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 . كمیسیون اقتصادي3

 هاي پیشنهاديوظایف، اختیارات و اولویت

 

 

 
 

 

 

 

 چکیده

به طور رسمي آغاز به كار خواهد كرد و به ايفاي نقش در نظام  8/3/1399يازدهم در تاريخ  مجلس

هاي مجلس به منظور ارائه تصويري فشرده از قانونگذاري و نظارتي كشور خواهد پرداخت. مركز پژوهش

در پي  هاي اقتصادي، زيربنايي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و حقوقي، ومهمترين مسائل كشور در حوزه

ي تقنیني و نظارتي مجلس شوراي اسالمي در دوره يازدهم، اقدام به تدوين و هااولويتآن پیشنهاد 

 نموده است. « ي مجلس يازدهمهااولويتمهمترين مسائل كشور و »انتشار كتابي با عنوان 

سیر دانیم كه اعمال قدرت تقنیني و نظارتي مجلس شوراي اسالمي عمدتاً از ماز سوي ديگر مي

گیرد، لذا در صورتي كه تقسیم كار و تفکیك وظايف ي تخصصي مجلس صورت ميهاكمیسیون

اي صحیح و شفاف انجام گیرد، اثر قابل ي تقنیني و نظارتي آنها به گونههااولويتو نیز  هاكمیسیون

برش »يك ها اقدام به ارائه توجهي بر بهبود عملکرد مجلس خواهد گذاشت. بر اين اساس، مركز پژوهش

ها، ها نموده است. در اين سلسله گزارشاي از گزارشاز كتاب مذكور، در قالب مجموعه« كمیسیوني

ي تقنیني و نظارتي هر كمیسیون، مهمترين قوانیني كه در حیطه وظايف هااولويتعالوه بر تشريح 

كاري كمیسیون هاي دولتي كه مرتبط با موضوعات گیرد و نیز مهمترين دستگاهكمیسیون قرار مي

 گیرند، به اختصار معرفي شده است.هستند و زير چتر نظارتي كمیسیون قرار مي

در گزارش حاضر كه به كمیسیون اقتصادي مجلس اختصاص دارد، پس از معرفي وظايف اين 

هاي دولتي مرتبط با نامه داخلي مجلس، مهمترين قوانین و دستگاهكمیسیون مبتني بر قانون آيین

كاري كمیسیون اقتصادي به شکل مختصر معرفي شده است. در بخش سوم و ذيل عنوان  هايحوزه

ها و لوايحي كه در دستور كار مجلس دهم ، مهمترين طرح«كاركرد قانونگذاري كمیسیون اقتصادي»

قرار داشت ولي به هر دلیل در كمیسیون يا صحن مجلس به سرانجام نرسید، معرفي شده و پس از آن 

ي تقنیني مجلس يازدهم كه در حیطه وظايف هااولويتها در خصوص مهمترين مركز پژوهشپیشنهادات 

گیرند، تشريح شده است. بخش چهار به معرفي مهمترين و موضوعات كاري كمیسیون اقتصادي قرار مي

 ي نظارتي كمیسیون اقتصادي مجلس يازدهم اختصاص دارد. هااولويت

ها را بیش از حد آنها بر مقوله قانونگذاري، مركز پژوهش بررسي عملکرد مجالس گذشته و تمركز

ي مجلس در مقوله نظارت بر حسن اجراي هاكمیسیونبه اين نتیجه رساند كه الزمه ايفاي نقش جدي 
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برداري مناسب از ابزارهاي نظارتي قوانین، طراحي يك ساختار مناسب با تقسیم كار روشن به منظور بهره

ها براي بهبود عملکرد ل در اين بخش ابتدا ساختار پیشنهادي مركز پژوهشمجلس است. به همین دلی

شود و سپس مهمترين احکام قانوني كه نیازمند توجه ويژه كمیسیون اقتصادي نظارتي كمیسیون ارائه مي

 طلبد، معرفي خواهد شد.است و پیگیري نظارتي اين كمیسیون را مي

تقنیني  ي كاري و ارتقاي عملکردهااولويتي در تعیین ها اثر مفیدامید است اين مجموعه گزارش

 ي مجلس شوراي اسالمي در دوره يازدهم داشته باشد.هاكمیسیونو نظارتي 

 

 مقدمه

مركز ثقل »ها، در متون معتبر مطالعات قانونگذاري، اين اجماع نظر شکل گرفته است كه كمیسیون

نظر در صحن علني ، گرچه بحث و تبادل تربارت دقیقبه ع 1شوند.محسوب مي« هاي قانونگذارانهفعالیت

ها انجام وبیش از طريق كمیسیونشان را كمها وظايفهمه پارلمان»توان گفت گیرد، اما ميصورت مي

نظران حوزه پارلماني و قانونگذاري، رو، امروزه يکي از موضوعات اصلي مورد توجه صاحبايناز 2.«دهندمي

ها و ارائه راهکارهايي براي ارتقاي كارآمدي و تأثیرگذاري رد، تركیب و... كمیسیونتحلیل ساختار، كارك

 بیشتر آن در فرايند نظارتي و تقنیني است. 

ها، تبیین كرد. به طور كلي، سه كاركرد توان متناظر با كاركردهاي پارلمانها را ميكاركردهاي كمیسیون

چنانکه در ادامه خواهد  3كاركرد نظارتي.و  كاركرد قانونگذاري ،اصلي پارلمان عبارتند از: كاركرد نمايندگي

 هاي تخصصي قرار دارد.عهده كمیسیونآمد، بار اصلي ايفاي دو كاركرد اخیر، بر

 اهكمیسیون 4«.ترندراستي قانونگذاراني در ابعاد كوچكبه»ها خصوص كاركرد قانونگذاري، كمیسیوندر

 تصمیم پیشنهاد و اصالحیه ارائه اطالعات، كسب لوايح، بررسي ازجمله ختلفيم وظايف ،قانونگذاري فرايند در

 5،«پارلماندستور كار »تنظیم خصوص ابتکار قانونگذاري، اختیار . دردارند برعهده را علني صحن به نهايي

 ايحلواِعمال اصالحات در اختیار پیشنهاد قانون يا . همچنین شودمحسوب ميها كمیسیونمنبع مهم قدرت 

 كه هنگاميحائز اهمیت است. ها بسیار ، براي امکان اجراي اختیارات قانونگذاري كمیسیونپیشنهادي

 اولويتشده توسط كمیسیون است كه در ، گزارش ارائهكندمي ارائه مجلس به را خود هايگزارش كمیسیون

شود؛ به اين مي ها محسوبونكمیسی اصلي كاركردهاي از يکي ،قانون نويسپیش دوباره تهیه. گیردمي قرار

                                                 
گفتارهايي در قانون (، حسن وكيليان )تأليف و ترجمه، در: «هاي اروپاييهاي پارلماني در دمكراسيكميسيون». كاره استروم، 1

 .178-179، صص 1390هاي مجلس شوراي اسالمي، ، تهران: مركز پژوهش)مجموعه مقاالت( و قانونگذاري

 .178. به نقل از: همان، ص 2

« وفصل تعارضات اجتماعيحل»و « بخشيعيتومشر»، «رسانيآموزش و اطالع»توان كاركردهاي . به كاركردهاي مذكور مي3

تهران: مركز  هاي داخلي در نظارت پارلماني )مطالعه تطبيقي(،نقش كميسيونرا نيز افزود؛ ر. ك: محمدحسين زارعي، 
 .18-30، صص1389شوراي اسالمي،  اي مجلسهپژوهش

 .209. استروم، پيشين، ص 4

5. Legislative agenda  
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. معذورند قانون جزئیات در نظر تبادل و بحث از ،و گستردگي وسعت دلیلبه هاپارلمان علني صحن كهدلیل 

هاي ها از اين اختیارات و كیفیت اِعمال آنها، در نظامگرچه بايد تأكید كرد دامنه برخورداري كمیسیون

  1ويژه روابط قواي مقننه و مجريه، متفاوت است.حسب قانون اساسي و بهقانونگذاري بر

، به توصیه قابل «كار كمتر در صحن علني و كار بیشتر در كمیسیون»از سوي ديگر، امروزه توصیه 

هاي قانونگذاري تبديل شده است. اغلب، صحن علني زمان بسیار كوتاهي قبول و اجرا شده در بیشتر نظام

ها، مذاكرات و مباحث نین مذاكره آن در اختیار دارد. بیشتر وقتنويس اليحه و همچبراي بررسي پیش

ترتیب، تر در كمیسیون اتفاق افتاده است و بدينمطرح شده در صحن علني، تکرار چیزي است كه پیش

در كمیسیون بررسي يا رد شده است. اما  شود،كه در صحن علني پیشنهاد مي بسیاري اوقات اصالحاتي

 معايبي داراي كمیسیون،نظر بهجاي اعتماد و اتکا ، بهعلني صحن در قانون اصالحه تر اينکاز همه مهم

 بدون اصالحات كه زماني ويژهبه ،علني صحن مذاكرات»نويسد: نظران ميكه يکي از صاحب؛ چناناست

 از معدودي عده وضعیتي، چنین در. است فني و گیروقت بسیار باشد، شده بررسي كمیسیون در بحث

 خالي آوريرعب طوربه مجلس و كنندمي مشاركت بحث در دارند، تخصص مطروحه موضوع در كه ااعض

ها را براي اي از راهکارها و رويهنظران، مجموعهبر اين اساس است كه بسیاري از صاحب 2.«رسدمي نظربه

كارشناسي سو و تمركز بیشتر بر نظرات و توان كاهش مداخالت صحن علني در قانونگذاري از يك

 3دهند.هاي تخصصي از سوي ديگر، پیشنهاد ميكمیسیون

كاركرد نظارتي  كنند،طور خاص نقشي مهم در آن ايفا ميها بهاما كاركرد ديگري كه كمیسیون

 4گیرد.ها صورت ميواقع، كاركرد نظارتي و تأثیر بر عملکرد اجزاي قوه مجريه، از طريق كمیسیوناست. در

هاي دولتي تشکیل شده هاي تخصصي پارلماني، معموالً متناظر با هر يك از وزارتخانهیونرو، كمیساز اين

توان گفت قابلیت پارلمان نتیجه، ميعهده دارند. درو نظارت بر عملکرد وزير و ديگر مقامات مسئول را بر

 گردد.هاي تخصصي باز ميدر اِعمال صالحیت خود در حوزه نظارت، به قابلیت كمیسیون

هاي كمیسیون براي آنکه بتواند به نحو شايسته از عهده كاركرد نظارتي خود برآيد، بايد از ويژگي

ترين ويژگي، تخصص اعضاي كمیسیون خاصي از حیث ساختار، تركیب و صالحیت، برخوردار باشد. مهم

اساسي  اطالعات است كه ركن آوري و كسبنیاز كاركرد جمعدر موضوع مرتبط است. اين تخصص، پیش

ين ديدگاه بر اين نکته شود. ابراي ايفاي مناسب كاركرد نظارت ـ و همچنین قانونگذاري ـ محسوب مي

آوري و كسب اطالعات موفق خواهد كند كه كمیسیون صرفاً در صورتي در ايفاي كاركرد جمعتأكید مي

تخصصي الزم، بتوانند  ها و مدارج علمي وبود، كه اعضاي كمیسیون به سبب برخوردار بودن از آموزش

                                                 
 .220-226. ر. ك.: همان، صص 1
 .289-288، در: وكيليان، پيشين، ص «هاي تقنيني پارلمانارتقاي كارآمدي رويه». كوئن جي. مويل، 2
 .288-296. ر. ك.: همان، 3
هاي مجلس شوراي ، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز پژوهشساالر قانونگذارينهادهاي مردم . ديويد ام. اولسون،4

 .137، ص 1382اسالمي، ص 
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 1از عهده ايفاي وظايف تخصصي ناظر بر عملکردهاي هر دستگاه برآيند.

با نمايندگان مجلس  1388هاي مجلس در سال هاي كارشناسان مركز پژوهشچنانکه در مصاحبه

 توان عدمها در ايفاي كاركرد نظارتي را ميبیان شده است، يکي از داليل اصلي ناكارآمدي كمیسیون

ها از تخصص، تجربه و آشنايي كافي با موضوعات مطرح شده در كمیسیون برخورداري اعضاي كمیسیون

دانست. يکي از پیشنهادهايي كه براي رفع اين نقیصه مطرح شد، آن بود كه سازوكاري طراحي شود تا 

 2اي آنان صورت گیرد.ها با توجه به تخصص و تجربه حرفهتوزيع نمايندگان در كمیسیون

ي و توان ها بايد براي ايفاي وظايف خود، از اطالعات كافبا توجه به نکات مطرح شده، كمیسیون

نظارتي  وهاي پیشنهادي در امور تقنیني رو، اولويتكارشناسي الزم برخوردار باشند. در گزارش پیش

ست. هدف اشده هاي پیشین قانونگذاري، احصا كمیسیون اقتصادي، با توجه به سابقه هر موضوع در دوره

دي كشور خصوص مسائل اقتصااصلي، ارائه مشاوره به كمیسیون اقتصادي مجلس در دوره تقنیني آتي در

ترديد، دستور رسد بايد در دستور كار كمیسیون مذكور قرار گیرد. بيمينظر بههايي است كه و اولويت

وقي و حقیقي ها در محیط حقلئاو ايدها كار هر كمیسیون بايد بر مبناي آگاهي از وضعیت موجود، نقصان

هاي مجلس، هاي صورت گرفته در مركز پژوهشباشد. در اين راستا، تالش شده با ارجاع به پژوهش

 هاي مطرح شده، موجه و مستدل شود.اولويت

انجام  كمیسیون اقتصادي براي»نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ( قانون آيین48اساس ماده )بر

نامه آيینط اينبازرگاني داخلي، بازرگاني خارجي مطابق ضواب ي،يدر محدوده اقتصاد و دارا وظايف محوله

هاي تخصصي مجلس وظايف و اختیارات كمیسیون ،( همان قانون45در ماده ). شده است« تشکیل

 :شرح ذيل استشوراي اسالمي )شامل كمیسیون اقتصادي( به

 ؛اسالمي شوراي آن به مجلسش ارجاعي و گزار لوايح ها وبررسي طرح .1

 ها،ها و لوايح و همچنین تصويب دائمى اساسنامه سازمانبررسى و تصويب آزمايشى طرح. 2

ه آنها باساسى  ( قانون85ها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه طبق اصل هشتاد و پنجم )شركت

 «گرددمحول مى

 ؛هاي تحقیق و تفحصرسیدگي به درخواست .3

 ؛جمهور و وزيرانرسیدگي به سؤال نمايندگان از رئیس .4

 ؛تلفیق یونبررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه ساالنه و گزارش آن به كمیس .5

از  ارتيهاي عملکردي و نظوكیف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارشكسب اطالع از كمّ .6

 ؛ربطي ذيهاقوانین مربوط به دستگاه ياجرا

                                                 
 . 186 -187. استروم، پيشين، ص 1

 .304. زارعي، پيشين، ص 2
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خصوص قوانین به يو نحوه اجرا هااجرايي دستگاه خصوص امورتهیه گزارش موردي و ساالنه در .7

مثبت، منفي و پیشنهاد نحوه اصالح آن و تقديم گزارش  قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و ارائه نکات

 ؛قرائت برايبه مجلس 

اري و ساير قانونگذ كاركرد ( مربوط به5( و )2(، )1شود كه موارد )با مرور اين موارد مشاهده مي

فاد قانوني در مبايد از اين با توجه به اينکه  نظارت مجلس شوراي اسالمي است. كاركرد موارد مربوط به

ترين قوانین ابتدا مهم در ادامه ،هاي كمیسیون اقتصادي مجلس يازدهم بهره بردطراحي اهداف و برنامه

 شوداختصار معرفي ميهاي كاري كمیسیون اقتصادي بهمرتبط با حوزه هاي دولتيهترين دستگاو نیز مهم

 نینهمچ و اجراي كاركردهاي قانونگذاري و نظارت كمیسیونپیشنهادهايي در مورد ساختار  و سپس

 شود.يك ارائه ميهاي هراولويت

 

  اقتصادي كمیسیون هاي كاريحوزه با مرتبط قوانین. 1

 با بايد ،كمیسیون اين در خود نمايندگي وظیفه بهتر اجراي براي اقتصادي كمیسیون عضو نمايندگان

