
ابهامات و ایرادات طرح ممنوعیت خروج مسئولین پس از اتمام مسئولیت

پیشنهادات سازنده برای ادامه مسیر خصوصی سازی

صفحاتــی کــه پیــش رو داریــد تالشــی 
ت  ین نکــــا ی تر ئــه کلیــــد ا ر ی ا ا بــر
گزارش های منتشر شده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در هفته های گذشته است که به شما 
کمک خواهد کرد در صورتی که فرصت 
مطالعه متن کامل گزارش ها را ندارید، 
محورهای اصلی آن ها را بدست آورید.
»پـژوهـشنـامـــه« شــنبه هــــای هــر 
هفتــه از ســوی روابــط عمومــی مرکــز 
پژوهش های مجلس منتشر خواهد 
شــد و از طریــق ســایت ایــن مرکــز بــه 
نشانی rc.majlis.ir در دسترس است.

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

هفته اول تـیـر ۱۴۰۰ شماره 8 سال اول

متن و فرامتن
حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس



۱

ح  ماخذگزارش:  اظهارنظر کارشناسی درباره:  »طر
ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری 
اســالمی پــس از اتمــام مســئولیت تــا ســپری شــدن 

مراحل قانونی« / شماره مسلسل: 24017556

سیاسی

ح ابهامات و ایرادات طر
ممنوعیت خروج مسئولین پس از اتمام مسئولیت

ح  ماخذگزارش:  اظهارنظر کارشناسی درباره:  »طر
ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری 
اســالمی پــس از اتمــام مســئولیت تــا ســپری شــدن 

مراحل قانونی« / شماره مسلسل: 24017556

وقوع برخی اتفاقات در سال های اخیر مبنی بر خروج برخی افراد 
دارای مسئولیت که دارای اتهاماتی بوده اند، ابهامات و شایعاتی 
را در افــکار عمومــی موجــب گردیده اســت. امــری کــه زمینه های 
بی اعتمادی و درنتیجه کاهش ســرمایه اجتماعی را درپی خواهد 
ح حاضر اگرچه با هدف جلوگیری از وقوع موارد مشابه  داشت. طر
تدوین گردیده است با این حال به نظر می رسد صرفنظر از وجود 
برخی ابهامات و ایرادات نگارشی، به دلیل قلمرو وسیع اشخاص 
مشــمول که طیف گســترده ای از مقامات و مســئولین رده باال تا 
مدیــران ســطوح پاییــن را شــامل می شــود و همچنیــن ایجــاد 
ممنوعیــت مطلــق بــرای آنهــا در فــروش اموالشــان، می توانــد 
اشــکاالت و معضالتــی را هــم از جهت انجــام مأموریــت و وظایف 
محوله و هــم از حیث انجام امور شــخصی و خانوادگــی آنها ایجاد 

نماید. مضــاف بــر اینکه ایجــاد ممنوعیت هــای مزبــور به صورت 
مطلق برای تمامی مسئولین و مدیران کشور که به نوعی یکایك 
آنها را در معرض بدگمانی و ســوء ظن قرار می دهــد خالی از وجه و 
مغایر با اصل برائت و به دور از شأن و وجاهت بسیاری از مدیران 

و مسئولین دلسوز و پاكدست است. 
ح حاضر ضمن  پیشــنهاد می شــود در صورت تصویب کلیات طــر

ح؛ بازنویسی مجدد متن طر
گردد. اواًلقلمرواشخاصمشمولطرحمحدودتر

یاممنوعیتمعامله كشور مواردلزومممنوعیتخروجاز
ً
ثانیا

اتهاماتمالی محدودبهمواردیشودكهدرخصوصافرادمزبور
یاامنیتیوجودداشتهباشد.

