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مهارچ بخش

و ياسسحوزه يقوقحي
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درحـ3 هاي راهبردي حوزه سياسي اولويت بخش ديپلماسـي پارلمـاني، سياسـت5قوقي
و حقوقي با رويكـردـداخلي، سياست خارجي، دفاعي  سـازي، شـاخص چابـك8امنيتي

و آيندهكارآ و همچنـين يي، كارآمدي، تعامل، توانمندسازي، اثربخشي، نيازسنجي نگـري
و تدوين شده است .با عنايت به اسناد باالدستي، تبيين

 لمانيديپلماسي پار.4-1
هاي متكثر گيري از ظرفيت هاي مهم مجالس قانونگذاري دنيا، بهره امروزه يكي از رسالت

ها در قانون در جمهوري اسالمي به بخشي از اين ظرفيت. ديپلماسي پارلماني است
. شود اساسي اشاره شده است كه از آن با عنوان ديپلماسي پارلماني تقنيني نام برده مي

تب و چابكه منظور ارتقاي سازي ديپلماسي پارلماني در دوران پسابرجام، وانمندي
و نظارتي زير مورد توجه قرار گيرند و اقدامات تقنيني :ضروري است تدابير

 دوستي مجلس شوراي اسالميهاي توانمندسازي گروه.1

مندسازي سفر ضابطه نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي براي اصالح قانون آيين)الف
،پارلماني با تأكيد بر توسعه روابط اقتصاديايهتهيئ
نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي براي رفع موانع قانوني حضور اصالح قانون آيين)ب

،دوستيهاي نمايندگان با تجربه ادوار مجلس در تركيب گروه
بازوي عنوانبه دوستي مجلس شوراي اسالميهاي تشكيل شوراي رؤساي گروه)ج

و سياست خارجيمشورتي كمي ،سيون امنيت ملي
سازيو هماهنگها ها، دستورالعمل مشخصي براي افزايش همكاري در اكثر پارلمان

تاهاي بين گروهها رايزني و دستگاه سياست خارجي آن كشور برقرار شده است  دوستي
همدر همين راستا،. از اقدامات غيرهمسو پيشگيري شود انديشي بين رؤساي تقويت
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ربط در وزارت امور خارجهذيهاي دوستي مجلس شوراي اسالمي با ديپلماتهايهگرو
در مي و مجلس در حوزه توسعه روابط خارجي تواند الگوي مناسبي براي تعامل دولت

و رايزني. باشد دوران پسابرجام هاي تواند كارآمدي گروهميها قطعاً اين نوع تعامالت
.را تقويت كند دوستي مجلس دهم

و تصويب اساسنامه گروه)د .دوستي مجلس شوراي اسالميهاي تدوين

و سياســت خــارجي در تعــامالت.2 تقويــت نقــش كميســيون امنيــت ملــي
 ديپلماتيك مجلس شوراي اسالمي 

و سياست اصالح قانون آيين) الف نامه داخلي براي تقويت نقش كميسيون امنيت ملي
شهاي خارجي در فعاليت ،وراي اسالميديپلماتيك مجلس

نامه داخلي براي تسهيل مشاركت نخبگان فكري در جلسات اصالح قانون آيين)ب
و سياست خارجي ،كميسيون امنيت ملي

و برنامه)ج كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسالمي هاي بازتعريف ساختار، اهداف
و ماهيت تهديدات در دوران پسابرجام .متناسب با جنس

 ماسي عمومي پارلمانيسازي ديپل چابك.3

و جايگاه فراكسيون)الف ديپلماتيك مجلس شوراي هاي در فعاليتها تقويت نقش
،اسالمي

و كميسيون امنيت ملي هاي تدوين سند همكاري)ب راهبردي بين وزارت امور خارجه
،براي توسعه ديپلماسي عمومي پارلماني

و ملزومات صدور بيانيه ضابطه)ج .پارلماني هاي مند شدن شرايط
و تقويت رسانه)د ارتباط جمعي مجلس شوراي هاي اتخاذ تمهيدات الزم براي ايجاد

.نامه خانه ملت يا تأسيس شبكه تلويزيوني پارلماني اسالمي مانند انتشار هفته

 تدوين طرح جامع ديپلماسي پارلماني سازماني.4

و تقويت اتحاديه) الف بر پارلماني منطقههاي ايجاد تشـكيل(اسـاس هويـت مشـترك اي
كشور فارسي زبان يا اتحاديه پارلماني جريـان مقاومـت بـا مشـاركت3اتحاديه پارلماني 
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و يمـن تشـكيل اتحاديـه پارلمـاني(، جغرافيـاي مشـترك)ايران، عـراق، سـوريه، لبنـان
پ(اي، توسعه منطقه)اي حوزه درياي خزركشوره و)ارلماني كشورهاي عضو اكـو اتحاديه
،)اتحاديه پارلماني سازمان همكاري شانگهاي(مشترك امنيتي هاي دغدغه

آفريني بيشتر نمايندگان زن مجلس در مراودات اتخاذ تمهيدات الزم براي نقش)ب
.ديپلماتيك مجلس شوراي اسالمي

 تدوين طرح جامع تقويت ديپلماسي پارلماني انقالبي.5

شهاي از شاخص رهبر معظم انقالب بارها در بيانات مختلف يكي وراي بالندگي مجلس
در المللي را موضع اسالمي در عرصه مراودات بين و قاطع نمايندگان گيري صريح

نيازهاي آن ارتقاي توان اند كه يكي از پيش زماني حساس معرفي كردههاي برش
و ارزيابي نمايندگان مجلس از محيط استراتژيك پيش ديپلماسي. رو است پيش بيني
مي انيپارلم انداز حركت كند تواند در مسير سند چشم مجلس شوراي اسالمي هنگامي

و، سازي، فرصتيابي ظرفيتشناسي، هوشمندسازي، دشمنكه از چهار ويژگي  پويايي
به6بر اين ديپلماسي پارلماني كه مبتني. برخوردار باشد استكبارستيزي ويژگي باشد

.اسي پارلماني انقالبي معروف استديپلم

 سازي پشتوانه سازماني ديپلماسي پارلماني چابك.6

،الملل در ساختار سازماني مجلس شوراي اسالمي ايجاد معاونت امور بين) الف
پست دبير كل پارلماني در ساختار سازماني مجلس شوراي اسالمي)ب .ايجاد

 سياست داخلي.4-2
آن 1404ايراني انداز جامعه جمهوري اسالمي ايران براي رسيدن به افق چشم كه در

هاي مشروع، اجتماعي، آزادي عدالتساالري ديني، يافته با تأكيد بر مردم توسعهيكشور
و حقوق انسان و بهره حفظ كرامت مند از امنيت اجتماعي خواهد بود، نيازمند رفع ها

و پيشرفت كشور در گرو تعيين تكليف با آنهاست مسائلي .است كه ثبات
مي اي توسعه امروزه، جامعه به يافته تلقي طور متوازن رشد شود كه در همه ابعاد

از توسعهيجدا تواندينمياز آن است كه حتي توسعه اقتصاديشواهد حاك. كرده باشد
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يك بنابراين براي رسيدن به توسعه همه. محقق شوديو اجتماعياسيس و ايجاد جانبه
و شايسته، توجه به بعد سياسي  يافتگي سياسي هاي توسعهو شاخصدولت كارآمد

.ضرورت دارد
يافته از نظر سياسي ضمن برخوردار بودن از ثبات سياسي، داراي جامعه توسعه

هايي همچون كارآمدي، سطح پايين فساد، پاسخگويي، مشاركت مردم در امور ويژگي
و سازمان و يافته، آزادي رسانه مربوط به خود، نظام حزبي قوي با وجود اينكه. باشدمي... ها

و تأكيد بوده بسياري از اين شاخص و اسناد باالدستي مورد توجه اند، ها در قانون اساسي
به. اند توجهي قرار گرفته اما در عمل مورد غفلت يا كم مي بنابراين رسد با گذشت حدود نظر

و در حال حاضر كه مجلس دهم آغاز به كار كرده  است، چهار دهه از عمر انقالب اسالمي
هاي غيراقتصادي توسعه ازجمله ابعاد ثبات سياسي، اي به تقويت شاخص بايد توجه ويژه

و حكومت و آزادي داري مطلوب، مردم كارآمدي و حقوق . هاي مدني صورت گيرد ساالري
بر بتنيممجلس شوراي اسالمي براي نيل به توسعه سياسي هاي اولويتدر ادامه مهمترين

كه مردم :تواند در دستور كار مجلس دهم قرار گيرد تبيين شده استمي ساالري ديني

 تدوين قانون جامع انتخابات.7

ترين سازوكارهاي شركت مردم در سرنوشت پس از پيروزي انقالب اسالمي يكي از اصلي
به. خويش، برگزاري انتخابات بوده است جمهوري اسالمي ايران در زمينه تعداد مراجعه

ب ميآراي عمومي در را. گيرد االترين سطح كشورهاي جهان قرار دليل اصلي اين امر
موجب اينبه. توان جايگاه حق انتخاب مردم بنابر اصل ششم قانون اساسي دانست مي
عمومي اداره شود، از راه آراييدر جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكا«: اصل

ون مجلس شوراي اسالمينمايندگا جمهور، انتخاب رئيس: انتخابات ، اعضاي شوراها
.»گرددمي پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين نظاير اينها، يا از راه همه

م و موانعي در برگزاري انتخابات رقابتي در تراز جمهوري سائلدرحال حاضر
مي دراين. اسالمي ايران وجود دارد و شيوهتوان باره تعيين صالحيت به شرايط نامزدها

و هزينه دهندگان، سنتي بودن رأي نام رأي آنها، ثبت هاي مالي گيري، عدم تعيين منابع
و بي و نامزدهاي انتخاباتي هاي انتخابيه مجلس شوراي عدالتي در تعيين حوزه احزاب

.اند اشاره كرد كه در ادامه توضيح داده شده اسالمي
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و شيوه تعيين صالح) الف  قوانيندر برانگيز بحث مسائلاز يكي:يت آنهاشرايط نامزدها
و انتخابات نامزدهاي براي شده تعيين شروط برخي ايران، اسالمي جمهوري انتخاباتي

ط مربوطو شفاف نبودن ضواب پذيري انتخاب مبهم شرايط. نحوه تعيين صالحيت است
مي به رفتار نهادهاي مديريت به عمومي افكار اعتماديبي موجب تواند كننده انتخابات

 بايد پذيري انتخاب شرايط. شود مردم مشاركت درصد كاهش نهايتدرو انتخابات نتيجه
 اينبا پذيري انتخاب موضوعدر مبهم اصطالحات كارگيريبه. باشند احراز قابلو عيني
 وضعيتكه داشت نخواهد وجود امكان اين شهروندان برايكه است مواجه اساسي ايراد
 مناسبو اصوليحل راه. دهند قرار ارزيابي مورد رأساً پذيري انتخاب لحاظازرا خود
 صورتبه صالحيت معيارهايو شرايط امكانحدتاكه است اين مشكلي چنين براي

و انسجام تقويت شود اثباتو احراز قابلو روشن عيني، .تعيين شوند تا فضاي همگرايي
بهآفر در ايران غالب:گيري سنتي بودن رأي)ب و ويژه مرحله رأي يند انتخابات گيري

مي شمارش آرا به به. گيرد صورت دستي صورت كارگيري تجربه انتخابات نشان داده كه
و اشكال نمي بر اينكه گيري سنتي عالوه رأي. تواند باشد ابزارهاي سنتي بدون ايراد

و مخارج زيادي هزينه به هاي رأي مثالً چاپ برگه(ها گيري نيروي انساني زياد كارو يا
و براي دولت دارد، زمان اخذ رأي) مديريت انتخابات براي  در آن نيز طوالني بوده

و احتمال وقوع تخلف.دهد مشاركت مردم در انتخابات را هم كاهش مي همچنين امكان
و انحراف آرايآدر فر و اعمال نفوذ مي يند انتخابات تجربه جديد. دهد مردم را افزايش

و اشكاالت ناشي از رأي در استفاده از فناوري اطالعات مي گيري تواند بسياري از ايرادها
و ميزان مردمي بودن انتخابات را افزايش دهد فزايش اعتمادا. سنتي را كاهش داده

كاهش،دهندگان گيري، كاهش زمان اخذ رأي، افزايش مشاركت رأي مردم به رأي
به هزينه و سهولت دسترسي و داده ها هاي انتخاباتي، ارمغان جديدي است كه از تالزم
درينااز. شده است ساالر مردمهاي عايد نظام» انتخابات«با» فناوري اطالعات«توافق  رو

بر»26«هاي كلي انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در بند سياست ،
و گيري از فناوري ايجاد امكانات الزم براي بهره« هاي اطالعاتي توسعه بانك هاي نوين

و اعالم نتايج  و سالمت در اخذ، شمارش مربوطه، در جهت ارتقاي شفافيت، سرعت
.، تأكيد شده است»حداكثر ظرف سه سال پس از ابالغ اين سياست

و هزينه)ج و نامزدهاهاي عدم تعيين منابع هاي جدي نهـاد يكي از آسيب:مالي احزاب
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و عـدم كنتـرل بـر منـابعد بودن هزينهانتخابات در ايران، نامحدو هاي تبليغاتي نامزدها
و هزينه جمهـوري، در قوانين انتخاباتي ايـران اعـم از رياسـت. هاي انجام شده است مالي

و ساير آنها، نه محدوديتي براي هزينه نه هاي انتخاباتي نامزدها پيش مجلس و بيني شده
و اصــول سـازوكار نظــارتي در ايــن زمينـه تعبيــه شــده اسـ  ت كــه ايــن امـر بــا اهــداف

امـروزه توجـه درحـالي كـه. خواهانه نظام جمهوري اسالمي ايران تناسـب نـدارد عدالت
بيني هاي انتخاباتي، منجر به پيش هاي حقوقي به هزينه ينده اكثر قريب به اتفاق نظامافز

و محدوديت  به. مخارج انتخاباتي شده استو شفافيت منابع تأمين مالي اسـتكرذالزم
و ضـروري درعين حال كه وجود پول حتي براي انجام يك رقابت سياسـي حـداقلي الزم

هاي سياسي، انتخابات را كه بايد مجراي موثق انتقال رويه آن در رقابت است، اما نفوذ بي
و ضـمن حيـف قدرت سياسي در حكومت مردم ميـلو ساالر باشد، به ورطه فساد كشانده

مي مبالغ هنگفت، به سالمت ميبه. كند آن نيز خدشه وارد رسد تعيين سـقف بـراي نظر
مي هاي انتخاباتي به تفكيك رياست هزينه و مجلس هـا روي تواند به برخي زياده جمهوري

مصـوب هـاي كلـي انتخابـات سياسـت»6«رو در بنـد ازاين. در امر تبليغات خاتمه دهد
و نوع هزين«بر مجمع تشخيص مصلحت نظام  و غيرمجـازهتعيين حدود و منابع مجاز ها

و هزينه انتخاباتي، شفاف و تشـكل سازي منابع و هاي انتخاباتي داوطلبـان هـاي سياسـي
و تعيين شيوه چگونگي برخـورد بـا  و اعمال نظارت دقيق بر آن اعالم به مراجع ذيصالح

.تأكيد شده است» تخلفات مالي
يكي از:مجلس شوراي اسالمي هاي انتخابيه حوزه محدوده عدالتي در تعيينبي)د

و تعيين  . هاي انتخابيه است حوزهمحدوده مسائل مهم در هر نظام انتخاباتي، ترسيم
به بندي حوزه تقسيم و برابري گونه هاي انتخابيه بايد اي باشد كه ضامن تحقق عدالت

و در نهايت باعث شكل ر ترين معيا رايج. ساالر شود گيري مجلسي مردم شهروندان بوده
و اصالح اين مرزها، شاخص جمعيتي است براي ترسيم محدوده حوزه .هاي انتخابيه

و مقايسه جمعيت حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسالمي، مشخص با بررسي
و هاي مجلس ميان حوزه شود كه نحوه توزيع كرسي مي هاي انتخابيه بيانگر عدم تعادل

كم31خابيه كشور، ترين حوزه انت پرجمعيت. توازن آشكار است ترين حوزه جمعيت برابر
كه هر دو حوزه انتخابيه يك نماينده در مجلس انتخابيه كشور، جمعيت دارد، در صورتي

درواقع برخالف كشورهاي ديگر، قانوني در ارتباط با ميزان مجاز. شوراي اسالمي دارند
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براساس. ندارد هاي انتخابيه نسبت به تعداد نمايندگان وجود انحراف جمعيت حوزه
و با توجه به تعداد 75.149.669جمعيت كل كشور 1390سرشماري سال  نفر است

هر 290 نفر جمعيت ايران بايد 259.136نماينده موجود در مجلس شوراي اسالمي،
هزار50اگر ميزان انحراف جمعيت از اين حد طبيعي حدود. يك نماينده داشته باشند

با نفر در مينظر گرفته شود كشور را در فعلي هاي انتخابيه توان تمام حوزه اين معيار
:بندي كرد قالب سه گروه تقسيم

 هاي انتخابيه مجلس شوراي اسالمي براساس عدالت جمعيتي بندي حوزه تقسيم.19جدول

 توضيح نوع حوزه
تعداد
 حوزه

تعداد
 نماينده

 جمعيت

هايي با جمعيت حوزه
 هزار نفر 300باالي

ا نحراف بااليي نسبت به حد طبيعي ميزان
و قابليت اضافه شدن نماينده را دارند  دارند

54 116 28371350

هايي با جمعيت حوزه
هزار 300تا 200بين

 نفر

عنوان حد طبيعي جمعيت يك حوزه به
 اند حساب آمده انتخابيه به

54 70 33653512

هايي با جمعيت حوزه
از پايين هزار نفر 200تر

بهتحت عن حساب وان ميزان انحراف پايين
م و آمده كه عيار جمعيتي در آن لحاظ نشده

بايد بازنگري اساسي در حوزه انتخابيه مزبور
 صورت گيرد

94 99 13124807

رو يكــي از بنــدهاي مصــوب مجمــع تشــخيص مصــلحت نظــام درخصــوص ازايــن
بن. هاي كلي انتخابات، عدالت انتخاباتي است سياست هـاي د، محدوده حـوزه براساس اين

و مقتضيات اجتناب اي كـه گونـه بـه، گـردد ناپذير تعيين مـي انتخاباتي برمبناي جمعيت
و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود .حداكثر عدالت انتخاباتي

 تدوين قانون جامع تقسيمات كشوري.8

»كشوري تقسيمات ضوابطو تعاريف قانون« عنوان تحت ايراندر تقسيمات كنوني نظام
 اسالمي شوراي مجلس توسط 1362 تيرماه پانزدهمدر تبصره22و ماده18بر مشتمل
از تبصره27و ماده36بر مشتمل،1363 سالدرزينآن اجرايي نامه آيين.شد تصويب
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 ارتقاي،قانوننيادر.شد ابالغ كشور وزارتبه اجرا برايو گذشت دولت هيئت تصويب
 مالك،يتيجمع آستانهو داردتيجمعبايتنگاتنگ رابطهياسيساتميتقس سطوح
يسازيفيكدريسع تنهانه فضايِاسيستيريمددر درواقع،. ارتقاست عمده

 يكي.است شدهديتأكتيجمع عاملبر تنها بلكه نشده،يكشور ماتيتقسيها شاخص
 كشورحداز بيش تقسيمهك دانست موضوع اين توانميرا فعلي قانون ايراداتاز ديگر

 سياست، اين نتيجهدر. است شده الزم كارآيي رفتن دستاز باعث كوچك واحدهاي به
به) 1380تا 1316از( ساله64 دورهيك طولدر كشوري تقسيمات سطوح تعداد

 داشته رشد درصد 710، بخشو درصد 608 شهرستان، درصد، 280 استان، تفكيك
 جهت يندهافز تقاضايموجب شده،يفعليكشور ماتيتقس قانون همچنين. است

 اين. شود تبديل گستردهو فراگير جنبشيبهبه واحدهاي باالتر، سياسي سطح ارتقاي
 فراهمرا محليواي ناحيه ناامني جديد هاي كانون گيري شكل موجبات خود تقاضاها
كه اند رسيده نتيجه اينبه تجربهبه سياسيتر كوچك واحدهايديگر ازسوي. است آورده

 آنهابه مركزي دولت ازسوي بيشتري تسهيالتو خدمات سياسي، سطح ارتقاي با
و تحكيم روند نياز مورد انرژي،سومي عنصر دو، اين موازاتبه. يافت خواهد اختصاص
 تقاضاي موجبات نقطه،يك سياسي ارتقاي واقعدر. آوردمي فراهمرا تقاضا افزايش
.شد خواهد نيز مجاور رقيب قاطن جويانه رقابت

و و معايبي كه در قانون فعلي تقسيمات كشوري وجود داشت با توجه به نواقص
مشكالت فراواني كه از لحاظ عملي در اين حوزه ايجاد شد، از همان برنامه دوم توسعه، بر 

تا قانونارائه  .محقق نشده است كنونجامع تقسيمات كشوري تأكيد شد كه اين تكليف
 قـانون ارائـهدر كـهاي مسـئله مهمترين گفت توانمي شده ذكر مطالببه توجه با
 هـاي شـاخص سـازي كيفـي بحـث،شـود گرفتـه نظـردر بايـد كشوري تقسيمات جامع

. اســتآن بــراي چنــدمعياريو تركيبــي الگــوي گــرفتن نظــردرو كشــوري تقســيمات
 اجتمـاعي، اقتصـادي، سـي، سيا فرهنگـي، جغرافيـايي، مختلـف عوامـل بايدمنظور دينب

و طبيعـي همگنييكاز سياسي واحدهايكه طوريبه شوند، گرفته نظردر...و تاريخي
 بـين منطقـي ارتباطي است الزم همچنين.شوند برخوردار كاركرديو ساختاري وحدت
يك ايراندر حاضر درحال،بهتر عبارتبه. شود برقرار واحدها ارتقايو بودجهو امكانات
 همچنـينو تسهيالت امكانات،به سپس كند،مي پيدا ارتقا تقسيمات كشوري ابتدا واحد
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 تقسـيمات واحـد منطقـي،و علمـي لحـاظازكه درحالي يابد؛مي دست بيشتري بودجه
.كند پيدا ارتقا سپسو شود تسهيالتو امكاناتازاي پاره داراي بايد كشوري

 هاي مدني تدوين قانون جامع تشكل.9

ا و اولويتيكي هاي اساسي در حوزه سياست داخلي، تدوين قانون جامع فعاليتز مسائل
و صنفي هاي قاعده هاي مدني براي تسهيل فعاليت تشكل مند سياسي، اجتماعي

و دگرگوني،احزاب با تنظيم قواعد عملي. باشد مي را مبناي ثبات سياسي هاي بسامان
د براي جامعه فراهم مي و با مشاركت ر انتخابات، مكانيسمي را براي تحرك سياسي آورند

اما در جمهوري اسالمي، احزاب سياسي نقش.سازندميهمدر يك چارچوب نهادي فرا
و  و جمعي كشور برعهده ندارند پايدار،( در نبود احزاب واقعيمؤثري در مديريت عقالني

و نظام كه به گونه.محور شده است، انتخابات تا حد زيادي كانديدا)مند فراگير  اي
و مجبورند به انتخاب اشخاص كارآمدهاي شهروندان امكان انتخاب برنامه را ندارند

و انتخاباتشدن قائم به شخص. مبادرت ورزند بي ممكن است نمايندگي  شدنبرنامه به
و اجرايي، عدم بهره گيري، تالش گيري از خردجمعي در تصميم قواي سياستگذار

ب انتخاب و منفعتشوندگان و راي كسب سود و پاسخگويي محلي شخصي، عدم شفافيت
و اجرا . شودمنجر،و فقدان اهرم نظارت بيروني بر سياستگذاري

مي به و تقويت احزاب جز از طريق فرهنگ نظر سازي در سطح رسد ساماندهي
و پذيرش جايگاه  و فعاليت در چارچوب احزاب و سوق دادن نخبگان به جذب جامعه

و حياتي آنها در مديريت كشور ممكن نيستمه در اين راستا نبايد از اهميت قوانين.م
و مؤثر غفلت كرد مي. كارآمد و مؤثر احزاب را مهيا قانون. سازد قانون بستر فعاليت سالم

و با گذشت بيش از سه دهه از تصويب آن، 1360احزاب فعلي كشور مصوب سال  بوده
وز جامعه ايران نيست، لذا ضرورت بازنگري در آن با هدف هاي امر پاسخگوي پيچيدگي

و  ميبسترسازي براي ظهور احزاب قدرتمند، مؤثر .شود كارآمد بيش از پيش احساس
هاي رو به گسترشي مواجه جامعه ايران در شرايط كنوني با بحرانسوي ديگر از

و است كه بدون مشاركت ب هدفمند .ه حل آنها نيستمؤثر مردم، دولت به تنهايي قادر
مي تنها با رويكرد جامعه اين مشكالت را يها استفاده از سازمان. توان تخفيف داد محور

در امور غيرسياسي ضمن مشاركت دادن مردم به حل مسائل خود، دست نهاد مردم
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و اعمال سياست مي دولت را در سياستگذاري يها واقع مشاركتدر. گذارد هاي كالن باز
قايمردم و واقع مردميها لب سازماندر و شفاف آنها براساسيها كردن فعاليتينهاد

