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 سمه تعاليب

 

 د/312232/12: شماره 

 29/33/3121: تاريخ 

 شوراي اسالمي مجلسهيأت رئيسه محترم 

 

 سالم عليكم؛

 اجراي در خصوص نحوه ويژه كميسيوناحتراماً، به پيوست گزارش نظارتي 

 (5/3/9314 مصوب) «هاي كلي اقتصاد مقاومتي نحوه پيگيري تحقق سياست» قانون

 نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي آيينقانون ( 41) ماده( 9)تبصره  و( 44) طبق ماده

خواهشمند است دستور . گردد جهت چاپ و قرائت در صحن علني مجلس تقديم مي

 .صورت پذيرد جهت قرائت گزارش در صحن علني مجلس فرماييد هماهنگي الزم

 

 حميدرضا فوالدگر                                                                 

 ويژهرئيس كميسيون                                                                        
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 مقدمه. 9

 5/3/9314در تاريخ  «مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري نحوه» قانون

در صحن علني مجلس شوراي اسالمي تصويب و با تأييد شوراي نگهبان به قانون تبديل 

جمهور، نايب  معاون اول رئيسترين پيام اين قانون، تشكيل شورايي متشكل از  شد؛ مهم

به منظور ايجاد  رئيس اول مجلس شوراي اسالمي و معاون اول رئيس قوه قضائيه

تشكيل كارگروهي  .كشور است در مقاومتي اقتصاد تحقق اجرائي وانعم هماهنگي و رفع

مغاير و تنقيح  قوانين و مقرراتبه منظور اصالح، پااليش و يا لغو متشكل از سه قوه 

هاي رصد ميزان پيشرفت  هاي كلي اقتصاد مقاومتي، تهيه شاخص سياستموارد منطبق با 

هاي ديگري از مفاد قانون فوق  االنه، بخشهاي س در حوزه اقتصاد مقاومتي و ارائه گزارش

 پيگيري نحوه» با قانون مشابهاگرچه تاكنون اقداماتي در قوه مجريه و قضائيه  .هستند

 ويژه هاي كميسيون انجام شده است اما بررسي« مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق

دهد كه مفاد قانون فوق  قانون اساسي نشان مي 44 اصل بر نظارت و ملي توليد از حمايت

تا به حال اجرا نشده است؛ از اين رو متعاقب دستور رياست محترم مجلس شوراي 

هاي  ويژه چند جلسه و چندين كارگروه با همكاري مركز پژوهش اسالمي، كميسيون

 مجلس و با دعوت از نمايندگان قواي مجريه و قضائيه و نايب رئيس محترم اول و

همكاري معاونت قوانين و نظارت مجلس و كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت 

نظام به منظور بررسي چرايي عدم اجراي قانون مذكور ترتيب داد؛ نتايج مهمي از اين 

  .شود اي از آن خدمت نمايندگان محترم ارائه مي جلسات به دست آمد كه خالصه

 راهبري ستاد»مقاومتي بايد گفت كه  در توضيح اقدامات قوه مجريه در باب اقتصاد

 هشتم و سي و صد يک اصل استناد به 21/6/9314در تاريخ « مقاومتي اقتصاد مديريت و
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در مورد اين ستاد چند . اسالمي به تصويب هيئت وزيران رسيد جمهوري اساسي قانون

جمهور و  ئيساوالً متعاقب بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ر: نكته مهم بايد ذكر شود

 ستاد»، 9اعضاي هيئت دولت مبني بر تشكيل ستاد فرماندهي براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي

ثانياً . تغيير نام داد« ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»به  «مقاومتي اقتصاد مديريت و راهبري

 نحوه»اي به قانون  مقاومتي، اشاره اقتصاد مديريت و راهبري ستاد تشكيل نامه در تصويب

شده  نشده است هر چند در آن تصريح« مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري

 با هماهنگي براي و مقاومتي اقتصاد كلي هاي  سياست تحقق پيگيري منظور به»است كه 

 مربوط هاي برنامه اجراي در ها آن مشاركت و غيردولتي بخش و مسلح نيروهاي قوا، ساير

 رئيس قضاييه، قوه اول معاون اسالمي، شوراي مجلس اول رئيس نايب از مورد حسب

 و معادن صنايع، بازرگاني اتاق رئيس مستضعفان، بنياد رئيس مسلح، نيروهاي كل ستاد

 جلسات در شركت براي( ره) امام حضرت فرمان اجرايي ستاد رئيس و ايران كشاورزي

مواد مندرج در قانون مصوب  پرواضح است كه چنين حكمي با. «شود  مي دعوت ستاد

نامه تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مقرر  ثالثاً در تصويب. مجلس همخواني ندارد