 .باشند مؤثرتر ،نظارت و قانونگذاريكاركرد  دو هر در بتوانند تا باشند آشنا حوزه اين جاري قوانین

 :است زير شرح به اقتصاد حوزه اصلي قوانیناي از گزيده

  «(1396 -1400) ...توسعه ششم پنجساله برنامه قانون» 

  «هاي توسعه كشورقانون احکام دائمي برنامه» 

  «آن 2و  1هاي قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقیه» 

  «پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع تولید رقابت» 

  «قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني» 

  «كشور بانکي و پولي قانون» 

  «ربا بدون بانکي عملیات قانون» 

  «ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون» 

  «(44) اصل كلي يهاسیاست اجراي تسهیلمنظور به جديد مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون 

 «ياساس قانون

  «گريبیمه و ايران مركزي بیمه تأسیس قانون» 

  «ثالث شخص مقابل در زمیني موتوري نقلیه وسايل دارندگان مدني مسئولیت اجباري بیمه نقانو» 

  «بودجه و برنامه قانون» 

  «و اصالحات آن« كشور عمومي محاسبات قانون 

  «و اصالحات آن« مستقیم هايمالیات قانون 
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  «افزوده ارزش بر مالیات قانون» 

  «هاقانون هدفمند كردن يارانه» 

  «و اصالحات آن« وارادت و صادرات قرراتم قانون 

  «ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون» 

  «نايرا اسالمي جمهوري صنعتي – تجاري آزاد مناطق اداره چگونگي قانون» 

  «نايرا اسالمي جمهوري اقتصادي ويژه طقامن اداره و تشکیل قانون» 

  «كشور صنفي نظام قانون» 

  «كاروكسب محیط مستمر بهبود قانون» 

  «و اصالحات آن« اساسي قانون (44) چهارم و چهل اصل كلي يهاسیاست ياجرا قانون 

  «خارجي گذاريسرمايه حمايت و تشويق قانون» 

  «بنیاندانش هايشركت از حمايت قانون» 

  «ايران اسالمي جمهوري كار قانون» 

  «منابع از فادهاست با عشايري و روستايي مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون 

 «ملي توسعه صندوق

  «ايران اسالمي جمهوري اقتصاد تعاون بخش قانون» 

  «ايران اسالمي جمهوري معادن و صنايعو  بازرگاني اتاق قانون» 

  «و اصالحات آن« غیردولتي عمومي سساتؤم و نهادها فهرست قانون 

  «يمقاومت اقتصاد كلي يهاسیاست پیگیري نحوه قانون» 

 

 اقتصادي كمیسیون كاري هايهاي مرتبط با حوزهتع و هیئها، شوراها، مجامدستگاه. 2

كه  اجرايي دستگاه پنج توان دريافت كه، مياقتصادي كمیسیون هاي كاريحوزه ترينبا مروري بر مهم

 خطیرتري و ترمرتبط تر،گسترده فعالیت حوزه داراي بیشترين میزان ارتباط را با اين كمیسیون داشته و

 ؛بودجه و برنامه سازمان( ج ؛مركزي بانك( ب ؛دارايي و اقتصادي امور وزارت( الف :از عبارتند كه دارند

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت( ـه و ؛اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت( د

 نقش هبیم و بورس ها،بانك طريق از اعتباري و پولي سیاست در دارايي و اقتصادي امور وزارت

 مديريت و است مؤثر داري كل كشورخزانه و مالیات به واسطه سازمان امور مالي سیاست در و دارد مهمي

همچنین معاونت اقتصادي  .دارد عهدهبر را غیره و اقتصاد شوراي يدبیر و خارجي گذاريسرمايه و گمرك

، هم «وكارهبود محیط كسبيش و بمركز ملي مطالعات، پا»وزارت مذكور، با تأسیس نهادي با عنوان 
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عنوان نهاد مسئول و هم به« وكارزدايي و تسهیل صدور مجوزهاي كسبمقررات هیئت»عنوان دبیرخانه به

وكار، وكار و ديگر راهکارهاي بهبود محیط كسبالمللي كسبهاي بیندر ارتقاي رتبه ايران در شاخص

 1( قانون برنامه ششم توسعه(.22ماده )« الف»كند )در راستاي اجراي بند فعالیت مي

 اري،اعتب و پولي يهاسیاست اجراي و تنظیم مسئول بانکي، و پولي قانون اساسبر مركزي بانك

با توجه  .ستطال و ارزي معامالت و بانکي نظام بر نظارت ها،پرداخت موازنه و پول ارزش حفظ و انتشار

هاي اخیر، مقررات وضعیت نامناسب نظام بانکي در سال محور بودن تأمین مالي در اقتصاد ايران وبه بانك

 ي بانك مركزي اثر قابل توجهي بر بخش واقعي اقتصاد دارد.هاسیاستو 

 بلندمدت هايرنامهببر  مستمر نظارت و تدوين مسئول ،بودجه و برنامه قانون اساسبر، بودجه و برنامه سازمان

 و يياكار شیابيارز نیز و آماري هايبرنامه و هاروش كردن هماهنگ بودجه، تنظیم و تهیه مسئول نیز و عمراني و

 وده است.نیز ب مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد دبیر ي اخیر،هاسال در و بوده اجرايي هايدستگاه عملکرد

دبیر تبه  1397شايان ذكر است شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه كه در ابتداي سال 

يي، رئیس كل ري تشکیل شد، عالوه بر سران سه قوه، متشکل از وزير امور اقتصادي و دارامقام معظم رهب

 زوده است.بانك مركزي و رئیس سازمان برنامه است. لذا اين شأن جديد نیز بر اهمیت اين سه نهاد اف

 و الاشتغي راهبردها و هاسیاست نییتع درشي كه نق به توجه با اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت

 أمینت نظام بسط و جامعه آحادي براي زندگ حداقل نیمأتمنظور بهي زيربرنامه وي استگذاریس نیز

 .است ويژه اهمیت زئحا مجلس اقتصادي كمیسیون براي دارد، چنداليه اجتماعي

 يهاسیاستها و اولويت تدوين در ي كهوظايف به توجه با تجارت و معدن صنعت، وزارتنهايت در

 بخش هايتشکل بر نظارت و داخلي و خارجي بازرگاني مديريت نیز و كشور معدني و نعتيص توسعه

 .باشد داشته كمیسیون اين با وثیقي ارتباط بايددارد،  خصوصي

 ستا ذكر قابل) است ح زيرشربه ،اقتصادي كمیسیونكاري  يهاموضوع با مرتبط نهادهاي ساير

 :گردد(باز مي اقتصادي كمیسیون منتخب هاياولويت و هاموضوع به نهادها اين كاهش يا افزايش

  ايران بهادار اوراق و بورس سازمان،  

  ايران اسالمي جمهوري مركزي بیمه، 

  كشور مالیاتي امور سازمان، 

  ايران اسالمي جمهوري گمرك، 

  رقابت شوراي، 

  سازيخصوصي سازمان، 

  ايران فني هايكمك و خارجي گذاريسرمايه سازمان، 

                                                 
 تصويب به 26/4/1396مورخ  «كشور وكاركسب محيط پايش ملي مركز توسعه و استقرار دستورالعمل» عنوان با ايمصوبه. 1

 .است رسيدهی به تصويب مقاومت اقتصاد یفرمانده ادست
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  تملیکي اموال فروش و آوريجمع سازمان،  

  اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عالي شوراي دبیرخانه، 

  كنندگانتولید و كنندگانمصرف از حمايت سازمان، 

  ايران بازرگانان و اصناف امور مركز، 

  ايران تجارت توسعه سازمان، 

  صادرات ضمانت صندوق، 

  (روايد) ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان، 

  (ايمیدرو) ايران معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان، 

  ايران صنعتي هايشهرك و كوچك صنايع سازمان، 

  كوچك صنايع گذاريسرمايه ضمانت صندوق، 

  اسالمي جمهوري الملليبین هاينمايشگاه سهامي شركت، 

  اجتماعي تأمین سازمان، 

  كشوري بازنشستگي صندوق، 

  يرانا آمار مركز، 

  هايارانه هدفمندسازي سازمان، 

  جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت، 

  ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق، 

  ايران تعاون اتاق، 

  ايران اصناف اتاق، 

  ارز و كاال قاچاق با مبارزه ستاد، 

  خارجه وزارت اقتصادي معاونت، 

  ملي توسعه صندوق، 

  یشرفتپ ايراني اسالمي الگوي مركز. 

 جملهاز تصادياق كالن اهداف نیز و اقتصادي توسعه به دستیابي براي اينکه به توجه با است ذكر قابل

 ديگر هايارتخانهوز ، برخيداشت توجه تولیدي توان بهبود به بايد ،نابرابري و تورم كاهش و اشتغال افزايش

 ،كنندمي براي تداوم تولید را فراهم ي ضروريهازيرساخت يا بوده يتولید هايمتولي برخي بخش يا كه

 :گیرند. از جملهكاري كمیسیون اقتصادي قرار مي هايصورت غیرمستقیم در حیطه موضوعبه نیز

 ،(دارويي صنايع) درمان و بهداشت وزارت -

 ،(IT صنايع و هازيرساخت) اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت -
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 ،(فناوري و آموزشي يهاسیاست) فناوري و تحقیقات علوم، وزارت -

 ،(اقتصادي بخش به دفاعي هايفناوري سرريز) دفاع وزارت -

 ،(اقتصادي هايپذيريآسیب كاهش و كشاورزي محصوالت تجارت و تولید) جهادكشاورزي وزارت -

 ،(فرهنگي صنايع) اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت -

 فني تخدما صادرات نیز ي تجديدپذير وهاانرژي و برق و آب تأمین هايزيرساخت) نیرو وزارت -

 ،(مهندسي و

 ،(سازيخصوصي) جوانان و ورزش وزارت -

 ،(ايحرفه و فني هايمهارت و آموزشي يهاسیاست) پرورش و آموزش وزارت -

 .(مربوطه صنايع توسعه) دستي صنايع و گردشگري فرهنگي، میراث وزارت -

ا كمیسیون هايي نیز مرتبط بهیئت، شوراها، مجامع و هايي كه در باال عنوان شدعالوه بر دستگاه

ظر نظارت و ناقتصادي وجود دارند كه عضو يا اعضايي از كمیسیون اقتصادي در آنها عضويت دارد كه از 

ها در هیئتهاي كاري كمیسیون داراي اهمیت هستند. فهرست اين شوراها، مجامع و ارتباط با حوزه

 نوني و... آمده است.جدول زير به همراه مستند قا

 

 آنها ناظر دارد  ها و شوراهایي كه كمیسیون اقتصادي درتهیئ فهرست اسامي مجامع، .1 جدول

رد
ف

ی
 

 ها وهیئتعنوان شوراها، مجامع و 

 قانون موضوع انتخاب ناظر یا عضو

عضو یا 

 ناظر
 دبیر رئیس كل حق رأي

1  

 نظارت اندوخته اسکناس هیئت

 

 انوني اصالح قانون پولي و( اليحه ق4( بند)1جزء )

 بانکي كشور 

 شوراي انقالب 18/12/1358مصوب 

 دارد عضو
رئیس كل بانك 

 مركزي
** 

2  

 و اعتبارپول  شوراي

 

 برنامه ششم توسعه( قانون 15ماده )

 21/12/1395مصوب  

رئیس كل بانك  ندارد ناظر

 مركزي
** 

3  

 شوراي اقتصاد

 

يت و لغو ( قانون عضو1) ماده «ب»بند  «2»جزء 

عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از 

ها مصوب هیئتشوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير 

15/6/1393  

 ندارد ناظر
معاون اول 

 جمهوررئیس
** 

4  

 نظارت بر اقدامات سازمان امور مالیاتي

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب37ماده )

17/2/1387 

 ندارد ناظر
اقتصاد و وزير 

 ييدارا
** 
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رد
ف

ی
 

 ها وهیئتعنوان شوراها، مجامع و 

 قانون موضوع انتخاب ناظر یا عضو

عضو یا 

 ناظر
 دبیر رئیس كل حق رأي

5  

 و تحويل اوراق بهادار چاپ بر نظارتهیئت 

 

 1/6/1366مصوب عمومي  محاسبات ( قانون46ماده ) 

 دارد عضو
و  وزير اقتصاد

 ييدارا
** 

6  

 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار

 

( قانون عضويت و لغو 1ماده ) «ب»بند  «3»جزء 

در برخي از  عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

ها مصوب هیئتشوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير 

15/6/1393  

 ندارد ناظر
و  وزير اقتصاد

 ييدارا
 رئیس سازمان

7  

 امناء صندوق توسعه ملي هیئت

 

( قانون احکام دائمي 16ماده ) «پ »بند «9»جزء 

 هاي توسعه كشوربرنامه

 10/11/1395مصوب 

 جمهور رئیس دارد عضو
مان رئیس ساز

 بودجه برنامه و

8  
 شوراي مركزي زكات

 8/8/1390( قانون زكات مصوب 1ماده ) «ذ»بند 
 ندارد ناظر

نماينده 

در فقیه ولي

 شورا

رئیس كمیته امداد 

امام خمیني )ره( 

عنوان قائم مقام و هب

 دبیر

9  

( قانون 44) هاي كلي اصلشوراي عالي اجراي سیاست

 اساسي

هاي كلي راي سیاست( قانون اج41) ماده «14» بند

 8/11/1386( قانون اساسي مصوب 44) اصل

 دارد عضو
رئیس جمهور يا 

 معاون اول

وزير امور اقتصادي 

 و دارايي

10  

هاي دولتي به بخش هها و بنگاواگذاري فعالیت هیئت

  غیردولتي

هاي كلي ( قانون اجراي سیاست39) ماده «5» بند

 8/11/1386قانون اساسي مصوب  (44)اصل 

 ندارد ظرنا

وزير امور 

اقتصادي و 

 دارايي

در  هیئتدبیرخانه 

سازمان 

 سازيخصوصي

11  

 شوراي رقابت

 

( قانون اجراي 53ماده ) «الف»بند  «1»جزء 

( قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل)سیاست

 مجلس 8/11/1386

 ندارد ناظر

ازبین 

نظران صاحب

 اقتصادي عضو

شورا، با 

پیشنهاد اعضا و 

حکم 

 ورجمهرئیس

** 

12  

 شوراي فقهي

 

 ( قانون برنامه ششم توسعه 16ماده )

 21/12/1395مصوب  

 ** ** ندارد عضو ناظر



 

 ___________________________________________________________  
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رد
ف

ی
 

 ها وهیئتعنوان شوراها، مجامع و 

 قانون موضوع انتخاب ناظر یا عضو

عضو یا 

 ناظر
 دبیر رئیس كل حق رأي

13  

 شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

 

ماده  «15»و  «14»، «13»، «12»،  «11»بندهاي 

 ( قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه كشور12)

 10/11/1395مصوب 

 دارد عضو

وزير امور 

و اقتصادي 

 دارايي

رئیس اتاق 

بازرگاني،صنايع، 

معادن و كشاورزي 

 ايران

14  

قانون احکام دائمي  (12)موضوع ماده  هكمیت

 هاي توسعه كشوربرنامه

 

هاي ( قانون احکام دائمي برنامه12ماده ) «ب»بند 

 توسعه كشور

 10/11/1395مصوب  

 دارد عضو

وزير امور 

اقتصادي و 

 دارايي

رئیس اتاق 

يع، بازرگاني، صنا

 يمعادن و كشاورز

 ايران

15  

زدايي و تسهیل صدور مجوزهاي مقررات هیئت

 وكاركسب

 

قانون رفع موانع تولید  (57ماده ) «3»تبصره 

 پذير و ارتقاي نظام مالي كشوررقابت

 01/02/1394مصوب 

 دارد عضو

وزير امور 

اقتصادي و 

 دارايي

** 

16  

 عالي نظارت قانون نظام صنفي كشور هیئت

 

( قانون اصالح قانون نظام صنفي 37ماده ) «ژ»بند 

 12/6/1392كشور مصوب 

 ندارد* عضو ناظر
وزير صنعت، 

 معدن، تجارت
** 

17  

و  ييشوراي عالي مقابله و پیشگیري از جرائم پولشو

 سميترور يمال نیتأم

 

صوب ( قانون اصالح قانون مبارزه با پولشويي م4ماده )

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/10/1397

 ندارد رناظ

وزير امور 

اقتصادي و 

 دارايي

شورا در  رخانهیدب

وزارت امور 

 ييو دارا ياقتصاد

18  

 شوراي عالي بیمه

 

( قانون عضويت و لغو 1) ماده «ب»بند  «1»جزء 

عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از 

ها مصوب هیئتشوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير 

15/6/1393 

 ندارد ناظر
رئیس كل بیمه 

 مركزي ايران
** 

 .در قانون تعیین نشده است **

 

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________ 
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 یازدهم مجلس اقتصادي كمیسیون قانونگذاري كاركرد. 3

هاي تقنیني مجلس شوراي اسالمي در دوره اصلي هاياشتغالامور اقتصادي، يکي از  صخصودر قانونگذاري

صرف شده است.  اقتصادي هايموضوع، براي مختلف بوده است و حجم قابل توجهي از وقت و توان مجالس

 قانون 2721 مجموع از دهد،مي نشان مجلس هايپژوهش مركز در شده انجام مطالعات از يکي كهطوريبه

استخراج  1«مهم قانون» عنوان به توانمي را قانون 608 تقنیني، هشتم تا اول هايدوره در شده تصويب

 طول در ترتیب،بدينتوان قوانین مهم اقتصادي دانست. هم را ميقانون م 608قانون از بین  208كرد. 