و حجم دولت استتيتقويبرايراه شان،يفلسفه وجود و كاستن از بار .جامعه
به با اين حال تشكل داليل متعدد جايگاه واقعي خود را پيدا هاي غيردولتي در ايران

مي. اند نكرده و جامع ازجمله مهمترين اين داليل توان به فقدان قانون مشخص
هاي سفانه امورات مربوط به سازمانأمت.هاي مردم نهاد اشاره كرد درخصوص سازمان

و دستورالعمل مردم موجب امرو همين شودميهاي متعددي انجام نهاد براساس قوانين
و بالتكليفي آنها شده است ادهم(و چهارم) 182(ماده( برنامه سومدر. سردرگمي

بر) 140( و تقويت تشكلنيز با سازمانو هاي مردمي ايجاد و محلي هاي غيردولتي
و تقويت هاي تصديگرانه فعاليتسازي براي واگذاري هدف زمينه دولت به آنها

. تأكيد شده بود هاي دولتي هاي دستگاه يافته مردمي بر فعاليت هاي سازمان نظارت

يتدوين قانون جامع مديريت شهر. 10

و موجب كاهش بهره تمركزگرايي از آفات مديريتي در نظام و هاي سياسي است وري
در جمهوري اسالمي ايران براساس اصل هفتم قانون اساسي، شوراها. هاست مديريت سوء

و اداره از اركان تصميم در شكل. امور كشور هستند گيري گيري شوراهاي اسالمي كشور
و ايجاد نظام، نخستين گام جدي برا1378سال  در هاي محلي ادارهي تمركززدايي امور
به دوره مي پس از پيروزي انقالب اسالمي و آسيب. رود شمار و بررسي شناسي وضعيت

با مناسبات موجود شوراها در ساختار تصميم و مقايسه آن و نظام اداري ايران گيري
و قانون شوراها نش ميجايگاه مقرر براي آنها در قانون اساسي دهد آنها با جايگاه ان

و فاقد كار و رسالت حقيقي خود فاصله دارند يي يا اختيار الزم در انجام وظايفاواقعي
.خود هستند
و به جايي 1357از سال به بعد مرتباً اختيارات شوراها در قوانين محدودتر شده

و روستا جايگاهي ندارند و مديريت شهر فصل سوم.رانده شدند كه عمالً در توسعه
و انتخاب شهرداران در مواد  و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور قانون تشكيالت، وظايف

و صالحيت)2مكرر1،78مكرر68،70،71،77،78( هاي شوراهاي به بيان اختيارات
ك و هاي تصميم جز صالحيتب در مواد مزبور. شور پرداخته استاسالمي گيري محدود
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عمومي كه براي شوراهاي شهر پذيرفته شده است، نظارت، مشاركت، اداره برخي امور
و و ترغيب، ايجاد زمينه مناسب و ارائه پيشنهاد، تشويق از رئوس ... همكاري

. هايي است كه مقنن عادي براي شوراها در نظر گرفته است صالحيت
و پنجم توسـعه بـه دولـت اجـازه داده بـود كـه بـه هاي برنامه نظـورم سوم، چهارم

و يكپارچه شهري و مديريت هماهنگ  برنامه نسبت به تهيه،دستيابي به ساختار مناسب
دولت بايد اين برنامه را با رويكرد تحقق توسعه پايـدار.جامع مديريت شهري، اقدام كند

و تصدي و هاي دولتي به بخش دستگاه شهرها، از طريق واگذاري وظايف هـاي خصوصـي
و شهرداري بهها تعاوني و و مقـررات شـهرداري، بازنگري و ارتقـاي روزرساني قـوانين هـا
مي جايگاه شهرداري و اتحاديه آنها تهيه البتـه،كرد كه اين امر تـاكنون محقـق نشـده ها

در.انجام اين تكاليف نيازمند بسترسازي الزم است با توجه به جايگاه شـوراهاي اسـالمي
و نقش آن در كار و اعتالي كشور و مشـاركت پيشرفت آمـدي نظـام جمهـوري اسـالمي

مردمي در اداره امور خود، تحقق اين امـر مهـم در مجلـس فعلـي برمبنـاي اصـول زيـر 
:ضروري است

تر پايين سطوحو مراجعبه مركزي حكومت هاي گيري تصميمو وظايف انتقال) الف
.محلي مقاماتو

 مناطقو مركز بطهراو تمركززدايي حدود قانوني چارچوب تعريفو تعيين)ب
.وظايف تزاحمو مداخلهاز جلوگيري براي) محليو ملي نهادهاي(

.اسالمي شوراهاي عملكردو مصوباتبر كارآمدو مؤثر نظارت تقويت)ج

 سياست خارجي.4-3
از مهمترين اولويت :هاي راهبردي مجلس دهم در بخش سياست خارجي عبارتند

 توسعه ديپلماسي اقتصادي. 11

 فضايدر ويژهبه ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست الزامات مهمترينازييك
 طوربه ظالمانه هاي تحريم تشديد دوران. است اقتصادي ديپلماسي»توسعة« پسابرجام،
 حجم آنكه، نخست: بود آورده پديد ايران اسالمي جمهوري برايرا وضعيتدو همزمان
 بزرگ اقتصادي شركاي تعداداز آنكه دومو بود يافته كاهش شدتبه خارجي تجارت
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در ايران اسالمي جمهوري اقتصادي ديپلماسي توسعه چارچوب، ايندر. بود شده كاسته
بخشي به مناسبات نخست، عمق:باشد مهم بعددوبه معطوف بايد پسابرجام دوران

و دوم،  اقتصادي، كه متضمن افزايش حجم كلي تجارت خارجي با ساير كشورهاست؛
سازي مناسبات اقتصادي، كه متضمن تنوع بخشيدن هرچه بيشتر به شركايِ متوازن

.تجاري جمهوري اسالمي ايران است
از آنجا كه تحقق بخشيدن به اقتصاد مقاومتي با تمامي الزامات قطعي آن ازجمله

هاي كشور در برهه كنوني است، مجلس شوراي اسالمي بايد از تمامي مهمترين اولويت
يكي از ابزارهاي محقق شدن عنوانبه هاي خود براي توسعه ديپلماسي اقتصاديتظرفي

ازه سياست. اقتصاد مقاومتي بهره گيرد سوي مقام معظم اي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي
و مواضع بين .المللي قرار گيرد رهبري بايد معيار اقدامات

ترين بايد اصلي» صادرات ترويج«و» رونق بخشيدن به توليد داخلي«در اين ميان،
تدابير مجلس شوراي اسالمي باشد، چراكه اين دو تدبير مهمترين منابع پايدار توليد 

و اصلي ــ يعني، ديپلماسي اقتصادي بخش دو بعد مهم ترين اركان قوام ثروت
مي» سازي متوازن«و» بخشي عمق« ـ را فراهم برهمين اساس،. آورند مناسبات اقتصادي

ا ست كه مجلس شوراي اسالمي، در كمك به توسعه ديپلماسي اقتصادي، ضروري
» ترويج صادرات«و» بخشي به توليد داخلي رونق«كارويژه تقنيني خود را بر دو الزام 

مي ايناز. متمركز سازد ه موضوعيِ شود در طي يك طرح اصالحي، دامن رو، پيشنهاد
در» كارو بهبود فضاي كسب«قانون و  يك اقدام هدفمند، مجلس شورايگسترش يابد،

و ترويج صادراتو بهبود فضاي كسب«اسالمي قانون .را به تصويب برساند» كار
افزون بر اين، مجلس شوراي اسالمي بايد كارويژه نظارتي خود را در زمينه اقدامات

تر اقتصادي فعال هاي وزارت امور خارجه در رابطه با روند توسعه ديپلماسيو سياست
رو، جهت اعمال نظارت مستمر بر عملكرد وزارت امور خارجه، پيشنهاد ايناز.دساز
و اي متشكل از منتخبِ نمايندگان كميسيون شود كميته ويژه مي هاي اقتصادي، برنامه

و سياست و سياست خارجي، اقدامات و امنيت ملي در بودجه هاي وزارت امور خارجه
و نتايج نظار دريهاي سالت عملي خود را در قالب گزارشاين حوزه را رصد نمايد انه

كه. صحن علني مجلس شوراي اسالمي عرضه كند اين كميته بايد به دقت بررسي نمايد
و ساير دستگاه هاي ذيربط تا چه اندازه به وظايف خود در زمينه وزارت امور خارجه
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 خارج از كشور عمل فراهم كردن فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در
اند، از ديپلماسي رسمي گذاري خارجي را تقويت كرده جذب سرمايههاي اند، زمينه كرده

و فعاليت رايزنان اقتصادي هاي نوين به كشور بهره گرفتهو عمومي براي ورود فناوري اند
.اند ايران در خارج از كشور را تسهيل كرده

 عمومي ديپلماسي توسعه. 12

 مناسب پيشبرد« طريقاز است الزم ايران سالميا جمهوري پسابرجام، مرحله در
 دهد تا نشان بكوشد»هراسي شيعهو هراسي ايرانبا مقابله محوريتبا عمومي ديپلماسي

 كشوريهمو دارد تعهد المللي بين هنجارهايو خود منافع تأمينبه نسبت هم
 محترم نمايندگان هاي نطق راستا، ايندر. است المللي بين جامعه قبالدر پذير مسئوليت

 جمهورياز مثبت تصويري ارائه راستايدر بايد اسالمي شوراي مجلس مصوبات نيزو
كهرا ايران خارجي سياست مسير تواندمي طريق ايناز دهم مجلس. باشد ايران اسالمي
 كميته تشكيل اساس براين. نمايد تسهيل كندمي عملآن مجري عنوانبه دولت

 سازي هماهنگ جهت عمومي ديپلماسي زمينهدر مجريهو مقننه قواي مشترك
.دارد اولويت مجلسو دولت هاي تالش

و مقابله با زياده. 13  خواهي نظام سلطه استكبارستيزي

اي در دوران پسابرجام در حوزه سياست خارجي يكي از الزاماتي كه پس از توافق هسته
و مواضع برحق تداوم استكب«جمهوري اسالمي ايران مطرح بوده است  ارستيزي

مريكاآچراكه نظام سلطه با محوريت. است» مي ايران در قبال نظام سلطهجمهوري اسال
و فضاسازي رژيم صهيونيستي، حتي در دوران پسابرجام همچنان برخالف نص برجام در 

مي روابط جمهوري اسالمي ايران با ساير كشورها سنگ كند كه اين اقدامات اندازي
همانگونه كه رهبر معظم انقالب بيان كردند،. أثيرات منفي در پي داردت خصمانه نيز

و محسوسي  و نتيجه عملي برخي تحركات ديپلماتيك در سطح تشريفات متوقف مانده
به. را درپي نداشته است مي به همين دليل ضروري از نظر رسد نمايندگان مجلس دهم

و به و تقنيني با طريق ابزارهاي نظارتي و سياست ويژه مركزيت كميسيون امنيت ملي
را«خارجي، به فرمودة مقام معظم رهبري  ويسنگر]به[مجلس استوار در برابر ترفند
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و افزون و نقطه اتكا گستاخانهيخواه فسون و انقالبياستكبار »يدرخشانِ مردم مؤمن
.مبدل سازند

و رهنمودها ي مقام معظم در اين چارچوب، براساس اصول مصرح قانون اساسي
هاي نمايندگان، نظارت مستمر بر عملكرد رهبري، مجلس شوراي اسالمي از طريق نطق

و برقراري روابط پارلماني با جريان هاي ضدنظام وزارت امور خارجه در قبال نظام سلطه
قبيل نيروهاي جبهه مقاومت بايد مسير فراروي دولت جمهوري اسالمي سلطه از

خ به و تقويت عنوان مجري سياست ارجي كشور براي مقابله مستمر با جبهه استكبار
.نمايدهرچه بيشترِ نيروهاي ضدنظام سلطه را هموار 

 گرايي تقويت منطقه. 14

گونه كه مقام معظم رهبري در پيام خود به مناسبت آغاز مجلس دهم فرمودند، همان
پياسالم رانيا،...منطقهيطوفانطيشرا« رو ساخته از گذشته روبهيتردهيچيرا با اوضاع

اي هاي منطقه اي خطير در مقابله با چالش در اين چارچوب، مجلس دهم وظيفه.»است
و ايناز.برعهده دارد رو، الزم است براساس اسناد باالدستي دولت را مكلف به تدوين

به» ايِ دكترين منطقه«پيگيري   هاي اي كه اولويت گونه جمهوري اسالمي ايران نمايد،
اي جمهوري اسالمي دكترين منطقه. كشور در اين زمينه را در آن تصريحاً بيان نمايد

و سياست خارجي  ايران، كه مجلس شوراي اسالمي با محوريت كميسيون امنيت ملي
:بر اركان ذيل باشد تواند نقش بسزايي در تدوين آن داشته باشد، بايد مبتني مي

بهنخست، تأكيد بر هويت اسالميِ محيط اي كه تالش براي گونه پيراموني ايران،
و تقويت همگرايي اسالمي نه تنها بايد به و نقطه عزيمت دكترين پيشبرد عنوان مبنا

به منطقه بر اي جمهوري اسالمي ايران مطرح شود، بلكه بايد منزله روح حاكم
. گرايي ايران بر آن سايه افكند منطقه

و مركز ثقل سه دوم، اين دكترين بايد جمهوري اس المي ايران را پيونددهنده
و با تالش براي تقويت  و جنوب آسيا در نظر بگيرد منطقه غرب آسيا، آسياي مركزي

و توسعه پيوندهاي راهبردي با كشورهاي منطقه همكاري هاي اقتصادي در اين مناطق
.منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي سامان يابد به

در ران بايد منطقهسوم، جمهوري اسالمي اي تمامي ابعاد آن تعقيب نمايـد؛ گرايي را
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و مبــ هــاي فرامنطقــه جملــه، بــا نفــي مداخلــة قــدرتاز و اي از يكســو ارزه بــا تروريســم
از افراطي گرايي امنيتي را ترويج نمايد؛ با محوريت بخشـيدن بـه سوي ديگر، منطقهگري

و طرح مدار را پيش ببرد؛ بـا گسـترش گرايي توسعه هاي مشترك عمراني، منطقه اقدامات
و پــوليِ منطقــه همكــاري را هــاي تجــاري موتــور محركــه عنــوان بــه اي، جايگــاه خــود

و تجاري تثبيت نمايد منطقه .گرايي پولي
اي تري را براي ديپلماسي پارلماني منطقه تواند بستر هرچه مناسب اين دكترين مي

ضا دارد كه مجلس شوراي اسالمي با محوريت رو اقت ايناز. جمهوري اسالمي ايران فراهم سازد
و و تنظيم آن ايفا نمايد كميسيون امنيت ملي .سياست خارجي نقش قاطعي در تدوين

و مناطق مختلف جهان متوازن. 15  سازي ديپلماسي رسمي در قبال كشورها

با ديپلماتيك جمهوري اسالمي ايرانـ اگر عواملِ تأثيرگذار بر برقراري روابط سياسي
و مناطق را  يا«،»الملليِ كشور يا منطقة آماج اهميت بين«ساير كشورها رغبت كشور

ـ ديپلماتيك مزيت كشور يا منطقة آماج«و» منطقه آماج به برقراري روابط سياسي
كم» براي جمهوري اسالمي ايران تري وبيش پررنگ درنظر بگيريم، دو عاملِ نخست نقش

كاند يند داشتهآدر اين فر و همين امر سبب شده است شورهاي آفريقايي در اولويت،
از پايين تري در ديپلماسي رسمي كشور قرار بگيرند؛ اين در حالي است كه آفريقا
و تقويت ديپلماسي رسمي مزيت و فرهنگي زيادي برخوردار است هاي اقتصادي، سياسي

ها با آنها فراهم حوزه با كشورهاي اين قاره مجال بيشتري براي تعميق روابط در ساير
مي. كند مي فقدان ساختار«توان در مواردي از قبيل نمودهاي اين اولويت پايين را

،»سازماني مستقل در تشكيالت اداري وزارت امور خارجه براي كشورهاي آفريقايي
هاي نبود نمايندگي«،»تر آفريقا تمركز وزارت امور خارجه بر كشورهاي كوچك«

ب فريقا در تجارت خارجيآسهم اندك«و» رخي كشورهاي آفريقاييديپلماتيك در
سازي ديپلماسي پارلماني مجلس شوراي اسالمي با فعال. يافت» جمهوري اسالمي ايران

و سوق دادن وزارت امور خارجه به تقويت توجهآخود در قبال كشورهاي  فريقايي
ميآديپلماتيك به  خارجي جمهوري اسالمي ايران تواند اين نارسايي را در روابط فريقا
سازي روابط ديپلماتيك رسمي جمهوريو نقش بسزايي در متوازن برطرف نمايد

.المللي ايفا نمايد اسالمي ايران در عرصه بين
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 امنيتيـدفاعي.4-4
از–هاي راهبردي مجلس دهم در بخش دفاعي مهمترين اولويت :امنيتي عبارتند

و اطالعاتي كشورتقويت توان دفاعي، امني. 16  تي

و فرامرزي كشور بيشتر از تهديدات داخلي عيني مي تهديدات پيرامون و تر و منابع باشند
و فراواني برخوردار است با وجود اينكه جمهوري اسالمي ايران از نظر. منشأ آنها از تعدد

و كيفيت تجهيزات نظامي در وضعيت مناسبي قرار دارد، اما به اي اعماله دليل تحريم كميت
و درصورت عدم توجه به چنين مسئله اي شده برخي از اين تجهيزات دچار فرسودگي شده

و تأكيد بيشتر را توان دفاعي كشور را با چالش مواجه خواهد كرد كه اين امر ضرورت توجه
و. طلبد مي همچنين با توجه به حجم وسيع تهديدات پيش روي جمهوري اسالمي ايران

و امنيت پيچيدگي روزافزو و سنتي به مقوله مقابله با تهديد، دفاع ن اين تهديدات، نگاه كمي
و سربازي همگاني(كه در آن نيروي انساني خطبه) شمار زياد پرسنل نظامي و عنوان محور

با شود نمي مقدم مقابله با تهديد تلقي مي و الزم است تواند پاسخگوي نيازهاي روز بوده
و بر كيفيت ايشان هاي استفاده از تكنولوژي و امنيتي از تعداد نفرات كاسته جديد دفاعي

ميبراي تحقق اين هدف راهبر. افزود :يابند دي اين اقدامات اولويت
و رفتار خصمانه برخي كشورها ضروري است.1 با توجه به شرايط پيراموني ايران

و امنيتي در برنامه ششم، بودجه سال در زمينه تقويت انه مخصوصاًيتقويت بنيه دفاعي
و نيروي قدس مورد توجه جدي قرار گيرد .ابعاد موشكي

و عنوانبه همگرايي سياسي در داخل.2 پايه امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد
و مشاركت بهتر اقوام  و مشاركت بيشتر آنان براي تحقق اين امر تقويت احزاب سياسي

.در ساختار كشور مورد توجه قرار گيرد
و قوه قضائيه در هاي توجه به بحرانبا.3 امنيتي منطقه الزم است نيروهاي امنيتي

.مخرب با جديت برخورد نمايندهايو جريانها مبارزه با تروريست
و پايش سياست.4 و توان نظامي كشورهاي معاند رصد و فرامنطقه منطقه ها اي اي

چاو ارتقاي و امنيتي كشور جهت مقابله با احتمالي آنها براي هايلشتوان دفاعي
.جمهوري اسالمي ايران ضرورت دارد 

ب.5 و .رساني خطوط توليد صنايع دفاعي بايد در اولويت قرار گيردروزهبازسازي
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و آمريكا.6 مخصوصاً در موضوع توجه جدي به رفتار خصمانه رژيم صهيونيستي
و بهره هسته .ضروري است مخرب آنانيها گيري از ظرفيت مجلس در مقابله با طرح اي

و نظارت مجلس شوراي اسالمي در زمينه بهره.7 هاي گيري از ظرفيت تصويب قوانين الزم
و توان دفاعي ملي و ارتقاي امنيت .موجود در حوزه فناوري براي رفع خألهاي مرزي

 سازي نسبي ابعاد امنيت ملي متوازن. 17
و مطلو و امنيت اقتصادي، ابعاد امنيت ملي از يك توازن مناسب ب برخوردار نبوده

و زيست اين امر يكي. محيطي كشور از سطح مطلوبي برخوردار نيست اجتماعي، فرهنگي
به از مهمترين چالش مي هاي امنيت ملي ايران در نتيجه ضروري است تا با اتخاذ. رود شمار

و سياست برنامه .ت ملي كشور كردسازي نسبي ابعاد امني هاي مناسب اقدام به متوازن ها
و توسط مجلس شوراي اسالمي بنابراين ضروري است لوايح الزم ازسوي دولت تهيه

همچنين مجلس شوراي اسالمي با نظارت مؤثر ارتقاي امنيت نرم كشور. تصويب شود
و فرهنگي( .دهدمتناسب با امنيت سخت را مورد توجه ويژه قرار) امنيت اقتصادي

ب. 18  راي مقابله با اشكال مختلف تروريسمتصويب قوانين الزم

و ترين گروه هاي منطقه، وجود خطرناك يكي از مهمترين چالش هاي تروريستي جهان
به همچنين امكان آسان و ظهور گسترده آن در كشورهاي منطقه ويژه كشورهايِ زايايي

و فرامنطقه هاي گسترده منطقه مجاور ايران است كه با توجه به دشمني كه اي از اي
مي گيري اين گروه مهمترين داليل شكل به ها از باشد، جمهوري اسالمي ايران عنوان يكي

و انجام عمليات مي اهداف اصلي آنها براي نفوذ و خرابكارانه در اين. باشد هاي تروريستي
:رابطه توجه به موارد ذيل ضروري است

،متصويب قوانين الزم براي مقابله با اشكال مختلف تروريسـ
و دستگاهـ هاي هاي امنيتي كشور بر كمك تصويب قوانين الزم براي نظارت دولت

و فرقه خارجي به گروه .هاي فعال در جمهوري اسالمي ايران ها

 هاي احتمالي اجراي برجام مقابله با آسيب. 19
هاي بعد از آن، نحوه اتخاذ تدابيرو سال 1395يكي از مهمترين مسائل كشور در سال
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اين. زدارنده الزم براي مقابله با موانع فراروي اجراي برنامه جامع اقدام مشترك استبا
:اقدامات براي تأمين اين هدف اولويت دارد

و سازمان اي با همكاري دستگاه تصويب قانون جامع امنيت هستهـ  هاي مربوطه، ها
گ روهـ ايفاي نقش نظارتي مجلس شوراي اسالمي درخصوص عملكرد كشورهاي

.مطابق با برجام1+5

درـ تحقق عـدالت فضـاييويآمايش سرزمين. 20 و اجتمـاعي جغرافيـايي
 قلمرو ملي

و ايـن امـر در دورانـ در قلمرو ملـي ايـران عـدالت فضـايي جغرافيـايي تحقـق نيافتـه
و فرامنطقـه هـاي منطقـه حاكميت جهـاني شـدن ارتباطـات، گسـترش دشـمني  اي، اي

و حركـت بـه سـمت ريسـتي، توسـعه هـاي ترو گسترش گـروه  و شـتاب توسـعه يـافتگي
و يا اسـتقالل توسـط گـروه  و خودمختاري هـاي قـومي كشـورهاي همسـايه كـه بازوهـا

و اقصي زبانه نقاط جمهوري اسالمي ايران گسترش يافته اسـت، تهديـد هاي آن در مرزها
و عـدم صـرفاي بايست با توجه به مديريت توسـعه بزرگي براي امنيت ملي است كه مي

و مرزي كشور، زمينه و نظامي مناطق محروم را مديريت امنيتي هاي توسعه سـريع آنهـا
و مـذهبي كشـور هاي بهره ازسوي ديگر بايد زمينه. فراهم آورد گيري از نخبگـان قـومي

و فرامنطقه فراهم گردد تا دشمنان منطقه اي ايران از وجود آنها بـراي ضـربه زدن بـه اي
و نظـارت. ايران بهره نگيرند جمهوري اسالمي براي تحقق اين هدف تصويب قوانين الزم

و تحقق عدالت فضايي در-مجلس شوراي اسالمي در زمينه آمايش سرزميني جغرافيايي
.قلمرو ملي ضروري است

 فصل مسائل مرتبط با اتباع بيگانهوحل. 21

و ناامني دليل شرايط جنگي، درگيري به و ها در كشو هاي داخلي رهاي همسايه افغانستان
و مسلماني تالش كرده تا  عراق، جمهوري اسالمي ايران به حكم برادري، همسايگي

و خوبي براي اتباع خارجي باشد اما با وجود اين به مانند هر كشور. ميزبان شايسته
هايي را در ابعاد گوناگون اقتصادي، مهاجرپذير ديگري در سطح جهان، اين مسئله چالش

وسياسي تا ازاين. براي ايران داشته است...، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي رو الزم است
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و مناسبي در رابطه با اين اتباع كه جمعيت كثيري را شكل داده اند تصويب قوانين خاص
.گردد به نحوي كه در آينده به چالشي اساسي براي كشور تبديل نشوند

وي مسلح با توجه به وري منابع انساني نيروها افزايش بهره. 22 تغييـرات
 هاي گسترده نسلي جمعيتي تفاوت

و عدم استراتژي واحد در زمينه جمعيت باعث شده تا نسل هاي جمعيتي كشور از ناهمساني
هايي را براي امنيت اين امر نه تنها چالش. هاي مختلف برخوردار باشند ناهمگوني در زمينه