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



پیشنهادات سازنده برای ادامه مسیر خصوصی سازی
اجرایقانوناجرایسیاستهایكلیاصلچهلوچهارم)44(قانوناساسیصورتگرفت باواكاویتجربه12سالهپساز

با گذشت حدود 15 سال از ابالغ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم )44( 
قانون اساســی )ســال 1384( و 12 ســال از زمان تصویب قانون )ســال 1387( و 
واگذاری بخش قابل توجهی از بنگاه های دولتی، نقاط ضعف و قوت فرایندهای 
اجرایی خصوصی سازی در کشور به خوبی قابل شناسایی خواهد بود و می توان 

)و باید( از این تجربه برای اصالح مسیر آینده استفاده کرد.
نکته: شــما تنها بخش هایی از این گــزارش را در ادامه می خوانید و الزم اســت 

برای درک کامل محتوای پیشنهادی به اصل گزارش مراجعه کنید.

تبیین کلی رئوس الگوی پیشنهادی
محورهای ساختاری

عملیاتواگذاری در واگذاری،عدمتمركز 1-بازطراحیساختار
تغییر ســاختار در اجــرای عملیــات واگــذاری از حالــت متمرکز بــه نیمه متمرکز 

می تواند بخشی از آسیب ها را کاهش دهد.
هیئــتواگذاریوشــورایعالــیاجرایسیاســتهایكلی 2-اصالحســاختار

اصلچهلوچهارم
راهکار مشخص الگوی پیشــنهادی در زمینه اصالح ساختار هیئت واگذاری، 
حــذف وزیر دادگســتری از ترکیــب هیئت و اعطــای حــق رأی به وزیــر وزارتخانه 
ذی ربــط و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و اضافــه شــدن دو صاحب نظــر 

اقتصادی به ترکیب هیئت است.
3-تعیینتكلیفسازمانخصوصیسازی

پیشــنهاد می شود با تشــکیل یك اداره کل جدید ذیل وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، وظایف فعلی سازمان خصوصی سازی به وزارتخانه مذکور منتقل شده 
)ماده )27( احکام پیشنهادی( و برای تعیین تکلیف سازمان خصوصی سازی 

در قالب تغییر موضوع فعالیت یا انحالل، تصمیم گیری شود.
4-قواعدیبرایاصالحنگاهدرآمدیبهخصوصیسازی

به جرئت می توان گفت اساســی ترین و مهم ترین آســیب خصوصی ســازی در 
ایران، وجود نگاه درآمدی بوده و بســیاری از آســیب های دیگر معلول همین 
اشکال است تا حدی که اگر مسیر جدیدی در این زمینه انتخاب نشود، اصالح 

تك تك مواد و کلمات قانون هم به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.
5-واگذاریمدیریت

تــا زمانــی کــه تکلیــف شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی بــر شــرکت هایی که 
مدیریــت آنهــا واگــذار می شــود مشــخص نگــردد، عمــاًل واگــذاری مدیریــت 

غیرممکن است.
6-واگذاریتعهدی

واگذاری تعهدی در یك جمله به معنای تقبل تعهداتی از سوی خریدار به جای 
بخشــی از ثمن معامله )بنگاه( اســت. به عبارت دیگر در این روش، خریدار در 
ازای کاهش مبلغ واگذاری، تعهداتی از قبیل ســرمایه گذاری های جدید، اجرای 
ح توسعه ای، افزایش اشتغال، افزایش صادرات و موارد دیگری از این دست  طر

را ذیل قرارداد واگذاری بر عهده می گیرد.
روشهایواگذاری رویكرددر واگذاری،تغییر 7-بازطراحیساختار

تمرکز بر کسب درآمد از واگذاری ها، ام المصائب خصوصی سازی در کشور بوده 
است. واگذاری به شیوه معمول تنها از طریق بورس امکان پذیر باشد. در این 
خصوص ذکر یك نکته ضروری است و آن اینکه در یك فضای عادی، فروش از 

 استراتژی غالب فروش نیست.
ً
طریق بورس، لزوما

نظارتی 8-ترمیمساختار
ایجاد وحدت رویه و محدود کردن امکان اعمال سالیق در فرایندهای نظارتی 

برای پیشبرد خصوصی سازی کاماًل ضروری است.