 .است داشته اختصاص اقتصادي امور به ،مهم قوانین از درصد 34 قانونگذاري، دوره هشت

سنگین و پراهمیتي را در راستاي اجراي  نونگذاري در حوزه اقتصادي، وظايفطبعاً اين حجم قا

دهد. عهده كمیسیون اقتصادي مجلس قرار ميبرنامه داخلي، ( قانون آيین45وظايف مندرج در ماده )

بررسي موارد ارجاعي از نامه داخلي مجلس )( قانون آيین45ماده ) «5»در مورد بند شايان ذكر است 

اي هبا توجه به اينکه اليحه برنامه تلفیق(، انه و گزارش آن به كمیسیونیلوايح برنامه توسعه و بودجه سال

دولت ارائه شده و وي س( از 1351بر قانون برنامه و بودجه )مصوب مبتنيهاي سنواتي جهتوسعه و بود

گذاري نیازمند اولويت ،شوداحکام مربوط به هر كمیسیون تخصصي به آن كمیسیون ارجاع داده مي

بررسى نامه داخلي مجلس )( قانون آيین45ماده ) «2»مجزاي كمیسیون اقتصادي نیست. در مورد بند 

طبق اصل ... هاها و لوايح و همچنین تصويب دائمى اساسنامه سازمانتصويب آزمايشى طرح و

اي باقي مانده كه كمتر حوزه ،قانونگذاري كشور سابقه نیز با توجه به (اساسى ( قانون85پنجم )وهشتاد

قانون اساسي  تادوپنجمهشتوان با استفاده از اصل نتیجه ميدرو باشد كنون قانوني نداشته تاكشور در آنها 

 ها يا لوايح اقدام كرد.به اجراي آزمايشي آن طرح

هاي تخصصي كه وظايف و اختیارات كمیسیون( قانون مذكور، يعني 45ماده ) «1»در مورد بند 

هاي اولويت ،است« اسالمي شوراي آن به مجلس ارجاعي و گزارش لوايح ها وطرح بررسي»مربوط به 

 : شودمجلس يازدهم، ذيل دو دسته ارائه مي كمیسیون اقتصاديپیشنهادي براي 

هاي حوزه اقتصاد كه در مجلس دهم مورد بررسي بوده اما بررسي و تصويب آنها لوايح و طرح  .1

 ؛ به پايان نرسیده و نیازمند استمرار و تکمیل فرايند قانونگذاري در مجلس يازدهم است

 هاي مركز نیازمند قانونگذاري است.هشمواردي كه از ديد كارشناسان مركز پژو  .2

 

                                                 
. در مطالعه صورت گرفته، با روشي سلبي، قوانين غير از قوانين اصالحي، الحاقي، تفسيري، تمديدي و همچنين قوانين 1

ري، فاطمه عنوان قوانين مهم در نظر گرفته شده است؛ ر. ك.: احمد مركزمالميالمللي، بههاي بينمربوط به اسناد و توافق
 حوزه در اسالمي شوراي مجلس قانونگذاري دوره هشت از تصويري»غياثي، زاده، موسي شهبازيسعيد حاتمي عزيزخاني،

 دفتر، اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،(دوم ويرايش ـ اول گزارش)(« 1391 خرداد 6 تا 1359 خرداد 7) اقتصاد
 .6-8، صص 1395 ديبهشتار ،14358 مسلسل شماره ،اقتصادي مطالعات



 

 ___________________________________________________________  
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 دهم مجلس از ماندهباقي لوایح و هاطرح. 1-3

 اشاره كرد: زير توان به مواردها و لوايح باقي مانده از مجلس دهم ميدر زمینه طرح

 يهاثبتره )شما «اليحه اصالح قانوني پولي و بانکي»و « طرح بانکداري جمهوري اسالمي ايران» .1

ك دهه اصالح نظام بانکي است كه حداقل ي ،هاي اصلي كشوراولويت جملهاز: (328 ،317 ،435 ،165

، به اوايل دهه اصالح كلي قوانین نظام بانکيمنظور بهفرايند تدوين لوايح  گذرد.از ضرورت اصالح آن مي

انون الح قاصمنظور بههايي گردد كه اين لوايح هرگز به مجلس ارسال نشد. تدوين طرحبازمي 1380

لس نهم و نه در پولي و بانکي نیز، از مجلس نهم آغاز شد اما نه در مج نعملیات بانکي بدون ربا و قانو

 مجلس دهم به سرانجام نرسید. 

ا قاچاق همواره يکي موضوع مبارزه ب: (97)شماره ثبت  «ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون اصالح حهيال». 2

ائیه ارسال اد كشور بوده است. اين اليحه در صحن علني متوقف شد و به قوه قضاز چند موضوع مهم در اقتص

ها و وهشعمال شده و توسط كارگروهي متشکل از نماينده مركز پژاصالحات قوه قضائیه در آن اِ سپسشد. 

تواند وره، مينهايي و به صحن علني ارسال شد. اليحه مزبور در صورت عدم تصويب نهايي در اين د ،هادستگاه

 .ردیگ قرار نظر مد شده، انجام قبالً آن يكارشناس كار عمده كه ازدهمي مجلس يهاعنوان يکي از اولويتبه

ه از منابع طرح اصالح قانون حمايت از توسعه اشتغال در مناطق روستايي و عشايري با استفاد» .3

است،  هايياشکال حاوي ولي ،در حال اجرا است مذكور قانون: (626ثبت )شماره « صندوق توسعه ملي

 يافته، نامشخص بودن نحوهتخصیصخصوص منابع درجمله فقدان سازوكار پاسخگويي و شفافیت از

 ده است.كه در اين طرح برخي از آنها رفع شاستفاده از منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت و... 

ماره )شز شوراي نگهبان(، )اعاده شده ا «اليحه تأسیس صندوق بیمه همگاني حوادث طبیعي» .5

ريزي در مورد نحوه در كشور و نبود انسجام و برنامه متعدد توجه به رخدادهاي طبیعي با: (24ثبت 

شوراي نگهبان در  هاييرادارفع  تدوين اين اليحه در دستور قرار گرفته بود. ،ي واردههاتأمین خسارت

 از اولويت زيادي برخوردار است. اين اليحهمورد 

، «داران خردحمايت از سهاممنظور بهاليحه اصالح اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت » .6

قاي رتبه ارت روز كردن موادي از قانون تجارت و همچنینبهمنظور بهمذكور  اليحه: (710ثبت )شماره 

نیازمند  اليحهالبته متن اين  بانك جهاني ارائه شده است. «وكارسهولت انجام كسب» ايران در شاخص

تبه ايران ركه بیش از تمركز بر رفع مشکالت داخلي، ناظر به ارتقاي چرابررسي كارشناسي مجدد است، 

 در شاخص بانك جهاني نگاشته شده است.

 

 اقتصادي كمیسیون گذارينقانو هاياولویت. 2-3

ذاري است و به كمیسیون نیازمند قانونگ مجلسهاي كارشناسان مركز پژوهش نظر كه از در ادامه، مواردي

 .داليل توجیهي آنها در هر بند بیان شده است فهرست شده و ،شودمياقتصادي مربوط 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________ 
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 بانکي نظام قوانین اصالح. 1-2-3

جلس اين اصالح قوانین پولي و بانکي همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر م

ح جامع طر»ها در قالب اواخر دوره دهم نیز اين تالشدر . موضوع با شدت بیشتري پیگیري شده است

ستور دكه كلیات آن به تصويب صحن علني رسید، در شور دوم در  «بانکداري جمهوري اسالمي ايران

 كمیسیون اقتصادي قرار گرفت. 

از يکي گرفته  نشئتاين ضرورت،  .اولويت اين است كه دولت اليحه ارائه دهد ،هاييموضوعچنین در 

اصول قانونگذاري است؛ به اين شرح كه اتکاي پارلمان در قانونگذاري، بايد بر لوايح ارائه شده از سوي از 

« اليحه ـ بنیان»نظران، اصل ابتکار تقنیني از طريق اليحه يا قوه مجريه باشد. به طوري كه يکي از صاحب

درصد قوانین از سوي قوه  90تکار نامیده است؛ به اين معنا كه اب« درصد 90قاعده »بودن قانونگذاري را 

داليل متعددي براي اين اصل )يا قاعده(  1شود.هايش نائل ميدرصد خواسته 90مجريه است و اين قوه به 

هاي اجرايي، جمله برخورداري از بوروكراسي گسترده و توان و امکانات كارشناسي در دستگاهوجود دارد؛ از 

 هاي اطالعاتي الزم. اشتن بانكو دسترسي به اطالعات و در اختیار د

هاي اخیر، اصل يا قاعده مذكور نقض شده است. براي نمونه، در مجلس ويژه در دورهاما در ايران، به

 2اليحه به مجلس تقديم شده است. 223طرح در مقابل  471پیشنهاد تقنیني،  686نهم، از مجموع 

اصل اولويت ابتکار قانونگذاري از طريق  مروري بر عملکرد مجلس دهم نیز نشانگر آن است كه نقض

ها در مقابل معدودي اليحه، در مجلس دهم نیز با شدت بیشتري ادامه يافته است و حجم عظیمي از طرح

 ها و صحن علني قرار دارد.از لوايح، در انتظار رسیدگي در كمیسیون

 تبیین براي تواندمي داليل، نآ از يکي اما. است متعدد ايران تقنیني نظام در مذكور اصل نقض داليل

از  ستا عبارت دلیل، اين. شود گرفته كار به اليحه، جاي به بانکداري، موضوع خصوصدرارائه طرح  علت

در حال حاضر در نظام حقوقي، حجم انبوهي از قوانین و مقررات راجع . «قانوني وظايف انجام در دولت تعلل»

ـ كه آخرين ويرايش آن  3«مجموعه پولي و بانکي»نمونه، در  برايپولي و بانکي وجود دارد.  هايموضوعبه 

ـ مجموعاً احکامي از  1383در سال  پولي و بانکي استخراج  هايموضوعقانون راجع به  169منتشر شده است 

اساسنامه درخصوص اين موضوع در  15و  نامهتصويب 50نامه، آيین 62شده است. همچنین احکامي از 

است،  1383با توجه به آنکه آمار مذكور از قوانین و مقررات مربوط به سال  4رج شده است.مجموعه مذكور د

 شدت افزايش يافته است. سال اخیر در اين حوزه، به 15بديهي است تعداد قوانین و مقررات در طول 

با وجود اين، به داليلي كه شرح آنها خارج از موضوع گزارش حاضر است، دولت و همچنین بانك 

                                                 
 . 207. اولسون، پيشين، ص 1
 ،راهبرد و مجلس ،«قانونگذاري ابتكار رويه منظر از ايران در قانونگذاري شناسيآسيب» ،سعيد عطار و مالميريزمرك احمد. 2

 .223ص  ،1397 زمستان نودوشش، شماره ،وپنجمبيست سال

، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح مجموعه پولي و بانكيجمهوري، ست. اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ريا3
 .1383قوانين و مقررات، 

 قانون( در انتهاي مجموعه درج شده است. 410. همچنين فهرست قوانين منسوخ در اين حوزه )4



 

 ___________________________________________________________  
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در طول سه دوره اخیر . اين در حالي است كه 1اي براي ارائه اليحه در اين خصوص نداردمركزي، انگیزه

 بنابراين، وعده ارائه اليحه قوانین نظام بانکي را به مجلس داده است. دولت مکرراً ،مجلس شوراي اسالمي

كزي و وزارت امور اقتصادي و ويژه بانك مربه ،هاي مختلفبه داليل مختلف اعم از اختالف نظر دستگاه

رغم به هاي مهم، ارائه اليحه جامع توسط دولت دور از انتظار است كما اينکهدارايي در برخي از حوزه

يك اليحه براي اصالح برخي از  در بانك مركزي و دولت، صرفاً 1380اقدامات انجام شده از ابتداي دهه 

مهمي مانند ساختار و نحوه اداره بانك  هايموضوعه فصول قوانین قبلي به مجلس ارائه شده است و ب

 ها پرداخته نشده است. مركزي، استقالل بانك مركزي از دولت و نحوه و گستردگي نظارت بر بانك

نظران هاي كارشناسي متعدد و اظهارنظر صاحبتوان بیان داشت كه مستند به گزارشمجموع ميدر

ركزي كه خود هاي ناسالم توسط بانك مر كنار تعیین تکلیف بانكاين حوزه، اصالح قوانین نظام بانکي د

 رسد.مينظر به هاي اصلي كمیسیون اقتصادينیازمند برخي ابزارهاي تقنیني است، يکي از اولويت

 مالیاتي نظام قوانین اصالح. 2-2-3

ي اخیر انجام شده هاستاني در سالاصالح قوانین مالیاتي و بسترهاي مالیاتمنظور بههاي زيادي تالش

هاي فروشگاهي و سامانه ، تصويب قانون پايانه1394هاي مستقیم در سال اصالح قانون مالیاتجمله ازاست، 

)شور  افزوده در كمیسیون )شور دوم( و صحنارزش، و تصويب اليحه مالیات بر 1398مؤديان در سال 

وضع منظور به اتي كشور، اصالح نظام مالیاتينظام مالیمتعدد هاي با توجه به چالش اول(. با اين وجود،

 اشد:ب زير محورهايحاوي بايد  است. اين اصالحات يهاي جديد مالیاتي و هوشمندسازي آن ضرورپايه

  وضع مالیات بر مجموع درآمد، 

  وضع مالیات بر عايدي سرمايه، 

  هاي مالیاتيتعديل و هدفمند كردن معافیت، 

  هوشمندسازي نظام مالیاتي، 

  ارتباط نظام مالیاتي و حمايتي، 

  وضع مالیات بر دارايي. 

 كشور آماري نظام قانون تصویب. 3-2-3

برگان هاي جمعي از خنظرات و ديدگاه برمبتنيهاي مجلس، پژوهش انجام شده در مركز پژوهش بنابر

راي رفع بان نظام آماري اير ،هاي اجرايي مرتبطداراي سوابق برجسته در نظام آماري كشور و دستگاه

 بخش مهمي از اصالحات ساختاري .نیازمند اصالحات ساختاري است ،هاي موجودها و آسیبچالش

 كند.ها كفايت نميمستلزم قانونگذاري جديد است و صرفاً بازنگري در شیوه اجرايي فعالیت ،مطلوب

                                                 
 نظام نيقوان صالحا»:  16745 مسلسل شماره مجلس، یهاپژوهش مرکز گزارش به ديکن رجوع شتريب مطالعه یبرا 1.