( اعم از سازمان صداوسيما) هاي اصلي شده است وزراي كابينه به عالوه رؤساي سازمان

                                                           
 را شورايي جمهور رئيس آقاي كه دارم اطّالع البتّه من. بشود تشكيل نافذالكلمه و هوشمند و قوي ستاد يک كه است اين بعدي قدم

 جمهور رئيس آقاي خب. نيست فرماندهي ستاد آن اين امّا است؛ خوبي كار هم بسيار كنند، مي شركت هم ايشان خود اند، داده تشكيل

 الزم ستادي يک. بشود كار اين صرف همّت، ي همه و وقت ي همه كه شود نمي برسند، هم آنها به بايد كه دارند هم ديگري فراوان كارهاي

 خود كه شده ايجاد فرماندهي ستادهاي يک هم ديگر كارهاي از بعضي در و داشتيم جنگ ي دوره در ما كه فرماندهي ستادهاي مثل - است

 دستگاه كدام ببيند كند، نگاه كند، رصد دائم طور به كه دارد الزم فرماندهي ستاد يک -داريد تجربه مسائل اين در روحاني دكتر آقاي شما

 اينها با كردن عمل[ ولي] نيست، مشكل خيلي هم ريزي برنامه است، آسان زدن حرف چون. دارد وجود مشكل كجا رفته، پيش و توانسته

 بيني پيش بعضي نشده، بيني پيش قبالً كه آيد مي پيش موانعي يک اوقات گاهي برود، پيش و بشود وارد ميدان در بخواهد آدم خب دارد؛ فرق

 و برود؛ پيش و كند باز را راه كند، برطرف را موانع آن ضربتي صورت به بتواند ستاد آن بايستي آيد؛ مي پيش كه است موانعي لكن شده هم

 ،[كنيد صحبت] دقيقه پنج ميگفتند مكرّر جهانگيري آقاي كه امروز مثل حاال كه نباشد جور اين كنند؛ گوش بايد يعني ،[باشد] نافذالكلمه

.بپذيرند را حرف آن همه واقعاً گفت، ستاد آن هرچه ؛[دادند مي] افزايش دقيقه ده و دقيقه هفت به مثالً را دقيقه پنج آقايان



5 

 طور كه مشخص است همان. جمهور در اين ستاد عضويت داشته باشند و معاونين رئيس

اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اين ستاد، از قوه مجريه بوده و هيچ عضوي از قواي ديگر 

 .در اين ستاد عضويت ندارد

به امضاي دكتر پورمحمدي معاون  24/91/9316مورخ  9634942در نامه شماره 

اقتصادي سازمان برنامه و بودجه خطاب به دكتر فوالدگر رئيس كميسيون ويژه نكاتي در 

در بخش اول اين نامه بيان شده است . الذكر بيان شده است جراي مواد قانون فوقمورد ا

قانون ( 9)ترين بستر به منظور اجراي ماده  كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مناسب

در ادامه به صورت خالصه عملكرد اين ستاد ذكر شده و به اين . مورد بحث است

تاد با حضور معاون اول قوه قضائيه و نائب موضوع اشاره شده است كه جلسات اخير س

در نقد اين بند از نامه چند نكته . رئيس اول مجلس شوراي اسالمي برگزار شده است

كه  اي دارد حال آن اي مندرج در قانون، ماهيت فراقوه شوراي فراقوه -9: قابل ذكر است

به استناد مصوبه  -2. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ذيل قوه مجريه طراحي شده است

 39/6/9314هـ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاريخ  52442ت /15119شماره 

توان نتيجه  ماه پس از ابالغ قانون بوده است لذا مي 4تشكيل شده كه اين زمان حدودا 

 شركت معاون -3. گرفت كه در زمان تشكيل ستاد، به احكام قانون توجهي نشده است

اسالمي در جلسات ستاد، حسب مورد  شوراي مجلس اول رئيس نائب و قضائيه قوه اول

كه در ساختار ستاد، دستور كار  و بر اساس دعوت بوده نه بر اساس عضويت، ضمن اين

توان گفت كه حضور اين  مشخصي براي قوه مقننه و قوه قضائيه طراحي نشده پس مي

توان انتظار داشت كه  داشته لذا نميافراد در جلسات بيشتر جنبه اطالع از روند كار ستاد 

 .قانون توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اجرايي شود 9اهداف مد نظر بند 
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همچنين پس از دستور رياست محترم مجلس مبني بر بررسي موضوع اقتصاد 