مي كشور در ابعاد گوناگون به بيآور وجود التحصيالن تحصيالت سابقه فارغ د، بلكه روند
و عدم ايجاد بازار كار متناسب با آنها ممكن است در آينده به يك چالش جدي براي  تكميلي

و مذهبي ممكن است. نظام تبديل گردد اين امر ضمن اينكه در زمينه مسائل قومي
بازي نيز از آن تأثير مستقيم تأثيرگذاري منفي داشته باشد، بلكه با توجه به اينكه خدمت سر

و امنيتي ايران را با چالش جدي مواجه خواهد كرد بعد دفاعي به. خواهد پذيرفت، با توجه
وو موج شديد ورود به دانشگاه80و70كاهش جمعيت دهه  و ادامه تحصيل، تصويب ها

د روزرساني قوانين در راستاي افزايش بهره به و كارآمدي نيروي انساني ر اختيار نيروهاي وري
و توجه به تغييرات نسلي مسلح از طريق مديريت منابع انساني، بهينه سازي خدمت سربازي

مي جمعيت از مهمترين رسالت .باشد هاي مجلس شوراي اسالمي

 در فضاي سايبرارتقاي امنيت. 23

و گيري از اين پتانسيل توسط دشمنان منطقه در عصر جهاني شدن ارتباطات بهره  اي
و شبكه اي باعث شده تا از طريق رسانه فرامنطقه را ها هاي اجتماعي مختلف، امنيت ملي

هاي متعدد ممكن است، كمك هر چند فلسفه وجودي اين شبكه. هدف خود قرار دهند
و آسايش بشر باشد، اما هر پديده و فرصت براي نظام به رفاه هاي اي از دو بعد تهديد

در نتيجه ضروري است تا در فضاي مجازي با اتخاذ. سياسي جهان برخوردار است
و قوانين پيشگيرانه اقدام به امنيت سياست .سازي كرد هاي مناسب

و جلـوگيري از تهديـدات امنيتـي ناشـي از مخـاطرات جديـد. 24 پيشگيري
 محيطي زيست

به دليل ويژگي ايران به و موقعيت جغرافيايي خود از تغييرات اقليمي شدت متأثر ها
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شدخ با هاي جغرافيايي مكان تغييراتي كه نه تنها ويژگي. واهد هاي مختلف كشور را
و همچنين تخريب دگرگوني ممكن است مواجه كند، بلكه امنيت غذايي، زيست محيطي

به گسترده زيرساخت براي تحقق اين مهم توجه به الزام دولت. همراه خواهد داشت ها را
خ به مستحكم و شبهسازي سواحل، جزاير، قلمروهاي دريايي طوط مبدأ، قلمروها

منظور جمهوري اسالمي ايران ازجمله با تحديد حدود نهايي مرزهاي دريايي كشور به
.حفظ قلمروهاي دريايي در معرض تهديد ناشي از باال آمدن سطح درياها ضروري است

 حقوقي.4-5
مي الرعايه براي كليه قواي با عنايت به اسناد باالدستي الزم توان گفت ازجمله كشور،

و نظارتي كه اين مجلس راهبردهاي كالن مجلس دهم  با استفاده از ابزارهاي قانونگذاري
به خود بايد به :شرح زير است دنبال تحقق آنها باشد

 وچهارم، هاي كلي اصل چهلـ سياست
 هاي كلي اقتصاد مقاومتي،ـ سياست
 هاي كلي برنامه ششم،ـ سياست

.با مفاسد اقتصادي جانبهـ مبارزه همه
در دو حوزه را هاي مجلس دهم در راستاي تحقق راهبردهاي كالن مذكور، اولويت

و نظارت به اين صورت مي و تبيين كرد قانونگذاري :توان تلخيص

 هاي مجلس دهم در حوزه قانونگذاري اولويت) الف
 هاي كلي برنامه ششم تصويب برنامه ششم توسعه برمبناي سياست. 25

ت و موكول شدن آن به با وجه به عدم تصويب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس نهم
مي تشكيل مجلس دهم؛ رسد اولويت اول مجلس دهم، تصويب برنامه ششم به نظر

. هاي كلي برنامه ششم توسعه است براساس سياست

به. 26 و  1311روزرساني قانون تجارت، مصوب اصالح

تجارت، ضروري است كه قوانين كشور در اين حوزه نيز با لحاظ سرعت تحوالت حوزه
و داخلي تغيير يابد، متأسفانه قانون تجارت ايران كه به عنوان متناسب با تحوالت جهاني
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و كسب به مهمترين قانون عرصه تجارت و عنوان قانون مادر در اين حوزه شناخته وكار
س 1311شود، مصوب سال مي و تنها بخشي از آن در و اصالح 1347ال بوده بازنگري

و اصالح گردد،شده است . لذا ضروري است اين قانون بازنگري
ماين امر در مجلس هشتم تحت عنوان اليحه تجارت براساس اصل هشتادوپنج

و حقوقي تصويب شد لكن با ايراد عدم ضرورت،قانون اساسي در كميسيون قضايي
مي. شوراي نگهبان مواجه گرديد استاي رفع ايراد شوراي نگهبانردر شود پيشنهاد

.اليحه فوق دوباره در دستور كار مجلس قرار گيرد

به. 27 و و صنعتي روزرساني قوانين مرتبط با مالكيت اصالح  هاي فكري

و تجاري از در راستاي توسعه و حمايت سازي مواردي همچون حفظ حقوق مالكانه افراد
و به و صنعتي از حوزهروزرساني قوانين مرت آن، اصالح در بط با مالكيت فكري هاي مؤثر

به قانون مالكيت. باشد پيشرفت اقتصادي هر كشور مي و صنعتي، با توجه هاي فكري
به يابي روزافزون اين نوع مالكيت اهميت ـ و همچنين سرعت تحوالت اين حوزه دليل ها

مي روز فناوري تغييرات روزبه ـ نيازمند بازنگري مستمر نظر به رو به اتمام بودن.دباش ها
عال مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح و وئهاي صنعتي م تجاري اصالح

و همچنين حوزه بازنگري در قوانين مرتبط با مالكيت و صنعتي هاي حقوقي هاي فكري
از ياد شده در بندهاي مهمترين اولويت هاي پيشرفت اقتصاد كشور در حوزه حقوقي

ت ميمنظر .باشند قنيني

قــوانين حــوزه ثبــت در راســتاي توســعه ثبــت رســمي معــامالت. 28 اصــالح
)طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمي(منظور پيشگيري از وقوع دعاوي به

و فراگير شدن ثبت رسمي مالكيت و توسعه ثبت رسمي و دولت بر اراضي هاي مردم
و ساير اموال از بسترهاي اصلي پيشگيري  و در نتيجه تحقق امالك از وقوع دعاوي

و در سياست و نظم حقوقي جامعه بوده هاي برنامه ششم نيز مورد اشاره اقتصاد مقاومتي
قرار گرفته است، فلذا ضروري است قوانين مرتبط با ثبت مانند قانون دفاتر اسناد رسمي 

مي كه مصوب ده و اصالح قرار گيرند ها سال قبل .باشند مورد بازنگري
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به. 29 و )اليحه آيين دادرسي مدني(روزرساني قانون آيين دادرسي مدني اصالح

و ساير و نقص آراي بدوي در مراحل باالتر بخش بزرگي از اطاله دادرسي، كمي اتقان آرا
و  و رسيدگي به تظلمات، ناشي از ايرادات مشكالت قوه قضائيه در حوزه دادرسي

. استمعضالت قوانين مرتبط با آيين دادرسي 
اين مهم در حوزه حقوق كيفري با اصالح قانون آيين دادرسي كيفري انجام گرديد

اليحه.و در حوزه حقوق مدني نيز ضروري است قانون آيين دادرسي مدني اصالح شود
و درخصوص آن  اصالح قانون آيين دادرسي مدني در مجلس نهم تقديم مجلس گرديد

مي كار كارشناسي زيادي در مركز پژوهش رسد ضروري هاي مجلس انجام شد كه به نظر
و به تصويب برسد .است در مجلس فعلي دوباره اعالم وصول شده

به. 30 و و تجـارت روزرساني قوانين مرتبط با حوزه رقابتو كسـب اصالح وكـار
و فرامرزي در راستاي بهبود فضاي كسب و پيشگيري از رقابت غيرمنصـفانه وكار

 ارجيگذاريخ جلب سرمايه

عنوان اولويت اول كشور، ضروري است براساس اولويت قوانين نظر به اهميت اقتصاد به
و كسب به مرتبط با حوزه رقابت و تجارت فرامرزي عنوان نقاط اساسي اقتصاد، وكار

و در راستاي بهبود فضاي كسب از قوانين مربوط به اين حوزه تنقيح و پيشگيري وكار
و جلب  .گذاري خارجي مورد بازنگري قرار گيرند سرمايهرقابت غيرمنصفانه

و روزآمد كردن قوانين كيفـري مـرتبط بـا مفاسـد اقتصـادي. 31 بازنگري، اصالح
و تغيير كاربري اراضي ويژه زمين به  خواري

يكي از اركان مهم اين مبارزه. اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي بر كسي پوشيده نيست
و  ميوجود قوانين پيشگيرانه و مجازات متقن هاي متناسب باشد، تعيين جرائم اقتصادي

و بن ضروري است در مجلس دهم اين دسته. مايه اصلي چنين قوانيني است با آن، پايه
و بازنگري شوند .از قوانين احصا

به.32 و )اليحه جامع وكالت(روزرساني قانون وكالت اصالح

ت و تحقق اصل از آنجايي كه توسعه وكالت يكي از اركان قـانون)35(حقق عدالت قضايي
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اساسي است؛ برنامه پنجم توسعه، قوه قضائيه را مكلف به ارائه اليحه جامع وكالت كـرده
ويهــاي كلــي امنيــت قضــا همچنــين در سياســت. بــود ي نيــز تنظــيم مقــررات وكالــت

.بخشي به آن مورد اشاره قرار گرفته است سامان
و در مركز پژوهشبر اين اساس اليحه وكالت در ها مجلس نهم اعالم وصول گرديد

مي. نيز بررسي آن به پايان رسيده است هاي حقوقي رسد يكي از اولويت فلذا به نظر
و تصويب اين اليحه مجلس دهم مي .باشد تواند بررسي

 تنقيح قوانين. 33

و پيچي و پراكندگي قوانين تصويب شده موجب عدم شفافيت قوانين ده شدن تعدد، تورم
كه ايناز. گردد فهم قانون حتي براي متخصصان مي رو الزم است بحث تنقيح قوانين

و تا حصول نتيجه كافي با  پيش از اين نيز كار مربوط به آن آغاز شده با جديت تمام
.دقت پيگيري شود

و تناسب آنها با جرائم روزرساني مجازاتبه. 34  ها

ش براساس سياست مي5شم كه داراي بازه اجرايي هاي ابالغي برنامه باشد، بازنگري ساله
و متناسب در قوانين جزايي با رويكرد حبس و مجازات زدايي ها ضروري سازي جرائم

مي. است هاي حقوقي مجلس دهم، بازنگري در اين رسد يكي از اولويت فلذا به نظر
مي قوانين به و اصالح آنها .باشد خصوص قانون تعزيرات

 قانون جامع درخصوص مسئوليت مدني تدوين. 35

طور قطع يكي از ايرادات نظام حقوقي كشور، نبود قانون جامعي درخصوص مسئوليت به
و مسائل روز است كه نياز مبرم به وجود چنين قانوني  مدني، متناسب با مقررات فقهي
و صنوف مختلف قابل  در آراي صادره درخصوص خسارات ناشي از مسئوليت مدني افراد

.مشاهده است
و حفظ حقوق مالكانه افراد ضروري است در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

هاي كلي برنامه ششم نيز تصريح شده است، در مجلس هم قانون جامع كه در سياست
.مسئوليت مدني تصويب گردد
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و آيين دادرسي در مراجع تخصصي اداري تبيين آيين تصميم. 36  گيري اداري

ر به در سازي ويهرغم گيرييمخصوص چگونگي تصمهايي كه در طي ساليان متمادي
ي ايران، همچنان فاقد آيين مقام اداري در ايران صورت پذيرفته است، لكن نظام ادار

،)اختياري(تخييري هاي گيري در صالحيت اصول تصميم. گيري اداري است تصميم
و شفافيت گيري، نظامات اطالع تشريفات تصميم و رساني از جمله مهمترين ... اطالعات

كه. مسائل در اين حوزه است به نهادهاي شبهعنوانبه مراجع تخصصي اداري قضايي،
ميتخ و اختالفات اداري رسيدگي كنند نيز همواره فاقد آيين دادرسي مدون لفات

و از اين جهت، حقوق مردم مورد تهديد قرار خواهد گرفت .هستند

 دهم در حوزه نظارتهاي مجلس اولويت)ج

در توان گفت اولويت برمبناي راهبردهاي كالن مذكور مي هاي مجلس دهم
:شرح زير است حوزه نظارت به

و الكترونيك كردن تمامي.37 نظارت بر سازمان ثبت جهت اجراي طرح جامع كاداستر
،يندهاي ثبت معامالتآفر

و همه.38 ب نظارت دقيق ا مقابله با مفاسد اقتصادي جانبه بر اجراي قوانين مرتبط
و ارز با)1392(ازجمله قانون مبارزه با قاچاق كاال و مقابله ، قانون ارتقاي سالمت اداري

،)1386(و قانون مبارزه با پولشويي) 1390(فساد
و ديوان محاسبات براي ارائه.39 مطالبه مستمر از سازمان بازرسي كل كشور

و تعامل با نهادهاي مذكور هاي مستند درخصوص مبارزه گزارش با مفاسد اقتصادي
،جهت رفع خألهاي قانوني منجر به فساد

اجراي قانون اصل(سازي هاي مسئول درخصوص روند خصوصي نظارت بر دستگاه.40
،)وچهارم قانون اساسي چهل

و اتخاذ تدابير الزم رصد تهديدات حقوقي بين.41 المللي عليه جمهوري اسالمي ايران
،مواجهه متناسب با آنهابراي 

و.42 آن آسيبرصد نظام قانونگذاري كشور .شناسي
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هاي مهمترين ملزومات بهبود عملكرد مجلس شوراي اسالمي براي تحقق اين اولويت
:راهبردي عبارتند از

و فراكسيون سازي تعامل گروه نهادينهـ ،هاي مجلس شوراي اسالمي ها
،ارتقاي كارآمدي نظام قانونگذاريـ
،هاي نظارت پارلماني ارتقاي اثربخشي اهرمـ
و مجلسـ .لزوم تقويت تعامل دولت

و فراكسيون سازي تعامل گروه نهادينه.5-1  هاي مجلس شوراي اسالمي ها
م و و مسائل و كارآمد در كشور شكالت مهمي كه در عرصه با توجه به نبود احزاب منسجم

و يكپارچگي مجلس در دوره  و به آنها اشاره شد، انسجام و اجتماعي وجود دارد اقتصادي
هم. استز اهميت بيشتريئجديد حا و و افزايي گروه بر اين اساس همكاري، تعامل ها

و خنثي جناح به شدن تالش هاي سياسي در مجلس براي جلوگيري از تفرق ها براي نيل
و برنامهاهد هاي توسعه اف كالنِ تصريح شده در اسناد باالدستي مانند قانون اساسي

و همگرايانه در قانونگذاري،. باشد ضروري مي و پايبندي به رويكردهاي مشاركتي اعتقاد
تواند جايگاه مجلس شوراي اسالمي را در عرصه كالن سياستگذاري نظام جمهوري مي

و دستيابي به اما. هاي بسيار كمتري ميسر سازد اهداف را با هزينه اسالمي تقويت كند
و گروه تأكيد هر يك از جناح و منافع حزبي نه تنها هاي سياسي بر روش ها هاي واگرايانه
شدموجب حل مشكالت  و هزينه،نخواهد بلكه اختالفات سياسي را نيز افزايش خواهد داد

.و مشكالت فراواني بر دوش جامعه تحميل خواهد نمود
و تـالش بـراي بدون شـك بنيـان نهـادن روابـط براسـاس رويكردهـاي همگرايانـه

بلكـه،نه تنها باعث پيشـبرد امـوروتر است افزايي اقدامات براي نيل به نتايج مطلوب هم
و ترسيم نويد ايجـاد فضـاي. باشـد اندازي براي حل مشكالت نيـز مـي كننده چشم دهنده
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و گفتگوهاي سازماندهي شده مي تعاملي توانـد زمينـه درباره موضوعات سياستي مختلف
و سبب و كارآمـدتري ساز اين گردد كه تصـميمات معقوالنـه شناخت را بهبود بخشد تـر

مي. اتخاذ گردد و قابليت تنها در اين صورت است كه قوه مقننه هاي خود تواند از ظرفيت
و قانونگذاري در راستاي ريل براي انجام كارويژه و پيشرفت هاي نظارتي گذاري براي رشد

.كشور به نحو احسن استفاده كند

 ارتقاي نظام قانونگذاري.5-2
:مهمترين ملزومات ارتقاي نظام قانونگذاري در مجلس شوراي اسالمي عبارتند از

و معيارهاي قانونگذاريتيرعا)الف  استانداردها

و قواعـدي،فنون،اصولمعيارها به منظـور افـزايش كـه بـه شـوند اطـالق مـي راهبردها
و سـريع بـه اهـداف قانونگـذار اعمـال شـوند بهره و دستيابي آسان را.وري ايـن ضـوابط
و بـدون آنهـا مي توان ناظر به وظايفي دانست كه يك قانون بايد در مقام ايفاي آن باشـد

اسـت كـه قانونگـذارنيـاياصـل اما مسئله. گيرد اساساً قانون به معناي واقعي شكل نمي
و تصويابر معنيقوانبيوضع با ارهايكارآمد كدام يقانونگـذار فرآينـددرديـو اصول را

انديشـمندان حـوزه قانونگـذاري ايـن رابطـه بايـد گفـت امـروزهدر؟مدنظر قـرار دهـد
هايي را ارائه كردند كه براساس آنها قانون مطلوب بايد واجـد ايـن اي از شاخصه مجموعه
مع شاخصه و يكي از و شايسـته از قـوانين ها باشد يارهاي اصـلي تمـايز قـوانين مطلـوب

و غيركارآمد محسوب مي . گردد نامناسب
و نحوه قانونگذاري موجود در كشور ما، با اين مقدمه بايد گفت با توجه به قوانين

در يكي ديگر از الزامات ناظر به قانونگذاري كارآمد توجه به بايسته هايي است كه بايد
مي عدم رعايت اين بايسته. نگذاري مورد توجه قرار گيرندجريان قانو را ها كه توان آن

ترين ايرادهاي ناظر به نظام قانونگذاري دانست منجر به مجموعه متون ازجمله اساسي
و اساسي خود نائل گردند قانوني شده است كه نتوانسته .اند به اهداف اصلي

گون قانون هستند، از ماهيتي بايدانگار ها كه نمايانگر كاركردهاي گونا اين ويژگي
هم. برخوردارند و معتبر در نظام حقوقي بنابراين اگرچه اكنون بسياري از قوانين مصوب

و ويژگي مي ما از فقدان چنين معيارها برند وليكن اين مسئله ماهيت ضروري هايي رنج

www.publicpolicy.ir



ـنجپبخش  171 ارتقاي كارآمدي نظام قانونگذاريم

در اين ويژگي. دهد بودن اين استانداردها را تغيير نمي بندي قابل دو نوع دسته ها اصوالً
به هاي قانون به ويژگي ارائه هستند يكي تقسيم ويژگي و ديگري و شكلي هاي ماهوي

و عرضي قانون هاي ويژگي .ذاتي
و اين فرآيند از مرحله رعايت اين بايسته ها ناظر به كل فرآيند قانونگذاري است

مي پيش لذا الزام مذكور. شود نويس تا تصويب نهايي در صحن علني مجلس را شامل
م مي ها حله از اين فرآيند نمود يابد، هرچند رعايت برخي از اين بايستهرتواند در هر

با عنايت به اين توضيحات. بيشتر ناظر به مراحل خاصي از فرآيند قانونگذاري خواهد بود
وي بنديو تقسيم ها ژگيهاي ارائه شده از استانداردهاي تقنين، در اين قسمت هركدام از

ب .صورت مختصر تبيين خواهيم نمودهو استانداردهاي مذكور را

 بودن عام●

از.تدانس قانون بودن عام ويژگي توانميرا تقنين هاي بايستهاز ويژگي اولين اين معيار
و ازسويگيسو در زمره ويژ يك و هاي ذاتي قانون قرار گرفته و خصوصيژگيديگر از اتيها
محيماهو حديژگيونياتياهم. گرددمي سوبقانون آن را محكياست كه برخيبه

غيبازشناس هم. اند كردهيقانون معرفريقانون از نيبرخليدلنيبه راز،يحقوقدانان آن
دس«: اند نمودهفيتعرينهاد قانونگذارفيتعريعنوان وجه مشخص برا به يتگاهپارلمان به

م قاژةيكه كارو شودياطالق كلاينون آن وضع .»االجراستو الزميقواعد
قاعدهيكقانون در اين معنا. قانون يك قضيه كلي منطقي است«با اين توضيح كه

و  از»نيست شخصي امريعام است بهيكعام بودن قانون قانونكهمعناست اينطرف
از كندداللت رفتاري كلينوعيكبر  عامهديگر به اين معناست كه بر يك طبق طرفيو

 سرزمينيصورت استاندارد واحد در قلمروبه بايدقانون كالميكدر. باشد حاكماز مردم 
. اعمال شود يكسانطوربهانشهروند كليهبر

قواعد عام،نوعي رفتارهايبر بخواهيمكهنهدميپا به عرصه وجود زمانيقانون اساساً
ازها انسان جمعيو مجموعه روابطيمينما حاكم نوعي و خاص شخصي هاي تصميمرا

و اند عيني اموري قوانينمعنا اينبه. برهانيم . نيستند خاصي شخصيتو تابع شخص
و روابط كليساختن قواعد حاكمالزمه همچنين قانونكهاست اين االنساني بينبر رفتارها

بهشدبا حاكمبر همه مساويطور به . باشنديمساو انونق برابردرهمه ديگر تعبيريو
با اين مقدمه قوانيني كه از اين ويژگي اساسي برخوردار نباشند از حداقل معيارهاي
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البته الزم به ذكر است كه اين ويژگي نافي استثنائاتي. يك قانون مطلوب برخوردار نيستند
عنوان نمونه اگرچه اصل بر پرداختبه. باشند نيست كه داراي مقتضيات خاص خود مي

باهزينه دادر و سي توسط همه شهروندان است، اما اگر قانونگذار توجه به شرايط زندگي
وضعيت اقتصادي قشر خاصي، نظير افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، آنها را از 

توان چنين قانوني را مغاير اصل عام بودن قانون اي معاف نمايد نمي پرداخت چنين هزينه
به هر فردي باشد كه در اين موقعيت قرار دانست، مهم اين است كه اين حكم ناظر 

به. گيرد مي هاي منظور حمايت از توليدات كشاورزي، فعاليت يا در مثالي ديگر اگر
. كشاورزي از پرداخت ماليات معاف گردند اين حكم تعارضي با اصل عام بودن قوانين ندارد

و يا احكام خاص با اه موردگح هيچ توجه به مقتضيات صحي بنابراين وجود استثنائات
به اما گاه قانونگذار بدون دليل قابل توجهي برخي از گروه. ترديد نبوده است صورت ها را

مي خاص از برخي محدوديت و يا مشمول امتيازات خاصي قرار كه هاي قانوني معاف دهد
مي. الشمول بودن قوانين است اين امر در تعارض با ويژگي عام ن در توا نمونه بارز اين امر را

و عمومي دانست هاي مربوط به مقررات استخدامي دستگاه تفاوت در اين. هاي دولتي
اي خاص از مستخدمين اين اصل موارد اگرچه همواره به بهانه تفاوت وضعيت دسته

مي اما با دقت در اين وضعيت،گردد اساسي دچار استثنا مي توان توان گفت هرچند نمي ها
ها كه در بين اكثر كارمندان اما اين تفاوت،را انكار كردتفاوت در وضعيت كارمندان 

و امتيازاتي باشد هاي مختلف وجود دارد نمي بخش . تواند مبناي چنين تبعيضات
مي به  كارمنـدان خـاص العـاده فـوق قـانون«توان به قـوانيني همچـون عنوان نمونه
قـانون تسـري«و همچنـين»نايـرا خـون انتقـالو كشـور قـانوني پزشكي هاي سازمان

و انتقـال خـون ايـران بـه العاده خاص كارمندان سازمان فوق هاي پزشكي قـانوني كشـور
و سازمان زنـدان  و تربيتـي كشـور كارمندان سازمان دامپزشكي و اقـدامات تـأميني » هـا

چنين مواردي اگرچه سختي كار در اين نهادها مستمسـك تصـويب ايـن اشاره نمود، در
توانـد بيني شده در قوانين عام اسـتخدامي مـي سازوكارهاي پيش قوانين بوده است، لكن
.جوابگوي اين امور باشد

 آور بودن الزام●

وگريديكي و ذاتيهاييژگياز آن الزامهجنب،قانون ماهوي ونييتبوآور بودن حقوق
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بهيمجاز رفتارهافراد جامعه، محدودفيتكال و كل شهروندان يدهايو نبا دهايبايطور
كه گونهبه. استيروابط اجتماعهدر حوزيزندگ به اصوالًاي سلسلهكيلفظ قانون