محورهای اجرایی
1-مطالعاتامكانسنجی

منظور از مطالعات امکان سنجی، مطالعاتیاست که در آن امکان و روش های 
خصوصی ســازی بنگاه مورد ارزیابی کامــل و دقیق قرار می گیــرد. به طور خاص 
: 1. بررســی  این مطالعات می بایســت بــه دو مورد بپــردازد؛ این موارد عبارتند از

مسائل سیاست عمومی حول بنگاه و 2. نیاز یا عدم نیاز به بازسازی ساختاری 
و نحوه انجام آن.

واگذاری)بازسازیساختاری( 2-آمادهسازیبنگاهپیشاز
بازســازی ســاختاری عالوه بر اینکه احتمال موفقیت آتی بنگاه واگذار شــده را 
تا حد زیادی افزایش می دهد )و متعاقب آن، مشــکالت بالقوه دولت از ناحیه 
شکســت واگذاری را کاهش می دهد(، می تواند سبب افزایش معنادار ارزش 

 پایین شود.
ً
بنگاه با صرف یك هزینه نسبتا

3-مسائلحولبنگاه
، مســائل  مســائل عمومی حــول بنــگاه عبارتند از مســائلی چون: شــرایط بازار
فرهنگی و قومی، کارگری، زیست محیطی و شرایط، تعهدات و محدودیت های 

فروش بنگاه.
4-ارزشگذاری

ارزش گــذاری بنگاه )ســهام( بــه لحاظ ماهیــت، کامــاًل متفــاوت از ارزش گذاری 
اموال اســت؛ همین نکته به  رغم ســادگی، در اجرا، نظارت یــا اظهارنظرها مورد 

کم توجهی قرار گرفته است.
5-اهلیتسنجی

انتخاب مشتریان راهبردی و احراز اهلیت متقاضیان سهام کنترلی و مدیریتی 
که به طور خالصه اهلیت سنجی نامیده می شود، یکی از موضوع های پرچالش 

واگذاری ها در ایران به شمار می آید.
6-تشریفاتواگذاری

الف- رفع ابهام و اشــکال قانون: یکی از ایراد های بســیار مهــم قانون که به آن 
کم توجهی شــده، وجــود احــکام دارای اشــکال در موضوع تشــریفات واگذاری 

است که بسیاری از چالش های بعدی را سبب شده است.
ب- متولــی برگــزاری مزایــده: در الگــوی نیمه  متمرکــز متولــی اجــرای عملیــات 
واگذاری، وزارتخانه های ذی ربط )شرکت های مادرتخصصی( هستند؛ لذا به طور 
طبیعی متولی برگزاری مزاید ه ها نیز دستگاه های مذکور خواهند بود. اما آنچه 

مهم است، برگزاری مزایده مطابق مصوبات هیئت واگذاری است.
ج-  دسترسی به اطالعات: یکی از نواقص فرایند فروش بنگاه ها طی سال های 

گذشته، عدم ارائه اطالعات کافی به خریداران بالقوه بوده است.
د-  فرصــت بررســی بازار پــس از امضای قــرارداد و جریمــه فســخ: به طور کلی در 
فرایند انتقال مالکیت شرکت ها، سازوکارهایی طراحی می شود که از طریق آنها 

بتوان اطمینان حاصل کرد که حقوق سهامداران حفظ شده است. 
7- پیشنهادهای ناخواسته

یکــی از ابعــادی کــه در واگذاری ها تاكنــون بــه آن پرداخته نشــده، فراهم کردن 
امــکان آغــاز فراینــد واگــذاری از ســوی متقاضیــان )یــا همــان مفهــوم پذیرش 
، همه متقاضیان بالقوه این  پیشنهادهای ناخواســته( اســت. به عبارت دیگر
امکان را داشــته باشــند که تمایل خود برای تملك بنگاه های دولتی مشمول 
واگذاری را اعالم کنند. بدیهی است آغاز فرایند واگذاری در این حالت، منوط به 

موافقت هیئت واگذاری خواهد بود.