 «یبانک و یپول حیلوا و هاطرح با مواجهه نحوه و ابعاد یبررس: یبانک
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شرح به ،ظر با آنترين راهبردهاي اصالحي در ساختار نظام آماري مطلوب و مفاد قانوني متنامهم

 :استزير 

  آماري نظام استقالل افزايش راستاي در آمار عالي شوراي مأموريت و تركیب تغییر، 

  آمارها راعتبا و كیفیت افزايش راستاي در آماري نظام اجرايي وظايف از نظارتي وظايف تفکیك، 

  ملي آمارهاي و رسمي آمارهاي فهرست بازبیني و تعیین سازوكار تعريف، 

  آمارها بودن مرتبط میزان و آماري نیازهاي پوشش افزايش راستاي در آماري نظام تمركز كاهش 

 ،كاريموازي رفع و ريزيبرنامه نیازهاي با

  منظور به آمار مركزي نهاد توسط تخصصي آماري واحدهاي مديريت در مؤثر نقش گرفتن نظر در

 ،آماري نظام اجزاي هماهنگي افزايش

  برانكار و پاسخگويان با آماري نظام مناسب تعامل براي تنبیهي و تشويقي سازوكار تعريف. 

 يب شورايه و به تصویرا ته «كشور يحه قانون نظام آماريال» ،رانيذكر است مركز آمار ا شايان

است و  يدولت در حال بررس يون اجتماعیسیحه در حال حاضر در كمين اليآمار رسانده است. ا يعال

ن یحه خواهد بود. همچنيال يازدهم، همینمجلس به ح ارائه شده دولت ياز لوا يکيرسد يمنظر به

از  يجمع يمجلس با همکار يهاپژوهشتوسط مركز  «كشور يس طرح قانون نظام آمارينوشیپ»

و نسبت  1شده نيتدوجامع  يشناسبیآسيك بر يمبتنن طرح يا است.ه شده یكشور ته يخبرگان آمار

با توجه به نکاتي كه درخصوص اولويت ارائه اليحه . است يارینقاط قوت بس يدارا حه مركز آماريبه ال

ترجیح آن است كه نقاط قوت طرح نظام آماري، در هنگام بررسي اليحه در  نسبت به طرح بیان شد،

 كمیسیون اجتماعي دولت مد نظر قرار گیرد.

  سرمایه بازار قوانین اصالح. 4-2-3

 گرفت نتیجه توانمي دارد، عهدهبر را اقتصاد مالي تأمین درصد 90 حدود انکيب نظام اينکه به توجه با

 شركتي نيحکمرا ساختار. نیست برخوردار هاشركت مالي تأمین در مناسبي جايگاه از سرمايه بازار كه

 نبرهمی. است جدي هاياشکال داراي نیز... و بورس سازمان بورس، عالي شوراي از اعم سرمايه بازار درون

 . نیست پوشیده كسي بر حوزه اين در قوانین اصالح ضرورت اساس

 بمناس ساختار و پاسخگويي شفافیت، با همراه كارآمد سرمايه بازار يك به دستیابي براي

 صالحا ،جديد مجلس تا است الزم اقتصاد، مالي تأمین در مطلوب نقش ايفاي همچنین و گیريتصمیم

 اصالحي لوايح تهیه فرايند كه است ذكر شايان. دهد قرار اولويت در را مايهسر بازار حوزه قوانین بازنگري و

 .گیرد قرار قوانین اصالح مبناي تواندمي كه است شده ت آغازدول در مربوط

                                                 
، 15625 ،15592 یهامسلسلمجلس به شماره  یهاپژوهش مرکز «یآمار نظام یشناس بيآس» یهاگزارش مجموعه 1.

15831 ،16615 ،16616 ،16618  
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 ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون اصالح. 5-2-3

 «قاچاق کبینمرت مجازات قانون» تصويب به قاچاق مخرب و شوم پديده با مبارزه براي قانونگذاري سابقه

 1373 سال در ديگر بار و 1353 سال در باريك قانون اين هرچند. گرددبازمي شمسي 1312 سال در

 در «ارز و كاال قاچاق به راجع حکومتي تعزيرات اعمال نحوه» قانون تصويب با شد تالش و گرديد اصالح

 تگذش با كه قانوني هاينارسايي و مشکالت از بخشي ،نظام مصلحت تشخیص مجمع توسط 1374 سال

 خارجي ارتتج شرايط با متناسب و جامع قانون عدم حالاينبا شود، برطرف بود شده ايجاد طوالني زمان

 خصوص ينا در قانون تصويب كه بود آورده وجودبه را شرايطي متولي، هايسازمان و هادستگاه ظرفیت و

 شرايط اين در. ودب مطرح ارز و كاال قاچاق با مبارزه ضروري هايزيرساخت و نیازها اولین از يکي عنوانبه

 پیشگیري به كزتمر .كرد تصويب 1392 سال در را ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون اسالمي، شوراي مجلس

 هايايراد برخي دلیلبه حالاينبا. بود مذكور قانون مزاياي از مجازات، تشديد همراه به قاچاق جرم وقوع از

 ،«ارز و االك قاچاق با مبارزه قانون اصالح اليحه» تخصصي، هايوزارتخانه و اجرايي هايدستگاه مطروحه

 شنهاديپی اصالحي موارد .دكر ارسال اسالمي شوراي مجلس به قانوني تشريفات طي و تصويب دولت را

. پس شد بررسي المياس شوراي مجلس هايپژوهش مركز در مرتبط، هايدستگاه حضور با اليحه اين در

و ارز به صحن  اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال راجع به هاي مختلف، گزارش كمیسیوناز بررسي

 ،حالاينابشد؛  آغاز 1397 سال ابتدايي نیمه در مواد بررسي ، برايعلني صحن جلساتعلني ارائه شد. 

 «ارز و كاال چاققا با مبارزه قانون  اصالح يحهال» از ماده 23 بررسي از پس ،قضائیه قوه درخواست پي در

 قضائیه قوه هايبررسي نتیجه و ارجاع قضائیه قوه به 11/7/1397 تاريخ در اليحه اين علني، صحن در

 . شد ارسال مجلس اقتصادي كمیسیون به 1397 سال پاياني روزهاي در

 مجلس اقتصادي میسیونك بازرگاني تخصصي كارگروه ،قضائیه قوه هايپیشنهاد وصول از پس

 هايدستگاه و مراجع كارشناسان و هاپژوهش مركز حضور با را قضائیه قوه نظرات متن و داد جلسه تشکیل

 امنیت پلیس و انتظامي نیروي اطالعات، وزارت ارز، و كاال قاچاق با مبارزه مركزي ستاد) ربطذي

 گزارش و كرد بررسي كامل طوربه( ومتيحک تعزيرات سازمان و ايران اسالمي جمهوري گمرك اقتصادي،

 .دكر ارائه علني صحن به را نهايي

 اليحه يينها تصويب حوزه، اين در گرفته صورت فراوان هايتالش و موضوع زياد اهمیت به توجه با

 مياسال شوراي مجلس و اقتصادي كمیسیون تقنیني هاياولويت از يکي عنوانبه تواندمي مورد بحث

 .گیرد قرار

 اقتصادي ویژه و آزاد مناطق قوانین اصالح. 6-2-3

 نیقوان دري اديزهاي اشکال كه دهديم نشان ژهيو و آزاد مناطق عملکرد زین وي قانونگذار ریسي بررس

. دارد وجود آزاد مناطقي برا نیقوان نيا در شده حيتصر ، ساختار و اختیاراتاهداف ژهيوهب و مربوطه
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 موارد ازي اریبس در مثال، براي. ندارد تناسب زین مذكور اهداف با شوديم جراا عمل در آنچه آن، بر عالوه

. است نشده انجام آني براي مشخصي حصاركش و ستین مشخصي روشنبه ،ژهيو و آزاد مناطق محدوده

ي ابيمکان بر تأكیدي جابه مختلفي هادوره در ندگانينما وي محل مسئوالن ازي اریبس گر،يدي سو از

ي زنيرا به اقدامي امنطقه توسعه وي محل اهداف بهي ابیدست هدف با صرفاً مناطق، نياي اقتصاد و مناسب

 نیقوان نهیزم در موارد ازي اریبس در ،عالوه بر اين. اندكرده دولت توسط ژهيو و آزاد مناطق سیسأتي برا

 ،ياصل نیسرزمحاكم در نسبت اين قوانین با قوانین  و مذكور مناطقي امهیب وي بانک وي پول ،يارز

 از يکي تواندمي حوزه اين به مربوط قوانین بازنگري و اصالح اساس اين بر. دارد وجودي اديز هايمابها

 .باشد اسالمي شوراي مجلس اقتصادي كمیسیون هاياولويت

 اساسي قانون (44) اصل كلي يهاسیاست اجراي قانون اصالح. 7-2-3

 ار اقتصادي مهم قانون اين اصالح لزوم ،كشور در عدالت سهام و سازيخصوصي در موجود مشکالت

 اجتماعي مسائل و ریاخ يهاسال در يسازيخصوص زمینه در شده ايجاد هايچالش .سازدمي آشکار

 گوناگون، ادهاينه يا افراد توسط شده مطرح موارد بودن ناصحیح يا صحیح از فارغ آنها، پي در شده ايجاد

 يرانمد كه جايي تا ؛است شده جديدي اقدام هر انجام براي مديران شديد یاطاحت و نگراني موجب

 البته و) ريدارخ اهلیت مانند هاواگذاري ابعاد برخي در بالقوه هايچالش بروز از اجتنابمنظور به اجرايي

 بورس در معامله قابل گذاريسرمايه هايصندوق طريق از واگذاري مانند راهکارهايي به ،(ديگر داليل

(ETF )اندآورده روي . 

 شانن خوبي به را كشور در سازيخصوصي روند ادامه تکلیف تعیین لزوم ،شرح داده شده وضعیت

 صالحاتا كردن مشخص با) مسیر اين ادامه روشاصالح  يازدهم، مجلس هاياولويت از يکي لذا. دهدمي

 . است (مشابه هايالشچ بروز از پیشگیري هدف با در قوانین و مقررات مربوطه، الزم

 يياكار و مديريت ،سهام عدالت مشمولیت در هاييابهام همچنان نیز عدالت سهام زمینه در

ام وجود استاني سهام عدالت و نیز آزادسازي اين سه گذاريسرمايه هايشركت و شهرستاني هايتعاوني

 دارد كه بايد مشخص شود.

 

 یازدهم مجلس اقتصادي كمیسیون ينظارت كاركرد .4

بر اقتدار قوه مقننه نسبت به  دلیليرا صرفاً كاركرد قانونگذاري توان نميديگر  ،مختلفبه داليل امروزه 

رف قانونگذاري براي حفظ و همچنین قواي مقننه به ايفاي كاركردي بیش از صِ درواقعساير قوا تلقي كرد. 

هاي دستگاه. چینش ندنیازمند ،ومتيحکهاي دستگاههم براي موكالن و هم ديگر  ،توجیه اقتدار خود

اهمیت پیشین خود را  ،است كه كاركرد قانونگذاري قواي مقننهنحوي بهحکومتي وابسته به قواي مختلف 
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گر شده است. اِعمال كاركرد رقیبي براي كاركرد قانونگذاري جلوهعنوان بهاز دست داده و كاركرد نظارتي 

 1است.« نظارت و كنترل»دف از تفکیك قوا و اِعمال سازوكار ه« تحقق عیني و عملي»نظارتي درواقع 

 نامهآيین قانون ويژهبه و عادي قوانین از مفادي اساسي، قانون متعدد اصول براساسشوراي اسالمي  مجلس

 را نظارتي اراتاختی اين. است برخوردار مجريه قوه عملکرد بر نظارتي اختیارات از اسالمي، شوراي مجلس داخلي

 استصوابي و ايبودجه و مالي اطالعي، تشکیالتي، و تأسیسي پارلماني، و سیاسي هاينظارت انواع به وانتمي

 آنها، ترينتوجه قابل كه شودمي اِعمال مختلفي سازوكارهاي و نهادها طريق از نظارتي اختیارات. كرد بنديدسته

 كمیسیون در شکايات به رسیدگي قبیل از دينها سازوكارهاي و صحتف و تحقیق استیضاح، وزرا، از سؤال طرح

 .شودمي اِعمال هاكمیسیون طريق از گفته،پیش نظارتي سازوكارهاي همه. است اساسي قانون نودم اصل

 ازحد بیش تمركز شود،مي واردهاي پیشین در دوره مجلس عملکرد به معموالً كه ايرادهايي از يکي

. حدود يك دهه پیش، يکي از نمايندگان مجلس در است نظارتي كاركرد از غفلت و قانونگذاري به آنها

مجلس تبديل به يك ماشین تصويب قانون شده است و »... توصیف اين وضعیت چنین اظهار كرده بود: 

تورم »و اين رويه همچنان ادامه دارد. اين رويه موجب شده كه  2«دنبال وظیفه نظارتي خود استكمتر به

 قوانین حجم 3.شود تبديل ايران قانونگذاري نظام جدي معضالت از يکيبه « ینتورم قوان»يا « تقنیني

 . است پديده اين هاينشانه ترينمهم از ،قوانین به زودهنگام و متعدد هايالحاقیه و هااصالحیه و مصوب

نین شده پرداختن بیش از حد نمايندگان به وظیفه قانونگذاري، سواي آنکه سبب كاهش كیفیت قوا

توان ادعا كرد ، همچنین مجلس را از ايفاي مؤثر وظايف نظارتي بازداشته است. از سوي ديگر، مياست

وه مجريه، اين نهاد در كنترل و نظارت بر ق« سیاسي»گیري و اِعمال ابزارهاي كه ناتواني قانونگذار از بهره

رسد میان نظر مياينکه به سوي استفاده هرچه بیشتر از ابزار قانونگذاري سوق داده است. توضیحبهرا 

قیم سوي ديگر، نسبتي مستسو و افزايش تعداد قوانین مصوب از يكضعف كاركرد نظارتي مجلس از 

مجلس  تر باشد و به هر دلیلچه عملکرد مجلس در حیطه نظارت ضعیفهرمعنا كه بدينبرقرار باشد؛ 

شود. تر ميپررنگ جاي رويکرد نظارتي،بهنیني قادر به تأثیرگذاري بر كاركرد قوه مجريه نباشد، رويکرد تق

ورت دارد اي جدي وارد خواهد كرد و ضراين وضعیت، هم به شأن قانون و هم به شأن قانونگذار، خدشه

 تعديل شود. « نظارتي»به نفع رويکرد « تقنیني»رويکرد 

 واقعیت اما ود،رويکرد جاري تا حدودي تعديل ش ،مجلس نظارت معاونت ايجاد با شد تالش چندهر

عالوه  پیشین با شدت در مجلس ادامه دارد.تصويب قوانین جديد و اصالح قوانین  همچنان كه ستا آن

 و هاپژوهش مركز با آن كار تقسیم نیز ونظارت مجلس  معاونت عملکرد نحوه و وظايف شرح بر اين،

 سال 113 حدود از پس ما شورك كه پذيرفت بايد حال،هربه. است نشده روشن خوبي به محاسبات ديوان

                                                 
 .20ص پيشين،. زارعي، 1
، قابل 21/6/1389، «يون برنامه و بودجه: مجلس تبديل به ماشين تصويب قانون شده استعضو كميس»سايت ايلنا، . وب2

 مشاهده در آدرس اينترنتي: 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=147417 
 .87 -107 صص پيشين، وكيليان،: در ،«قانون كيفيت و تقنيني تورم» اِنگ، سوين.: ك. ر نمونه، براي تقنيني، تورم ابعاد و علل درباره. 3

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=147417
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و تولید  كند موجود قوانین اجراي بر تمركز بیشتري بر نظارت كه ستا آن نیازمند اكنون ،قانونگذاري

ريزي و پیگیري فرايندهاي ناظر به ارزيابي اجراي . بر اين اساس، پيكاهش دهدقانون را تا حد ممکن 

 . اسالمي استهاي مجلس شوراي ها و فوريتقوانین يکي از ضرورت

نیاز اِعمال كاركردهاي نظارتي و البته كاركردهاي تقنیني آن، تشکیل جلسات استماع، پیش ،ديگر سوي از

آوري اطالعات و اسناد و مدارك، مقدمه ويژه، جمعمؤثر است. به دادهايمشخص و برون هايرويهبا دستور كار و 

 اجراهايقانونگذاري، اغلب ضمانت هاينظام در دلیل نیهم الزم اِعمال نظارت مؤثر بر اجراي قوانین است. به