و به تبع پيگيري كميسيون ويژه  9316مقاومتي و نحوه اجراي قانون مذكور، در شهريور 

هاي كلي اقتصاد  وليد ملي مجلس، دستورالعمل پيگيري اجراي سياستحمايت از ت

در اين دستورالعمل به صراحت . مقاومتي در قوه قضائيه توسط رياست آن قوه صادر شد

مقاومتي اشاره شده و مقرر شده  اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري به قانون نحوه

تصاد مقاومتي متشكل از مديران و هاي كلي اق است ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست

نامه سفام، دعوت از  در اين دستورالعمل همانند اساس. معاونين آن قوه ايجاد شود

 .ستاد خواهد بود تأييد رئيسو با  حسب موردمسئولين ساير قوا، 

قانون مورد  9هايي در قوه قضائيه و مجريه برداشته شده اما مفاد ماده  كه گام غرض اين

 .نشده است بحث اجرايي

مبني بر تشكيل كارگروهي به منظور شناسايي قوانين و ) 2همچنين مفاد ماده 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي و طراحي سازوكار اصالح، پااليش يا  مقررات مرتبط با سياست

از آن جهت كه مقرر شده است ( ها لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با سياست

در نامه دكتر . اي باشد، نيز اجرايي نشده است شوراي فراقوه تركيب كارگروه به انتخاب

پورمحمدي خطاب به دكتر فوالدگر اشاره شده است كه معاونت حقوقي 

شناسايي و حذف قوانين و مقررات مزاحم اجراي »جمهوري كه مجري پروژه  رياست

ه است؛ نويس اليحه تدوين كرد پيش 6كنون  بوده تا« سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

قانون مقرر شده است كارگروه  (2)در ماده  -9: ذكر چند نكته در اين باب ضروري است

به منظور شناسايي قوانين و مقررات مرتبط با  گانه متشكل از قواي سهمشتركي 

شناسايي و حذف قوانين و »پروژه  -2. هاي كلي اقتصاد مقاومتي تشكيل شود سياست
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دار سال  هاي اولويت جزء پروژه« هاي اقتصاد مقاومتي تمقررات مزاحم براي اجراي سياس

نامي از اين  9316دار  هاي اولويت كه در پروژه ستاد فرماندهي بوده است ضمن آن 9315

 9316اي براي سال  جمهور پروژه به معاونت حقوقي رئيس موضوع برده نشده و اساساً

در . شده وجاهت قانوني ندارداي كه هنوز به مجلس ارائه ن اليحه -3! سپرده نشده است

قانون اجرا نشده هرچند  (2)ماده جه گرفت كه مرّ احكام ذكر شده در توان نتي مجموع مي

 .است ات مشابهي در دولت صورت گرفتهكه اقدام

دارد  مقرر مي «مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري نحوه» قانون (3)ماده 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و  دولت اجراي قوانين مربوط به سياست

ها و احكام  هاي سنواتي، اين سياست ساله و بودجه برنامه پنج در لوايح ارسالي خصوصاً

هاي كلي اقتصاد مقاومتي در  در موضوع درج سياست. قانوني مرتبط را مد نظر قرار دهد

هاي  امه ششم توسعه و بودجه سنواتي مطالب گوناگوني قابل ذكر است كه در گزارشبرن

توان گفت كه  به صورت خالصه مي. هاي مجلس به آنها اشاره شده است مركز پژوهش

در اليحه برنامه ششم توسعه ارسالي از سوي سازمان برنامه و بودجه به مجلس نهم و 

هاي سنواتي پس از  همچنين در بودجه. اقلي بوددهم، رد پاي اقتصاد مقاومتي كامال حد

ها مشاهده  ها، تفاوت قابل توجهي نسبت به بازه زماني قبل از ابالغ سياست ابالغ سياست

 . شود نمي

در بخش ديگري از نامه دكتر پورمحمدي خطاب به دكتر فوالدگر بيان شده است كه 

منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد ريزي ذيل آن به  ستاد تدوين برنامه و شوراهاي برنامه

هاي كلي اقتصاد مقاومتي را به عنوان سند باالدستي، محور اصلي تدوين  مقاومتي، سياست

تطبيق برنامه ششم »همچنين در بخش ديگري از نامه به انتشار سند . ها قرار دادند برنامه
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توسعه با  نامه ششمتطبيق بر» و سند« هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسعه و سياست

در مورد اين بند از نامه بايد چند . اشاره شده است« گانه اقتصاد مقاومتي رويكردهاي پنج

احكام مورد نياز براي »اي تحت عنوان اليحه  ماده 39زماني كه اليحه  -9 :نكته ذكر شود