سایر محورها 
 گروه بنــدی /  بررســی ایــده عــدم واگــذاری زمیــن /  مســئله الــزام به واگــذاری /  

سازمان های توسعه ای / جایگاه نهادهای شبه دولتی / پس از واگذاری

نکته: بخش بعدی این گــزارش مبتنی بر احکام پیشــنهادی به منظور اصالح 
قانــون، برمبنــای الگوی تشــریح شــده در بخش پیشــین، ارائه شــده که برای 

مطالعه آن به گزارش اصلی مراجعه کنید

2

ماخذگزارش: 
الگــو و احــکام پیشــنهادی اصــالح قانــون اجــرای 
سیاســت های کلــی اصــل چهل وچهــارم )44( قانــون 

اساسی در حوزه خصوصی سازی )ویرایش اول(
شماره مسلسل: 17481

اقتصادی

هفته اول تـیـر ۱۴۰۰ شماره 8 سال اول



3
اقتصادی

ح جامع حمل ونقل كشور اولویت وزارت راه و شهرسازی؛ تدوین طر

، مستلزم وجود  توســعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل کشــور
ح جامع است. براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  طر
ح جامع حمل ونقل کشــور  مصــوب 1395، دولت موظف بــه تصویب طر

شد. 

ح در دولت برعهده وزارت راه و شهرســازی قــرار گرفت، اما  تهیــه این طــر
باوجود شــروع مطالعات و تهیه مدل  پیش بینی تقاضای ســفر )فاز اول 
مطالعــات( در ســال 1397، انجام فــاز دوم مطالعات برای طراحی شــبکه 
بهینه حمل ونقل کشور و در نتیجه تکمیل مطالعات جامع حمل ونقل 
ح، مسئله ای پیچیده  تا ابتدای سال 1400 آغاز نشده است. اگرچه تهیه طر
و زمانبر اســت، اما تســریع در تکمیل مطالعات آن، بایــد از اولویت های 

وزارت راه باشد. 

ح جامــع حمل  ونقل، ابتدا وضعیت تقاضای ســفر  در مطالعــات تهیه طر
در دو بخش بار و مســافر پیش  بینی می  شود و با بهره گیری از مدل های 
چندوجهی، پیش  بینی تقاضای بار و مســافر در ســطح کشور برای آینده 

انجام می  شود.

ح هــای توســعه ای متعــددی در بخش های  طــی ســال های گذشــته، طر
جــاده ای، ریلی، هوایــی و دریایی به صورت ازهم گســیخته و بــدون لحاظ 
کردن ماهیت شبکه ای موضوع حمل ونقل، به صورت جزیره ای تصویب 
ح ها هرچنــد از نــگاه مقطعی  و به موقــع اجــرا گذاشــته شــده اند. ایــن طر
منافعــی را بــرای برخــی از بخش ها ایجــاد خواهند کــرد، امــا به دلیل عدم 
، هزینه فرصتی کــه برای کل  یکپارچگــی بــا کل شــبکه حمل ونقل کشــور
کشــور و چه بســا برای همــان بخش ها ایجــاد می کننــد، می تواند بســیار 

بیشتر از منافع حاصل از پیاده سازی آنها باشد. 

الزم اســت تغییــر نگرشــی در بیــن مســئوالن دخیــل در تصمیمــات 
حمل ونقلــی کشــور مبنی بــر توجه بــه عدم النفع های ناشــی از اســتفاده 

نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه ریزی حمل ونقل صورت پذیرد. 

ح جامع حمل ونقل  تکیه بر اولویت تعیین شده پروژه ها با استفاده از طر
کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات، یکی از اقدامات اساسی در 

این زمینه است.