اي براي لزوم حضور مقامات در كمیسیون در موارد الزم، در نظر گرفته شده است. در بعضي كشورها، سختگیرانه

هاي پارلمان دعوت مانند اياالت متحده آمريکا در مرحله اول از مقامات و شهود براي حضور در كمیسیون

اگر اين دعوت از مقامات يك وزارتخانه يا دستگاه اجرايي خاص باشد و فرد مزبور براي ارائه پاسخ به شود. مي

 داشته منفي تأثیر مزبور، مقام متبوع دستگاه بودجه در تواندمي امر اين كند، خودداري نمايندگان هايسؤال

 بعد، مرحله در و شود منجر احضاريه ورصد به شده، دعوت فرد يا مقام حضور عدم بساچه بعد، مرحله در. باشد

 احضار حق. داشت خواهد پي در كمیسیون ازسوي را قضايي تعقیب درخواست و شده تلقي جرم حضور عدم

 مثال، براي شود؛نمي محدود اجرايي مناصب صاحبان و مقامات به تنها كشورها بعضي در هاكمیسیون به افراد

 1.كنند احضار كمیسیون به را عادي شهروندان درندقا حتي اتريش پارلماني هايكمیسیون

ما وجود اها را افزايش خواهد داد؛ وجود صالحیت توضیح داده شده، قدرت اِعمال نظارت كمیسیون

يت نظران براي تقوبه تنهايي كافي نیست. راهکارهاي ديگري كه ازسوي برخي صاحب صالحیتاين 

 شرح زير است:و اسناد و مدارك ارائه شده به آوري اطالعاتكارآمدي جلسات استماع و جمع

  ها؛اول، تقويت توان مالي و پرسنلي كمیسیون 

   ،هاي مجلس توان پرسنلي مراكز تحقیقاتي وابسته به پارلمان مانند مركز پژوهش تقويتدوم

 شوراي اسالمي؛

   ،2ند اينها.ها در اخذ نظرات كارشناسي و تخصصي نهادهاي پژوهشي و مانكمیسیون الزامسوم 

 

 نظارت پیشنهادي ساختار. 1-4

 يياقتضا بیشتر و نبوده جامع و مندتي نظامنظار س،مجل هايكمیسیون كنوني هاينظارت رسدمينظر به

 در حتي يا هاكمیسیون سايؤر سلیقه يا تشخیص براساس نیز و كشور تحوالت و شرايط به توجه با و

 آن مورد در نمايندگان ايمنطقه يا شخصي انتفاع امکان كه بوده هاييدستگاه به معطوف ،مواردي

 يك ظهور پس از ، نظارت قوه مقننهموارد بسیاري در اوالً ترتیببدين. است داشته وجود هادستگاه

                                                 
 .354-355، در وكيليان، پيشين، صص «راهكارهاي اِعمال نظارت بر اجراي قوانين». حسن وكيليان، 1
 .355ص  همان،. 2
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 هايدستگاه و نهادها برخي يك دوره تقنیني، طول در ،ثانیاً است؛ بوده نتايج به ناظر و بحران يا ناكارآمدي

 قرار مداقه و بررسي مورد آنها عملکرد و نشده دعوت تخصصي هايكمیسیون به تأثیرگذار و مهم اجرايي

 .است نگرفته

 اصطالحبه يا نظارتي منظم جلسات برگزاري ،كرد مطرح زمینه اين در توانمي كه پیشنهادي

 روزنیم يك تواندمي اقتصادي كمیسیون جملهاز تخصصي هايكمیسیون يعني ،است« استماعجلسات »

 .دهند اختصاص كمیسیون نظارتيكاركرد  به صرفاً را خود ،مشخص

 بندهاي كه شودمي مشاهده نیز مجلس داخلي نامهآيین قانون( 45) ماده نظارتي بندهاي مرور با

 در اين میان، .كندمي اشاره تخصصي هايكمیسیون نظارت لهئمس به ماده مذكور، «7» و «6» ،«4» ،«3»

 هب رسیدگي» و «تفحص و تحقیق هايدرخواست به رسیدگي» يعني «4» و «3» هايبند چارچوب اجراي

 نامطلوب يطشرا وقوع شرايط در و اقتضايي شکل به تاكنون كه« وزيران و جمهوررئیس از نمايندگان سؤال

 مورد ،نمايندگان سوياز امضا شدن گرفته پس با واِعمال آنها همراه با حواشي سیاسي بوده  يا شده استفاده

 . نمود احيطر «6» و «5» بندهاي اساسبر مندنظام نظارت يك برمبتني توانمي را اندگرفته قرار انتقاد

 طالعا كسب» بر نامه داخلي مجلس،( قانون آيین45ماده ) «7» و «6» بندهايچنانکه گفته شد، 

 مربوط نینقوا ياجرا از رتينظا و عملکردي هايگزارش بررسي و دريافت كشور، امور اداره وكیفمّك از

 نحوه و هادستگاه اجرايي امور خصوصدر انهیسال و موردي گزارش تهیه» و« ربطذي هايدستگاه به

 نحوه یشنهادپ و منفي مثبت، نکات ارائه و انهیسال بودجه و توسعه برنامه قانون خصوصبه قوانین ياجرا

 .دارند راشعا« قرائت جهت مجلس به گزارش تقديم و آن اصالح

ايفاي منظور بهكمیسیون،  «استماعجلسات » يا نظارت جلسات برگزاري طراحي چارچوب و فرايند

زم ال ها، حائز اهمیت جدي است. در اين راستانقش مؤثر نظارتي مجلس شوراي اسالمي و كمیسیون

 :است به نکات ذيل توجه شود

 ملکردع گزارش ارائه براي اجرايي اهدستگ يك از« استماع» يا نظارت جلسه هر در بهتر است. 1

جرا، هاي موجود در ادستگاهي است و مسئولیت كاستيمگر در مواردي كه يك موضوع بین .شود دعوت

 شود.توسط هر دستگاه به دستگاه ديگر احاله مي

 نیز و گاهدست آن تشکیل يا تأسیس قانون جملهاز حوزه آن قوانین برمبتني بايد عملکرد گزارش. 2

 .شدبا سال آن بودجه قانون نیز وتوسعه  سالهپنج برنامه قانون در دستگاه آن قانوني کالیفت

. است مهم محاسبات ديوان نیز و مجلس هايشهپژو مركز كارشناسان حضور جلسه در. 3

 يا شده هارائ گزارش نقص و پرداخته دستگاه مدعو گزارش نقد به توانندمي هاپژوهش مركز كارشناسان

 . دكنن ارنظراظه جايگزين پیشنهادي راهکارهاي مورد در و داده قرار ارزيابي مورد را آنها كذب و صدق

 مورد مربوطه دستگاه بر مالي نظارت حیث از را شده ارائه گزارش نیز كشور محاسبات ديوان نمايندگان

 توانمي ورزد،مي مبادرت امر اين به بیشتر بودجه و برنامه كمیسیون اينکه به توجه با البته. دهندمي قرار توجه
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 . كرد نظرصرف كشور محاسبات ديوان نماينده حضور و مالي نظارت از و كرده بسنده عملیاتي نظارت به تنها

 در تواندمي هاپژوهش مركز با مناسب كار تقسیم صورت در نیز مجلس نظارت معاونت نماينده

 هايستگاهد كه عالي شوراهاي مورد در احتماالً ،مونهن عنوانبه. باشد مؤثر جلسات وريبهره افزايش

 نظارت اونتمع ،دارد وجوددر اين شوراها  ناظر نماينده نیز مجلس از و هستند آنها دبیرخانه اجرايي

 .كند مطرح جلسات استماع در تواندمي كه دارد در دست هاييگزارش

 نمايندگان ويژهبه نمايندگان از یاريبس كه لهئمس اين و كشور در ضعف نظام حزبي به توجه با. 4

 بسیار نیز نهاآ آشنايي براي جلسات اين ،ندارند آشنايي خوبيبه هادستگاه وظايف و قوانین با واردتازه

 و وانینق با نمايندگان آشناسازي در هاپژوهش مركز پیشین درويکر از رويکرد اين. بود خواهد مؤثر

 .بود خواهد مؤثرتر زمینه اين در هاييگزارش انتشار طريق از كشور اصلي ئلمسا

 و یصتشخ به و نشده تعیین قانون در تخصصي هايكمیسیون ذيل هايكمیته اينکه به توجه با. 5

 اننمايندگ دغدغه و تشخیص اساسبر تا كندمي كمك جلسات اين ،است كمیسیون نمايندگان انتخاب

 .شود تشکیل كمیسیون ذيل هايكمیته كمیسیون،

 بموج جلسات در( اصناف و تعاون بازرگاني، هاياتاق شامل) خصوصي بخش نمايندگان حضور. 6

 .شد واهدخ آنها مشکالت بیان و اجرايي هايدستگاه از هريك عملکرد از خصوصي بخش برآورد با آشنايي

 مورد دهان يا شخص هر و اجرايي هايدستگاه واقع ترفندهايدرها و رويه از يکي است ذكر قابل. 7

 جلوه ارآمدك را خود ناكارآمدي، وجود با ودهد  نسبت بیروني عوامل به را مشکالت كه ستا آن ،نظارت

ها و ديگر پژوهش مركز كارشناسي تیم و شده برگزار منظمصورت به ساتلج كه صورتي در اما. دهد

هاي ستگاهد تمال بسیار،به اح طور فعاالنه در امر نظارت مشاركت داشته باشد،به نیز نهادهاي مرتبط

. كنندمي اقدام هاضعف رفع و خود عملکرد بهبود به آگاه، و قوي اراده اين مشاهده و درك با دولتي مدعو

 .بود خواهد مؤثر بسیار كشور توسعه براي جلسات اين برگزاري سنف بنابراين

 ناي و گرفته رتصو بنديجمع شده، ارائه گزارش برمبتني ضروري است جلسات، انتهاي در. 8

شار گزارش همچنین انت .گیرد قرار استناد مورد اجرايي دستگاه آنبر  نظارت بعدي جلسات در بنديجمع

ن گزارش تواند بسیار مفید باشد، مشروط به اينکه اوالً ايها ميجلسات نظارتي )استماع( كمیسیون

اً تعهدات عوين در جلسه باشد؛ ثانیو ساير مد هاكننده ارزيابي نمايندگان مجلس، مركز پژوهشمنعکس

بندي تعهد شده در موجود به همراه زمان هاياشکالبر رفع مبنيهاي داده شده دستگاه مدعو و وعده

 صراحت ذكر شده باشد.بهگزارش 

 سؤال به رسیدگي» و «تفحص و تحقیق هايدرخواست به رسیدگي» قانوني بند دو توانمي. 9

 ي، اِعمال كرد.نظارت جلسات اين نتايج برمبتني را« وزيران و جمهوررئیس از نمايندگان

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

23 

 نظارت هاياولویت. 2-4

 كمیسیون براي هاپژوهش مركز نظارتي هاياولويت از توانمي استماع جلسات محتواهاي زمینه در 

 شرح به وجهت با است ذكر قابل. د كه در ادامه گزارش به آنها پرداخته شده استبر بهره مجلس اقتصادي

 و نظارت جلسه در بايد ذكر شده، موارد از يكهر كرد مشخص توانمي اجرايي هايدستگاه وظايف

 .گیرد قرار بررسي مورد اجرايي هايدستگاه يا دستگاه كدام عملکرد بررسي

 (ناسالم هايبانك تکلیف تعیین) بانکي نظام اصالح بر نظارت. 1-2-4

 انباشته زيان و بانکي شبکه در ناترازي معضل قوانین، ناكارآمدي كنار در بانکي نظام جدي معضالت از يکي

 اين تعويق و دار،مشکل هايبانك با مناسب برخورد و تکلیف تعیین عدم 1.است كشور يهابانك در ايترازنامه

 شبکه رازينات تکلیف تعیین منظوربه ي. بانك مركزكرد خواهد و كرده اقتصاد متوجه را باريزيان آثار موضوع،

 مطالبه. است كرده افتيدر قوه سه سران ياقتصاد يهماهنگ يشورا از يمناسب اراتیاخت ناسالم، هايبانك و بانکي

 كمیسیون نظارتي مهم هاياولويت از يکي نه،یزم نيا در دولت و مركزي بانك عملکرد از منظم هايگزارش

 نيا در الزم اختیارات قوا، سران هماهنگي عالي ورايش مصوبات به توجه با هرچنداست.  ازدهميمجلس  اقتصادي

 اقدامات حوزه در الزم قانوني ابزارهاي مجلس، در بانکي قوانین تصويب با حال،عیندر اما است، شده داده نهیزم

 . شد خواهد میسر بانکي نظام در( ورشکستگي) گزير ابزارهاي از استفاده همچنین و تنبیهي و نظارتي

 افزودهارزش بر مالیات قانون اجراي بر نظارت. 2-2-4

 كشور در 1387 سال در بار اولین براي جديد مالیاتي پايه يك عنوانبه افزودهارزش بر مالیات نظام

 با مبارزه ،مالیاتي درآمدهاي افزايش. ادامه داشت سال يازده از بیش آن، آزمايشي اجراي و شد تصويب

 و هاكاال عرضه زنجیره شفافیت) كشور اقتصادي ساختار در یتشفاف افزايش و اقتصاد رسميغیر بخش

 افزودهرزشا بر مالیات نظام اجراي مطلوب پیامدهاي از( صادرات و مصرف تا واردات و تولید از خدمات

 يا و صادياقت فعاالن براي هاييچالش با مذكور، قانون اجراي لیکن .است بوده گذشته هايسال طول در

 بر تمالیا نظام اجراي از ناشي مشکالت و هاچالش. است بوده همراه كشور یاتيمال امور سازمان

 افزودهارزش رب مالیات قانون كه داشت آن بر را مجلس و دولت ،مذكور قانون هايابهام يا و افزودهارزش

 ارزش بر یاتمال قانون كردن دائمي و اصالح اليحه ،رواين از. دكنن دائمي و اصالح را 1387 سال مصوب

 . شد ارائه اسالمي شوراي مجلس به 1395 سال اواخر در افزوده

 شته به شرح زير بوده است:ذهاي گافزوده در سالارزشبرخي از مشکالت اجراي قانون مالیات بر 

 تشخیص در الرأسعلي شیوه از گسترده استفاده و محوري ـ ممیز ؛نامناسب مالیاتي دادرسي فرايند

 پیمانکاران مشکالت ؛(اقساطي و نسیه معامالت گرفتن نظر در عدم) مالیات تعلق ختاري ؛مالیات میزان

                                                 
 یراهکارها» و «رانیا یبانک نظام در پنهان اعسار» عنوان با مجلس یهاپژوهش مرکز یهاگزارش مجموعه به ديکن رجوع .1

 .«یبانک بحران از رفتبرون
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 استرداد عدم ؛افزودهارزش بر مالیات نظام در زمان مرور گرفتنن نظر در؛ افزودهارزش بر مالیات خصوصدر

 ايسازوكارهو  داخلي تولیدات مقابل در خارجي كاالهاي از حمايت ؛صادركنندگان مالیاتي اعتبار

 اخیر قانون در گرفتهانجام  اساسي اصالحات در صورتي كه. مالیاتي امور سازمان در نامناسب انگیزشي

خواهد يافت؛ برخي  چشمگیريافزوده، افزايش ارزشطور كامل اجرايي شود، منابع حاصل از مالیات بر به

 استقرار مالیاتي، هايمهاظهارنا به رسیدگي و تشخیص فرايندهاي بهبود از اين اصالحات عبارتند از:

  .مؤديان مالیاتي هاياظهارنامه به رسیدگي میزان كاهشو  مؤديان سامانه

 ، ونجامیدا طول به سال چهارحدود  مجلس در مذكور اليحه تصويب و بررسي فرايندبا توجه به اينکه 

 دولت، مالیاتي يدرآمدها از ينیم حدود افزودهارزش بر مالیات از حاصل منابع ،اخیر هايسال در آنکه دلیلبه

 افزودهارزش بر مالیات نظام مناسب اجراي كهآنجااز همچنین و است داده تشکیل را هادهیاري و هاشهرداري

 شود، كشور دياقتصا ساختار شفافیت به منجر ،اقتصادي فعاالن به مالیاتي فشار آوردن وارد بدون تواندمي