و تكال ويو اجتماعيفردكه نحوة رفتار افراد، سلوك شودميگفتهفيحقوق آنان
م مانيمناسبات ميقانون در هر جامعه، متكفّل تنظ. سازديافراد را در جامعه مشخص

اسيروابط اجتماع دهنده كننده وقايع يا خبر قواعد حقوقي اعالمنيبنابرا.تافراد جامعه
در. از حقايق يا محمل بيان آرزوها يا اعالن صرف اعتقادات نيستند البته ممكن است

و نبايدهاي قانوني آن آرزوها يا اعتقادات بروز يابند ولي قصد اولي از قوانين ضمنِ بايد
است كه مخاطبان خوديبه صورتالًاصو،نيو قوانيقواعد حقوق. بيان آن مطالب نيست

همنيو اساساً وضع قوان كندميشيدر جامعه را ملزم به اطاعت از خو راستانيدر
م اتيرا برايامتا الزرديپذيصورت و آنها را به آنانيشهروندان به وجود آورد مفاد

مي. الزام، ملتزم كند زيادي قوانين اشاره توانيم به شمار اما با نگاهي به قوانين مصوب
و فايده توان هيچ كنيم كه فاقد اين ويژگي اساسي هستند به نحوي كه نمي اي گونه اثر

و صرفاً بيانگر مواردي است كه مستلزم هيچ و قانوني بر آنها مترتب دانست گونه قاعده
به شوراي هايي كه در مصوبات مجلس عنوان مثال بسياري از اجازهبه. نيست اسالمي

و هيچ دولت اعطا شده است، به به خودي خود تحت صالحيت دولت قرار دارد نيازي
و يا اينكه  و قطعي استقانونگذاري درباره آن وجود ندارد .مصوبه فاقد حكم مشخص

و قطعيت وضوح●

و. شود وضع قانون براي هدف كاربردي معيني انجام مي به ديگر سخن قانون يك مفهوم
و مجريـان. پديده هدفدار است و واضح باشد كـه تابعـان لذا اين قانون بايد آنقدر روشن
و در جهت هدف مورد نظـر بـه منظور از آن را به يـك قـانون. كـار گيرنـد خوبي دريابند

دار يـا مغلـق موجـب سـردرگمي يـا گمراهـي شخصـي اسـت كـه متناقض، مبهم، ايهام
و بايد از قانون پيروي كند مي . خواهد

النيبد سعمنظور و عبـاراتديـ نمايزم است قانونگذار تـا بـا اسـتفاده از جمـالت
صر. قانون پردازدنيو روشن به تدوحيصر نح،ياستفاده از جمالت و بدون بـهازيـ روشن
مييجدتياز اهمريتفس با ازسـوي. باشـد برخوردار ازديـ ديگـر قانونگـذار از اسـتفاده
غميمفاه غريو جمالت مبهم، و بددياجتناب نمايحقوقريآشكار بـاييمنظور آشـنانيو
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و ضروريحقوقميمفاه يحقوقميكه قانونگذار با مفاهيزمان معموالً. باشدمييامر الزم
ا رد،نـدايكه بار حقـوقيو كلماتمينداشته باشد، از مفاهييآشنا و نيـ اسـتفاده نمـوده

ب و مييتيخاصينكته قانون را با ابهام يمثـال اسـتفاده از كلمـات عنـوان بـه. سـازد روبرو
و امثـال آن نمـ ستهيهمانند؛ مناسب است، خوب است، شا توانـد بـاياست، سزاوار است

و ازايبار حقــوقيمتن دارا بـنيـ باشـد نيچنـهم. سـازد مـيتيخاصـيرو قـــانون را
پياز جمالت طوالنديقانونگذار نبا روبـرويكه فهـم مـتن قـانون را بـا دشـواردهيچيو

ته.ديازد، استفاده نماس مي باهيجمالت مورد استفاده در گوديمتن قانون و باشدايكوتاه
و فهم باشديآسان تا به و مفـاههب. قابل درك هماننـد، بـزرگ،ينسـبميكار بردن كلمات

ب و نامناسب در تدود،كوچك، خوب، تهنيمناسب قـانون را بـا ابهـاميمتن حقـوقهيو
و با اصل روبرو مي مي سازد ازديـبانيبنـابرا. باشـد صراحت در قانون ناسازگار قانونگـذار

.دياجتناب نمايت نسبحاو اصطالميكار بردن مفاههب
و شـكلي ايـن عنوان يكي از ويژگـي يكي ديگر از لوازم ويژگي وضوح به هـاي ذاتـي

و همچنـين بـا ديگـر اجـزاي نظـام  است كه قانون بايستي خالي از تناقض منطقي باشد
و در يك كل معنادار جاي گيردق . انوني مرتبط بوده

و به معناي دقيق كلمه مفيد قطعيت آن نيست رو قانون ايناز. البته وضوح ضرورتاً
و  بايد افزون بر وضوح، مفيد قطعيت باشد به اين معنا كه تا آنجا كه ممكن است قواعد

من. مقررات حاكم بر افعال شهروندان را مشخص سازد ظور قانون بايد صريح، به اين
و مراد قانونگذار را براي ما روشن سازد و دقيق باشد به نمي. مستقيم اي قانون گونه توان

در. گيري درباره افعال شهروندان بازگذارد نوشت كه دست مقامات اجرايي را در تصميم
مي گيري اين صورت تابعان قانون در تصميم و هاي خود با عدم قطعيت روبرو شوند

و كدام غلط نمي دانند دايره شمول قانون تا كجاست، كدام عمل آنها از نظر قانون درست
و كدام مستوجب پاداش خواهد بود، كدام عمل مباح. خواهد بود . كدام قابل مجازات

بالذا و الفاظ استفادهيبا داللت مطابقديقانونگذار و وضوح از كلمات كه با صراحت
خ مي و مقصد بشود منظور وحيصرريغيها استفاده از داللتنيبنابرا. كندانيود را
مقصود از داللت. تواند موجه باشد دليل عدم وضوح نميبهيداللت التزامايويضمن
ادموريلفظ بر معناحيصر ارادهياز لفظ در امر قانونگذاريياست كه آن معنانينظر
كليم و آهيشود كه لفظ با تمام وجود ا.ن داللت داردكلمات بر ازنيبر اساس استفاده
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وينميدر قانونگذاريو ضمنيالتزاميهاو داللتهيكنا،ياستعارميمفاه تواند موجه
م. قابل قبول باشد حديگفته و مناسب آن است كه ن شود قانون خوب ريبه تفسازياقل

و ت جمالت قانون به عدم صراحت در دالل. باشدرياز هر نوع تفسازينيبيحتايداشته
مييريپذرياحتمال تفسشيافزا ا آن و امر خود باعث عدم وفاق نظر در موردنيانجامد

ميكيفهم  و گاه چندگانهيرهايعدم وضاحت موجبات تفسيدر موارد. شود قانون
ب و به مياعتباريمتناقض از قانون را فراهم ساخته مثال عنوانبه.انجامديقانون

پيها استعمال واژه و نيو آوردن چنددهيچينامأنوس، اصطالحات مشابه، عبارات مغلق
مكيدراميپ هايو واژهمياستعمال مفاه.دشويماده موجب عدم صراحت در قانون

و چندپ ايهاريتفسيرا برايكه مجال هلومبهم يكند در قانونگذاريم جاديمتفاوت
غ و بارينادرست .ديار از آن اجتناب نماقانونگذديقابل قبول است كه

 معطوف به آينده●

با قانون به آديعنوان قاعده رفتار نم اينبنابر.نظر داشته باشد ندهيبه نيقوان توانياصل
بهيرا به رفتار گذشته اشخاص تسر اشخاصيكه برايصورتدر،ييطور استثنا داد مگر

و رفتار فاعالن انسانعييراهنمايقانون برا.به بار آورديو قطعنينفع مع به وجوديمل
مايديآيم ارونيااز شود،يوضع ،يبا قانون بعد توانستهينم اساساً شانيرفتار گذشته

و انطباقييراهنما كه در زمان عمل وجود نداشته است،يقانون يريبه تعب.ابديشود
خرايز اوامر خاص است،يكه عطف بماسبق كند حاويقانون« گر،يد كهياهيارجامور

پ كنديمحيها تصر قانون بدان به گذشته شدن عطفن،يبنابرا.»اند موجود بودهشياز
و قانون، ا.عام بودن آن استيژگيمخالف ندادن قانون به اعماليتسرن،يافزون بر

و كمك به گسترشياز آزادتيحماقتيگذشته در حق منه عمل آزاددا شهروندان
آت تا به شهروندان كمك كند دستكم حدود مشخص قانون در كار است.است ياعمال

هميآزاد.بداننديروشن خود را به ا معناست؛نيدر چارچوب قانون به كهنيبه نيا معنا
و ضامن آزاد .نه ناقض آنها گردديميحداقليهايوصف قانون خالق

ذي●  صالح مصوب مرجع

و شكلي قانون محسوبيصالح ازجمله ويژگ تصويب قانون توسط نهاد ذي هاي ذاتي
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مرجع توسط گر،يدطيبر دارا بودن شرا كه عالوه شوديمليبه قانون تبديا قاعده. شود مي
يول،استيماده امركي رندهياگرچه قانون دربرگ. وضع شده باشديقانونگذار صالحيذ

و فرمان هر شخص با مرجع،اينه امر ذديبلكه قانون ازسوييعني(الحصياز جانب مرجع
با)ياسيستيحاكم طور معمول مرجعبهياسيسيها نظاميدر تمام.شدصادر شده
تع وضع،يبرايواحد و نسخ قانون ننياليدل.شوديمنيياصالح : روشن استزيامر

و مقاميمراجع گوناگون قانونگذار به سردرگم مياسيسيها شهروندان و شوديمنجر
سرو اصل وجونيا از مياسيد جامعه اي تحت عنوان بنابراين اگر مصوبه.اندازديرا به خطر

به شوراي مصوبه مجلس  اسالمي ابالغ شود وليكن مشخص نباشد كه آيا چنين موضوعي
.عنوان قانون را بر آن اطالق كردتوان اسالمي است يا خير نمي شوراي تصويب مجلس

 پاسخگوي نيازهاي جامعه●

اب چ وصفنيا نيزيقانون نياجتماعيازهايجز قواعد رافع نظامنيهترب.ستيانسان
كهينظاميقانون و است شدهميكشور تنظكييو انسانييايجغرافيهايژگيبا توجه به
ا. باشد با اساس استنيبر يازهاينيقانون برانيتر قانون مناسبنيبهتر« گفتديكه

در سو،گريداز.»كشور است ت،يكننده نظر اكثر منعكس توانديميصورتقانون
پيانجام شدن كارآمد، منفعت عموم، كنندهنيتأم باميباشد كه در ارتباط مستق شرويو
و درصدد رفع آنها برآيازهاين غ.ديجامعه قرار داشته هنياريدر ازكيچيصورت،
شدرياخيهايژگيو .الذكر را دارا نخواهد

از● م حقوقيانسجا برخورداري

برقانو نظامبا قانون هماهنگي اصل و سيستم حقوقي حاكم و ني كشور يكي از اصول
و. معيارهاي الزم در امر قانونگذاري است اين امر بدين معناست كه قوانين داراي كليت

و قانونگذار در پروسهنباش روح واحد مي سيستم قانونگذاري بايد با توجه به مجموعهد
متحقوقي به قانو در. اسب با كليت نظام حقوقي بپردازدننگذاري الزمه رعايت اين اصل

و بدين پروسه قانونگذاري آشنايي قانونگذار با مجموعه قوانين نافذه در كشور مي باشد
منظور الزم است نمايندگان محترم كليه قوانين عادي نافذه كشور را مورد مطالعه قرار 

و  بهداده به با آگاهي نسبت و كارآمد براي كشور بپردازندآنها . وضع قوانين مناسب
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توجهي به اين اصل احتمال به وجود آمدن تناقض در نظــام حقــوقي درصورت بي
بي. وجود دارد را ممكن است قانونگـذار و بدون توجه به قوانين موجود قوانيني خبر

عال. هاي قانوني باشد وضع كند كه در مغايرت با ساير ماده وه بر اينكه در مقام اين امر
بي اجرا قانون را با دشواري روبرو مي و متزلزل سازد از نظر تئوريك نيز موجب ثباتي

و قوانين مي .گردد شدن نظام حقوقي

 رعايت قواعد دستوري●

مي نوشتار يا و مفاهيم در تركيب جمله معاني خاصي را ايفاد مهمترين. نمايد الفاظ
مي تباط بيننقش الفاظ برقرار نمودن ار و مخاطبان بنابراين. باشد االذهاني بين گوينده

و هم به و برقرار هم براي انتقال مفهوم ارتباط شدنمنظور درك بهتر مقصود گوينده
از،ذهني بين و نوشتاري مي رعايت قواعد دستوري كاربه. باشد اهميت جدي برخوردار

مي بردن تركيبات نادرست در تهيه متن قانون هم موجب هم ابهام در فهم قانون و گردد
مي بنا. اندازد قانون را از وجاهت مي گردد رعايت قواعد براين قانون به هر زباني كه تدوين

و نوشتاري آن زبان در تهيه متن قانون بايد رعايت گردد .دستوري

 رعايت نظم ساختاري●

ازكه گردد، تنظيماي گونهبه بايد قانون كليتكه است اين ساختاري نظماز مقصود
و فصول عناوين نامگذاري لحاظازو فصول تنظيم نظراز مطالب،و مواد ترتيب نظر

يك قانون خوب الزم استدر بنابراين. باشد برخوردار منطقي نظماز مطالب بندي طبقه
و ماده و حكم از يك طرف، ارتباط مطالب و كه ترتيب بين موضوع ها از جانب ديگر

م و اهتمام جدي قرار گيردارتباط همچنين. ضامين با عناوين از جانب سوم مورد توجه
و ماده و به دنبال هم از ديگر موارد نظم آوردن مطالب هاي مرتبط به هم در يكجا

.شودساختاري است كه بايد در قانونگذاري رعايت 

تيجامع●

و خصوصيكي نفيقانون كه در تعراتياز صفات جبهزيآن قـانون مـورديزء ذاتـ عنوان
م متيجامع رد؛يگياشاره قرار وقيـو تحقيقانون حاصـل بررسـتيجامع. باشديقانون
كـه بناسـت باشـديمـيابعـاد گونـاگون موضـوع رامـونپي جانبـهو همـهقيتفحص دق
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است كـه نگـارش قـانونيدر حالنيا. پرداختتو مقررانيدرخصوص آن به وضع قوان
و جامع عالوه رياز سـايرگي به تخصص در حوزه مربوطه، مستلزم بهرهيازمندينبر كامل

ن هاي تخصص ا باشديمزيمرتبط قـراريابيـ ابعاد گوناگون قانون مـورد ارزقيطرنيتا از
ا.رديگ منيقوانتيعامل عدم جامعنتريياساس اصلنيبر در قـرراتو مصـوب مجلـس

روزآمـد خالصـهطيبـر شـرايبتنـميو قانونگـذار نگـري عدم جامع،گرايي عدم تخصص
آستيعدم جامع. گردديم د هايبيقانون موجب و سـكوتيگريمتعدد همانند اجمال

و هايهيو الحاقريقانون در موضوعات مرتبط، صدور تفاس .گردديم... متعدد به آن
يتصويب قانونيقانون به معناتيجامعتيخصوصتيبه ذكر است كه رعا الزم

ن ن ندهيآيهاازيمطابق با ا،ستيبشر دقنيبلكه به و كاملقيمعناست كه به نحو
.امروز جامعه باشديازهاين گويپاسخ

نيتقننددر فرآييپژوهشينهادها گاهيجا تبيين)ب

مي يكي ديگر از آسيب برد عدم تبيين جايگاه هايي كه نظام قانونگذاري ايران از آن رنج
در نهاد و علمي توضيح آنكه همانگونه كه در مبحث. امر قانونگذاري استهاي پژوهشي

در گذشته متذكر گرديديم، قانونگذاري مستلزم رعايت بايسته هايي است كه اجراي آنها
و سودمند نسبت به موضوعات مورد  و تحقيق كافي فرآيند تقنين نيازمند علم

نويسي برخوردارونهاي حاكم بر قان قانونگذاري است تا يك قانون از حداقل ضرورت
و جنبه ازسوي. باشد و بعضاً نويني برخوردار ديگر امروزه قوانين از آثار، وجوه هاي متعدد

و  هستند كه اين امر منجر به پيچيدگي هرچه بيشتر موضوعات قانونگذاري شده است
و مطالعات پيشيني درخصوص قانونگذاري را متكي به تخصص و پاسخگويي به ها مسائل

نون به. نموده استيازهاي و بدون شك انجام اين مهم نحو شايسته از عهده افراد
هر. هاي خاص خارج است گروه از همين رو ضروري است كه پيش از قرار گرفتن

هاي متخصص مورد هاي گوناگون آن توسط نهاد موضوعي در دستوركار قانونگذار، جنبه
و در فرآيند لي آن در حوزهارزيابي قرار گيرد، آثار تصويب احتما هاي مختلف بررسي شود

.گيري از نظريات خبرگان امر باشد تصويب نيز هرگونه تغيير در محتواي قانون با بهره
به به همين دليل وجود نهاد عنوان پشتيبان جريان قانونگـذاري يكـي هاي پژوهشي

مي از نيازمندي و هاي ضروري هر نظام تقنيني به حساب و امـروزه نهادهـاي علمـي آيد
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و تتبـع در ابعـاد مختلـف پژوهشي زيادي در كنـار نهادهـاي قانونگـذار وظيفـه تحقيـق
. موضوعات قانونگذاري را برعهده دارند

تواند عاملي براي رفع نياز اين در حالي است كه صرف وجود نهادهاي پژوهشي نمي
و آنچه داراي اهميت است روشن شد و نظريات مذكور باشد ن جايگاه حقوقي آرا

با به بيان دقيق. ها در امر قانونگذاري است تخصصي اين نهاد تر نظريات تخصصي مرتبط
و ماهوي يك قانون هنگامي مي را موضوعات شكلي تواند نقش مؤثر خود در امر تقنين

و بروز در تمام فرآيند تقنين  نويس، بررسي اعم از تهيه پيش(ايفا كند كه قابليت ظهور
و در كميسيون و نحوه برخورد با نظرات اين...) ها، بررسي در صحن علني  داشته باشد

. روشني مشخص شده باشد نهادها به
نهادها منزله لزوم پذيرش نظرات اين البته الزم به ذكر است كه اوالً اين مسئله به

و،باشد صورت مطلق نمي به  تعيين دقيق جايگاه نظرات اين بلكه آنچه مهم است تبيين
و نحوه برخورد با نظرات آنهاست از. نهادها ثانياً اين موضوع محدود به استفاده

و نظريات تخصصي مراكز پژوهشي وابسته به نهاد قانونگذار  نظير مركز(كارشناسان
مي نمي) اسالمي شوراي هاي مجلس پژوهش و را شود  خصوصاً در زمينه(توان آن

.به همه مراكز پژوهشي مرتبط با موضوع قانون تسري داد) محتواي قانون

 اسناد باالدستيبه توجه)ج

سا نظم حقوقي مجموعه و قوانين موجود برايرياي از هنجارهاست كه در قانون اساسي
و وضعيت و قوام جامعه تنظيم روابط و وجود هاي حقوقي هر جامعه انساني وجود دارد

بن. دارديبدان بستگ م نظم حقوقي، سلسلهنياياساسيهاانيازجمله انيمراتب
بر سلسله. استيحقوقياهنجاره  مراتب هنجارها عبارت است از نظم خاص حاكم

سازماندهي هنجارهاي مختلف كه براساس آن برخي از هنجارها ملزم به تبعيت از برخي
ا. باشندميگريد به سلسلهنيحاكم بودن درمينيامراتب منجر كيشود كه هنجارها

هرگريكديرابطه عمودي در اعتباربخشي حقوقي نسبت به و مقررات و قواعد قرار گيرند
و رده لذا سلسله. كنديرويپيطبقه از طبقه عال ريبندي هنجارها، ضرورتي انكارناپذ مراتب

ا و سامانه منسجم استكي جاديبراي د. مجموعه بندي قواعد رده گر،يهمچنين از منظري
دا حقوق را مي به. كردساالري قلمدادو مردم دگستريتوان از لوازم ضروري عنوان چرا كه
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بهمثال اگر قانونگذار ز بتواند دولتايپا بگذارد،ريراحتي قواعد مندرج در قانون اساسي را
د ش نهادهاي حكومتي بتوانند قواعد موضوعه در قانون مصوب قوه مقننه را مخدوگريو

د مگريسازند، و ا. ساالري باقي نخواهد ماند ردمهيچ تضميني براي تحقق عدالت نيبر
و مصوبات. حقوق عمومي استنيبنياداتيبندي قواعد از ضرور اساس، رده بنابراين اسناد

تر به بيان دقيق. هاي فرودست مورد اجرا قرار گيرد نهاد وسيله مراجع فرادست بايد به
و يا نسخ مصوبات مراجع فرادست گرددمصوبات مر بر. اجع فرودست نبايد منجر به اصالح

و نظرات تفسيري شوراي اين اساس با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
و رويه اين شورا در تطبيق مصوبات مجلس با قانون نگهبان درباره اصول قانون   اساسي

م اساسي، مي و تفاسير آن، توان هنجارهايي نظير وازين شرع، اصول قانون اساسي
و مصوبات برخي سياست نهادهاي عالي نظير شوراي عالي امنيت ملي، هاي كلي نظام

عنوان هنجارهاي حقوقي مافوق قوانين مصوب مجلس شوراي عالي انقالب فرهنگي را به
شوراي اسالمي محسوب كرد كه مجلس در جريان قانونگذاري موظف به رعايت 

به ارچوبچ مي وسيله هاي طراحي شده  از همين رو نبايد مقررات مصوب قوه. باشد آنها
ا و هنجارهاي فراتر همانند قانون و سياستمقننه مغاير با اسناد .هاي كلي نظام باشد ساسي

ازنيتقنـ نـديدر فرآ نـدگانينماو كارآمـد حضـور مـؤثر ضرورت)د اعـم
 ...ويصحن علن ها،ونيسيكم

و به قانون اساسي) هشتادوچهارمو1وهفتم شصت(ويژه اصول نگاهي به فصل قوه مقننه
گر آن است كه نمايندگان مجلس در انجام وظايف نمايندگي در پيشگاه خداوند بيان

و عموم مردم مسئول مي و موظفند كه در همه متعال امور مربوط به قانونگذاري باشند
و مؤثر دا مي ازسوي. شته باشندحضور فعال گردد ديگر روند قانونگذاري هنگامي كامل

___________________________________________________________________________ 
به.1 و متن قسم نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس :نامه را امضا نمايند ترتيب زير سوگند ياد كنند

مالرحي الرحمناهللا بسم
مي« مي من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد نمايم كنم

و مباني جمهوري اسالمي باشم، وديعه و نگاهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي ملت ايران اي كه پاسدار حريم اسالم
و تقوي را رعايت نمايم عنوان اميني عادل پاسدار را كه ملت به ما سپرده به و در انجام وظايف وكالت، امانت ي كنم

و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و حفظ حقوق ملت و اعتالي كشور و همواره به استقالل
و نوشتهو در گفته و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته ها و آزادي مردم و اظهارنظرها، استقالل كشور .»باشم ها
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هاي مختلف مجلس هاي خود در كميسيون كه منتخبين ملت، كه با توجه به تخصص
و لوايح عضويت دارند، با اطالع كامل نسبت به موضوعات در جلسات بررسي طرح ها

و در موضوعاتي كه در جلسات عل ميكميسيون حاضر شوند گردد، ني مجلس نيز مطرح
و تبادل و در نهايت در تصميم با توجه به نيازهاي كشور به بحث گيري نظر پرداخته

به. نهايي مشاركت فعال داشته باشند طور خالصه شامل نطق، وظايف نمايندگى
ها، اظهارنظراتى كه براى اعمال هاى جلسات كميسيون هاى داخل دستور، بحث بحث

مى)84(هارم اصل هشتادوچ و قانونى است قانون اساسى انجام و ساير موارد نظارتى  شود
).اسالمي شوراي نامه داخلي مجلس قانون آيين)77(تبصره ماده(

در اما علي رغم اين وظايف ذاتي با نگاهي به ميزان مشاركت نمايندگان
و در رأي كميسيون و صحن علني مش هاي تخصصي اهده گيري نسبت به موضوعات

و مفيدي در جريان قانونگذاري مي شود كه در مواردي، نمايندگان از مشاركت مؤثر
و چنين مسئله . اي تا حدي از كارآمدي قوانين كاسته است برخوردار نيستند

نامه قانون آيين«و» قانون نظارت بر رفتار نمايندگان«در اين خصوص اگرچه
اند به اين مسئله توجه نمايند، لكن مشاهده سعي نموده» اسالمي شوراي داخلي مجلس
مي سازوكارهاي به و آثار عملي آن نشان دهد كه سازوكارهاي كار گرفته در اين قوانين

آن به .چنان كه شايسته است رافع آسيب مزبور باشد كار گرفته نتوانسته

نيقوانحينظام تنقاستقرار) هـ

هاي ناشي از نظام تنقيح اري در ايران آسيبهاي مهم نظام قانونگذ يكي ديگر از آسيب
اين امر در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران، نخست نيازمند مطالعه. قوانين است