به مجلس تقديم شد، كامال مشهود بود كه مصوبات شوراي « اجراي برنامه ششم توسعه

بنابراين استناد به مصوبات ستاد  ،نامه ششم تا حد زيادي مغفول مانده استتدوين بر

هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم،  -2! تدوين برنامه ششم جاي تأمل دارد

كه به « سند برنامه ششم توسعه»نمايندگان مردم به صراحت و به كرات بيان كردند كه 

وجه وجاهت قانوني ندارد و  صورت غيررسمي به نمايندگان ارائه شده به هيچ

اي را به عنوان اليحه برنامه ششم  ماده 35اي و ويرايش  ماده 39نمايندگان، ويرايش 

به همين خاطر بود كه مجلس شوراي اسالمي جهت رفع نقايص . كنند توسعه تلقي مي

هاي كلي  تطبيق برنامه ششم توسعه و سياست»اليحه ارسالي دست به كار شد؛ سند 

گانه اقتصاد  تطبيق برنامه ششم توسعه با رويكردهاي پنج»و سند « قاومتياقتصاد م

كه در نامه به آنها اشاره شده است از آن جهت كه بر اساس يک متن غيررسمي « مقاومتي

ها اثبات كرد كه مفهوم  توان به وسيله آن فلذا نمي ،نگاشته شده، اعتبار الزم را ندارد

ضمن آنكه تطبيق حقيقي  ،ه ششم توسعه لحاظ شده استاقتصاد مقاومتي در تدوين برنام

 !هاي اقتصاد مقاومتي محل تأمل فراوان است بر سياست« سند برنامه ششم توسعه»

هاي مربوط به  قانون، دولت مكلف شده است شاخص (3)در بخش ديگري از ماده 

كه در  نوضيح ايت. ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش كند

هايي  مجموعه شاخص ،ودجه و ذيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتيسازمان برنامه و ب

در وزارت اقتصاد نيز به . ها محاسبه نشده است طراحي شده اما تا به حال اين شاخص
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هايي طراحي و رصد شده اما نتايج آن به صورت عمومي  صورت مجزا مجموعه شاخص

نتيجه اينكه مفاد ماده . نبوده است به صورت مستمرز ها ني منتشر نشده و رصد شاخص

 .حداقلي اجرا شده است قانون نيز به صورت كامالً (3)

قانون نيز  (4)اي، مفاد ماده  با توجه به توضيحات فوق و عدم تشكيل شوراي فراقوه

هاي آتي آنها در  هاي ساليانه عملكرد قوا و برنامه عملياتي نشده و تا به حال گزارش

در بخش انتهايي نامه دكتر پورمحمدي به دكتر . ن علني مجلس قرائت نشده استصح

تدوين گزارش عملكرد ستاد در سال پيشين و ارائه برنامه »فوالدگر بيان شده است كه 

اي است كه در دو سال اخير توسط ستاد پيگيري و  اقتصاد مقاومتي سال پيش رو رويه

كشور رسيده و جهت اطالع عموم در سايت اجرا شده و به استحضار مقامات عالي 

: در مورد اين عبارت نيز چند نكته قابل ذكر است. «دبيرخانه ستاد نيز قرار داده شده است

اي تا پايان خرداد هر سال عملكرد  قانون مقرر شده است شوراي فراقوه (4)در ماده  -9

، گزارش عملكرد همه قوا مد نظر است نه (4)خود را به مجلس ارائه دهد لذا در ماده 

ضمن آنكه مقرر شده است گزارش عملكرد به صورت رسمي به . فقط گزارش دولت

مجلس ارائه شود در نتيجه ارائه گزارش به صورت غيررسمي به مقامات، كفايت مفاد 

در سايت دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، محتواي  -2. كند را نمي (4)ماده 

ها و  اري شده است اما گزارشي از عملكرد پروژهبارگذ هاي مصوب ها و پروژه برنامه

اينكه مشروح جلسات بر روي سايت . ها جهت اطالع عموم درج نشده است برنامه

 .ها نخواهد بود ها و پروژه شک به معناي ارائه گزارش عملكرد برنامه گذاشته شود، بي
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 هاي سياست پيگيري قانون نحوه»روند اصالح  ذكر چند نكته مقدماتي در مورد. 2

 «مقاومتي اقتصاد كلي

بسا شرط  توان گام مهم و چه تشكيل ستاد در قوه قضائيه و قوه مجريه را مي.  2-9

تواند تشكيل  بنابراين مجلس شوراي اسالمي مي. اي دانست الزم تشكيل شوراي فراقوه

ها  حقق مفاد قانون مورد بحث از آنچنين ستادهايي را به فال نيک گرفته و در جهت ت

 .استفاده كند

، گام جانمايي دقيق دبيرخانه يك ستاد يا شوراتجربه نشان داده است كه . 2-2

توضيح اينكه برنامه طراحي شده توسط دبيرخانه هر . مهمي در جهت تحقق اهداف است

ثر، برنامه اوليه ارائه كند و حداك مي كاناليزهها و نظرات اعضاء ستاد را  ستاد عمالً فعاليت