اين  شود. لعمااِ مجلس سوياز افزوده ارزش بر مالیات جديد قانون اياجر بر نظارت نهايت كه ستا ضروري

 ا رفع كند.ر مذكور قانون اجراي با اقتصادي فعاالن گذشته مشکالت تواندنظارت دقیق و البته مؤثر، مي

 «هاي فروشگاهي و سامانه مؤدیانپایانه»قانون ثر ؤمنظارت بر اجراي . 3-2-4

 يتخصص يهاكمیسیون در يبررس سال سه حدود از پس «انيمؤد سامانه و يفروشگاه يهاانهيپا» قانون

 ياقتصاد كارشناسان از ياریبس اذعان به. دیرس بيتصو به 1/8/1398 خيتار در ياسالم يشورا مجلس

 كه است ریاخ يهاسال يضرور و يمترق نیقوان از يکي «انيمؤد سامانه و يفروشگاه يهاانهيپا» قانون

در ساختار اقتصادي كشور خواهد داشت. در  ايمالحظه قابل آثارآن  موقعبهناسب و اجراي م شكيب

 يستاناتیمالدر نظام  کرديرو رییتغ رینظ ياقتصاد ينظام حکمران ياساس هايموضوعقانون مذكور به 

 )حذف انيمتعلقه مؤد اتیمال نییو تع صیتشخ يندهايفرااصالح  ،يمحوريمؤدبه  يمحورزیمماز  كشور

 يهاسامانه عیتجم ايو  لی(، تکمالرأسعليروش  به ستانيمالیاتنظیر  اتیمال صیتشخ يسنت يهاروش

صدور  ان،يتوسط مؤد يفروشگاه يهاانهيپا يریكارگبهگسترش  ،ياتیسازمان امور مال يو ارتباط ياطالعات

 رشي)پذ حسابخوش يفعاالن اقتصاد ياتیمال فیتکال لیمعامالت، تسه يبرا يکیصورتحساب الکترون

 خوانكارت يهادستگاه يدهسامان ان،يمؤد يو شخص يشغل يهاحساب كیآنان(، تفک يخوداظهار

 يقانون يخأل مبان گذشته يهاسالو ... اشاره شده است كه در  يکیالکترون پرداخت يهادرگاهو  يبانک

 توانيمقانون مذكور  ياجرابود. در صورت نظارت مؤثر بر حسن  محسوسآنها در كشور  خصوصدرالزم 

 اتیقانون مال يبهبود اجرا ،ياتیمال يدرآمدها شيموجبات افزا يداشت كه در مدت زمان مناسب انتظار

 يدگیو رس صیتشخ نديفرابهبود  ان،يو مؤد ياتیمال زانیمم انیكاهش اختالفات م افزوده،ارزشبر 

عرضه كاال و خدمات، مبارزه مؤثر با فرار  رهیدر طول زنج ياقتصاد تیقابل توجه شفاف شيافزا ،ياتیمال

 نظام استقرار و خدمات و كاال بازار بهتر يگرمیتنظو  يگذارتاسیس ،ييشوپولو قاچاق و  ياتیمال
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و سامانه  يفروشگاه يهاانهيپا» قانون( 26) ماده در. ديآ فراهم يستمیس و هوشمند يستاناتیمال

قانون مکلف است هر شش ماه  ني( ا1ماده ) «ح»موضوع بند  نايسامانه مؤد يكارگروه راهبر «انيمؤد

. كندارائه  ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونیسیقانون مذكور را به كم يگزارش عملکرد اجرا بار كي

اجراي اين قانون، گزارشي  عملکرد يادورهگزارش  نیفرا رسیدن زمان ارائه اول وجود باشايان ذكر است 

 مربوطه به مجلس شوراي اسالمي ارسال نشده است.  اجرايي هايدستگاه سويازدر اين مورد 

 تحریم با مواجهه ساختار و هاهبرنام بازطراحي. 4-2-4

 ،شرايط اين با مواجهه هايبرنامه و ساختار 1آتي، سال پنج در حداقل هاتحريم ماندگاري بینيپیش به توجه با

 با ،شد تصويب و تدوين برجام اجراي زمان در كه نیز توسعه ششم برنامه. رسدنمينظر بهو مناسب  مطلوب

 قانون مذكور، در مناسبي احکام چندهر. نپرداخت سناريوسازي به ،هاتحريم بازگشت احتمال مالحظه عدم

 اهتحريم با بلندمدت و فعاالنه مواجهه براي را آن تواننمي اما ،دارد وجود تحريم با مقابله نحوه مورد در ويژه به

 در اجماع نیازمند ،تحريم با بلندمدت فعاالنه مواجهه برنامه يك به دستیابي اينکه به توجه با. دانست كافي

 جدي اراده و عزم وجود مستلزم نیز آن اجراي و است، يابرنامه چنین به نیاز اصل مورد در كارشناسي سطوح

تواند يکي از مطالبات مجلس از مي زير يمحورها با منسجم ايبرنامه تدوين ،است كشور مديريتي بدنه در

 :اي از دولت استهاي دورهدولت باشد كه البته نیازمند نظارت مجدانه و مطالبه گزارش

 و نظام ارزي، واي نظام بودجه در مربوطه اقدامات انجام با آمريکا دست از نفت سالح كردن خارج( الف

 يوسازيسنار در) منفعالنه سناريوسازي برمبتني موقت سکینت رويکرد جاي به اقتصادي فعاالنه رويکرد اتخاذ

 تراز اين معموالً كه شود تراز نفت صادرات مختلف سطوح با تناظر در كشور بودجه شوديم تالش منفعالنه

 ؛(واقعي نه است صوري صورتبه شدن

 از استفاده ،شده عيتوز يمعمار با فتیسوئ يمواز رسانامیپ يطراح طريق از يبانک ميتحر با مقابله( ب

 يکداربان ظرفیت از استفاده ،هاي تجاري(هاي مركزي يا بانك)در سطح بانك دوجانبه يپول يهامانیپ

 پرداخت؛ ديجد يابزارها تیظرف از استفادهو  يفراساحل و میرمستقیغ

اساسي  هايكاال داخلي تولیدافزايش  جهت در حركت و كشور حیاتي كاالهاي و مواد راه نقشه تهیه( ج

 ه؛شد تحريم استراتژيكو كاالهاي 

 ؛كشور يميتحر شرايط به توجه با آنها از حمايت يهاروش تعیین و كشور دارتياولو صنايع انتخاب( د

 جديد يوكارهاكسب ياندازراه تسهیل نظیر اهدافي تحقق راستاي در كشور حقوقي نظام بازطراحي( هـ

 يمرزبرون فعالیت تسهیل تحريم، معرض در نهادهاي و هابخش عاتاطال يافشا از جلوگیري تحريم، دوره در

 .يمتحر با مقابله حوزه در فعال مديران جسارت و انگیزه افزايش ايران، اقتصاد ارزآور هايبخش

                                                 
پاربرجاست؟  یتا چه زمان رانیا هيعل هامیتحر» 16485 مسلسل شماره به مجلس یهاپژوهش مرکز گزارش به ديکن رجوع. 1

 «یاقتصاد منظر از کایآمر یبرا میتحر دهیو فا نهیهز ليتحل
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 دهد،مي قرار هدف را ما پذيرآسیب نقاط و بوده هدفمند ،دشمن هايتحريم اينکه به توجه با كلي طور به

 اين كاهش براي الزم اقدامات و شود رصد آن تحوالت ،شده شناسايي پذيرآسیب نقاط اين ،الزم است اوالً

 در حاضر حال دركه  هاتحريم با مقابله مديريتتقسیم وظايف روشني براي  ،ثانیاً 1.گیرد صورت هاپذيريآسیب

 مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، ستاد مقابله با تحريم مانند نهادهايي

 شوراي مجلس بايد ،نهادها اين عملکرد بهبود راستاي در .گیرد انجامچندان روشن توزيع شده است، به شکل نه

 .كند ايفا ،است قانوني مجوز نیازمند كه هاييموضوعدر  ويژههب را مؤثرتري و ترفعال نقش اسالمي

 ریالي هايتراكنش بر حکمراني هحوز در دولت عملکرد بر نظارت. 5-2-4

 و ركزيم بانك سوياز كشور در نقدينگي كنترل و رصد و ريالي حکمراني خصوصدر مدون برنامه ارائه

. گیرد قرار ياقتصاد كمیسیون نظارتي هاياولويت از يکي عنوانبه تواندمي آن، زياد اهمیت دلیلبه دولت

 ونیسیمك مصوبه در. است تکمیل نیازمند كه است كرده شروع حوزه اين در را هايياقدام مركزي بانك

 كه دیرس بيتصو به بانکي هايتراكنش رصد و شفافیت خصوصدر حکمي ،1399 سال بودجه تلفیق

 رارق نگهبان يشورا اشکال مورد حکم نيا اما باشد، مجلس يبرا يمناسب نظارتي محمل توانستيم

 . شدحذف 1399 بودجه قانون از و گرفت

 با مبارزه قانون ،تروريسم مالي تأمین و پولشويي با مبارزه قانون نظیر حوزه اين در دائمي قوانین البته

 ،قوانین اين هدافا تحقق براي الزم زيرساخت تأمین اهمیت به توجه با ... وجود دارند كهو ارز و كاال قاچاق

 مورد زهحو اين در نظارتي ورهايمح عنوان بهتوانند مي كشور، در مالي هايتراكنش كنترل و رصد يعني

 قانون در يخألهاي است ممکن هادستگاه عملکرد بررسي و نظارت اين خالل در ،حالعیندر. گیرد قرار توجه

 كشور در ينقدينگ كنترل و رصد در مركزي بانك اختیارات و وظايف نبودن كافي ، مانندباشد داشته وجود

 .گیرد قرار نیز تقنیني اصالحات محور واندتمي كه( پولشويي با مبارزه قانون در)

 توسعه ششم برنامه احکام اجراي بر نظارت. 6-2-4

قوانین برنامه  اام ،نیست بايد كه گونهآن سنواتي هايبودجه و توسعه هايبرنامه میان رابطه سفانهأمت چندهر

 برنامه قانون. حیث نظارتي استتوسعه مشتمل بر احکام مهم و مفیدي هستند كه نیازمند توجه قوه مقننه از 

 دهم جلسم توسط كه است كشور بر حاكم توسعه برنامه قانون، 1400 تا 1394 زماني بازه در توسعه ششم

واجد  چهاگر ،است ماده 124 قالب در تکلیف و حکم 876 داراي كه قانون اين. است گرفته قرار تصويب مورد

ر اجراي آنها نظارت ب كه است مفیدي احکام از بسیاري داراي اما ،نیست مطلوب توسعه برنامه يك معیارهاي

 :ضروري است تحريمي شرايط درخصوصاً  كشور توسعه براي

  (29 ماده) اجرايي هايدستگاه كلیه مديران و رؤسا مقامات، مزاياي و حقوق ثبت سامانه اندازيراه، 

                                                 
 اقدام اين مبناي تواندمي كه است« اقتصادي آوريتاب شاخص» كردن نهايي حال در لسمج هايپژوهش مركز زمينه، اين در. 1

 .باشد مجلس نظارتي
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  (13 ماده) پولي چندجانبه و دوجانبه هايپیمان انعقاد و ايجاد، 

  (31 ماده) غذايي امنیت تأمین، 

  (46 ماده «ت» بند) درصد 10 از بیش ارز هاينوسان خطرات پوشش، 

  (74 ماده «ر» بند) سالمت حوزه تهديدات قبال در كشور بازدارندگي توان افزايش و سازيمصون،  

  (106 ماده «پ» بند) غیرعامل پدافند يهاسیاست. 

 قانون راياج بر نظارت را خود نظارتي هاياولويت از يکي يازدهم مجلسضرورت دارد  ،اساس اين بر

 . شدبا مؤثر برنامه مصوب احکام اين رسیدن ثمر به و اجرا در تا دهد قرار توسعه ششم برنامه

 توسعه برنامه پايان از پیش ماه شش بايد ،بودجه و برنامه قانون براساس اينکه به توجه با گريد يسو از

 دهد؛ ارائه اسالمي شوراي مجلس به تصويب براي وكرده  تهیه را بعدي توسعه برنامه يحهال دولت جاري،

 نظربه 1ارائه خواهد شد. مجلس به يازدهم مجلس دوران در توسعه هفتم برنامه قانوني اليحه بنابراين

 برنامه قانون راياج شناسيآسیب شود، لحاظ امر اين مقدمه عنوانبه تواندمي كه هايياقدام از يکي رسدمي

 .رسدمي نظربه ضروري نیز منظر اين از توسعه ششم برنامه قانون بر نظارت نتیجه،در و است توسعه ششم

 ارشگز تا است مکلف دولت توسعه، ششم برنامه قانون( 121) ماده« الف» بند اساسبر است گفتني

 ارائه المياس شوراي مجلس به سنواتي ايهبودجه با همراه را آن اهداف تحقق چگونگي شامل برنامه عملیاتي

 برنامه مورد رد نظارتي گزارش دو اكنون و كرده اجرا 1398 و 1397 هايسال مورد در را تکلیف اين دولت دهد؛

. است آزمايياستير نیازمند است، مجريه قوه خود آن كنندهتهیه اينکه به توجه با البته. دارد وجود توسعه ششم

 اجراي مالياحت موانع رفع و شناسيآسیب نیز و دولت نظارتي گزارش آزماييراستي در تواندمي هاپژوهش مركز

 .كند فراهم مجلس نمايندگانوظايف  اِعمال براي مناسبيتوسعه، بستر  ششم برنامه قانون

 استاني و ملي سرزمین آمایش اسناد تدوین بر نظارت و پیگیري. 7-2-4

 تدوين یلتکم .است كشور ديگر هايريزيبرنامه از بسیاري كنندهاهنگهم و زيربنا، آمايش اسناد تهیه

 ارايد كشور مناطق و هااستان تا است ضرورت يك ،آن اجراي بر نظارت سپس و سرزمین آمايش اسناد

 شناخت با ترتیب،بدين. دشو پرداخت آن برمبتني و استاني، عمراني هايبودجه و شده «توسعه برنامه»

 و ماهنگه هاياقدام به توانمي ،محلي و ملي مسئوالن و مردم توسط كشور در هااستان قشن و جايگاه

 مورد در ويژهبه را ايمنطقه هاينابرابري و بود امیدوارتر آنها توسعه نهايتدر و هااستان در دارادامه

 .داد كاهش ،محروم و مرزي هاياستان

 قانونگذاري به نیاز ،توسعه ششم برنامه قانون در ودموج حکم به توجه با سرزمین آمايش خصوصدر

 انجام شناسيروش بر نظارت است، تدوين حال در ملي آمايش سند اينکه به توجه با اما ؛نیست جديد

                                                 
بهتر است  ،البته با توجه به زمان پایان دولت فعلی که مصادف با زمان بررسی الیحه برنامه هفتم در مجلس خواهد بود. 1

ص تمدید مدت اجرای قانون برنامه ششم توسعه به مدت یک سال درخصو ،پيش از شروع فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم
 تأمل جدی صورت گيرد.
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 به نیاز ،آمايش ملي سند با و يکديگر با استاني آمايش اسناد ساختن هماهنگ چگونگي نیز و كار اين

هاي تر، بايد همه تالش دستگاه. به عبارت دقیقدارد اي اسالميمجلس شور جدي اهتمام و نظارت

 خود اسالف سرنوشت به ،توسعه ششم برنامه قانون مهم حکم اين كار گرفته شود تابهاجرايي و نظارتي 

 ايرانسال تالش از شروع مطالعات آمايش،  70پس از  و توسعه نیانجامد پنجم و چهارم برنامه قوانین در

 . شود استاني و ملي آمايش رسمي اسناد داراي، بار اولین براي بتواند

 فقر و معیشت جامع برنامه ارائه به دولت الزام. 8-2-4

 زياد، بعمنا صرف وجود با تا است شده سبب ،فقر با مقابله و معیشت حوزه در جامع ايبرنامه فقدان

 جامع ستایس كي يطراح ضروري است نيبنابرا. باشند نداشته قبولي قابل عملکرد پرداختي هاييارانه

 :اشدب زير خصوصیات داراي بايد كلي شماي يك در برنامه اين. ردیگ قرار كار دستور در يتيحما