و تنقيح در لغت به معناي پاكيزه كردن، خالص كردن. درك مفهوم تنقيح قوانين است
و نقص به قي عبارت است از تنقيح در ادبيات حقو. كار رفته است اصالح كالم از عيب

و  و تدوين مقررات مربوط به يك رشته يا مبحث حقوقي خاص با نظم منطقي گردآوري
نا فهرست و و متعارض و تعيين مقررات مغاير و هاي الزم و منسوخ در يك مجموعه سخ

و مقررات عبارت ساده يا به .تر پااليش قوانين
مي براساس تعريف ارائه و گرايش كلي را در زمينه تنقيح توان دو رويك شده رد

بر. قوانين در ميان صاحبنظران مشاهده نمود و ناظر برخي تنقيح را امري جدا از تدوين
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و مقررات موجود مي و كارويژه قوانين آن دانند مي اصلي بر. شمرند را گردآوري قوانين بر
مي اين اساس تنقيح به بررسي آن نم چه هست و و تحولي در قوانينيپردازد تواند تغيير

مي. ايجاد نمايد بر آن نه تنها داند كه مبتني در مقابل، گرايش دوم، تنقيح را روندي
و مقررات وجود دارد نويس پيش از مرحله بازبررسي روندبلكه،امكان تغيير در قوانين

مي قانون آغاز مي و تا اجراي آن ادامه با شود تكيه بر اهدافي همانند جلوگيري از يابد كه
و و قابل فهم نمودن آنها مي... تورم قوانين، ساده .پذيرد صورت

و حدود ارائه با مطالعه به تعاريف مي شده از مفهوم تنقيح تـوان دريافـت كـه راحتي
به نظام تنقيح قوانين براي همه و حياتي مي هاي حقوقي امري ضروري چرا كـه آيد، شمار

و حوادث روزآمد، اقدام بـه قانونگـذاري درخصـوص موضـوعات  قانونگذار مطابق با نيازها
و بر همين اساس امكان تغيير احكامِ موضـوعات، متناسـب بـا شـرايط مشخص مي نمايد

و. جديد همواره وجود دارد اين در حالي است كه درصـورت عـدم وجـود نظـام صـحيح
ت و  عارض ميان قوانين مختلف موجـب بـروز اخـتالل در اداره جامع تنقيح قوانين تناقض

علـت حجـم بـاالي همانند نظام قانونگذاري ايـران بـه اين امر در نظامي. گردد كشور مي
ــالحيت  ــدد داراي ص ــاي متع ــوبات نهاده ــود مص ــوانين، وج ــت ق و انباش ــذاري قانونگ

مي مقرره . رسد گذاري در موضوع واحد، امري ضروري به نظر
هـاي گذشـته مـورد همين امر باعث شده است كه لزوم توجه به امر تنقيح از دهـه

رابطه تاريخ اولين قانون درخصـوص تأسـيس سـازمان ايندر. توجه قانونگذار قرار بگيرد
مي 1350تنقيح مقررات كشور به سال  قانون تشـكيل» گردد كه براساس ماده واحده باز
و تدوين قوان و مقررات كشورسازمان تنقيح و مقررات كشـوربه»ين منظور تدوين قوانين

وزيـر شـروع بـه فعاليـت آنها سازماني به همين نـام زيـر نظـر نخسـتو پيشنهاد تنقيح
و مقـررات كشـور«پس از انقالب اسالمي. نمايد مي و تنقـيح قـوانين بـه» قانون تـدوين

به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي و آن رسد، ونت قـوانين مجلـس شـوراي معاموجب
مي اسالمي در حالي كـه بـا مشـاهده وضـعيت قـوانين. گردد با وظايف مشخص تشكيل

و عدم توجه به تنقـيح در فرآينـد تصـويب قـوانين در مجلـس  اسـالمي شـوراي موجود
شود كه اين نهاد نيز در طول ساليان گذشته نتوانسته تأثير جـدي در رونـد مشخص مي

و  .مقررات ايفا كندتنقيح قوانين
گرديد نبود نظام كارآمد پااليش قوانين در فرآيند قانونگذاري بر آنچه بيان مبتني
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 هاي متعدد ديگري از قبيل هايي است كه خود موجب بروز آسيب ازجمله آسيب
يتمشخص نشدن وضع، متعددنيموضوع در قوانكيو وجود احكامنيقوانيپراكندگ

قينقوان وجدينوانسابق در وجود احكام تكراري در قوانين كه موجب سردرگمي يد
.شود گرديده است كه هريك از اين موارد نيازمند تبيين كافي است مجري مي

و قضا در تهيه پيش)و و اجرا و نويس ضرورت توجه به مرزهاي تقنين  هـا
)ينقوان تورم عامل عنوانبه( مختلف موضوعاتدر تقنيني رويكرد اتخاذ

از جمله ضرورتاز هاي ديگري كه نظام تقنيني ما بايد بدان توجه داشته باشد اجتناب
با اين توضيح كه امور كشور مطابق. رويكرد حل كليه مسائل كشور از طريق تقنين است

و قضا تقسيم شده است در بسياري از موارد،. قانون اساسي به سه حوزه، تقنين، اجرا
و حل مسئله مستل به،حل تقنيني نيست زم راهموضوع و يا ايراد ناظر بلكه موضوع

و يا قضاهايي ازجمله حوزه بهمي اجرا و لذا از باشد منظور حل موضوع الزم است مسئله
و منطقي خود حل شود مي. طريق صحيح هاي شود كه بخشي از طرح اما مشاهده

و ناظر به حل مسائل نمايندگان فاقد ماهيت تقنيني مي و يا باشند ي با ماهيت قضايي
مي. اجرايي از طريق تقنين هستند نه اين امر باعث تنها مسائل مطروحه كماكان شود كه

و لذا اتخاذ بلكه منجر به آسيب ديگري تحت عنوان تورم قوانين،الينحل بماند شود
و توجه به مرزهاي هريك از قوا ازجملهحل راه و اصولي در مواجه با مسائل  هاي منطقي

.شود ضروريات قانونگذاري محسوب مي

ذي لزوم جامع)ز و توجه به نظر  نفعان نگري

و عدم يكسان  تمامو كشور نقاط تمام وضعيت انگاري لزوم سنجش كليه جوانب موضوع
ميازجمله مصاديق چراكه. باشد الزامات ديگري است كه ناظر به نظام قانونگذاري ما

ميامروزه اكثر موضوعات قانونگذار و متعدد و ازسويي واجد ابعادي چندگانه  باشند
توان امروزه ديگر نمي. تواند ناظر به مناطق گوناگون، متفاوت باشد ديگر اين ابعاد مي

و مختصات حوزه بدون توجه به ظرفيت يا ها و و صرفاً ناظر به يك بعد هاي اجرايي قانون
قانون مصوب نخواهد توانست در غير اين صورت. يك منطقه به قانونگذاري پرداخت

و نتايج مورد انتظار باشد محقق . كننده آثار
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 فقهـي، اقتصـادي، توجيهـات همـراهبه كارشناسي پشتيبان سند در اين راستا لزوم
و ظرفيـتاز صحيح، استفاده...و فرهنگي اجتماعي، امنيتي، سياسي، حقوقي،  نخبگـاني
و كسـب يـارحط موضوع متخصصينو توسط كارشناسان بررسي  نظـراز اطـالع اليحـه
و همچنين تجربيات جامعهيا ذينفعان اكثريت  حقـوقي هـاي نظـام سـايرو داخلي هدف
مي قانونگذاريدر خارجي .شود از لوازم اين امر محسوب

 الزامات تصويب قوانين آزمايشي)ح

مي مجلس در موارد ضرواساسي، مطابق اصل هشتادوپنجم قانون وتواند اخت ري ضع يار
،هاي داخلي خود تفويض كندم به كميسيون بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتادودو

مي در اين به صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين صورت آزمايشي اجرا نمايد
و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود مي .شود

يا«اسالمي شوراي نامه داخلي مجلس اين راستا مطابق قانون آيين در هرگاه دولت
پانزده نفر از نمايندگان قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس تقاضاى ارجاع طرح يا 

هاى قانون اساسي به كميسيون يا كميسيون)85(اى را طبق اصل هشتادوپنجم اليحه
قر... مجلس و به ترتيب در دستور كار مجلس ار بنمايد، اين تقاضا در جلسه علنى اعالم

و يا نماينده«))168(ماده(.»گيرد مى هنگام طرح تقاضاى مزبور در مجلس، نماينده دولت
و يا اليحه را حداكثر به مدت ده دقيقه  منتخب تقاضاكنندگان، داليل ضرورت ارجاع طرح

و دو نفر موافق كه قبالً ثبت بيان مى و سپس دو نفر مخالف و درصورت نام كرده نمايد اند
و آنگاه ام، در مجلس نوبت گرفتهن عدم ثبت اند، هر يك به مدت ده دقيقه صحبت كرده

مى رأى پس از موافقت مجلس، طرح يا اليحه به كميسيون«))169(ماده(.»شود گيرى
ها، تعيين پس از تصويب طرح يا اليحه در كميسيون«و))170(ماده(.»...شود فرستاده مى

ك در))171(ماده(» ... ار مجلس قرار خواهد گرفتمدت اجراى آزمايشى آن در دستور و
بهنهايت همراه مصوبه كميسيون جهت نظارت مصوبه مجلس درخصوص تعيين مهلت
شر شوراي و قانون نگهبان مطابق آن با موازين ميع .گردد اساسي ارسال

مي همان  اسالمي بعد از اينكـه شوراي شود در روند مذكور مجلس گونه كه مشاهده
نگهبان جهت انطباق بـا تصويب رسيد مصوبه را براي شوراي مصوبه كميسيون داخلي به

مي قانون و شرع ارسال اي كه مورد كند، اما درخصوص اين مصوبات اولين مسئله اساسي
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و لـوايحي بـه گيـرد ضـرورت ارجـاع چنـين طـرح نگهبـان قـرار مـي توجه شـوراي هـا
عبارت ديگر شـورايبه. آزمايشي قانون است هاي داخلي مجلس جهت تصويب كميسيون

و قبل از ورود به محتواي طرح ضرورت تصويب چنين قوانيني  نگهبان در مرحله نخست
مي به و درصـورت عـدم احـراز چنـين ضـرورتي، صورت آزمايشي را مورد توجه قرار دهد

مي مصوبه مذكور را مغاير اصل هشتادوپنجم قانون حا. كند اساسي تلقي لـت مسـلماً اين
مي منجر به اتالف وقت زيادي از كميسيون تـوان بـراي لذا مـي. گردد هاي داخلي مجلس

منظـور رسـيدگي مطـابق اصـل اي بـه رفع ايـن مسـئله پـيش از آنكـه طـرح يـا اليحـه 
داخلي مجلس ارجاع شود، مصـوبه مجلـس هاي اساسي به كميسيون هشتادوپنجم قانون

. نگهبان ارسال گردد شوراي در اين رابطه جهت اظهارنظر به 
در يكي ديگر از الزاماتي كه مي نظر گرفت، لزوم توان نسبت به چنين قوانيني

و تمديد چندباره آن است كه بعضاً  تعيين تكليف اين قوانين پس از طي دوره آزمايشي
مي منجر به خأل قوانين در دوره با اين توضيح كه براساس اصل هشتادوپنجم. گردد هايي

مي شوراي اساسي تصويب نهايي اين قوانين با مجلس انونق و دوره اسالمي باشد
و كاستي آزمايشي نيز در واقع با هدف شناخت نقص هاي احتمالي چنين قوانيني ها

و در صورتي كه اين دوره. است اعتبار اين قوانين محدود به دوره آزمايشي آنهاست
و يا به به تمديد و اثر خود را از دست خواهند دادتصويب صورت دائمي اما. نرسند اعتبار

و چندين باره تمديد در اكثر موارد چنين قوانيني به تصويب نهايي مجلس نمي رسند
و تمديد آن معموالً خأل قانوني مي و در مدت زمان ميان اتمام مهلت آزمايشي شوند

. وجود خواهد داشت
تصويب قوانين آزمايشي وجود دارد، ازجمله مسائل ديگري كه نسبت به فرآيند

)85(چراكه براساس اصل. استفاده نسبتاً زياد مجلس از اين شيوه قانونگذاري است
و قابل تفويض به قانون اساسي وظيفه قانونگذاري برعهده مجلس شوراي اسالمي است

و صرفاً در موارد ضروري امكان اين تفويض وجود دارد ب. ديگري نيست ر بنابراين اصل
به تصويب قانون توسط مجلس مي و درصورت وجود ضرورت بر باشد عنوان استثنايي

اصل، اين مهم بايد احراز گردد، چراكه مطابق قاعده اوليه اصل بر تصويب قوانين 
و معيارهاي الزم براي تشخيص ضرورت لذا ارائه چارچوب. صورت عادي است به ها

ميتفويض تصويب قوانين آزمايشي ضروري به نظ .رسدر
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 هاي نظارت پارلماني ارتقاي اثربخشي اهرم.5-3
با نظارت به عنوان مجموعه عملياتي است كه طي آن ميزان تطابق عملكرد اشخاص

و مقررات سنجيده مي با قوانين شود تا از اين طريق نسبت به مطابقت نتايج عملكرد
و اعطاي نظارت، از ضرور. هاي طراحي شده اطمينان حاصل گردد هدف يات اعمال اقتدار

و اشخاص به و كارآمد در حيطه قدرت به نهادها  منظور تحقق مديريت صحيح، سالم
و اختيارات مي در ديگر آگاهي از اجراي دقيق برنامه ازسوي. باشد وظايف و عملكردها ها

پذيراننظام جامع نظارت امك راستاي دستيابي به اهداف طراحي شده، تنها در سايه
مي. باشد مي در قوانين نيز همواره با هدف اجرا به تصويب و همانگونه كه رسند

هاي تقنين محسوب ازجمله بايسته» امري بودن«هاي گذشته بدان اشاره كرديم، قسمت
مي اما مسئله. شود مي باشد ضرورت وجود مقدمات اي كه ناظر به اين شاخصه مطرح

و هايي با اين توضيح كه با بررسي. رويكرد نهادهايي نظارتي است مناسب در خود قانون
مي شوراي كه نسبت به قوانين مصوب مجلس شود اسالمي صورت گرفته است مشاهده

در چنين حالتي. باشد كه در مواردي خود قانون از ضمانت اجراي مناسب تهي مي
مخاطبان قانون برفرض وجود شاخصه امري بودن قانون، درصورت نقض آن ازسوي 

. هاي نظارتي مشخص نيست تكليف دستگاه
و نامه منظور اجرايي شدن در اكثر موارد نيازمند آيين از طرف ديگر، قوانين به ها

ضوابط اجرايي مناسب هستند كه بعضاً در خود قوانين نيز بر لزوم تصويب آنها تصريح 
ته ها تا مدت نامه شود، لكن در مواردي اين آيين مي بهها و يا به يه نشده طور كلي

اين رابطه لزوم وجود ضمانت مناسب جهت تصويب ايندر. شوند فراموشي سپرده مي
به نامه آيين مي ها همچنين محتواي. شوند عنوان يكي از الزامات اجراي قانون محسوب

نحوي قوانين اصوالً فاقد معيارهاي الزم براي ارزيابي آثار آن در ابعاد مختلف هستند، به
را كه با گذشت مدت زمان طوالني از تصويب قانون نمي توان عملكردي از اجراي قانون

و ارزيابي نمود . محاسبه
و جامع بر اجراي صحيح فارغ از اين مقدمات، ايجاد سازوكارهاي نظارت مستمر

و پايش  و اثربخشي اجرا آثارقانون ين، برقراري تناسب امكانات قوانو ميزان كارآمدي
و همچنين به  كارگيري مناسب ابزارهاي نظارتي مجلس نهادهاي نظارتي با حجم قوانين

مي شوراي . شوند اسالمي عوامل مؤثري بر محقق شدن اهداف مورد نظر قانون محسوب
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و مجلس.5-4  لزوم تقويت تعامل دولت
ذكر هاي يي مجلس شوراي اسالمي براي پيشبرد اولويتآيكي از ملزومات ارتقاي كار

و قانونگذاران در حوزه به همين دليل. هاي راهبردي است شده، تقويت تعامل دولتمردان
هم تدوين سند همكاري و مجلس براي هاي افزايي ظرفيت هاي استراتژيك بين دولت

و اجرايي براي مقابله با دغدغه و راهبردي، الزم است در دستور كار تقنيني هاي ملي
.قرار گيرد

 هاي برنامه ششم توسعه ده از ظرفيتاستفا.5-5
به پس از يك طور قطع يكي از دستوركارهاي ابتداي سال تمديد برنامه پنجم توسعه،

البته با توجه به عدم درج. ساله ششم كشور است دوره مجلس دهم تصويب برنامه پنج
ال و راهبردهاي تحقق اهداف در اليحه ارائه شده ازسوي دولت محترم، زم اهداف كمي

نه اليحه احكام مورد نياز(هاي الزم براي ارائه مجدد اليحه برنامه ششم است رايزني
بايد توجه داشت كه كاركردهاي مهم تصويب برنامه توسعه. صورت گيرد) اجراي برنامه

و كاهش درجه نااطميناني: در مجلس عبارتند از ايجاد هماهنگي در سطح سياستگذاري
مدت كشور براي فعاالن اقتصادي، فراهم كردن ضمانت هاي ميان نسبت به سياست
ويژه درباره اجزايي از بخش عمومي كه در محدوده قوه مجريه جاي اجراي برنامه به

و گيرند، انتظام نمي بخشي به كاركردهاي دولت در چارچوب اهداف اقتصادي، اجتماعي
و پيشگيري از تفسيرهاي مختلف درباره صالحيت بهها فرهنگي برنامه ويژهي دولت

و سازماني .درباره برخي اصالحات ساختاري
مدت در قالب برنامه بنابراين با توجه به شرايط خطير كشور الزم است در كوتاه

از ششم توسعه كه مي تواند كاركرد يك سند وفاق ملي را داشته باشد براي بسياري
و مسائل كالن كشور چاره و اين برنامه معضالت توسعه بايد به انتظارات انديشي شود

:مهم ذيل توجه كند
و ملي، كوتاه منطقه(ها توجه ويژه به عناصر ايجادكننده ناهماهنگيـ و اي مدت

و ريشه) بلندمدت حل يابي چرايي ناهماهنگيو واگرايي در كشور و چگونگي  وفصل آنها، ها
به توجه به مالحظات آيندهـ  ساز براي توسعه ملي، ويژه روندهاي آتي سرنوشت شناختي
محور كه سرنوشت توسعه كشور را عمدتاً تابعي از منابع ارزي تغيير رويكرد منبعـ
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و براي انسان و نهادها جايگاه حاشيه ها، سازمانو ريالي دانسته  اي قائل است، ها
ويژه در حوزهبه» نظام اجرايي كشور«ايجاد تسهيالت الزم براي كارآمدسازيـ

ب  رنامه،اجراي
و اعوجاج رفع كاستيـ و پاداش ها دهي در كشور هاي اصلي در نظام انگيزشي

 ويژه در حوزه اقتصاد، به
و مقاوم ترميم وابستگيـ هـاي سازي اقتصاد ايـران در چـارچوب سياسـت هاي راهبردي

 كلي اقتصاد مقاومتي،
ايجاد نهادهاي«ق سازي براي اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طري زمينهـ

و سياسي و توسعه اقتصادي ،»اصالح تدريجي نهادهاي موجود«و» مشوق رشد
و بحرانـ هايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرض اهميت دادن به مسائل

و ارائه راهكار براي آنها، ازجمله محدود شدن منابع حياتي مانند آب، خطر قرار مي دهد
و بهرهوضعيت ناهنجار استفا و وري در فعاليت ده از منابع انرژي، امنيت جدي كارآيي ها

هاي ي، وجود زمينهمحوري در زندگي اقتصاد، محدود شدن عدالت فعاالن اقتصادي
و  .فسادزا ... 

در مدت نيز الزم است تا الگوي مطلوب برنامه در ميان ريزي توسعه براي كشور
و مجلس دهم مورد اتفاق .براساس آن الگو اقدامات آتي انجام پذيرد نظر قرار گيرد

در اين خصوص تغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي به اهداف برنامه
و حجم منابع در اختيار،. ضروري است و اهداف بدون شك با توجه به تعدد مسائل

و اثبات سازگا بندي است؛ بيان نحوه انتخاب اولويت كشور نيازمند اولويت ري بين آنها ها
راهبرد اصلي براي جبران كمبود منابع، افزايش كارآيي منابع. ازجمله وظايف دولت است

وكار، اصالح اي از اقدامات مانند بهبود محيط كسب در دسترس از طريق مجموعه
و اجراي طرح نظام و بانكي، نحوه گزينش نحوه هاي عمراني توسط دولت، هاي مالياتي

و گذاري شركت سرمايه در مجموع اصالحات ... هاي دولتي از محل منابع داخلي
و نهادي است تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت .هاي كشور فراهم شود ساختاري

مي به هايي وجود دارد كه تهديدي جدي براي كشور محسوب رسد بحران نظر
و پرداختن به اين مسائل با توجه به اهميتي كه براي تداوم زندگ مي و شود ي ايرانيان

در هاي متعارف توسعه توسعه اقتصادي كشور دارد حتي نيازمند برنامه اي نيست، اما
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. رود كه برنامه ششم توسعه اهميت مناسبي به آن داده باشد شرايط كنوني انتظار مي
ها ايفا كند شامل ايجاد هماهنگي تواند درخصوص اين بحران نقشي كه مجلس دهم مي

و نوع بحرانو اتفاق نظر درخصو وص اولويت و از آن مهمتر ايجاد يكپارچگي ها
مي اتفاق .تواند باشد نظر درخصوص نحوه رفع آنها

بنابراين الزم است كه در مجلس دهم در قدم اول در برنامه ششم توسعه بتواند
و از برخي خطاهاي سياستگذاري آزمون  براي مسائل حياتي كشور راهكار ارائه نمايد

:عنوان نمونه الزم است موارد زير مورد توجه قرار گيردبه. دوري كردشده نيز 
بهـ از حساسيت الزم نسبت به منابع ارزي ورودي به كشور منظور استفاده بهينه

 هاي راهبردي ملي، اين منابع در برنامه
و خالص صادرات گاز طبقـ واريز بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت

ك سياست و واريز سهم دولت از اين منابع به هاي لي برنامه ششم به صندوق توسعه ملي
و برداشت دولت براي جبران كسري منابع تا سقف معين براساس  حساب ذخيره ارزي

1منظور قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي، ريال، به

پـ ول واريز هر نوع منابع ريالي كالن نظير منابع ريالي برخاسته از تضعيف ارزش
منظور جلوگيري از دستكاري نرخ ارز توسط دولت براي ملي به صندوق توسعه ملي به

 افزايش درآمدهاي خود،
بهـ و) جاي يك برنامه كالنبه(محور عنوان يك سند موضوع تدوين برنامه ششم

كه متمركز بر تعداد محدودي هاي كليف مهم برخي از سياستابه روشني اهدمحور
،اي كلي اقتصاد مقاومتي را محقق كنده سياستنظير 
بهـ منظور پرداختن به محورهاي مشخص اصالح برقراري تعامل سازنده با جهان

و«،»ونقل پروژه ملي اصالح وضعيت حمل«ساخت اقتصادي كشور مانند  پروژه ملي احيا
و بهينه آب بازچرخاني منابع آب و وري تول پروژه ملي ارتقاي بهره«و» سازي مصارف يد

و با هدف متحول هاي بين در چارچوب همكاري» مصرف انرژي در كشور سازي المللي
و اجتماعي كشور،  زندگي اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
به.1 و صرف اموربه لحاظ كارشناسي بهتر بود كه كل منابع حاصل از نفت اگرچه صندوق توسعه ملي واريز

و در مقابل مجلس شوراي اسالمي بر عملكرد بين نسلي نظارت دقيق داشته در زمينه اقدامات بين دولت نسلي شود
.باشد
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 190 »ها

و برنامهـ و ساماندهي رفتاري هوشمندانه براي دستيابي به قدرت برتر ريزي مالي
و ثبات در منطقه .حفظ صلح

، 1396از ارائه اليحه بودجه با توجه به ضرورت تصويب برنامه ششم توسعه تا پيش
در پيشنهاد مي و هماهنگي الزم با دولت را درخصوص تسريع شود مجلس دهم رايزني

انجام دهد) نه احكام مورد نياز اجراي برنامه(ارائه اليحه جايگزين كه حاوي برنامه باشد 
مي.و درصورت نياز، دولت را ملزم به ارائه آن نمايد وان ضمنت تصويب برنامه در مجلس

سه برجسته و بحراني، همگرايي قواي و گانه را در اولويت ساختن مسائل حياتي ها
و مبنايي براي پاسخگويي دولت به مجلس فراهم راهبردهاي ميان مدت افزايش دهد

مي. كند و احكام، توصيه شود اين اليحه با محوريت به جهت پرهيز از پراكندگي اهداف
ب اولويت .سال آتي تدوين شود راي تحقق اقتصاد مقاومتي در بازه پنجهاي مدنظر دولت
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در در جداول پيوست اولويت و راهبردهاي پيشنهاد شده در گزارش براي قرار گرفتن ها
و فرهنگيـ، سياسي اقتصادي، زيربناييهاي در حوزه دستور كار مجلس دهم ـ حقوقي