حال چنانچه برنامه اوليه با دقت طراحي . شود مي بازبيني و اصالحشده توسط دبيرخانه 

 .رود كه خروجي و مصوبات ستاد از قوت كافي برخوردار باشد شود، اميد مي

درج هرگونه بند و ماده در قانون جديد در مورد نحوه تصويب احكام در . 2-3

حكم يا احكامي به هر  تكليفقانون مورد بحث، چنانچه مشتمل بر  اي شوراي فراقوه

گانه كشور شود، از آن جهت كه با اصل تفكيک قوا مغايرت دارد، توسط  يک از قواي سه

اين چالش دقيقاً همزمان با . شوراي نگهبان و با استناد به قانون اساسي رد خواهد شد

مطرح بود و « مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري نحوه قانون»روند تصويب 

و  گيري تصميمدهد كه هيچ حكمي در مورد نحوه  بررسي متن نهايي قانون نشان مي

فرض ضمني قانون مذكور آن بود كه معاونين اول . در شورا ذكر نشده است گيري رأي

هاي  ، برنامههمدليو  مداراهاي يكديگر مطلع شده و با  قوا خواهند توانست از برنامه

توان به  در تأييد اين ادعا مي. هاي زيرمجموعه خود اجرايي كنند اي را در دستگاه فراقوه
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 در الزم هماهنگي»و « قوه سه هاي برنامه از اطالع كسب منظور به»وجود عباراتي نظير 

 اختيارات و وظايف تناسب به كشور در مقاومتي اقتصاد تحقق اجرائي موانع رفع جهت

 .قانون اشاره كرد (9)در ماده  «قوه هر قانوني

 :ريزي است كلي اقتصاد مقاومتي مستلزم سه سطح برنامه هاي اجراي سياست. 2-4

هاي ذيل يک قوه؛ براي مثال برنامه بانک  ريزي در سطح دستگاه برنامه: سطح اول

 مركزي در جهت افزايش نظارت بر نظام بانكي

قوه؛ براي مثال افزايش سهم صنعت دستگاهي ذيل يک  ريزي بين  برنامه: سطح دوم

 از تسهيالت نظام بانكي

 .اي؛ براي مثال چالش نظام بانكي ريزي بين قوه برنامه: سطح سوم

 «مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري نحوه» الزم به ذكر است كه قانون

جا يک سؤال  در اين. ريزي به تصويب رسيد با هدف رفع خأل نهادي در سطح سوم برنامه

ريزي درون دستگاهي و درون  برنامه) ريزي آيا سطح اول و دوم برنامه. شود مهم مطرح مي

كند؟ به عبارت ديگر  در موضوعات فراگيري نظير اقتصاد مقاومتي كفايت مي( اي قوه

زي در مورد راهبردهايي نظير اقتصاد مقاومتي چه تبعاتي خواهد ري فقدان سطح سوم برنامه

هاي  توان بر اساس شواهد موجود در باب شكنندگي داشت؟ پاسخ به اين سؤال را مي

هاي اقتصاد ايران  اقتصاد ايران مطرح كرد؛ چنانچه در مورد مهمترين شكنندگي

ز نشود، صحبت از اقتصاد سازي اقتصاد آغا انديشي نشود و به عبارت ديگر مقاوم چاره

: اند از ها عبارت پذيري ترين آسيب به طور خالصه مهم.  معنا خواهد بود مقاومتي عمال بي

. تجاري -شكنندگي نظام بانكي، شكنندگي بخش عمومي و شكنندگي نظام ارزي

هاي  انديشي و حل تمامي اين معضالت مستلزم اقدامات موازي يا سري در حوزه چاره
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. است هاي قضايي مراقبتو در نهايت  نظارت، اجرا، گذاري قانون، يگذار استسي

 . كند ها را با مشكل مواجه مي فقدان هر يک از پارامترهاي فوق، روند رفع شكنندگي

در تعريف . توان با دو تعريف مضيق و موسع تبيين كرد اقتصاد مقاومتي را مي. 2-5

هاي اقتصاد  اساسي و شكنندگي هاي شود آسيب مضيق از اقتصاد مقاومتي تالش مي

ها اقدام شود؛ اين تعريف  پذيري بندي، جهت رفع آسيب شناسايي شده و بر اساس اولويت

 .است resilienceمنطبق بر مفهوم 

اما در تعريف موسع، اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوي اقتصادي جهت حركت رو به 