ماخذگزارش: 
ح جامع حمل  ونقل کشور ضرورت تدوین طر

شماره مسلسل: 25017551
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 حضور انگلیس در منطقه موضوع جدیدی نیست و از سال 1980 این کشور 
حضور دریایی دائمی خود را در منطقه خلیج  فارس حفظ کرده است. این کشور 
در زمینه های اقتصادی، دیپلماتیک و دفاعی شریک و متحد اصلی کشورهای 
شــورای همکاری خلیج  فــارس بوده اســت. درحال حاضر انگلیس دارای ســه 
تشــکیالت دائمــی در منطقه خلیج  فارس اســت. این تشــکیالت شــامل یک 
تأسیسات پشتیبانی دائمی دریایی در بندر »مینا سلمان« بحرین، تشکیالت 
دریایی در بندر »الدوقم« کشور عمان و مرکز حضور نظامی انگلیس در پایگاه 
هوایی العدید قطر است. قطر تنها کشوری است که انگلیس با آن اسکادران 

مشترک دارد.

اهداف انگلیس برای حضور در خلیج  فارس
بررســی اقدام ها و تالش های دولــت انگلیس در قبال کشــورهای حوزه خلیج 
 فارس بــرای حضور و تقویت تــوان نظامی خــود در این منطقه نشــان می دهد 
اســتعمار پیر انگلیس بار دیگر درحال تالش برای بازگشــت به جایگاه سابق 
خود در خلیج  فارس است. دالیل چندی را می توان برای این سیاست بازگشت 

در نظر گرفت:
- نگرانی از قدرت روزافزون ایران

- پیگیری منافع اقتصادی در دوران پسابرگزیت و خروج از اتحادیه اروپا
- منافع امنیتی در منطقه خلیج  فارس

- ُپــر کردن خــأ قدرت ناشــی از کاهش حضور ایــاالت  متحــده در منطقه خلیج 
 فارس

- بی اعتمادی کشورهای حاشیه خلیج  فارس به ایاالت  متحده 
- فراهم شدن زمینه حضور قدرت های درجه دوم

پیامد حضور نظامی انگلیس در منطقه
می تــوان گفــت مهم تریــن پیامــد حضــور انگلیــس در منطقــه، دلگرم شــدن 
کشورهای عرب خلیج  فارس برای مقابله جویی با جمهوری اسالمی ایران باشد؛ 
زیــرا کشــورهای عربی حــوزه خلیج  فــارس همــواره بــرای رویارویی با دشــمنان 
احتمالــی خــود در ســایه وجــود اختالفات عمیــق میان ایــن کشــورها و تالش 
، خــود را نیازمند حضور  هرکــدام از آنها برای برتری سیاســی و نظامــی بر یکدیگر
نظامی کشورهای غربی به همراه پایگاه های دائمی آنها می بینند؛ ازاین رو برای 
بستن قراردادهای تســلیحاتی و ایجاد پایگاه های نظامی غربی در خاک خود با 

یکدیگر رقابت می کنند.

۴

ماخذگزارش: 
حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس

شماره مسلسل: 17545

بین الملل

اهداف و پیامدهای حضور نظامی انگلیس درخلیج فارس 

هفته اول تـیـر ۱۴۰۰ شماره 8 سال اول
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انس بین المللی تحقیقات سرطان ابهامات عضویت ایران در آژ
اجتماعی

نتیجه گیری:
با توجــه به بررســی  های انجام   شــده و اطالعــات در دســترس، عضویت دولت 
جمهــوری اســالمی ایــران در آژانــس از جنبــه تقویت دیپلماســی و مناســبات 

بین  المللی توجیه  پذیر است. 
در ضمن بعد از عضویت ایران در آژانس، گزارشی از مزایای اضافی این عضویت 
برای کشور ارائه نشده   است. با توجه به نقش سرطان در مرگ ومیر و همچنین 
بار مالی آن برای نظام سالمت، تقویت همکاری با نهادهای فعال در این حوزه 

اقدامی مثبت به شمار می  رود.
 به   همین منظور، مشروط به اصالح ایرادات شکلی و ترجمه  ای الیحه تقدیمی و 
همچنین اصالح تبصره ماده واحده و الحاق تبصره  ها، با تصویب آن موافقت شد.