و ارائه شده .است اجتماعي تجميع

 هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حوزه اقتصادي اولويت
 اقدام پيشنهادي نوع اقدام موضوع رديف

1
بهبود

محيط 
 كارو كسب

 نظارت

وچهـارم هاي كلي اصل چهل نظارت بر اجراي قانون اجراي سياست.1
 قانون اساسي

 وكار نظارت بر اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب.2
و ارتقـاي نظـام ظارت بر اجراي قانون رفع موانع توليد رقابتن.3 پذير

 مالي كشور

 قانونگذاري
و طراحان طرح به ارزيـابي اصالح آيين.4 و الزام به دولت نامه داخلي

و اليحه بر محيط كسب  كارو دقيق آثار هر طرح

2
مبارزه با
 فساد

و مبارزه با فسادنظارت بر قانون ارتقاي سالمت نظام ادا.1 نظارت  ري

 قانونگذاري
و تصويب طرح.2  سازمان مبارزه با مفاسد اقتصاديتكميل
و بودجه.3 :هاي سنواتي از حيث تقويت رويكرد برنامه ششم توسعه
»تسهيل مقررات«و» سازي دولت چابك«،»گسترش دولت الكترونيك«

3
كنترل
 تورم

 نظارت
از.1 و جمله قانون تقويت توليد رقابتنظارت بر قوانين موجود پذيري

ــالي كشــور از حيــث رعايــت قواعــدي ماننــد منــع  ارتقــاي نظــام م
و بنگاهداري، اصالحات ترازنامه  ...اي

 قانونگذاري

و قـانون بانـك(اصالح قانون بانكداري.2 قانون بانكـداري بـدون ربـا
تق) مركزي و ويـت با هدف انجام اصالحات ساختاري در شبكه بـانكي

.بانك مركزي
و افزايش سرمايه بانـك بندي بانك الزام دولت به رتبه.3 هـايي كـه ها

مي قواعد تعيين .كنند شده را رعايت
از هاي پيشنهادي دولـت در بودجـه ارزيابي سياست.4 هـاي سـنواتي

و تورم  حيث آثار بر پايه پولي
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 اقدام پيشنهادي نوع اقدام موضوع رديف

4
اصالح نظام

 مالي
 قانونگذاري

از.1 و در صورت عدم انجام، الزام دولت بـه اقناع دولت طريق مذاكره
و اليحه بانك مركزي با هدف ارايه سريع :تر اليحه بانكداري بدون ربا

و بلندمدت براي كشور؛ هاي پولي ميان طراحي سياست−  مدت
 ها؛ نظارت مؤثر بانك مركزي بر بانك−
و اعتبـاري انجـام ساماندهي مؤسساتي كه فعاليت− هـاي پـولي

د؛دهن مي
 تقويت نظارت شرعي بانك مركزي بر شبكه بانكي؛−
 از شبكه بانكي؛) بانك مركزي(تقويت استقالل مقام ناظر−
و ارتقــاي شــفافيت در نحــوه نگهــداري حســاب− ــت هــاي دول

 هاي دولتي؛ شركت
.استقرار حاكميت شركتي در نظام بانكي−

5
تجارت
 خارجي

 نظارت
و ارزنظارت بر قانون مبارزه با قاچاق كاال.1
 نظارت بر قانون امور گمركي.2
 پيگيري تدوين سند راهبردي توسعه صنعتي.3

 قانونگذاري

 تصويب اصالحيه قانون امور گمركي.4
استفاده از ظرفيت قانون برنامه ششم توسعه جهت برقـراري ثبـات.5

و واردات بـه  ويـژه ممانعـت از ممنوعيـت يكبـاره در مقررات صادرات
هـا يـا كاالهـايي كـه صـادرات آنهـا بـه درات كاالها، تعيين بخشصا

و حمايت جدي از آنها .بازارهاي هدف در اولويت قرار دارد

 مناطق آزاد6

 نظارت
-نظارت بر نحوه اجراي قانون چگـونگي اداره منـاطق آزاد تجـاري.1

و عملكرد اين مناطق  صنعتي

 قانونگذاري

:مناطق آزاد برمبناي اصول زير اصالح قانون چگونگي اداره.2
و ويـژه-منوط كردن ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري− صنعتي

 ها؛ اقتصادي به تأمين كليه زيرساخت
و امنيتي؛ اخذ مجوزهاي زيست−  محيطي، نظامي
و− ـ صنعتي تعيين سقف هزارهكتاري براي مناطق آزاد تجاري

 دويست هكتاري براي مناطق ويژه؛
و− بـه) دبيرخانـه فعلـي(تشكيالت منـاطق آزاد انتقال ساختار

و دارايي .وزارت امور اقتصادي

7
نظام
 ريزي بودجه

 قانونگذاري

و بودجه.1 يك پيشنهاد مركز پژوهش. اصالح قانون برنامه ها تصويب
ــارچوب  ــين چ ــراي تعي ــاص ب ــانون خ و ق ــه ــور بودج ــاي اداره ام ه

:ريزي در كشور برمبناي اصول زير است بودجه
ون اطمينان از اقتصادي تأمي− بودن، مولـد بـودن، مـؤثر بـودن

و مصرف منابع عمومي؛  مفيد بودن فرآيندهاي وصول

www.publicpolicy.ir



و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 196 »ها

 اقدام پيشنهادي نوع اقدام موضوع رديف
و بلندمدت؛ هاي مالي در چارچوب ميان هدايت سياست−  مدت
هــاي هــاي مشــاركت همگــان از طريــق برنامــه برابــري زمينــه−

 تمركززدايي؛
تعهـدي، هـاي گيري از نظـام بيني، بهره هاي پيش افزايش دوره−

و نتيجه بودجه و جداكردن نيازهاي اطالعـاتي ريزي برمبناي صفر نگر
و مجريه؛  قواي مقننه

.ايجاد امكان دسترسي عام به اطالعات مربوط به ماليه عمومي−

 قانونگذاري عدم تمركز8

و بودجه.1 ) ريزي در ايـران تصويب قانون بودجه(اصالح قانون برنامه
به با رويكرد تعادل و هزينه استاني، انتظـام بخشي بخشـي نظام درآمد

و تمركززدايي از آن .به نظام مالي
سازي اليحه مديريت جـامع مذاكره با دولت جهت تسريع در نهايي.2

و تسريع در بررسي آن در مجلس شوراي اسالمي .شهري

9
هاي طرح

 عمراني

 نظارت

ــرزم.1 ــايش س ــات آم ــعه مطالع و توس ــرا ــه اج ــت ب ــزام دول و ال ين
و تعريف طرح نهايي هاي عمراني صرفاً در قالـب نتـايج ايـن كردن آن

.مطالعات
و بودجه فعلـي در حـوزه.2 هـاي طـرح نظارت بر اجراي قانون برنامه

و شفاف گزارش اجراي طرح(عمراني  و تهيه دقيق هاي عمراني ملـي
).استاني

 نظارت بر اجراي قانون برگزاري مناقصات.3

 نونگذاريقا

و مــدني عوامــل وضــع قــوانين صــريح بــراي مســئوليت حرفــه.4 اي
و تصميم تصميم و(هاي عمراني گيري پروژه سازي مهندسـان مشـاور

).ها مجريان پروژه
هـاي تـوجيهي طرحهـاي الزام قانوني به دسترسي به تمام گزارش.5

.عمراني
و هاي مشاركتي با هدف جلب تصويب قانون پروژه.6 مشاركت مـالي

.هاي عمراني انتفاعي اجرايي بخش خصوصي در طرح

10 
امور

 مالياتي

 نظارتي
و نظارت بر اجراي دقيق قانون اصالح قانون ماليـات.1 هـاي پيگيري

)به ويژه تشكيل بانك اطالعات اقتصادي( 1394مستقيم مصوب 

 قانونگذاري

با كردن قانون ماليات بر ارزش دائمي.2 :رويكرد افزوده
و نرم ايجاد بسترهاي سخت−  افزاري اجراي كامل قانون؛ افزاري
و اقتصادي؛−  ايجاد شفافيت مالي
 محدودكردن قاچاق كاال؛−
.عدم افزايش نرخ ماليات براي چند سال−

پـذير قانون حمايت از توليد رقابت)3(تا)1(نظارت بر اجراي مواد.1 نظارتيهايبدهي11
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 اقدام پيشنهادي نوع اقدام موضوع رديف

روزرسـاني اطالعـات مربـوط بـه مالي كشور دربـاره بـهو ارتقاي نظام دولت
و طبقه بدهي و ارائه برنامه براي بازپرداخـت هاي دولت بندي انواع آن
.آنها

 قانونگذاري

مدت مديريت بـدهي بـا الزام به دولت براي طراحي چارچوب ميان.2
:هدف
و بدهي براي دولت؛ انتظام−  بخشي به نحوه ايجاد تعهد
 ها؛ه براي بازپرداخت بدهيارائه برنام−
.تعيين نحوه استفاده از ابزارهاي مالي جديد براي تأمين مالي−

12 
سهام
 عدالت

 قانونگذاري
كردن پرتفوي سـهام عـدالت، مشـخص مذاكره با دولت براي نهايي.1
و نحوه بازسازي بنگاه  و سـپس ارائـه كردن جامعه هدف هاي مشمول

.سهام عدالتاليحه براي تعيين تكليف موضوع 

13 
نظام

 پرداخت

 نظارت

نظارت بر اجراي قانون كنوني مديريت خدمات كشـوري بـه ويـژه.1
و شـوراي عـالي  و دسـتمزد كاركرد نهادهايي ماننـد شـوراي حقـوق

.اداري
هـاي دولتـي در قالـب اجـراي قـوانين نظارت بر عملكـرد شـركت.2

.بودجه سنواتي

 قانونگذاري
:قانون مديريت خدمات كشوري با رويكردكردن دائمي.3
 تعيين دقيق دامنه شمول؛−
و مزايا؛− و تعريف كليه عناصر حقوق  تعيين
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 198 »ها

 هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حوزه زيربنايي اولويت
 رديف بخش/ حوزه نوع اقدام موضوع

و و اختيـارات وزارت صـنعت، معـدن و تصويب شرح وظايف تهيه
 قانون برنامه پنجم توسعه)53(تجارت موضوع ماده 

 نظارت
وزارت صنعت،
 معدن، تجارت

1

و صـنعت) سند راهبـردي(پيگيري تدوين استراتژي توسـعه صـنعتي
و تصويب آن در هيئت دولت يا مجلس شوراي اسالمي  پتروشيمي

 نظارت
وزارت صنعت،
 معدن، تجارت

2

و تصويب استراتژي توسعه بخـش) سند راهبردي(پيگيري تدوين
و صنايع معدني  معدن

 نظارت
وزارت صنعت،
 معدن، تجارت

3

و تصويب اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي  نظارت تهيه
صنعت

 پتروشيمي
4

درگـي راهكارهاي تشويق بخش خصوصي بـه سـرمايه بررس ذاري
هاي صنايع نوين يـا پيشـرفته بـا فنـاوري بـاال بـا مشـاركت طرح

و شركت هاي توسعه سازمان ي خارجيها اي
 نظارت

وزارت صنعت،
 معدن، تجارت

5

و پيگيري واگذاري سهام دولت در شركت هاي خودروسازي سـايپا
و يـا طـرف  هـاي خـارجي ايران خودرو به بخش واقعي خصوصـي

 مرتبط با برندهاي معتبر خودروسازي جهان
6 صنعت نظارت

قـانون)1(مـاده»الـف«بنـد»4«نظارت بر اجراي تبصـره جـزء
ق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقـررات مـالي دولـت الحا

و اعمــال)2( و خــوراك مــايع درخصــوص قيمــت خــوراك گــاز
 هاي پلكاني مطابق قانون تخفيف

 نظارت
صنعت

 پتروشيمي
7

و مركز بـه نظارت بر اجراي طرح منظـور هاي خط لوله اتيلن غرب
فر دستيابي به اهداف طرح ازجمله تحرك توليـد، ينـدآبخشي بـه

و غيره  اشتغالزايي
 نظارت

صنعت
 پتروشيمي

8

9 معدن قانونگذاري تمركز سياستگذاري در بخش صادرات مواد معدني
ذي حل بحران تداخل وظايف قانوني دستگاه مدخل در بخش هاي

 معدن
 10 معدن قانونگذاري

 11 معدن قانونگذاري تفصيليو پايه اكتشاف بخشدر سياستگذاري جدي
قـانون) 157(ت بر اجراي قـوانين باالدسـتي همچـون مـاده نظار

ــاي  و احص ــه ــات پاي ــه اطالع ــا تهي ــاط ب ــنجم در ارتب ــه پ برنام
 هاي معدني كشور ظرفيت

 12 معدن نظارت

بهنگام كردن قوانين مرتبط با بخش انرژي ازجمله قانون سـازمان
 1346برق مصوب سال 

 13 انرژي قانونگذاري

 وچهـارم چهـل هاي كلـي اصـل سياست اجراي دقيق قانون اجراي
 قانون اساسي در بخش انرژي كشور

 14 انرژي نظارتي
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 رديف بخش/ حوزه نوع اقدام موضوع
و فراهم ساختن سازوكارهاي مربوط به تمركز امور انرژي پيگيري

 كشور در يك وزارتخانه
 15 انرژي قانونگذاري

منظــور بــه) رگوالتــوري(تأكيــد بــر ايجــاد نهــاد تنظــيم مقــررات
و  در جلــوگيري از مداخلــه دولــت مجلــس شــوراي اســالمي

 هايي كه داراي ماهيت انحصار طبيعي هستند فعاليت
 16 انرژي قانونگذاري

و تصويب اساسنامه شركت ملـي گـاز، شـركت ملـي صـنايع تهيه
و پخش فرآورده و شركت ملي پااليش  هاي نفتي پتروشيمي

 17 انرژي قانونگذاري

و گا زالزام دولت به توليد صيانتي از ميادين نفت  18 انرژي نظارتي
و قانوني به منظور انتفاع كشـور از ميـادين ارائه راهكارهاي حقوقي

 مشترك
 19 انرژي نظارتي

و نظارت بر اجراي قوانين دائمي نظير قانون الحاق برخـي پيگيري
):2(و)1(مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

اس وظيفـه قـانوني شود مجلس شوراي اسالمي براسـ پيشنهاد مي
:خود بر اجراي آن نظارت داشته باشد

و نظارت بر اجراي ماده قـانون رفـع موانـع)12(ـ پيگيري
و ارتقاي نظام مالي كشور، توليد رقابت  پذير

نو قـانو 1366ـ نظارت بر اجراي قانون نفت مصوب سـال
،1390اصالح قانون نفت مصوب سال

و اختيـارات وزارت نفـتـ نظارت بر اجراي قـانون وظـايف
و پرسـنل منظور شكلبه 1391مصوب سال گيري واقعي سـاختار

،وزارت نفت براي انجام وظايف حاكميتي
ـ نظارت بر اجراي اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصـوب

،1395سال
و عملكـرد شـاخص و مطابقت اهـداف هـاي بخـشـ پايش

،ژيهاي كلي نظام در بخش انر انرژي با سياست
.ـ نظارت بر اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

 20 انرژي نظارت

و عملكرد شـاخص و مطابقت اهداف هـاي بخـش انـرژي بـا پايش
 هاي كلي نظام در بخش انرژي سياست

 21 انرژي نظارت

و خـدماتي ارزيابي عملكرد قانون حداكثر استفاده از توان توليدي
در در تأمين نيازهاي كشور در صنعت و تقويـت آنهـا نفت كشـور

 امر صادرات
 22 انرژي نظارت

 23 انرژي نظارت نظارت بر اجراي سند ملي راهبرد انرژي كشور
و به تبع آن تـدوين سـند و تصويب طرح قانوني جامع آب تدوين

 ملي
 24 آب نظارت
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 200 »ها

 رديف بخش/ حوزه نوع اقدام موضوع
و تصويب قوانين مورد نياز مـرتبط بـا ارتقـاي مبـاني نـرم افـزاري

 ساختاري بخش آب 
 25 آب قانونگذاري

اي حوضه تصويب قوانين مرتبط با انتقال آب بين  26 آب قانونگذاري
و اختيارات مربـوط بـه بخـش كشـاورزي در قانون تمركز وظايف

 وزارت جهاد كشاورزي
 27 كشاورزي نظارت

و منابع طبيعي قانون افزايش بهره  28 كشاورزي نظارت وري بخش كشاورزي
و حمايـت تصويب قانون جامع بر در اي نظـام تعرفـه هـاي مـرزي

 بخش كشاورزي
 29 كشاورزي گذارينقانو

و روســتاييان افــزايش حمايــت هــاي داخلــي از بخــش كشــاورزي
و در عين حال محروم به  عنوان اقشار مولد

 30 كشاورزي نظارت

و الزام دولـت بـه تشـكيل سـازمان توسـعه روسـتايي در پيگيري
 وزارت جهاد كشاورزي

 31 اورزيكش نظارت

و و توسعه روسـتايي و ارائه كليه اعتبارات مربوط به عمران تنظيم
توسـعه«عشايري در بودجـه سـنواتي تحـت پيوسـتي بـا عنـوان 

و عشايري پايدار »روستايي
 32 كشاورزي قانونگذاري

و ــاركت ــزايش مش ــراي اف ــب ب ــانوني مناس ــارچوب ق ــدوين چ ت
و عشايريمندي روستا بهره  يان

 33 شاورزيك قانونگذاري

و ارزشـيابي توسـعه و استقرار نظـام نظـارت الزام دولت به تدوين
 روستايي غيرمتمركز

 34 كشاورزي نظارت

ــت ــرد زيس و رويك ــات ــدن مالحظ ــات گنجان ــي در نظام محيط
و بودجه برنامه  هاي ساليانه ريزي هاي توسعه

 35 محيط زيست قانونگذاري

و الزام دولت به شـوراي عـالي محـيطي سـازو فعال احياپيگيري
و فعال  صندوق محيط زيستسازي زيست

 36 محيط زيست نظارت

و تصويب قانون ارزيابي زيسـت در پيگيري تدوين اليحه محيطـي
 مجلس شوراي اسالمي

 37 محيط زيست قانونگذاري

و تصويب اليحه خاك  38 محيط زيست قانونگذاري پيگيري تدوين
و تصويب قانو ن هواي پاكپيگيري تدوين اليحه  39 محيط زيست قانونگذاري

و طرح تشكيل وزارت حمل و تفكيـك آن از وزارت مسـكن ونقـل
 شهرسازي

 40 ونقل حمل قانونگذاري

 41 ونقل حمل قانونگذاري تدوين طرح جامع مديريت ترافيك هوايي
 42 ونقل حمل قانونگذاري تدوين طرح نهاد متولي صنايع هوايي تجاري غيردفاعي در كشور

 43 ونقل حمل قانونگذاري اصالح اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري
)هما(اصالح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران  44 ونقل حمل قانونگذاري
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 رديف بخش/ حوزه نوع اقدام موضوع
و شهرســازي و اختيــارات وزارت راه ارائــه اليحــه قــانون وظــايف

 توسط دولت
 نظارت

و مسكن
 شهرسازي

45 

هـا بـا تأكيـد بـر افـزايش قانون شـهرداري ارائه اليحه پيشنهادي
و ضمانت  هاي اجرايي شفافيت عملكردي، پاسخگويي

 قانونگذاري
و مسكن
 شهرسازي

46 

و تصـويب مصـوبات شـوراهاي اسـالمي بازنگري در روند بررسـي
و  و مقررات باالدسـتي و لزوم انطباق آن مصوبات با قوانين شهرها

و اجتماعي كشور از طر  يق ارائه اليحهشرايط اقتصادي
 قانونگذاري

و مسكن
 شهرسازي

47 

و امالك  نظارت بازنگري در مديريت تغيير كاربري اراضي
و مسكن
 شهرسازي

48 

 قانونگذاري توسعه فناوري) استراتژي(تدوين سند
و فناوري
 نوآوري

49 

و فنـاوري و اختيـارات معاونـت علمـي تدوين قانون شرح وظايف
 جمهوري رياست

يقانونگذار
و فناوري
 نوآوري

50 

ــركت ــت از ش ــانون حماي ــراي ق ــر اج ــارت ب ــات نظ و مؤسس ــا ه
و تجاري دانش و اختراعات سازي نوآوري بنيان )1389(ها

 نظارت
و فناوري
 نوآوري

51 

 نظارت هاي پژوهشي در كشور نظارت بر تخصيص بودجه
و فناوري
 نوآوري

52 

ــرمايه ــنعت س ــعه ص ــأم توس ــق ت ــذير از طري ــذاري خطرپ ين گ
هاي قـانوني الزم بـراي تسـهيل انتقـال مالكيـت سـهام ساخت زير

و ارائـه شركت هاي نوپـا، سـاماندهي نظـام تـأمين مـالي نـوآوري
 هاي قانوني مناسب مشوق

 قانونگذاري
و فناوري
 نوآوري

53 

 نظارت قانون حمايت از مالكيت صنعتي
و فناوري
 نوآوري

54 

 نظارت توسعه دولت الكترونيكي
ا طالعات فناوري

و ارتباطات
55 

و پيگيري الزام به اشتراك هـا ها توسط دستگاه گذاري داده نظارت
و ارائه خدمات از يك درگاه واحد

 نظارت
فناوري اطالعات

و ارتباطات
56 

 قانونگذاري تصويب طرح نظام مهندسي فناوري اطالعات
فناوري اطالعات

و ارتباطات
57 

و تدوين طرح در موضوع پول و تهيه الكترونيكي ارزهاي ديجيتال
 ارزهاي رمز پايه همچون بيت كوين

 قانونگذاري
فناوري اطالعات

و ارتباطات
58 

و اصــالح برخــي از قــوانين موجــود در حــوزه فنــاوري اطالعــات
 ارتباطات

 قانونگذاري
فناوري اطالعات

و ارتباطات
59 

و ارتباطات كشور رتنظا نظارت بر بودجه بخش فناوري اطالعات فناوري اطالعات 60 
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 202 »ها

 رديف بخش/ حوزه نوع اقدام موضوع
و ارتباطات

در(ها در فضـاي مجـازي قانون حفاظت از داده حـريم خصوصـي
)فضاي سايبر

 قانونگذاري
فناوري اطالعات

و ارتباطات
61 

 قانونگذاري استنادپذيري ادله الكترونيكي
فناوري اطالعات

و ارتباطات
62 

 ونگذاريقان در فضاي تبادل اطالعات) رايت كپي(مالكيت معنوي
فناوري اطالعات

و ارتباطات
63 

ــوزه ــررات در ح ــيم مق ــازمان تنظ ــنامه س ــالح اساس ــر اص تغيي
 رگوالتوري ماهواره در حوزه فضايي

 64 هوافضا قانونگذاري

 65 هوافضا قانونگذاري گانه مرتبط با فضا الحاق به كنوانسيون پنج
ضاهواف نظارت نظارت بر اجراي قوانين مرتبط با حوزه فضايي 66 

جو)6(تدوين قانون ملي فضا براساس ماده  67 هوافضا قانونگذاري معاهده فضاي ماوراي
و بهره  68 فناوري زيست قانونگذاري برداري از منابع ژنتيكي حفاظت

ـ زيستي  69 فناوري زيست نظارت اجراي قانون ايمني
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 شستگيهاي بازن هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حيطه صندوق اولويت
نوع
 اقدام

 داليل توجيهي اولويت

 تقنين

اصالح ساختار
از هاي بيمه صندوق اي

طريق استقرار نظام تأمين 
 اجتماعي چند اليه

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه سـه اليـه)42(و)27(بـر مـواد مبتني
و بيمه مساعدت اجتماعي، بيمه هـاي مكمـل پيشـنهاد هاي اجتماعي

مي مي و مندي هريك از افـراد جامعـه بـا سـطوح بهرهتواند باعث شود
. گردد هاي اجتماعي مختلف درآمدي از مزاياي بيمه

 تقنين

اعمال اصالحاتي در قانون
تأمين اجتماعي از قبيل 
اصالحات پارامتريك، 
اصالح شرايط احراز 
بازنشستگي، نحوة 
محاسبه حقوق 
بازنشستگي، 

و سرمايه  ...گذاري

نحوه محاسبه مسـتمري بازنشسـتگي اصالحات پارامتريك درخصوص
توانـد بـه جلـوگيري از فـرار ايـن موضـوع مـي: تواند راهگشا باشد مي
در بيمه و و باعث تشويق افـراد بـه اظهـار واقعـي حقـوق اي بيانجامد

مي نتيجه كسورات بيمه با توجه بـه افـزايش شـاخص. گردد اي واقعي
قـ اميد به زندگي در ايران نسبت بـه سـال  انون تـأمين هـاي تصـويب

و سـن  اجتماعي الزم است تجديدنظري درخصوص سـن بازنشسـتگي
اشتغال ايجاد گردد تا اوالً جامعه از همه توان نيـروي كـار خـود بهـره 

و ثانياً صندوق هاي بيمه اجتماعي بتوانند به پايداري خـود ادامـه ببرد
.دهند

 اصـالح قـوانين. اي اسـت هـاي بيمـه گذاري صندوق نكته سوم سرمايه
ويـژه صـندوق هاي بيمه اجتماعي بـه گذاري صندوق مربوط به سرمايه