بنيان مردمي  محور دانش ي عدالتگرا زاي برون جلو انقالب اسالمي يعني اقتصاد درون

هاي اقتصاد مرتفع  پرواضح است كه در اين نگاه نه تنها بايد شكنندگي. شود شناخته مي

 .شود، بلكه ضروري است اقتصاد به وضعيت مطلوب خود دست يابد

 هاي سياست تحقق پيگيري نحوه نكات فوق مواردي هستند كه در روند اصالح قانون

كارآمدي قانون را  2عدم توجه به نكته . بايد مد نظر قرار گيرندمقاومتي  اقتصاد كلي

در روند اصالح قانون، مخالفت شوراي نگهبان را  3عدم توجه به نكته . كاهش خواهد داد

باعث  4همچنين عدم توجه به نكته . در پي خواهد داشت( با استناد به اصل تفكيک قوا)

ن سطح هماهنگي در باب اجراي اقتصاد ريزي كه باالتري خواهد شد سطح سوم برنامه

شود رويه فعلي در  باعث مي 5در نهايت عدم توجه به نكته . مقاومتي است مغفول بماند

انديشي اساسي  ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتي ادامه يابد و در نهايت چاره زدن برنامه قالب

 .هاي اصلي اقتصاد ايران صورت نپذيرد در مورد شكنندگي
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 ين نقدها به قانون فعليمهمتر. 3

در . نويسي است تعيين متولي اجرا و تعيين مخاطب قانون، يكي از اصول قانون. 3-9

، «مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست تحقق پيگيري نحوه» ماده يک، دو و چهار قانون

دليل اصلي راه نيست اگر بگوييم  بي. مخاطب قانون يا پاسخگو مشخص نشده است

البته الزم . ، عدم تعيين مقام پاسخگو در خصوص آن بوده استد قانونمعطل ماندن مفا

است اشاره شود كه دولت مكلف به اجراي همين قانون بوده است و ابالغ قانون به 

رياست محترم جمهور و سپس ابالغ از سوي ايشان به وزير اقتصاد، داللت بر همين 

 .كند تكليف مي

هاي تحقق اقتصاد مقاومتي و پايش  قانون، طراحي شاخص (3)در ماده . 3-2

اگرچه در متن . عملكرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي به خود دولت سپرده شده است

آيد كه چنين  ذكر شده است اما به نظر مي« (9)هماهنگي با شوراي مذكور در ماده »ماده 

الف اصول حكمراني سپردن پايش و نظارت به مجري، خ. قيدي كافي نخواهد بود

 .شايسته و منصفانه است

قانون مقرر شده است كارگروه مشتركي شكل بگيرد و قوانين و  (2)در ماده . 3-3

هاي كلي اقتصاد مقاومتي را احصاء كرده و آنها را به منظور  مقررات مرتبط با سياست

ه رياست هر قوه ها، ب اصالح، پااليش يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با سياست

بايد به اين نكته دقت شود كه اصالح، پااليش، لغو و تنقيح قوانين به طور . پيشنهاد دهند

 (2)آيد كه نقش مجلس در ماده  به نظر مي. خاص وظيفه مجلس شوراي اسالمي است

 .كمرنگ در نظر گرفته شده است
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 ارائه پيشنهاد. 4

را در  قضائيه و مجريه محترم قواي حركت تواند مي اسالمي شوراي مجلس. 4-9

 از استفاده با ادامه در و كرده تأييد قالب تشكيل ستادهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي

 نيز رويه كند؛ تكليف مصوب قانون اجراي به را ربط ذي مسئولين دردسترس، ابزارهاي

 ندخواه پابرجا خود قوت به قوا، در گرفته شكل ستادهاي كه بود خواهد صورت اين به

 كشور گانه سه قواي رتبه عالي مسئولين از متشكل شورايي ،باالتر اليه يك در اما ماند

 و شد خواهد اجرايي مجلس مصوب قانون هم تدبير اين اساس بر. گرفت خواهد شكل

 دستگاه و دولت در گرفته صورت هاي تالش و ها فعاليت بر بود خواهد تأييدي مهر هم

 .قضائي

با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد تعريف مضيق و موسع از اقتصاد . 4-2