تداوم عضویت ایران در آژانس، منوط به تصویب استمرار عضویت در مجلس 
براساس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان خواهد بود، در غیر این صورت 
عضویــت، کان لم یکــن تلقــی شــده و دولت مکلف اســت نســبت به خــروج از 

، مطابق با ماده )13( اساسنامه آژانس اقدام نماید.  آژانس مذکور

ماخذگزارش: اظهارنظر کارشناســی درباره: الیحه 
عضویــت دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در آژانس 

بین المللی تحقیقات سرطان
شماره مسلسل: 17546

ت  تحقیقــا لمللــی  بین ا نــس  ا ژ آ
سرطان در سال ۱۹۶۵ به عنوان سازمان تخصصی، 

بــرای اجــرای طرحــی به منظــور کاهش گســترش ســرطان 
، عضو دائم آن هســتند.  تأســیس شــد و در حال حاضر ۲۶ کشــور

انس، نهاد تخصصی سرطان ســازمان بهداشت جهانی است که  این آژ
هدف آن ارتقای همکاری  های بین  المللی پیرامون تحقیقات سرطان است.

یق حــق عضویــت   قانونی کشــورهای عضــو تأمین  انــس از طر  فعالیت  هــای آژ
  مالی می شود، ولی نهادهای دولتی و غیردولتی هم به طور داوطلبانه به آن کمك 

می کنند.
ها و  ر کشــو ت بیــن  هنگــی تحقیقــا ر هما ، تخصــص د نــس ا ژ آ ی  گی  هــا یژ ز و ا
سازمان  هاســت و نقــش مســتقل آن به عنــوان یــک ســازمان بین  المللــی، ایــن 

فعالیت را تسهیل می  کند.
انس درآمده و حق رأی داشــته،  هر چند ایران از ســال ۲۰۱۸ به عضویت ایــن آژ

ولــی دولت الیحــه عضویــت در این آژانــس را  به دلیــل تــداوم عضویت، به 
مجلس ارائه کرد. طبق اسناد مالی آژانس، حق عضویت کامل ایران 

برای یک ســال، حدود ۶۰۰ هزار یورو تعیین شده   است. پیش 
، همکاری  های مختلفی بیــن ایران و آژانس  از این نیــز

صورت گرفته است.

بررسی ابهامات و ارائه پیشنهاد: 
مزایایآن آژانسبرایبهرهگیریاز لزومعضویتدر

این نهاد عالقــه خاصی به انجام پژوهش در کشــورهای 
کم  درآمــد و با درآمد متوســط، از طریق مشــارکت و همکاری 

با محققان مناطق مذکور دارد. پروژه  ها محدود به کشــورهای 
عضــو نبــوده و معمــواًل همــه کشــورها را شــامل می  شــود. حتی 
در مواردی، کشــورهای کم  درآمــد و با درآمد متوســط در اولویت 

قرار دارند.
بهره  منــدی از مزایای آن، مســتلزم عضویت در آن نیســت؛ 

ضمن اینکه در مــورد کمیت و کیفیت همکاری آژانس 
بــا ایــران نیز طــی ســه ســال عضویــت دولــت در 

آن، گزارشــی ارائــه نشــده و اطالعاتــی در 
دسترس نیست.  

مزایای عضویت در آژانس
عضویــت در ایــن ســازمان، امــکان 

حضــور در شــورای حــکام و شــورای علمــی 
آژانس را برای اعضــا فراهم می  آورد. با عضویت 

می  تــوان بــر مســائلی نظیــر تصویــب بودجــه، 
تصویــب مقــررات مالــی، نظــارت بــر هزینه  هــا و 

تصمیم  گیــری تأثیــر گذاشــت و فرصتــی بــرای 
اثرگذاری و جهت  دهــی پروژه  ها و اقدامات 

آژانــس بــه ســمت تحقیــق در مــورد 
انواعی از سرطان  ها است. 