 فقر كاهش مثال عنوانبه باشد، مشخص هدف چند يا يك داراي بايد برنامه: مشخص هدف. 1

 ...  و آموزشي امکانات به دسترسي افزايش يا و مطلق

 سال هر براي كهطوريبه باشد مشخص بايد عملکرد سنجش هايشاخص: عملکرد هايشاخص. 2

 . شود بررسي هدف به دستیابي میزان و شده تعیین مدتكوتاه هدف

 اهشك براي الزم منابع و شده مشخص برنامه اين در بايد فقر موضوع متولي: مشخص متولي. 3

  باشد. عملکرد هايشاخص تحقق میزان پاسخگوي نیز ادامه در و گیرد قرار متولي اين اختیار در فقر

 از ینهمچن و بوده مشخص هدف هايگروه شناسايي شیوه بايد برنامه در: شناسايي در پويايي. 4

 يارانه دريافت مشمول هاسال برخي در افراد هامالك برخي تعیین با مثال عنوانبه. باشد برخوردار پويايي

 . شوندنمي هاسال برخي در و شده

 گرفته نظر رد برنامه اين قالب در بايد حمايتي هايبرنامه همه: هابرنامه همپوشاني از جلوگیري. 5

 . شود گرفته نظر رد بايد نیز...  و فزاينده هايتورم مانند هابحران با ههمواج نحوه ،منظور همین به. شود

 گروه ره در تيحما نوع و ردیگ صورت گروه هر يهايژگيو اساسبر ديبا تيحما: محور ي ـژگيو. 6

 . باشد متفاوت شده، خانوار فقر به منجر كه يعوامل اساسبر توانديم

. شود ظلحا «مبارزه با فقر» برنامه يك در بايد كه هستند مواردي ترينمهم ،گفتهپیش محورهاي

 ياسالم يشورا مجلس. هستند خصوصیات اين فاقد ايران در حمايتي هايبرنامه متأسفانه در حال حاضر

 يراستا در آن، و نظارت بر حسن اجراي برنامه نيا هیته به دولت كردن مکلف باتواند دوره يازدهم مي در

 . دكن اقدام كشور يتيحما نظام مسائل معضل فقر و حل

 وكاركسب محیط بهبود و تسهیل به مربوط احکام اجراي بر نظارت. 9-2-4

تواند كه نظارت بر اجراي آنها مي است شده بيتصو يمتعدد ينونقا احکام وكار،كسب طیمح موضوع در

ترين قوانین مشتمل بر احکام مذكور، به مهمي بر تولید و اشتغال كشور داشته باشد. برخي از مهم تأثیر
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 شرح زير است:

ر ( د22ماده )( 14/12/1395)مصوب « (1396 -1400) توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون. »1

 ؛وكارهاي جهاني كسبود رتبه ايران در گزارشموضوع بهب

 (؛16/11/1390)مصوب « وكاركسب محیط مستمر بهبود قانون. »2

 قانون وچهارمچهل اصل يكل يهااستیس ياجرا قانون( 7) و( 6) ،(1) مواد اصالح قانون». 3

 ؛( درباره رقابت84( تا )43و مواد ) (؛1/4/1393 مصوب) «ياساس

وضوع ( در م12ماده ) ؛(10/11/1395)مصوب « هاي توسعه كشوردائمي برنامهقانون احکام ». 4

 .وگوي دولت و بخش خصوصيشوراي گفت

هاي مجلس تهیه شده است، هاي ارزيابي عملکرد كه در مركز پژوهشمبناي گزارشبر سفانهأمت

قانون بهبود »احکام  خصوص شیوه اجرايدربراي نمونه . اندنشده اجرا درستيبه احکام اين از بسیاري

هاي مجلس از نحوه اجراي قانون بهبود مستمر نتیجه ارزيابي مركز پژوهش ،«وكارمستمر محیط كسب

 10، صرفاً مذكورحکم مندرج در قانون  53كه از حاكي از آن بود  1396در دي ماه وكار محیط كسب

اين  1کم همچنان اجرا نشده است.ح 25طور ناقص اجرا شده و حکم به 18طور كامل اجرا شده، حکم به

  (.19/1/1397قرائت شد )مورخ  1397گزارش در اولین روز كاري مجلس در سال 

 گذاريسرمایه امنیت ارتقاي بر نظارت. 10-2-4

 مركز در وكاركسب محیط پايش هايگزارش تدوين سال شش دستاوردهاي ترينمهم از يکي

 جاده، نظیر هاييزيرساخت نه ،ايران در بنگاه اداره اصلي کلمش داد نشان كه بود اين مجلس هايپژوهش

 كالن، اقتصاد تثبا مانند عواملي يعني) است گذاريسرمايه و تولید افزارينرم هايجنبه بلکه بندر، و برق

 از كه هاييمؤلفه (مالکیت حقوق جانبههمه تضمین و فساد فقدان اقتصاد، پذيريبینيپیش و شفافیت

 .شودمي ياد «گذاريسرمايه امنیت» عنوانبه نهاآ مجموعه

 قابل يا ثبات با كالن اقتصاد يرهایمتغ آن، در كه است شرايطي ،«گذاريسرمايه امنیت» از منظور

 و مسئوالن هايتصمیم مقررات، و قوانین شود، اِعمال و باشد برقرار قانون حاكمیت باشد، بینيپیش

 داشتن ضرورت صورت در و شوند اجرا مؤثري و سهل طوربه و باشند ثبات با كشور، اجرايي هايرويه

 هايفعالیت بر مؤثر اطالعات همچنین برسد؛ نفعانذي اطالع به ترپیش تغییرات آنها، از هريك در تغییر

 مجهز چنان انتظامي و قضايي نهادهاي و باشد شهروندان همه دسترس در برابر و شفاف طوربه اقتصادي

 دارايي از اجازه بدون استفاده يا شهروندان، مالکیت حقوق نقض هرگونه كه باشند ارآمدك و سالم و

 كشور، مسئوالن جملهاز حقوقي و حقیقي شخص اعم كسهیچ براي ديگران، معنوي يا فیزيکي

 زمان، كمترين در صالح،ذي نهادهاي به مراجعه با بتوانند مالباخته شهروندان و نباشد صرفهبهمقرون

                                                 
. گزارش عملكرد قانون بهبود مستمر 4 ؛وكارگزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب». ر. ك.: احمد مركزمالميري، 1

 .1396، دي 15623شماره مسلسل ت اقتصادي،دفتر مطالعا، هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش«وكارمحيط كسب
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 1.كنند دريافت مربوطه، خسارت همراه به را خود رفته دست از لما

 از حاكي «امنیت سرمايه گذاري»خصوص درها پژوهش مركز در گرفته صورت فصلي هايپیمايش

ت سرمايه گذاري و روند آن نیز نشانگر بهبود امنی است ايران اقتصاد در گذاريسرمايه امنیت بودن پايین

 گذاريسرمايه امنیت بر اثرگذار هايلفهؤم از هريك وضعیت خصوصدر یسیونكم مستمر پیگیري. نیست

 تولید قويتت در مؤثري نقش تواندمي ،حوزه اين در پاسخگويي به و ساير نهادهاي متولي دولت الزام و

 .باشد داشته كشور در وكاركسب محیط بهبود و داخل

 (صنعتي توسعه استراتژي راستاي در) صنعتي هاياولویت تدوین بر نظارت و پیگیري. 11-2-4

 اينهاي اقدام تريناصلي از يکي كه دهدمي نشان جهان شده صنعتي تازه موفق كشورهاي تجربه

ي حداقلي، در معنا صنعتي توسعه استراتژي. است صنعتي توسعه استراتژي تدوين و پايبندي به ،كشورها

 : استبه اين شرح  حوزه سه تکلیف تعیین

  ؛گیرند قرار حمايت مورد بايد هك صنايعي .1

 و ايبیمه اي،تعرفه مالي، هايحمايت) گیرد صورت صنايع از بايد كه هاييحمايتنوع يا انواع  .2

  ها؛بازه زماني حمايت و...( 

 هاي مورد نیاز. انواع هماهنگي و كرده همکاري زمینه اين در بايد كه هاييدستگاه و نهادها .3

 تجاري علمي، فناوري، اعتباري، صنعتي، يهاسیاست میان هماهنگي لزوم گفته،پیش امر سه تعیین از پس

، حالاينبا. نباشد غیرمؤثر و پراكنده و بوده هدفمند تولید از گرفته صورت هايحمايت تا است مطرح غیره و

ها مركز پژوهش هاي مقرر شده در قوانین برنامه توسعه دركیفیت و كمّیت انواع حمايت دربارهاي كه مطالعه

آرا در سیاستگذاران، نبود يك نگرش منظم و واحد  وجود تشتت»نشانگر آن است كه  صورت گرفته،

ود يك نهاد نبدرخصوص راهکارهاي رشد تولید داخلي، فقدان يك استراتژي مشخص توسعه صنعتي، 

 2.وكارهاستني از كسبهاي مهم حمايت قانو، از ضعف«هاكننده نوع حمايتكننده و تعیینمركزي مديريت

 صورت استراتژي اين طراحي براي مجدد تالشي، توسعه ششم برنامه قانون( 46) ماده «الف» بند در

 وزارت براي تکلیفي عنوانبه ،بود صنعتي يهااولويتتعیین  كه، آن تدوين هايگام از گام اولین و گرفته

 ششم برنامه قانون (46) ماده «الف» بند نظارتي كارگروه تشکیل با هاپژوهش مركز. شد تعیین صمت

 نظارتي گزارش و پرداخت كشور اجرايي مختلف هايدستگاه هايحمايت و هااولويت بررسي به ،توسعه

 صمت وزارت توسط كه كشور صنعتي هاياولويت همچنان اينکه به توجه با. دكر تهیه ن خصوصاي در

                                                 
 چارچوب:ايران در گذاريسرمايه امنيت سنجش» مركزمالميري، احمد و احمديان مريم تهراني، ايمان سياح، سيدامير. 1

 مسلسل شماره اقتصادي، مطالعات دفتر، اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«نماگرها و شاخص روش، مفهومي،
 .  7 ص ،1397 بهشتاردي ،15852

هاي حمايت از توليد در . رويكردها و روش3الگوي راهبردي حمايت از توليد؛ ». ر. ك.: احمد مركزمالميري و سيد امير سياح، 2

، مرداد 15474دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل ، هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش«قانون برنامه توسعه 6
 .67-68، صص 1396



 

 ___________________________________________________________  

 

 

31 

 شدن مشخص صورت در ،ديگر سوي از و ستا نرسیده وزيران هیئت تصويب به ،است شده احصا

 در كشور مختلف اجرايي هايدستگاه و هاسیاست هماهنگي و حمايت چگونگي صنعتي، هاياولويت

 و صنعتي توسعه استراتژي به كشور دستیابي تا مجلس نظارت استمرار ،است نشده مشخص آن مورد

 رسد.مينظر بهضروري  ،آن ذيل كشور يهاسیاست هماهنگي

 ترعسري تعیین ضرورت بر نیز تولید از حمايت براي دولت بودجه كاهش و كشور تحريمي رايطش

 هايولويتا جزو ،آن ذيل يهاسیاست و بندياولويت اين بر نظارت رودمي امید و افزوده هااولويت اين

 .گیرد قرار يازدهم مجلس

 دولت اشتغالزایي يهاسیاست بر نظارت. 12-2-4

 كشور اشتغال يهاسیاستندهاي نامناسب آمارهاي نیروي كار در ايران، نظارت مجلس بر با توجه به رو

 :تواند حول محورهاي زير متمركز شودضروري است. اين نظارت مي

 ،مشخص هايدستگاه از ييپاسخگومطالبه  و در حوزه بازار كار پايش قابل هايشاخص تعیین .1

  ،شده وريآگرد رآما سقم و صحت بر نظارت و كار بازار حوزه در مدآكار و جامع اطالعاتي پايگاه ايجاد  .2

 ،كشور در ركا بازار نیازهاي و )مهارتي و دانشگاهي( آموزشي نظام بین هماهنگي و تطابق ايجاد .3

  ،غیررسمي اشتغال و هافعالیت سازي و ثبتشفاف جهت در راهکارهايي اتخاذ .4

 .هايي نظیر خط فقربر شاخصمبتني اي و بخشيصورت منطقهبهتعیین حداقل دستمزدها  .5

 هادهي دستگاهنظارت بر تکالیف گزارش .13-2-4

ها هاي عملکرد دستگاهها، پیگیري و نظارت بر گزارشيکي از محورها و كاركردهاي نظارتي كمیسیون

 منظوردرخصوص تکالیف قانوني است كه نقش مهمي در اجراي قوانین و ارزيابي عملکرد اجرا دارد. به

كمیسیون ارش عملکرد به هاي مختلف مکلف به ارائه گزدستگاهاقتصادي  هايحوزه در كه احکامي احصا

قانون، موضوع به تفکیك در ادامه  كهمورد بررسي قرار گرفتند  متعددقوانین  ،اندشدهاقتصادي 

 . است شدهارائه  دهيدستگاه مکلف به گزارشدهي و گزارش
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 نموده است ياقتصاد كمیسیوندهي منظم به هاي دولتي را مکلف به گزارشكه دستگاه احکامي. 2جدول 
 دهيبازه زماني گزارش دهيدستگاه مکلف به گزارش موضوع حکم تاریخ تصویب حکم نام قانون و شماره ماده/ بند/ تبصره

 پذيرقانون رفع موانع تولید رقابت

 (17ماده ) «ت»بند  «2»تبصره  
1394 

اعمال  ها و موسسات اعتباري غیربانکي وگذاري اموال مازاد بانكگزارش عملکرد وا

 سساتي كه تکالیف قانوني را انجام نداده باشند.ؤمجازات بر م
 ماهه سه زارت امور اقتصادي و داراييو

 1399قانون بودجه سال 

 «6»تبصره  «ص»بند 
1398 

 -ورت جمعيها و تخفیفات مالیاتي و گمركي قانوني به صمعافیت ارائه گزارش

 . شوندميهاي مربوط ثبت در حسابكه خرجي 

گمرك جمهوري اسالمي ايران و 

 سازمان امور مالیاتي كشور
 شش ماهه

 1399قانون بودجه سال 

 «11»تبصره  «الف»بند 
1398 

هاي بدني صندوق تأمین خسارتمنابع  گزارش عملکرد استفاده وزارت دادگستري از

عسر م غیرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان مديه محکومان معسر جرائ درخصوص

المال سرپرست خانوار و مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بیت

 .يا دولت است

 سه ماهه وزارت دادگستري

 1399قانون بودجه سال 

 «2»تبصره  «ـه»بند 
 شش ماهه اقتصادي و دارايي وزارت امور ي دولتيهاشركتگزارش عملکرد سامانه يکپارچه اطالعات  1398

 1399قانون بودجه سال 

 «5»تبصره  «و»بند 
 سه ماهه امور اقتصادي و داراييزير و هاتهاتر بدهيگزارش عملکرد  1398

 قانون مالیات هاي مستقیم

 (217)ماده 
1366 

 طبقات و سطوح مختلف میزان وصول مالیات و توزيع مالیات وصولي بین گزارش

 درآمد 

ر اقتصادي و وزارت امو

 دارايي
 شش ماهه

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 (37)ماده 
1387 

لق گزارشي عملکرد يك در هزار از وجوهي كه بابت مالیات، عوارض و جرائم متع

 كنندگان و مؤديان گردد و  نحوه توزيع منابع بین مصرفموضوع اين قانون وصول مي

وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 سالیانه

 ن مالیات بر ارزش افزودهقانو

 (39)ماده  «2»تبصره 
1387 

خصوص پرداخت به گزارش عملکرد حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور در

 ها و...  ها و دهیاريشهرداري
 سه ماه زارت كشورو

هاي فروشگاهي و سامانه قانون پايانه

 مؤديان

 (26)ماده 

1398 

در  اتيمد ارائه كننده خدمات مالیي ايراني معتهاشركتگزارش عملکرد استفاده از 

نداردسازي هاي فني و غیرمالیاتي به مؤديان، پشتیباني و استاارائه آموزش و مشاوره

هاي زارشهاي موردنیاز، از جمله گتجهیزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعالم

ن و ماشرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازو همچنین  الکترونیکي پرداخت

 ه آنهاها و ساير مقررات مربوط بمؤديان، تعیین تعرفه

ارگروه راهبري سامانه ك

 مؤديان

 

 شش ماه
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 دهيبازه زماني گزارش دهيدستگاه مکلف به گزارش موضوع حکم تاریخ تصویب حکم نام قانون و شماره ماده/ بند/ تبصره

 قانون اصالح قانون نظام صنفي

 (95)ماده 
  قانون عملکرد گزارش 1392

معدن و  وزارت صنعت،

 تجارت 
 انهیسال

 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز

 (16)ماده  «2»تبصره 
1392 

فیات و جمله میزان كشه كلیه آمار و اطالعات قاچاق كاال و ارز ازگزارش مربوط ب

 برآورد حجم و تحلیل آن 

تاد مبارزه با قاچاق كاال و س

 ارز
 سه ماهه

 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز

 (77)تبصره ماده 
1392 

وه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبیل وجگزارش عملکرد مصرف و اختصاص 

 هاي وصوليفروش كاال و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمهناشي از 

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 

 ارز
 شش ماهه

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و 

اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در 

 منطقه

 (19) ماده

1396 

  نراارائه اصل و گزارش عملکرد برنامه جامع مقابله با تحريم آمريکا علیه اي
زارت امور اقتصادي و و

 دارايي
 بارماه يكهر شش

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و 

اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در 

 منطقه

 (20) ماده

1396 

 هاي ايراني مورد تحريم آمريکاگزارش عملکرد حمايت از اشخاص و شركت

هاي امور اقتصادي زارتخانهو

 و دارايي و امور خارجه
- 

 قانون برنامه ششم توسعه

 (48ماده ) «ث»بند 
 

اي ساالنه هاي توسعه( از اعتبارات طرح1٪) درصديكگزارش عملکرد اختصاص 

 و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوريبه هاي تابعه شركت

 

 انهیسال دولت
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 اسالمي شوراي مجلس هايكمیسیون سایر با اقتصادي كمیسیون مشترك هايحوزه. 5

 میان درنتیجه و بوده فرابخشي ويژگي داراي ،اسالمي شوراي مجلس هاياولويت و لئمسا از بسیاري

 در هاحوزه اين مورد در تکلیف تعیین رسدمينظر به. است مشترك ،مجلس مختلف هايكمیسیون

 ئیسهرهیئت ازسوي تکلیف تعیین يا آنها مورد در تفاهم و تخصصي هايكمیسیون میان مشترك جلسات

 همکاري و شده جلوگیري مهم هايحوزه اين مورد در غفلت يا كاريموازي از تا شودمي موجب ،مجلس

 كمیسیون مورد در هاحوزه اين جملهاز .بگیرد شکل آنها مورد در مرتبط هايتخصص میان نیاز مورد

  .كرد اشاره بنیاندانش اقتصاد و اقتصادي ديپلماسي به توانمي مجلس، اقتصادي

 

  اقتصادي دیپلماسي. 1-5

 كشورها میان اقتصادي روابط تعمیق و گسترش لزوم تولید، شدن الملليبین و سازيجهاني گسترش با

 رقابتي تولید ويژه به تولید تواننمي امروزه كارشناسان، برخي باور به و شده تراهمیت با به نحو روزافزوني

 اخیر هايدوره در« اقتصادي ديپلماسي» عبارت روايناز فت؛گر نظر در المللبین فضاي بدون را( كارآ)

 . شودمي تکرار ارانذسیاستگ و سیاستمداران سوي از و گرفته قرار توجه مورد بسیار

 كشورها ديپلماسي دستگاه وظايف اقتصادي، هايفعالیت شدن جهاني و مذكور تحوالت به توجه با

 دلیلبه كه نیز ما كشور مورد در. است گرفته قرار اقتصاد حورم بر بیشتر و شده خطیرتر و ترمتنوع نیز

 رنگكم تنهانه اقتصادي ديپلماسي مسئله است، مواجه مانع با الملليبین اقتصادي روابط ايجاد ،هاتحريم

 ،تحريمي شرايط در الملليبین روابط حفظ و ايجاد براي زيرا ؛است بیشتر شده اهمیت داراي بلکه ،نشده

 .داشت مصروف بیشتري انرژي و مضاعف الشت بايد

 «60» بند 1،مقاومتي اقتصاد كلي يهاسیاست «12» بند در« اقتصادي ديپلماسي» هرچند

 توجه مورد 3توسعه ششم برنامه قانون( 105) ماده« پ» بند و 2توسعه ششم برنامه كلي يهاسیاست

مقوله  همچنان اما ؛شد احیا 1396 سال خراوا در نیز خارجه امور وزارت اقتصادي معاونت و گرفته قرار

 .استقرار نگرفته  شايسته اقدام و توجه ديپلماسي اقتصادي در عمل مورد

 را كشور ديپلماسي هئلمس اسالمي شوراي مجلس خارجي سیاست و ملي امنیت كمیسیون اينکه به توجه با

 آن قاعدتاً زيرا ؛باشد ارزشمند بسیار توانديم زمینه اين در كمیسیون آن با هماهنگي ،دهدمي قرار بررسي مورد

                                                 
 :قیطر از کشور اقتصاد یریپذبيآس کاهش و مقاومت قدرت شیافزا». 1

 گان،یهمسا ژهیوبه جهان و منطقه یکشورها با مشارکت و یهمکار گسترش و یراهبرد یوندهايتوسعه پ- 
 ،یاقتصاد یهاهدف از تیحما جهت در یپلماسیاستفاده از د- 
 .«یاو منطقه یالمللنيب یهاسازمان یهاتياستفاده از ظرف -

 به یابيدست و یجهان یبازارها به ورود ،یخارج یگذارهیسرما توسعه هدف با یاقتصاد یپلماسید به دادن تیاولو» 2.
 .«اندازچشم سند و یمقاومت اقتصاد اهداف تحقق یبرا یفناور

 جذب و یمال نيتأم ،یمهندس و یفن خدمات و کاال صادرات یبرا یجهان یبازارها به ورود بر تمرکز با یاقتصاد یاسپلمید تیتقو. »3
 منطقه كشورهاي ديگر در غيردولتي بخش حضور براي الزم هايزمينه ايجاد و نینو یهایفناور به یابيدست و یخارج یگذارهیسرما

 «.هاي كلي اقتصاد مقاومتيهاي همسايه و اسالمي در چهارچوب سياستويژه كشورجنوب غربي آسيا به كشورهاي و

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#38
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 .است اقتصادي كمیسیون اعضاي اشراف و اقتصادي تخصص از گیريبهره نیازمند زمینه اين در نیز كمیسیون

 يکي. برشمرد توانمي مختلفي قانونگذاري و نظارتي يكاركردها نیز اقتصادي ديپلماسي مورد در

 گاشتن. است ايراندر  اقتصادي ديپلماسي نهاديح نگاشت ، اصالحوزه اين در ضروري هاياقدام از

 جهت ،ینهزم اين در كشور فعال نهادهاي و اقتصادي ديپلماسي اصلي كاركردهاي شناسايي شامل ،نهادي

 در تفاهم مورد و مطلوب وضعیت يك ترسیم و اقتصادي ديپلماسي كار تقسیم كنوني، وضعیت تبیین

 اقدامات رد كشور نهادهاي شديد كاريموازي و ناهماهنگي تعدد، دلیلبه امر اين اهمیت. است آن مورد

 .است كارآمدنا را ايران الملليبین اقتصادي روابط كهاست  )خصوصاً در بعد اقتصادي( كشور الملليبین

 ورهاييكش و تجاري طرف عمده همسايه و همچنین كشورهاي با ايران اقتصادي روابط بايد همچنین

 شده اتخاذ يهاسیاست و گرفته قرار نظارت مورد گیرد،مي صورت آنها با اقتصادي راوداتم بیشترين كه

 فضاي زا بتواند كشور تا شود بررسي حوزه اين فعاالن ساير و تجاري و اقتصادي رايزنان عملکرد و

 .كند استفاده تحريم از عبور نیز و خود توسعه و رشد در يالمللبین

 

 بنیاندانش اقتصاد. 2-5

 آموزش كمیسیونكاري  هايموضوع با كه مجلس اقتصادي كمیسیون مشترك هايحوزه از ديگر يکي

 دستیابي همم الزامات از يکي بنیاندانش اقتصاد. است بنیاندانش اقتصاد، دارد تداخل مجلس تحقیقات و

 اقتصاد. ستا شورك اقتصادي ثروت و قدرت افزايش همچنین و باال افزودهارزش با تولیدات و فناوري به

 اقتصادي، رشد اصلي محرك و عامل ،دانش كاربرد و توزيع تولید، آن در كه است اقتصادي» ،بنیاندانش

 متکي باال اوريفن با صنايع از تعدادي به صرفاً ترتیببدين .«است صنايع تمامي در اشتغال و ثروت تولید

 .كنندمي استفاده دانش از ودخ نیاز فراخور به صنايع همه اقتصاد اين در بلکه ،نیست

 اقتصاد از رفتبرون براي نجاتي راه را آن و است شده بنیاندانش اقتصاد به مناسبي توجه ،ما كشور در

 در فراواني هايتالش همچنین. اندبرشمرده آن اصلي محور و مقاومتي اقتصاد اصلي لفهؤم پنج از يکي و نفتي

 اين گیريشکل در مهمي نقش ياسالم شوراي مجلس. است گرفته صورت اقتصاد كردن بنیاندانش زمینه

 ناظر بر هتوسع سوم برنامه قانون( 100) ماده تصويب. است داشته بنیاندانش اقتصاد سويبه حركت و هاموج

 توسعه رمچها برنامه قانون« دانايي برمبتني توسعه» فصل و فناوري، و پژوهش غیردولتي هايصندوق تأسیس

 مجلس بوده هاي مهم و مؤثرايفاي نقش جملهاز ،پرداخته آن ذيل نهادهاي و نوآوري ملي نظام کیلتش به كه

مقرر  با ويژهبه ،قانوني متعدد هايحمايت و« بنیاندانش هايشركت از حمايت قانون» تصويب همچنین. است

 ،ستراستا اين در مجلس مهم هايفعالیت ديگر از ،آن در« شکوفايي و نوآوري صندوق» تشکیلكردن 

 .دارند یتفعال كشور در نفر هزار 14 از بیش اشتغال با بنیاندانش شركت هزار 4 از بیش اكنون كهطوريبه

 ازي مطلوب عملکرد نیزي نوآوري جهان شاخص فناوري، و علم در ايران جايگاه مناسب نسبتاً وضعیت بر عالوه
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 وستهیپي بندرتبه نياي كشورها جمع به ،2011 سال از كه انريا 1.است داده نشان خود از شاخص نيا در ايران

 و( 2015) 106 ،(2014) 120 ،(2013) 113ي هارتبه كشور 129 بین در توانسته گذشتهي هاسال در است،

 2017سال  در رانيااي كه گونهبهاست  شده حفظ زین ریاخ هايسال در ،يصعود روند نيا. ردیگ قرار( 2016) 78

 .ردیگ قراري جنوب وي مركزي ایآس دومجايگاه  و جهاني ام 61و  65،  75 گاهيجا درترتیب به 2019تا 

 طورهمان اما ،است مناسب فناوري حتي و علم سطح در ايران هايخروجي كه حالعیندر مجموع،در

 همچنان» :2است شده ذكر نیز ايران نوآوري و فناوري علم، يهاسیاست مورد در «آنکتاد» گزارش در كه

 ايران در ساختيزير هايظرفیت و( دانشگاهي) تحقیقاتي هايظرفیت يافته،توسعه نسبتاً انساني منابع بین

همچنین در  .«دارد وجود شکاف نوآوري برمبتني و بنیاندانش اقتصاد خلق در آنها ناكافي اثرگذاري و

 نوآوري و فناوري علم، يهاسیاست سوم موج به گذار در همچنان ايران» گزارش مذكور تصريح شده است:

 گسترده تأثیرات از بهینه برداريبهره براي الزم توانمندي هنوز ايران مثال براي. است مواجه مشکالتي با

 «.ندارد را خود انساني سرمايه و تحقیقاتي هايتوانمندي از ناشي ايتوسعه و اقتصادي

 در بنیاندانش هايشركت تعريف كه ستا آن هشد ذكر آسیب اصلي داليل از يکي رسدمينظر به

 حوزه هايشركت به صرفاً ،آنها از گرفته صورت هايحمايت نیز و هاشركت اين از حمايت قانون

 اقتصادي اصلي هايفعالیت رانتي و انحصاري فضاي ديگر، سوي از است؛ شده محدود باال هايفناوري

 باشند هداشت حضور ايران اقتصاد در مجزا ايجزيره مچونه بنیاندانش هايفعالیت تا شده موجب كشور

 ،نمونه عنوانبه. باشد بهرهبي كشور فناوري و علم توسعه مزاياي از اقتصادي فعالیت از ايعمده بخش و

 فناوري ينا بايد و است جهاني جايگاه داراي و داشته بااليي رشد نانو فناوري در كشور كه حالعیندر

 نتیجهدر و رقابت دنبالبه كه صنايع و رانتي انحصاري فضاي اما ،شود گرفته كاربه كشور مختلف صنايع در

 .دهدنمي حضور مجال هافناوري اين به ،نیستند جديد فناوري از گرفتن بهره و توسعه و تحقیق

 نقش ،هم در بعد تقنیني و هم در بعد نظارتي خواهدمي اسالمي شوراي مجلس اگر رسدمينظر به

 هماهنگي و همکاري طريق از امر اين بايد ،كند ايفا كشور در بنیاندانش اقتصاد توسعه در مؤثرتري

 .گیرد صورت اقتصادي كمیسیون با تحقیقات و آموزش كمیسیون

 

 منابع و مآخذ

، تهران، معاونت پژوهش، مجموعه پولي و بانکيجمهوري، اداره كل تدوين و تنقیح قوانین و مقررات رياست .1

 .1383دوين و تنقیح قوانین و مقررات، ت

(، حسن وكیلیان )تألیف و ترجمه، در: «هاي اروپاييهاي پارلماني در دمکراسيكمیسیون» .استروم، كاره .2

                                                 
1. Cornell University, INSEAD and WIPO (2018), "Global Innovation Index Report 2018". 

www.globalinnovationindex.org/. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. 

2  . UNCTAD, Science, Technology and Innovation Policy Review: Iran, 2016. 
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 .1397 زمستان نودوشش، شماره وپنجم،بیست سال ،راهبرد و مجلس

هاي حمايت از . رويکردها و روش3الگوي راهبردي حمايت از تولید؛ » .احمد و سیدامیر سیاح ،مركزمالمیري .10

دفتر مطالعات اقتصادي، شماره ، هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش«قانون برنامه توسعه 6تولید در 

 .1396، 15474مسلسل 

 دوره هشت از تصويري» .غیاثيشهبازي موسي زاده،حاتمي سعید عزيزخاني، فاطمه و احمد مركزمالمیري، .11

 ـ اول گزارش)(« 1391 خرداد 6 تا 1359 خرداد 7) اقتصاد حوزه در اسالمي شوراي مجلس قانونگذاري

 ،14358 مسلسل شماره اقتصادي، مطالعات دفتر اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،(دوم ويرايش
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. گزارش عملکرد قانون 4 ؛وكارگزارش نظارتي درباره اجراي قوانین مربوط به محیط كسب» .المیري، احمدمركزم .12

شماره  دفتر مطالعات اقتصادي،، هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش«وكاربهبود مستمر محیط كسب
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 17062مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش
 هاي پیشنهاديوظايف، اختیارات و اولويت ؛. كمیسیون اقتصادي3 عنوان گزارش:

 

 

 

  مطالعات اقتصادي :ترنام دف

 علي روحانيسیدمدیر مطالعه: 

  منش، احمد مركز مالمیريعلويمحسن سید :كنندگانتهیه و تدوین

 پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصاديهمکاران: 

 ياثیغ يشهباز يموس ان،یسبحان يمحمدهاددیس ناظران علمي:

 

 

 

 :هاي كلیديواژه

 كمیسیون اقتصادي. 1

 كاركرد نظارتي. 2

 ركرد تقنینيكا. 3

 قانونگذاري. 4
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