: بايست با در نظر گرفتن موارد زيـر صـورت گيـرد تأمين اجتماعي مي
گـذاري، عـدم واگـذاري شفافيت در حسابرسي، سودده بودن سـرمايه

هاي دولتي در قبال ديون دولت، تقويت بعد نظارتي بر عملكرد شركت
و ســودآوري ســ و هــاي صــندوق گــذاري رمايهاقتصــادي هــاي بيمــه

و   ...بازنشستگي
 تقنين

+
 نظارت

كامل كردن پوشش
ي اجتماعيهامهيب

و نهادهاي بيمه از طريق نظارت بر عملكرد سازمان و گـر از يـك ها سـو
ي ارائه شده توسط نمايندگانها طرحهاي قانوني از طريق رفع كاستي

.باشد مؤثرتواند مي

 تقنين

و جلوگيري از تصويب
اجراي قوانيني كه 

بههايبده ي دولت
هاي بازنشستگي صندوق

.دهد را افزايش مي
ي معوقههايبدههيتأد

ها دولت به صندوق

بار مالي تعهدات قانوني دولت به صـندوق تـأمين اجتمـاعي در حـال
ايـن موضـوع. حاضر ساليانه بيش از دوازده هزار ميليارد تومـان اسـت 

و نيروهـاي مسـلحقباعث شده كه صندو هـاي بازنشسـتگي كشـوري
و صـندوق تـأمين هم اكنون كامالً وابسـته بـه بودجـة عمـومي شـوند

.اجتماعي نيز در آستانه اين وضعيت است

 تقنين
سازي قوانين متناسب
اي با شرايط بيمه

و در اين خصوص مي بايست شاخص تورم، نـرخ بيكـاري، توليـد ملـي
كلي كشور را در نظر گرفت چرا كه ايـن موضـوعات هاي ساير شاخص
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و راهبردهاي مجلس شوراي اسالمي در دوره دهم اولويت«مسائل كشور ترين عمده 204 »ها

و مخارج صـندوقبه اقتصادي كشور و هـاي بيمـه طور مستقيم بر درآمد اي اثرگذارنـد
.توانند پايداري صندوق را تحت تأثير قرار دهند مي

 تقنين
اصالح قوانين در راستاي

 وكار بهبود فضاي كسب

به اصالح در شيوه ، كاهشها خصوص در پيمانكاري هاي اخذ حق بيمه
حق بيمه از طريق اجازه به صندوق تأمين اجتماعي براي ارائه پـاداش

.حسابي خوش
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 205ها يوستپ

و حمايت هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حيطه آسيب اولويت  هاي اجتماعي ها
نوع

 پيشنهاد
 داليل موضوع پيشنهاد

 نظارتي

و نظارت دقيق مجلس كنترل
و نحوه هزينه كرد بر عملكرد

و اعتب ارات تخصيص منابع
و يافته براي سازمان ها

 هاي حمايتي دستگاه

هـاي متعـددي در كشـور هماننـد سـازمان بهزيسـتي، دستگاه
از منـابع عمـومي دولـت در ) ...ره(كميته امداد امام خمينـي 

و حمايـت جلوگيري از آسيب و همچنين تقويت هاي اجتماعي
مي از افراد آسيب . نمايند ديده استفاده

و افراد افـزايش متقاضـيان جامعـه با توجه به محدوديت منابع
و ضرورت بهره و كنتـرل هدف گيري بهينـه از منـابع، نظـارت

و  و توزيع اثربخش آن يك امـر ضـروري و منابع دقيق مصارف
.حتمي است

+ تقنين
 نظارت

و ايجاد وجود قانون جامع
شوراي عالي سياستگذاري 

و رفاه  ذيل وزارت تعاون، كار
منظور تعيينبهاجتماعي 
و سياست و راهبردها ها

تفكيك دقيق وظايف هر يك 
و از دستگاه هاي مجري

و  و كنترل همچنين نظارت
و اقدامات رصد فعاليت  ها

ــتگاه ــود دس ــوزه وج ــايتي در ح ــده حم و پراكن ــدد ــاي متع ه
هاي اجتماعي موجب بروز ناهماهنگي در ارائه خـدمات حمايت
م به گروه و در نهايت هـايي تواند باعث رشد آسيبهاي هدف

اجتماعي گردد؛ چرا كه فرآيند ارائه خـدمات را دچـار اخـتالل 
و رويـه بررسـي قـوانين، اساسـنامه. خواهد نمود هـاي ايـن هـا

مي سازمان و نهادها نشان دهد در برخي موارد يـك فعاليـت ها
واحد براي جامعه هـدف توسـط چنـد دسـتگاه مـذكور انجـام 

.گردد مي

 تقنيني

ورت تقنين درخصوص ضر
حذف مجازات اعدام از 

قاچاقچيان غيرسازماندهي 
و تعيين  شده مواد مخدر

 مجازات جايگزين

و در دسـترس ايـن امكـان را بـراي قاچاقچيـان وجود بازار مناسب
گيــري از امكانــات يافتــه فــراهم آورده اســت كــه بــا بهــره ســازمان

س  و توزيـع و حتي گاهي نظامي نسبت به حمـل يسـتمي اقتصادي
مــواد مخــدر در كشــور اقــدام نماينــد، در مقابــل طيفــي از افــراد 

و ديده وظيفه توزيع اين مواد را در كشور برعهده مـي آسيب گيرنـد
و آسـيب پس از گرفتار شدن، خانواده هـاي هاي آنهـا بـا مشـكالت

و تعيـين مجـازات جدي مواجه مي شوند با توجه به قوانين موجـود
و  هـاي آنهـا مشـكالتي كـه دامنگيـر خـانواده اعدام براي اين افـراد

از گردد، حمايـت اجتمـاعي طلـب مـي مي رو الزم اسـت ايـن كنـد،
ــه ســبب  مجــازات اعــدام درخصــوص آن دســته از افــرادي كــه ب

و  و اجتمـاعي و بـه دام قاچاقچيـان حرفـه ... مشكالت اقتصـادي اي
. هاي ديگر جايگزين گردد اند، مجازات يافته افتاده سازمان
ديگر ضرورت تغيير نگـاه از مبـارزه صـرف بـا عرضـه بـه نكته

محـوري بـه در اين خصوص بايد نگاه مجرم. مبارزه با تقاضاست
.معتاد اصالح شود
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نوع
 پيشنهاد

 داليل موضوع پيشنهاد

وضع قوانين جديد درحوزه تقنيني
 هاي اجتماعي آسيب

هـاي اجتمـاعي ضرورت توجـه بـه تقنـين درخصـوص آسـيب
ه از هـاي اجتمـاعي همچنـين اسـتفاد گسترش شـبكه: نوظهور
و هاي ماهواره شبكه هاي اجتمـاعي موجـود بر آسيب عالوه... اي

اند كـه هاي اجتماعي نوظهوري را پديد آورده در جامعه، آسيب
ــي ــيم آن م ــه ب ــده ن ــد رود در آين ــدان دور گســترش يابن . چن

و آسيب لـذا بـه ... هايي چـون اعتيـاد اينترنتـي، ازدواج سـفيد
خ صوص ضروري به نظر منظور پيشگيري وضع قوانيني در اين

.رسد مي
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 هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حيطه سالمت اولويت
 داليل توجيهي رئوس اقدامات بعد

 نظارت

بررسي ميزان دستيابي
اعتبارات ساليانه تخصيص 
و  داده شده به بهداشت

درمان به اهداف تعيين شده 
و  در قوانين بودجه ساليانه

 ساير قوانين مرتبط 

بهطي دهه اخ منظـور سـاماندهي بهتـر سـال گذشـته بـه5ويژه ير
ــه و ب هــاي ســالمتي حــداقل رســاندن ناعــدالتي خــدمات ســالمت

و درمـان كشـور در نظـر محل هايي براي افزايش اعتبارات بهداشت
گرفته شـده اسـت الزم اسـت مجلـس بـه منظـور ارزيـابي ميـزان 

و  و در مـورد نحـوه ميـزان دستيابي اهداف قوانين فوق را بررسـي
به اعتبارات در سال . هنگام را اتخاذ نمايد هاي آتي تصميم

 نظارت

»ج«بررسي عملكرد بند
قانون برنامه)32(ماده

خدمات جامع(پنجم توسعه 
برو همگاني سالمت مبتني

با مراقبت هاي اوليه سالمت
محوريت پزشك خانواده در 

)نظام ارجاع

وط به نقاط روسـتايي اسـت، بخشي از برنامه پزشك خانواده كه مرب
و پيگيري نـه به چنـدان دليل شروع آن در سال پاياني دولت هشتم

هاي بعدي عملكرد مناسـبي نداشـته جدي وزارت بهداشت در سال
.است

و توسعه برنامـه پزشـك خـانواده بـه با توجه به تأكيد برنامه پنجم
بـه نقاط شهري، وزارت بهداشت تا پايان برنامه توسـعه پـنجم بايـد 

و شمول خدمات پزشك خانواده به كل جمعيـت بـا  گسترش دامنه
عليـرغم اينكـه. استفاده از پرونده الكترونيـك سـالمت اقـدام كنـد 

هـزار ميليـارد ريـال بـراي اجـراي برنامـه پزشـك2ساليانه حدود 
هاي مورد انتظار از برنامـه يابد الزم است پيامد خانواده تخصيص مي

مندي از خدمات سـالمت، رضـايتمندي،رهازجمله افزايش ميزان به
در ها، كاهش ميزان بروز بيماري كنترل هزينه هاي قابل پيشـگيري

. هاي درحال اجرا مورد بررسي قرار گيرد استان

 نظارت

آغـاز 1393 مـاه طرح تحول نظام سالمت را كه از نيمه ارديبهشـت ارزيابي طرح تحول سالمت
گس آخرينتوانمي،شد و ر زمينه اصالحات نظـامدترده طرح مهم

و سياستگذاران حوزه.قلمداد كرد كشور سالمت نقدهاي خبرگان
عالوه آثار منتسب به اجراي مرحله سـوم سالمت نسبت به طرح، به

آنكـه منجـر بـه كسـري اعتبـارات) ابالغ كتاب ارزش نسبي(طرح 
اي شده است اين ضرورت را ايجاب مي كند اقدام هاي بيمه صندوق

و ارزيابي ايـن طـرح انجـام دهـد تـا از بـروزب ه هنگام براي بررسي
.عواقب جدي آن جلوگيري به عمل آيد

 تقنين

تدوين طرح حمايتي براي
و تجهيزات  صنعت دارو

پزشكي براي توليد 
و  محصوالت با كيفيت

هاي منطبق بر استاندارد
 المللي بين

و هـاي اقتصـاد با توجه به راهبردهاي مندرج در سياست مقـاومتي
بـر حمايـت از توليـد محصـوالت هاي كالن سـالمت مبنـي سياست

و تجهيزات پزشكي با كيفيت داخلي ضـرورت دارد  دارويي، واكسن
.اين موضوع در دستور كار مجلس قرار گيرد
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 داليل توجيهي رئوس اقدامات بعد

 تقنين

و اصالح قانون مواد خوردني
و  و آرايشي آشاميدني

 1346مصوب سال بهداشتي
و اصالحات آن

دهه قبل است اگرچـه5و اصالحات آن مربوط به حدود اين قانون
و بند طي اين سال هـاي آن اتفـاق ها بارها اصالحاتي در برخي مواد
و فنـاوري دليل تغييرات اجتماعي، پيشرفت افتاده، اما به هاي علـوم

و اصـالحات آن پاسـخگوي نيـاز  هـاي امـروز ايـن بخـش اين قانون
. نيستند
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)كميسيون مرتبط آموزشو تحقيقات(براي مجلس دهم در حيطه علمو فناوري هاي پيشنهادي اولويت
 داليل اولويتحيطه

نظارت

رصد مصوبات شوراي عالي
انقالب فرهنگي با هدف 

جلوگيري از ورود به عرصه 
و تداخل مصوبات آن قانونگذاري

 شورا با قوانين موضوعه

ـاخت ه، مصـوبات شـوراشوراي عالي انقالب فرهنگي در شرح وظايف خودس
ـا تصـويب مبتني. را در حد قانون دانسته است بر اين تصور شوراي مذكور ب

. شرح زير عمالً به حوزه قانونگذاري ورود كرده است مصوباتي به
و دخالت شورا در قانونگذاري صرفنظر از اينكه مغاير ادامه اين روند

س بب خواهدبا قانون اساسي است تزلزل بنيان قانونگذاري كشور را
و به اين لحاظ مواجهه با اين پديده بايد به عنوان راهبـرد اصـلي شد
.مجلس شوراي اسالمي مورد توجه قرار گيرد

نظارت
پيگيري اجراي كامل قانون
و تشكيالت  اهداف، وظايف

و فناوري وزارت علوم تحقيقات

و فنـاوري، و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات قانون اهداف، وظايف
و بـا هـدف انسـجام)99(بر مادهيمبتن قانون برنامه سـوم توسـعه

و سياستگذاري نظام علمي كشور در تاريخ بخشيدن به امور اجرايي
بنابر شـواهد. به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 18/5/1383

بخشي به امور اجرايي تحقق نيافت، بلكه بـر موجود، نه تنها انسجام
و تعدد دستگاه شدهاي اجرايي .سياستگذار افزوده

ازسوي ديگر با گذشت دوازده سـال از تصـويب قـانون اهـداف، تـاكنون
هـاي قانون مذكور كه به تحقق تمركززدايي در فعاليت)10(تبصره ماده

و پژوهش، افزايش اختيارات هيئت هاي امنـا اجرايي بخش آموزش عالي
و اختيــارو تقويــت تركيــب اعضــاي آن هيئــت اتهــا، تنظــيم حــدود

و تعيـين مسـئوليت هاي تعاوني وزارتخانه در امور دانشگاه حوزه هـاي هـا
و و هيئت امنا و لـوايح،... متقابل دولت معطـوف اسـت، عمليـاتي نشـده

و اصالحيه نامه ها، آيين تصويبنامه . هاي الزم ارائه نشده است ها

نظارت

و اصولي نظارت بر اجراي دقيق
وهات از شركتيقانون حما«

وانيدانش بنسسات مؤ
و سازي نوآوري تجاري ها

»اختراعات

ـانون تحقق اقتصاد دانش و ك ـايي بـراي تبـديل بنيان بدون وجـود مراكـز ه
ـان هاي علمي دانش ايده و محصـول امك ـاوري .پـذير نيسـت پژوهان بـه فن

و نظارت بر عملكرد اين شـركت هاي دانش اهميت دادن به شركت ـا بنيان ه
مي هاي دانشن حمايت از شركتو اجراي دقيق قانو توانـد در تحقـق بنيان

. ها ضروري است اهداف تأسيس اين شركت

تقنين

و مالياتي اصالح قوانين بيمه اي
قانون اصالح)84(ازجمله ماده 

با قانون ماليات هاي مستقيم
هاي هدف حمايت از اجراي طرح
و پژوهشي بنيادي، توسعه اي

 كاربردي

اعي قراردادهاي پژوهشي را با اسـتفاده از مـادهسازمان تأمين اجتم
و بـا اعمـال قانون تأمين اجتماعي مقاطعه)38( كاري لحـاظ كـرده

حال آنكه پـژوهش. كند ضريب پيماني از آنها حق بيمه دريافت مي
.كاري لحاظ شود تواند در زمره مقاطعه بنابر ماهيت نمي

مس قانون اصالح قانون ماليات)84(ماده)ب هاي تقيم دريافتيهاي
و پژوهشـي اعضاي هيئت علمي ناشي از انجام فعاليت هاي آموزشي

درصـد20را خارج از سقف معيني از ده درصد در قانون قبلـي بـه
.افزايش داده است
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و پرورش اولويت كميسيون مرتبط(هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حيطه آموزش
و تحقيقات )آموزش

داليلاولويتحيطه

نظارت

نظارت بر نحوه اجراي قانون تشكيل
و پرورش استان شورا ها، هاي آموزش

و مناطق كشور مصوب شهرستان ها
26/10/1372 

اين قانون منابع مالي شوراهاي مناطق براي)13(در ماده
و عمراني مشخص شده كه براساس بند هزينه »1«هاي جاري

قه از اعتباراتي استاين ماده يكي از منابع مناطق، سهم هر منط
و براساس تعداد و عمراني ساليانه دولت كه در بودجه جاري

مي آموزان براي هر استان پيش دانش در اين زمينه. شود بيني
اطالع از نحوه توزيع عادالنه منابع براساس شاخص دانش آموز در
بين مناطق هر استان ضروري است تا در بلندمدت عدالت

د و آموزشي .چار مشكل نشوداجتماعي
اين ماده منابع ديگري در»4«و»3«،»2«طبق بندهاي

و نظارت شود كه تا چه حد نظر گرفته شده كه بايد بررسي
.اين بندها اجرا شده است

نظارت

و ساماندهينظارت بر برنامه ريزي
و پرورش با منابع انساني در آموزش
 محوريت قانون تعيين تكليف استخدامي

و آموزشياران معلمين حق التدريسي
نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش 

 15/7/1388و پرورش مصوب 

هاي بسياري بر اين قانونهاي اخير الحاقياگر چه در سال
زده شده است لكن متأسفانه مشكالت همچنان ادامه دارد كه
و استمرار و مانع بودن اين قوانين خود حاكي از عدم جامع

ب چالش و مشكالت و ساماندهي منابع انساني در رنامهها ريزي
و پرورش است كه الزم است با نظارت دقيق و آموزش تر

. هاي رفع گردد موقع، نارسايي به

 تقنين

در ارتباط با سند(قوانين مورد نياز
و پرورش، تحول بنيادين آموزش

در سياست هاي كلي ايجاد تحول
و  و پرورش كشور نظام آموزش

)نظام اداري هاي كلي سياست

:شرح ذيل باشدعناوين قوانين اصلي كه نياز به تصويب دارند به
 التعليم طرح تعيين سن افراد الزم) الف
و نگهداشت منابع انساني)ب طرح جامع تأمين، تربيت

و پرورش  آموزش

نظارت
ونظارت بر نحوه اجراي قانون سنجش

و مراكز پذيرش دانشجو در دانشگاه ها
آني كشورآموزش عال و اصالحات بعدي

و در عدم اجراي صحيح اين قانون موجب بروز مشكالت
.گرديد 1395نهايت اصالح قانون جهت كنكور سال

نظارت
)16(و)13(نظارت بر اجراي مواد

و قانون مديريت خدمات كشوري
 خريد خدمت از بخش خصوصي

30اصلبا رعايت(عليرغم تأكيد قانون بر واگذاري اداره مدارس
و) قانون اساسي اقدام مثبتي در اين خصوص صورت نگرفته است

.هاي فراواني همراه است محدود اقدامات انجام شده نيز با نقد
.ضرورت دارد در اين بخش مجلس محترم نظارت دقيقي اعمال نمايد

+نظارت
 تقنين

و حرفه اي قانون نظام جامع فني

اي به تصويبو حرفهدر مجلس نهم قانون نظام جامع فني
رسيد كه اكنون جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس

الزم است اين قانون مهم به تصويب. در دست بررسي است
و بعد نظارت مناسبي بر اجراي آن صورت پذيرد .برسد
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به در بهينههاي پيشنهادي براي مجلس دهم اولويت و و فرآيندها روزرساني سازي
ن مكانيسم و ارزيابيهاي  ظارت

 داليل موضوع فعاليت

) الف
 تقنيني

و وظايف قانون اهداف
و ارشاد وزارت فرهنگ

 اسالمي

و نظارت بر فعاليت مهمترين قانون درخصوص رويه و هاي صدور مجوز ها
و كاالهاي فرهنگي عالوه بر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، قانون اهداف

و ارشاد اس با توجه به تحوالت گسترده در. المي استوظايف وزارت فرهنگ
و تغييرات صورت گرفته در ابزارهاي ارتباطي بازنگري حوزه فعاليت هاي فرهنگي

و ارتقاي مكانيسم و نظارت در آن ضروري است در اين قانون .هاي ارزيابي

و قانون اداره، نظارت
مشي صداوسيما خط

و تغيير الگوي مديريتي سال از بازنگري قانون اساسي27پس از گذشت
صداوسيما از شورايي به الگوي تمركز در مديريت صداوسيما به صورتي كه

ضروري بود كه قانون اداره،. گانه در آن نظارت داشته باشند قواي سه
و خط و تصويب شود كه اين نظارت مشي متناسب با شرايط جديد تهيه

.رمؤثر استمهم تنها در بخش نظارت صورت گرفته كه آن هم غي

 تبليغات بازرگاني

و بانكي، تبليغات در فضاي تبليغات حوزه سالمت، تبليغات حوزه پولي
و شبكه و چالش جدي ميان نهادهاي مجوزدهنده هاي ماهواره مجازي اي

هاي حمايتي از برندهاي داخلي در تبليغات، تنظيم در اين زمينه، شيوه
ار مكانيسم هاي زش صاحبان آگهي، كانونهاي نظارتي مؤثر در زنجيره

و حقوق مخاطبان خأل قانوني جدي وجود دارد تبليغاتي، رسانه .ها

اي قانون جرائم رايانه

و براي ده سال پيش تدوين قانوني كه وجود دارد، جوابگوي زمان نيست
.شده است درحالي كه هيچ چيز فضاي مجازي امروز شبيه گذشته نيست

ا veb1آن موقع فقط و veb2الن بود، هم در راه است، فضا veb3هست
و قانون حتماً نياز به بازنگري دارد .كامالً عوض شده است

نظارتي)ب

و قانون انتشار
دسترسي آزاد به

 اطالعات

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده 6/11/1387اين قانون در تاريخ
ه اجرايي آننام سال از تصويب آن، آخرين آيين7و پس از گذشت حدود

و ضروري است بر 3/6/1394در تاريخ به تصويب هيئت وزيران رسيده
.چگونگي اجراي آن نظارت دقيق صورت گيرد

هاي نظارت بر رسانه
 اجتماعي

و اداره رسانه ها سبب شد مقررات حقوقي راه رواج اين رسانه ها، اندازي
و انتشار ت حمايتي از، مقررا...)مندرجات،(مقررات حاكم بر محتوا

و مقررات حقوقي بين حرفه المللي ارتباطات هاي ارتباطي، مالكيت معنوي
و پيشگيرانه بود دچار انفعال شود، زيرا امكان كه مبتني بر رويكرد متمركز

. اعمال آن برايش وجود نداشت
قانون نحوه مجازات
اشخاصي كه در امور 
هاي سمعيو بصري فعاليت

مي غير  نمايند مجاز

همچنين گستره تخلفات از اين قوانين با توجه به تغييرات فناورانه بيشتر
و راهكارهاي قانوني مؤثرتر مي .باشد شده كه نيازمند اتخاذ تدابير
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 هاي فرهنگي در حوزه ساماندهي دستگاههاي پيشنهادي براي مجلس دهم اولويت
 داليل موضوع فعاليت

 تقنيني
تصويب قانون
ساماندهي 

 هاي فرهنگي دستگاه

هاي متعدد در حال حاضر ايجاد هماهنگي ميان شرح وظايف دستگاه
با توجه به اين. ها ضروري است فرهنگي براي ساماندهي اين دستگاه

هاي فرهنگي مهمترين ابزار حاكميت براي پيشبرد اهداف كه دستگاه
. هاي فرهنگي اولويت دارد فرهنگي هستند، قانون ساماندهي دستگاه

رتنظا

نظارت بر عملكرد
و امور  سازمان اوقاف

 خيريه

و در اين ميان سازمان فرهنگ وقف دچار آسيب هاي جدي شده است
خواري، راهبردهاي مبارزه با موقوفه. اوقاف در نوك انتقادات قرار دارد

از جلب مشاركت هاي مردمي، ارتقاي سرمايه اجتماعي سازمان اوقاف
ا .ستمهمترين محورهاي اين نظارت

نظارت بر عملكرد
سازمان محيط 

زيست درباره برنامه 
 آمايش سرزمين

مهمترين فرآيند اجرايي جاري كه با سياست پيوست فرهنگي تناسب
متولي اصلي اين طرح سازمان. دارد، طرح آمايش سرزمين است

محيط زيست است، اما عمالً درباره توفيق اين برنامه در نسبت با 
و اجتماعي طرحارزيابي تأثيرات فر و هنگي و صنعتي هاي عمراني

اگر قرار باشد. اقتصادي، اين سازمان مورد سؤال قرار نگرفته است
مجلس دهم سياست پيوست فرهنگي را پيگيري كند، قبل از هر چيز 

اين طرح، موانع بايد با نظارت بر عملكرد سازمان محيط زيست درباره
. شود هاي اجرايي در برابر آن احصاو چالش

قانون حمايت حقوق
و مؤلفان و مصنفان

 هنرمندان

با. اين قانون الزم است تا مورد توجه نمايندگان محترم قرار گيرد زيرا
به آنكه اين قانون جاري ويژه دادسراي است، اما در محاكم قضايي

و معنوي  و رسانه كه با محوريت مخدوش شدن حقوق مادي فرهنگ
ت آثار پرونده ميهايي شود، اما برخي از مدعيان نسبت به آراي شكيل

و هنوز بر عدم ايفاي حقوق خود اصرار دارند . صادره راضي نبوده

تبصره ذيل ماده
قانون برنامه)13(

پنجم توسعه ماده 
قانون الحاق)53(

برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از 
 مقررات مالي دولت

)2(

قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت)13(موجب تبصره ذيل ماده به
ك ل كشور به هر شكل به ورزش هرگونه وجهي از محل بودجه عمومي