مالحظات
عضویت در آژانس

در خصوص مالحظــات عضویت ایران 
در آژانــس، ضمــن رعایــت اصــول عــزت، 
حکمت و مصلحت، مسئله نحوه تعامل 

بــا ایــران در شــرایط عــدم امــکان انجــام 
تعهدات به دالیل غیراختیاری نظیر 

، باید مــورد توجه  تحریم نیــز
قرار گیرد.

اصالحات الیحه 
الیحــه تقدیــم   شــده بــه مجلــس 

در قســمت مفــاد اساســنامه، دارای 
ایــرادات ترجمه  ای، عــدم تطابــق نگارش 
و ســاختار با نسخه انگلیســی اساسنامه 

و همچنیــن دارای مغایــرت بــا اصل 80، 
اصل 77 و اصل 139 قانون اساسی 

کشور است.

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



در ادامه تالش ها برای تصویــب قانونی جدید در زمینه هــای اداره، نظارت و 
خط مشی ســازمان صدا و ســیما در پنج مجلس گذشــته، 70 نفر از نمایندگان 
محترم مجلس یازدهم، طرحی را دراین باره ارائه کردند. طرحی که در تالش است 
تا تکلیف مجلس برای قانونگذاری در زمینه صدا و سیما را به سرانجام برساند.

نتیجه کارشناسی
ح نسبت به حل مسائل  با توجه به ناكارآمدی و مواجهه همه جانبه و مؤثر طر
و مشــکالت پیش روی ســازمان و مغایرت هــای آن با برخی قوانین باالدســتی 
ح نمی تواند مــورد تأییــد قــرار گیرد و  از جملــه قانــون اساســی کلیــات ایــن طــر
اصالحات جزئی آن نیز به دلیل تعدد مشکالت راه حل اساسی و کارآمد نیست.

مثال:
ح یعنی قدرت بخشی به شورای نظارت، دارای اشکاالت  حتی ایده اصلی این طر
کارشناسی و حقوقی می باشد. این ایده از منظر کارشناسی با مخاطرات ناشی 
از به چالش کشیده شدن اســتقالل این رسانه و امکان اختالل در امور جاری 
با مهیاسازی بستر دخالت در مسائل اجرایی، به علت دادن اختیارات گسترده 
تصویبی به شورای نظارت درگیر است. همچنین از منظر قانونی هم بر اساس 
نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل )175( و نظر این شورا درباره مصوبه 

مجلس ششم، این ایده با اشکال قانون اساسی مواجه است.

ح درباره بســیاری از مســائل جــدی و پربحــث موضوع های  همچنیــن این طــر
مربوط به اداره و نظارت ســازمان صدا و ســیما ســاكت و دارای ابهام اســت که 
مهم ترین آنها مواردی همچون رها ماندن مشکالت در ساختار اداره سازمان 
از نظــر سیاســتی و نظارت، بــه روز نبودن در نســبت تحوالت مرتبط با شــیوه و 
قواعد فعالیت بخش خصوصی و تنظیم گری آن در فضای مجازی و برودکست 
، پیش بینی نکــردن ضمانت اجرا   در مســئله صوت و تصویــر فراگیــر

ً
خصوصــا

برای خط مشــی، ناتوانی در حفاظت از اســتقالل رسانه ای ســازمان، نپرداختن 
بــه حقوق مخاطبان، صدا و ســیما و هنرمندان در تعامل با یکدیگر و ســاختار 
ح به صورت فعلی،  بزرگ و اداره گران ســازمان اســت. در نتیجه تصویب این طر
عماًل به ناكارآمدی قانونی و اخالل بیش از پیش در اداره ســازمان صدا و سیما 

منجر خواهد شد.