هايي مواجه است كه به تبع  آيد اقتصاد ايران در حال حاضر با چالش مقاومتي به نظر مي

اين تعريف با . آنها، ضروري است به تعريف مضيق اقتصاد مقاومتي توجه بيشتري شود

بنابراين شايسته است به . متي نيز سازگار استهاي كلي اقتصاد مقاو سياست (22)بند 

 (22)، دستوركار اين شورا حول بند اي كارآمد كردن جلسات شوراي فراقوهمنظور 

هاي  ها و شكنندگي پذيري آسيب»هاي كلي اقتصاد مقاومتي يا تحت عنوان كلي  سياست

ها در  هش اثرات آنريزي براي كا ها و برنامه طبيعتا رصد تحريم. تعيين شود« اقتصاد ايران

 .گيرد چارچوب دستور كار ذكر شده قرار مي

آيد  ريزي، به نظر مي با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد سطوح برنامه. 4-3

تواند در  هاي اقتصاد مقاومتي در سطح اول و دوم، مي گيري در مورد اجراي برنامه تصميم

ها در شوراي  ستادهاي ذيل قوه مجريه و قوه قضائيه انجام شود و نيازي به طرح آن
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هاي  اي نسبت به برنامه ز اعضاي شوراي فراقوهمگر آنكه يكي ااي نيست  فراقوه

بدين ترتيب ستادهاي . اي داشته باشد طراحي شده ذيل قوه ديگر مالحظه يا نكته

در مورد سطح سوم . دهند اقتصاد مقاومتي قواي مجريه و قضاييه به كار خود ادامه مي

شوراي  اي، طبيعتاً ضروري است كه موضوعات در ريزي يعني سطح بين قوه برنامه

دبيرخانه شوراي انديشي مجزا در مورد  در اينجا نياز به چاره. اي مطرح شود فراقوه

به عنوان ( مانند وزير امور اقتصادي و دارايي)تعيين يكي از وزراء . است اي فراقوه

نمايندگان مجلس  -9: اي دو مزيت خواهد داشت رياست دبيرخانه شوراي فراقوه

را تحت نظر داشته و در صورت كوتاهي يا ضعف عملكرد،  توانند عملكرد دبيرخانه مي

هاي اقتصاد  با توجه به جنس شكنندگي -2. وزير را مورد سؤال يا استيضاح قرار دهند

آيد كه يک مقام  به نظر مي( ها شكنندگي در بخش مالي و بانكي و در رأس آن) ايران

 .ن دبيرخانه آماده كندتواند موضوعات مورد بحث شورا را به عنوا اجرايي بهتر مي

 :هاي زير را خواهد داشت كارويژه اي دبيرخانه شوراي فراقوه. 9-9

در خصوص تشكيل  عمومي (ماهه  1مثال ) ادواري هاي نظارتي گزارشارائه  .9

 منظم و ارزيابي مصوبات ستادهاي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه و قوه مجريه

مجريه و در  قوه و قضائيه قوه مقاومتي اقتصاد ستادهاي ارزيابي مصوبات .2

موارد جهت طرح  تجميعاي در مورد مصوبات،  قوه صورت وجود مالحظه بين

 اي در شوراي فراقوه

در سطح هاي تحقق اقتصاد مقاومتي  شناسي دقيق در مورد چالش مسأله .3

ها و اجراي هرچه  اي در جهت رفع چالش هاي فراقوه ، تدوين برنامهاي قوه بين

 اي اي و در نهايت طرح آنها در جلسات شوراي فراقوه قوه ينبهتر مصوبات ب
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 اي تشكيل منظم و ادواري جلسات شوراي فراقوه .4

، شايسته است اي هاي نظارتي دبيرخانه شوراي فراقوه گزارشدر رابطه با . 4-5

 ستاد پيگيري تحقق اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيهو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 

دبيرخانه به ( ماهه 6مثال ) وضوعات زير را در فواصل زماني مشخصمكلف شوند م

 .گزارش دهند اي شوراي فراقوه

 عملكرد و مصوبات ستادهاي اقتصاد مقاومتي مستقر در دولت و قوه قضائيه .9

 ستاد و (مستقر در سازمان برنامه و بودجه)مقاومتي اقتصاد فرماندهي ديدگاه ستاد .2

 اقتصاد تحقق هاي قضائيه در مورد چالش قوه در مقاومتي اقتصاد تحقق پيگيري

 اي و ارائه پيشنهاد  قوه بين سطح در مقاومتي

 اصول خالف مجري، به نظارت و پايش با توجه به آنكه گفته شد سپردن. 4-6

است و از طرف ديگر پايش عملكرد امري ضروري است،  منصفانه و شايسته حكمراني

صاد مقاومتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت هاي تحقق اقت شود شاخص پيشنهاد مي