مياي حرفه از. باشد ممنوع هدف از وضع اين حكم قانوني جلوگيري
هدررفت بودجه عمومي، ايجاد زمينه براي رقابت در شرايط برابر 

بخ هاي حرفه باشگاه و ايجاد بستر براي فعاليت با.ش خصوصي بوداي
هاي الزم براي اين حال، با توجه به فراهم نبودن زيرساخت

و عدم درآمدزايي از روش هاي اقتصادي باشگاه فعاليت ـ ها هاي مرسوم
و درآمدهاي روز مسابقه  حق پخش تلويزيوني، حق مالكيت معنوي

و بليت و شركت هايي از جانب سازمانـ پرداخت... فروشي هاي ها
و مالك باشگاه مي هاي ورزشي در قالب متولي .گيرد هاي ديگر صورت

به تصويب مجلس شوراي 4/12/1393موجب اين قانون كه مورخ به
مديريت قانون)5(ه هاي اجرايي مشمول ماد دستگاهاسالمي رسيد، 
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 داليل موضوع فعاليت
بهاز)1%(خدمات كشوري مجازند يك درصد استثناي بودجه خود

و هزينه هزينه)6(و)1(فصول  به هاي مستقيم اي منظور توسعه را
و توسعه زيرساخت و قهرماني و امور ورزش همگاني هاي ورزش

و اماكن،توسعه فضاهاي ورزشي مدارسـجوانان  تكميل فضاها
با توجه به سابقه. هزينه كنندـ توسعه ورزش در روستاها، ورزشي

در گونه قوانين موجود در زمينه اجراي نامناسب اين ضرورت دارد
به نحوه هزينه اي ويژه ممانعت از ورود به ورزش حرفه كرد اعتبارات،
.نظارت شود
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و ميراث فرهنگي اولويت  هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حوزه جوانان، زنان، ورزش
 داليل موضوع فعاليت

قانون تسهيل ازدواج
مصوب( جوانان

7/10/1384(

و همچنين ضرورت تطابق اقدامات پراكندهخألهاي قوانين موجود
صورت گرفته توسط دولت با قانون بازنگري در قوانين اين حوزه را

.ضروري ساخته است

طرح جامع«تصويب
نظام باشگاهداري در 

»ايران

اي كشور موجب نبود قانون مدون در ارتباط با اداره ورزش حرفه
و بين با وجود. ورزش شده استالمللي زيادي در حوزه مشكالت داخلي

بر مبني)) 117(ماده»ز«بند(تأكيد برنامه چهارم توسعه
به سازي ورزش حرفه خصوصي داليل گوناگون ازجمله نبود اي كشور،
هاي ورزشي به هاي الزم براي فعاليت اقتصادي باشگاه زيرساخت

رنامهب) 117(ماده»ب«عالوه، اجراي نامناسب بندبه. سرانجام نرسيد
شد مزبور موجب تشديد تصديگري دولت در ورزش حرفه با لذا،. اي

اي بر عدم دخالت دولت در ورزش حرفه المللي مبني توجه به قوانين بين
هاي كلي اقتصاد مقاومتي، لزوم وضع قانون در راستايو نظر به سياست

مش سازي ورزش حرفه خصوصي ـ ازجمله حل و رفع موانع موجود كلاي
ـ بيش از پيش احساس مي در همين راستا،. شود حق پخش تلويزيوني

اليحه احكام الزم براي اجراي برنامه ششم توسعه)19(ماده»3«بند
موضوع حق پخش تلويزيوني را هدف قرار داده است كه الزم است
ازسوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي مورد حمايت واقع شود

ـ كه» طرح جامع نظام باشگاهداري در ايران«و اجراي تا زمينه تصويب
فوريت اين طرح پيش از اين توسط نمايندگان مجلس در جلسه

ـ فراهم گردد 24/11/1389 . به تصويب نرسيد

 قانون حفظ آثار ملي

و مهمترين قانون ميراث فرهنگي اين قانون به عنوان قانون مادر
باشد، برخي ازمي 1309ماه آبانباشد، لكن از آنجايي كه مصوب مي

و برخي از نيازهاي حوزه ميراث مواد قانوني آن نياز به بازنگري داشته
.در دوره كنوني نيز در آن وجود ندارد

اصالح قوانين مربوط به
و تنظيم يك مسجد
و  بسته قانوني منقح

 جامع

وهاي فرهنگي، با تور در حوزه مساجد، مانند بسياري از ديگر حوزه م
ِ حقوقي به هاي مجلس براي سامان آخرين تالش. تشتت قوانين مواجهيم

مهمترين مشكل در اين ميان،. اين حوزه نيز به نتيجه نرسيده است
به بي طرح اخير مجلس نيز از(است» شخصيت حقوقي مسجد«توجهي

و بنيادين داشته است ضرورت تأكيد دارد كه). اين جهت ضعف اساسي
م هرگونه قانون جديد در اين حوزه ابتدا اين شخصيتقبل از تنظي

گيري پس از اين اقدام الزم است با يك جهت. حقوقي ترسيم گردد
و مجدداً تدوين بنيادين، قوانين مربوط به اين حوزه پااليش تنقيح

.شوند
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 داليل موضوع فعاليت

قانون صنايع دستي
 كشور

و سازوكارهايدر حوزه صنايع دستي قانوني كه از نظر شمول فراگير باشد
و هماهنگي بين دستگاهي الزم براي اين حوزه را تدبير نموده باشد حمايتي

.لذا تدوين قانون در اين حوزه ضروري است. وجود ندارد
و بيمه زنان خانه دار

زنان سرپرست خانوار
و اجراي ناقص قانون با توجه به اجرايي نشدن قانون بيمه زنان خانه دار

به بيمه زنان سرپرست و روزرساني اين قوانين با هدف رفع خانوار، اصالح
.موانع اجرايي شدن آنها ضرورت دارد

اصالح نظام وظايف
نهاد مربوطه در زمينه 

 جوانان

و جوانان در زمينه با توجه به شكاف موجود ميان وظايف وزارت ورزش
نهاد، پر كردن اوقات فراغت، هاي مردم شامل توسعه سازمان(جوانان

و(و مسائل مورد نظر مردم) ارائه خدمات مشاوره ازدواج ازدواج، اشتغال
.بايد وظايف اين نهاد مورد بازنگري قرار گيرد) مسكن

اصالح قانون توسعه
و جهانگردي ايرانگردي

و قانون با توجه به اينكه زمان زيادي از تصويب اين قانون گذشته است
و در نتيجههاي گردش تواند همه حوزه مذكور نمي گري را پوشش دهد

و به روزرساني اين قانون با در اين حوزه خأل قانوني وجود دارد اصالح
.هدف تنقيح قوانين گردشگري اولويت دارد

 نظارتي)ب

قانون برنامه)41(ماده
ساله پنجم توسعه پنج

جمهوري اسالمي ايران

و هيچ گزارشي از عم لكرد اين مادهمهمترين ماده در حوزه جوانان بوده
در ضمن اين ماده در برنامه ششم پيشنهادي دولت. در دسترس نيست

.نيز حذف شده است

نظارت بر عملكرد
سازمان محيط زيست 
درباره برنامه آمايش 

 سرزمين

مهمترين فرآيند اجرايي جاري كه با سياست پيوست فرهنگي تناسب
سازمان محيط متولي اصلي اين طرح. دارد، طرح آمايش سرزمين است

اما عمالً درباره توفيق اين برنامه در نسبت با ارزيابي. زيست است
و اجتماعي طرح و اقتصادي، اين تأثيرات فرهنگي و صنعتي هاي عمراني

اگر قرار باشد مجلس دهم سياست. سازمان مورد سؤال قرار نگرفته است
ت برپيوست فرهنگي را پيگيري كند، قبل از هر چيز بايد با نظار

و چالش عملكرد سازمان محيط زيست درباره هاي اين طرح، موانع
. اجرايي در برابر آن احصا شود

)13(تبصره ذيل ماده
قانون برنامه پنجم

 توسعه

قانون الحاق)53(ماده
برخي مواد به قانون 

تنظيم بخشي از 
)2( مقررات مالي دولت

ه پنجم توسعه، پرداختقانون برنام)13(موجب تبصره ذيل ماده به
ك ل كشور به هر شكل به ورزشهرگونه وجهي از محل بودجه عمومي

مياي حرفه هدف از وضع اين حكم قانوني جلوگيري از. باشد ممنوع
هدررفت بودجه عمومي، ايجاد زمينه براي رقابت در شرايط برابر

و ايجاد بستر براي فعاليت بخش خصوصي بود هاي حرفه باشگاه با. اي
هاي هاي الزم براي فعاليت اين حال، با توجه به فراهم نبودن زيرساخت

و عدم درآمدزايي از روش اقتصادي باشگاه ـ حق پخش ها هاي مرسوم
و درآمدهاي روز مسابقه بليت و تلويزيوني، حق مالكيت معنوي ...فروشي

و شركت هايي از جانب سازمانـ پرداخت و مال ها كهاي متولي
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 داليل موضوع فعاليت
مي هاي ورزشي در قالب باشگاه .گيرد هاي ديگر صورت

به تصويب مجلس شوراي 4/12/1393موجب اين قانون كه مورخ به
مديريتقانون)5(ه هاي اجرايي مشمول ماد دستگاهاسالمي رسيد،

بهاز)1%(خدمات كشوري مجازند يك درصد استثناي بودجه خود
و هزين هزينه)6(و)1(فصول به هاي مستقيمهاي منظور توسعه را

و توسعه زيرساخت و قهرماني و امور جوانان ورزش همگاني هاي ورزش
و اماكن ورزشي،توسعه فضاهاي ورزشي مدارسـ توسعه، تكميل فضاها

با توجه به سابقه موجود در زمينه. هزينه كنندـ ورزش در روستاها
كرد در نحوه هزينه گونه قوانين ضرورت دارد اجراي نامناسب اين

.اي نظارت شود ويژه ممانعت از ورود به ورزش حرفه اعتبارات، به

www.publicpolicy.ir



 217ها يوستپ

و حقوقي هاي پيشنهادي براي مجلس دهم در حوزه اولويت  سياسي
 اقدامات پيشنهادينوع اقدام بخشرديف

1
ديپلماسي
 پارلماني

/ قانونگذاري
 اجرايي

:اسالمي از طريقدوستي مجلس شوراي هاي توانمندسازي گروه
آ)الف نامه داخلي مجلس شـوراي اسـالمي بـراي رفـع ييناصالح قانون

موانع قانوني حضور حداقل يك نماينده با تجربـه ادوار مجلـس شـوراي
 دوستي هاي اسالمي در تركيب گروه

دوسـتي مجلـس شـوراي اسـالمي هاي تشكيل شوراي رؤساي گروه)ب
و سياست خارجيبازوي مشورتي كميسيون امنعنوان به  يت ملي
و تصويب اساسنامه گروه)ج دوستي مجلس شوراي اسالميهاي تدوين
و هي هـاي مندسازي سفر گروه ضابطه)د پارلمـاني بـاهـايتئـ دوسـتي

:تأكيد بر
 توسعه روابط اقتصادي در دوران پسابرجام-
 مقاومتهاي حمايت از جريان-

2
ديپلماسي
 پارلماني

/ قانونگذاري
گذاريسياست

و سياسـت خـارجي در تعـامالت تقويت نقش كميسـيون امنيـت ملـي
:از طريق ديپلماتيك مجلس شوراي اسالمي

آ)الف نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي بـراي تقويـت ييناصالح قانون
ــت و سياســت خــارجي در فعالي ــي هــاي نقــش كميســيون امنيــت مل

 ديپلماتيك مجلس شوراي اسالمي
نامه داخلي براي تسهيل مشاركت فكري نخبگـان اصالح قانون آيين)ب

و سياست خارجي  ابزاري در جلسات كميسيون امنيت ملي
و برنامهبازتعريف ساختار)ج كميته حقوق بشـر كميسـيونهاي، اهداف

و ماهيـت تهديـدات در و سياست خارجي متناسب با جنس امنيت ملي
 دوران پسابرجام

3
ديپلماسي
 پارلماني

/ قانونگذاري
 اجرايي

 سازي ديپلماسي عمومي پارلماني چابك
و جايگاه فراكسـيون)الف ديپلماتيـكهـاي در فعاليـت هـا تقويت نقش

 مجلس شوراي اسالمي
وهـاي تـدوين سـند همكـاري)ب راهبـردي بـين وزارت امـور خارجــه

 كميسيون امنيت ملي براي توسعه ديپلماسي عمومي پارلماني
و الز ضابطه)ج  پارلمانيهاي امات صدور بيانيهمند كردن شرايط
و تقويت شبكه)د شـوراي اسـالمي ارتبـاط جمعـي مجلـس هـاي ايجاد

تلويزيـونيهـاي نامـه خانـه ملـت يـا تأسـيس شـبكه مانند انتشار هفته
 پارلماني

4
ديپلماسي
 پارلماني

/ قانونگذاري
 اجرايي

:تدوين طرح جامع ديپلماسي پارلماني سازماني از طريق
بر پارلمـاني منطقـه هـايو تقويت اتحاديـه ايجاد)الف اسـاس هويـتاي

كشور فارسـي زبـان يـا اتحاديـهسهتشكيل اتحاديه پارلماني(مشترك
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و يمـن، ني جريان مقاومت با مشاركت ايرانپارلما ،)عراق، سوريه، لبنان

تشكيل اتحاديه پارلمـاني كشـورهاي حـوزه دريـاي( جغرافياي مشترك
و) اتحاديــه پارلمــاني كشــورهاي عضــو اكــو(اي، توســعه منطقــه)خــزر

اتحاديــه پارلمــاني ســازمان همكــاري(مشــترك امنيتــي هــاي دغدغــه
)شانگهاي

آفريني بيشتر نمايندگان زن مجلـس اتخاذ تمهيدات الزم براي نقش)ب
 شوراي اسالمي در مراودات ديپلماتيك مجلس شوراي اسالمي

5
ديپلماسي
 پارلماني

قانونگذاري
با تأكيد بر حمايت جامع تقويت ديپلماسي پارلماني انقالبيتدوين طرح

 مقاومت در منطقههاي از جريان

6
ديپلماسي
 پارلماني

/ قانونگذاري
سياستگذاري

:سازي پشتوانه سازماني ديپلماسي پارلماني از طريق چابك
الملل در ساختار سـازماني مجلـس شـوراي ايجاد معاونت امور بين)الف

 اسالمي
يجاد پست دبير كل پارلماني در ساختار سـازماني مجلـس شـورايا)ب

 اسالمي

7
سياست
 داخلي

 تدوين قانون جامع انتخاباتقانونگذاري

8
سياست
 داخلي

 تدوين قانون جامع تقسيمات كشوريقانونگذاري

9
سياست
 داخلي

 هاي مدني تدوين قانون جامع تشكلقانونگذاري

10 
سياست
 داخلي

 تدوين قانون جامع مديريت شهريقانونگذاري

11 
سياست
 خارجي

/ قانونگذاري
/ اجرايي
 نظارتي

:توسعه ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر محورهاي زير
 افزايش حجم كلي تجارت خارجي با ساير كشورها) الف
 بخشي به شركايِ تجاري جمهوري اسالمي ايران تنوع)ب
و توسعه صادرات)ج  ترويج
و تصـويب» كـارو بهبود فضاي كسب«موضوعيِ قانونهگسترش دامن)د

و ترويج صادراتو بهبود فضاي كسب«قانونِ اصالحيِ » كار
هاي اي متشكل از منتخبِ نمايندگان كميسيون تشكيل كميته ويژه)ـه

و بودج بهاقتصادي، برنامه و سياست خارجي و امنيت ملي منظور رصده
و سياست و ارائـه نتـايجهاي وزارت امور اقدامات خارجه در ايـن حـوزه

 انه به مجلس شوراي اسالمييهاي سال نظارت عملي در قالب گزارش
:ديپلماسي عمومي از طريقتوسعه/ نظارتيسياست 12

www.publicpolicy.ir



 219ها يوستپ

 اقدامات پيشنهادينوع اقدام بخشرديف

با ديپلماسي مناسب نظارت بر پيشبرد) الف اجرايي خارجي بـا مقابلـه محوريت عمومي
 هراسي شيعهو هراسي ايران
ديپلماسـي زمينـهدر مجريـهو مقننه قواي تركمش كميته تشكيل)ب

و نظـارت بـرو دولـت هاي تالش سازي هماهنگ جهت عمومي مجلـس
و اقدامات وزارت امور خارجه در اين حوزه سياست  ها

13 
سياست
 خارجي

/ نظارتي
 اجرايي

و مقابله بـا زيـاده و بازتـاب آن در استكبارستيزي خـواهي نظـام سـلطه
و نطق نيز نظارت مستمر بر عملكرد وزارت امور خارجـههاي نمايندگان

 در قبال نظام سلطه

14 
سياست
 خارجي

 نظارتي

و سياست خارجي در تقويت منطقه و اقدام كميسيون امنيت ملي گرايي
اي جمهوري اسالمي ايران بـر پايـه الزام دولت به تدوين دكترين منطقه

ا و سياسـي همسـايگان، همگرا همگرايي يـي اسـالميمنيتي، اقتصـادي
و مبـارزه بـا تروريسـم حـول محـور بر هويت اسالمي منطقـه مبتني اي

 جمهوري اسالمي ايران

15 
سياست
 خارجي

/ نظارتي
 اجرايي

و منـاطق مختلـف متوازن سازي ديپلماسـي رسـمي در قبـال كشـورها
:جهان از طريق

به)الف مزيت كشور يـا منطقـة آمـاج بـراي جمهـوري اسـالمي«توجه
ر برقراري روابط ديپلماتيكد» ايران
 الزام وزارت امور خارجه به توسعه روابط با كشورهاي آفريقايي)ب
 سازي ديپلماسي پارلماني با كشورهاي قاره آفريقا فعال)ج

16 
-دفاعي
 امنيتي

/ قانونگذاري
/ اجرايي
 نظارتي

:ذيل مواردبه توجهبا كشور اطالعاتيو امنيتي دفاعي، توان تقويت
كشـور سـاليانه بودجه قوانيندر دفاعي بنيه تقويت رديفبه توجه)الف

 قدس نيرويو موشكي توان تقويت زمينهدر ويژههب
 دفاعي صنايع توليد خطوط روزرسانيبهو بازسازي)ب
و كشـور ساليانه بودجه قوانيندر امنيتي بنيه تقويت رديفبه توجه)ج

 بـا متناسب كشور امنيتيوياطالعات دستگاهبه الزم اعتبارات تخصيص
 تهديدات حجم

 مخصوصـاً آمريكـاو صهيونيسـتي رژيم خصمانه رفتاربه جدي توجه)د
ــا مقابلــهدر مجلــس ظرفيــتاز گيــري بهــرهواي هســته موضــوع در ب

 مخربهاي طرح
 زمينـهدر اسـالمي شـوراي مجلـس نظـارتو الزم قـوانين تصويب)ـه

خألهـاي رفـع بـراي فنـاوري حوزهدر موجود هاي ظرفيتاز گيري بهره
 ملي دفاعي توانو امنيت ارتقايو مرزي

زمينــهدر اســالمي شــوراي مجلــس نظــارتو الزمقــوانين تصــويب)و
 مرزي مناطقدر ويژهبه سازي مأمن براي غيرعامل پدافنداز گيري بهره
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17 
-دفاعي
 امنيتي

و قانونگذاري
 نظارت

ــ ــس ش ــارت مجل و نظ ــوانين الزم ــويب ق ــهتص ــالمي در زمين وراي اس
 سازي نسبي ابعاد امنيت ملي متوازن

18 
-دفاعي
 امنيتي

قانونگذاري

 تصويب قوانين الزم براي مقابله با اشكال مختلف تروريسم-
بيوتروريسم نظير امنيتي نوين تهديداتبا مبارزهو مقابله توان ارتقاي-
 نوظهور تروريستي هاي گروهو
ب- و دستگاهتصويب قوانين الزم هـاي امنيتـي كشـور راي نظارت دولت

و فرقه هاي خارجي به گروه بر كمك هاي فعال در جمهـوري اسـالمي ها
 ايران

19 
-دفاعي
 امنيتي

و قانونگذاري
 نظارت

:هاي احتمالي اجراي برجام از طريق مقابله با آسيب
ــا همكــاري دســتگاه تصــويب قــانون جــامع امنيــت هســته- و اي ب هــا

ي مربوطهها سازمان
ايفـاي نقـش نظـارتي مجلـس شـوراي اسـالمي درخصـوص عملكـرد-

 مطابق با برجام5+1كشورهاي گروه

20 
-دفاعي
 امنيتي

و قانونگذاري
 نظارت

و نظارت مجلس شوراي اسـالمي در زمينـه آمـايش تصويب قوانين الزم
و تحقق عدالت فضايي  جغرافيايي در قلمرو ملي-سرزميني

21 
-دفاعي
 امنيتي

قانونگذاري
و مناسب در راستاي حل وفصـل مسـائل مـرتبط بـا تصويب قوانين الزم

 اتباع بيگانه

22 
-دفاعي
 امنيتي

قانونگذاري
و به و كارآمـدي روزرساني قوانين در راستاي افـزايش بهـره تصويب وري

نيروي انساني در اختيار نيروهاي مسلح از طريق مديريت منابع انسـاني،
و توجه به تغييرات نسلي جمعيت سازي خدمت بهينه  سربازي

23 
-دفاعي
 امنيتي

و قانونگذاري
 نظارت

و نظارت در حوزه امنيت فضاي سايبر  تصويب قوانين الزم

24 
-دفاعي
 امنيتي

و نظارت
قانونگذاري

و جلـوگيري از تهديـدات امنيتـي ناشــي از بـه دولـت الـزام پيشــگيري
 مخاطرات جديد زيست محيطي

25 
و حقوقي
 قضايي

 هاي كلي برنامه ششم تصويب برنامه ششم توسعه برمبناي سياستقانونگذاري

26 
و حقوقي
 قضايي

و بهقانونگذاري  1311روزرساني قانون تجارت، مصوب اصالح

27 
و حقوقي
 قضايي

و بهقانونگذاري و صنعتي روزرساني قوانين مرتبط با مالكيت اصالح  هاي فكري

28 
و حقوقي
يقضاي

قانونگذاري
منظـور اصالح قوانين حوزه ثبت در راستاي توسعه ثبت رسمي معـامالت بـه

)طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمي(پيشگيري از وقوع دعاوي
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29 
و حقوقي
 قضايي

قانونگذاري
و به اليحـه آيـين دادرسـي(روزرساني قانون آيين دادرسي مدني اصالح

)مدني

30 
و حقوقي
 قضايي

گذاريقانون
و به و تجـارت كسب،روزرساني قوانين مرتبط با حوزه رقابت اصالح وكـار

و پيشـگيري از رقابـت فرامرزي در راسـتاي بهبـود فضـاي كسـب وكـار
و جلب سرمايه  گذاري خارجي غيرمنصفانه

31 
و حقوقي
 قضايي

قانونگذاري
و روزآمـد كــردن قـوانين كيفــري مـرتبط بــا مفاســد بـازنگري، اصــالح

و تغيير كاربري اراضي دي به ويژه زميناقتصا  خواري

32 
و حقوقي
 قضايي

و بهقانونگذاري )اليحه جامع وكالت(روزرساني قانون وكالت اصالح

33 
و حقوقي
 قضايي

 تنقيح قوانينقانونگذاري

34 
و حقوقي
 قضايي

و تناسب آنها با جرائم روزرساني مجازات بهقانونگذاري  ها

35 
و حقوقي

 اييقض
 تدوين قانون جامع درخصوص مسئوليت مدنيقانونگذاري

36 
و حقوقي
 قضايي

و آيين تبيين آيين تصميمقانونگذاري  دادرسي در مراجع تخصصي اداري گيري اداري

37 
و حقوقي
 قضايي

 نظارت
و الكترونيـك نظارت بر سازمان ثبت جهت اجراي طرح جـامع كاداسـتر

معآكردن تمامي فر  امالت؛يندهاي ثبت

38 
و حقوقي
 قضايي

 نظارت
و همـه جانبـه بـر اجـراي قـوانين مـرتبط بـا مقابلـه بـا مفاسـد نظارت دقيق

و ارز ، قـانون ارتقـاي)1392(اقتصادي ازجمله قانون مبـارزه بـا قاچـاق كـاال
و مقابله با فساد ؛)1386(و قانون مبارزه با پولشويي) 1390(سالمت اداري

39 
و حقوقي
 قضايي

 ارتنظ
و ديـوان محاسـبات بـراي مطالبه مستمر از سازمان بازرسي كل كشـور

و تعامل با ارائه گزارش هاي مستند درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي
 نهادهاي مذكور جهت رفع خألهاي قانوني منجر به فساد؛

40 
و حقوقي
 قضايي

 نظارت
ياجـرا(سـازي هاي مسئول درخصوص روند خصوصي نظارت بر دستگاه
؛)وچهارم قانون اساسي قانون اصل چهل

41 
و حقوقي
 قضايي

 نظارت
و اتخـاذ رصد تهديدات حقوقي بين المللي عليه جمهوري اسالمي ايـران

 تدابير الزم براي مواجهه متناسب با آنها

42 
و حقوقي
 قضايي

و آسيب نظارت آن رصد نظام قانونگذاري كشور  شناسي
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