نتیجه گیری: 
ح کند،  چنانچه به هر دلیلی کمیسیون فرهنگی تصمیم به تصویب کلیات طر
پیشــنهاد اصلی ایــن مرکز این اســت کــه کمیســیون از مــاده )142( آیین نامه 
داخلی مجلس استفاده کرده تا با استقراء دقیق مسائل صدا و سیما و بررسی 
ح فعلــی اصــالح کلــی شــده و پیش نویــس  همه جانبــه توســط ایــن مرکــز طــر

کامل تری به کمیسیون ارائه شود. 
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ماخذگزارش: 
اظهارنظر کارشناسی درباره: »طرح اداره صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران«
شماره مسلسل: 17544

اجتماعی

ح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران« بررسی ایرادات »طر

هفته اول تـیـر ۱۴۰۰ شماره 8 سال اول



ح فهرســت قوانیــن و احــکام نامعتبــر در حــوزه شــوراها و  »طــر
شــهرداری ها« کــه با هدف تنقیــح قوانین مربــوط در حوزه شــوراها و 
شــهرداری ها تهیــه شــده اســت، در تاریــخ 1399/2/29 بــه تصویــب 
مجلس شورای اسالمی رسید. شــورای نگهبان در یك بند ابهامی را 

ح مزبور اعالم کرد: نسبت به طر

بررسی ایراد شورای نگهبان
خ 1399/2/29 مجلس شــورای اســالمی  در مــاده واحده مصوبه مور
آمده بــود که احــکام قانونــی حــوزه شــوراها و شــهرداریها، مذکور در 
پیوســت، بی اعتبار اســت. شــورای نگهبان پس از بررســی مصوبه، 
بیان کرد که مشــخص نیســت بی اعتباری قوانین، شــامل زمانی که 
در گذشته این احکام اعتبار داشــته اند نیز می شود یا خیر و مصوبه 
 » مذکور از این جهت دارای ابهام اســت. در واقــع از وصف »بی اعتبار
دو مفهــوم برداشــت می شــود. اول اینکه مترادف نســخ می باشــد. 
یعنی از زمان تصویب این قانون، قوانینی که در پیوست آمده، فاقد 
اثر نسبت به آینده است ولی نســبت به گذشته اثر آن برقرار است. 
دوم اینکه این قوانین فاقد هرگونه اعتبار و ارزشــی از زمان تصویب 

به بعد دارند و به نوعی این قوانین باطل می باشند. 
به بیان دیگر حتی نســبت به زمان گذشته و برخی برهه های تاریخی 
فاقد هرگونه آثار می باشند. اثر این نوع برداشت این خواهد بود که 

کلیــه اقدامــات اداری و قضایی و دعاوی که مســتند به ایــن قوانین 
بوده اســت، به دلیل عدم اعتبار قوانین فاقد وجاهت تلقی خواهد 

شد. 
« پیشــنهاد  با توجه به ابهام شــورای نگهبان در مورد واژه »بی اعتبار
ج در آیین نامــه داخلــی، متــن  می شــود بــا رعایــت تشــریفات منــدر

ح زیر اصالح شود: ماده واحده به شر
ج در پیوســت این قانون نســخ صریح یا ضمنی شده یا  »موارد مندر

منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده است.«

نتیجه گیری
ح وجــود دارد، در جهــت تکمیل و  غ از اشــکاالتی کــه در ایــن طــر فــار
ج در  اصالح بهتر مصوبه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندر

ح زیر اصالح شود: آیین نامه داخلی، متن ماده واحده به شر
ج در پیوســت این قانون نســخ صریح یا ضمنی شده یا  »موارد مندر

منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده است.«

ح فهرست قوانین و  پیشنهاد اصالحی برای »طر
احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها«

ماخــذگــزارش: اظهارنظــر کارشناســی 
ح فهرســت قوانیــن و احــکام  دربــاره: »طــر
نامعتبــر در حــوزه شــوراها و شــهرداری ها« 

)اعاده شده از شوری نگهبان(
شماره مسلسل: 24017553