اي تصويب شود و در نهايت بر حسب اختيارات هر قوه  نظام پيشنهاد و در شوراي فراقوه

 .به منظور پايش ادواري ارجاع داده شود

با توجه به آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه نظارت بر حسن اجراي . 4-7

هاي  هاي كلي را دارد و از طرف ديگر در بند قبل پيشنهاد شد كه مجمع، شاخص سياست

شود دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به  پايش عملكرد را طراحي كند، پيشنهاد مي

 .در نظر گرفته شود (9)ده عنوان يكي از اعضاء شوراي فراقواي مذكور در ما
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 هاي كلي اقتصاد مقاومتي قانون نحوه پيگيري تحقق سياستمتن : 9پيوست 

 حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون ( 923)در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

طرح نحوه پيگيري »هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه با عنوان  پيگيري تحقق سياستنحوه 

به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با « هاي اقتصاد مقاومتي تحقق سياست

و تاييد شوراي محترم نگهبان، به  9314/ 3/ 5شنبه مورخ  تصويب در جلسه علني روز سه

 .گردد پيوست ابالغ مي

 علي الريجاني -ي اسالمي رئيس مجلس شورا

 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، به پيوست 

كه در جلسه علني روز « هاي كلي اقتصاد مقاومتي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست»

مجلس شوراي اسالمي هزار و سيصد و نود و چهار  شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يک سه

به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  9314/ 3/ 21تصويب و در تاريخ 

مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجراء  9314/ 3/ 26مورخ  21423/556

 .گردد ابالغ مي

 حسن روحاني -جمهور  رئيس
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 هاي كلي اقتصاد مقاومتي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست

جمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي  شورايي با عضويت معاون اول رئيس -9ماده

هاي سه قوه و  اسالمي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور كسب اطالع از برنامه

هماهنگي الزم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور به تناسب 

 .شود وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشكيل مي

ظرف ( 9)گانه با انتخاب شوراي مذكور در ماده  كارگروه مشتركي از قواي سه -2ماده

مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون، موظف است در صورت لزوم با كسب نظر 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي را  نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست كارشناسي صاحب

پااليش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين  شناسايي كند تا به منظور اصالح،

ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست  سياست

 .ماهه ارائه دهد هاي سه آن قوه در ضمن گزارش

هاي كلي اقتصاد مقاومتي را  دولت مكلف است اجراي قوانين مربوط به سياست -3ماده

هاي  هاي پنجساله و بودجه اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه در

بدين منظور با . ها و احكام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد سنواتي، اين سياست

و در صورت لزوم كسب نظر كارشناسي ( 9)هماهنگي شوراي مذكور در ماده 

تصاد مقاومتي را تعيين و به صورت نظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اق صاحب

 .مستمر پايش نمايد

موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملكرد سال ( 9)شوراي مذكور در ماده  -4ماده

هاي يكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور، بررسي،  گذشته و برنامه
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لني به مجلس شوراي بندي و به منظور اطالع عموم، جهت قرائت در صحن ع جمع

 .اسالمي ارائه كند

شنبه مورخ پنجم خرداد ماه  قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه

/ 3/ 21يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 9314

 علي الريجاني -رئيس مجلس شوراي اسالمي 
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 طرح اصالحيه پيشنهادي: 2پيوست

مصوب )طرح اصالح قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 

5/3/9314) 

 .قانون نحوه پيگيري سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مي گردد 3متن زير جايگزين ماده 

 را مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست به مربوط قوانين اجراي است مكلف دولت -3 ماده

 هاي بودجه و ساله پنج هاي برنامه خصوصاً ارسالي لوايح در و داده قرار اولويت در

وزير امور  همچنين. دهد قرار نظر مد را مربوط قانوني احكام و ها سياست اين سنواتي،

 كه را مقاومتي اقتصاد تحقق ميزان به مربوط شاخصهاي است مكلف اقتصادي و دارايي

 و كند پايش مستمر صورت به شود، مي تدوين نظام مصلحت تشخيص مجمع توسط

 به( موجود هاي داده و ها شاخص نوع به بسته) ماهه ساالنه و شش صورت به را آن نتايج

 .دهد ارائه 9 ماده در مذكور شوراي

 .به قانون الحاق ميگردد 5يک ماده به عنوان ماده 

در وزارت امور اقتصادي و  2مشترك ماده و كارگروه  9دبيرخانه شوراي ماده  -5ماده 

 9دارايي تشكيل مي گردد و وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان دبير در شوراي ماده 

را نيز  4و  3و مسئوليت پيگيري مواد  2شركت كرده و رياست كارگروه مشترك ماده 

 .برعهده خواهد داشت


