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دستگاه مربوطهراهکارمعضل

ج در  گروه های مندر تغییرات مکرر در مصادیق 
ماده ۲ قانون اجرا

اعطای ابتکار عمل در این زمینه به نهادی فراتر از قوه مجریه 
کلی 144 از طریق  همچون شورای عالی اجرای سیاست های 

اصاح مواد ۲ و 4۲ قانون اجرا

مجلس شورای اسامی

که تدوین لوایح متعدد را عدم تدوین لوایح قضایی مرتبط اصاح تبصره ماده 3۲ به گونه ای 
کند. تجویز 

-پیگیری تصویب لوایح مربوطه

قوه قضائیه، مجلس شورای اسامی

ک مطالبه نهادهای نظارتی از مجریانعدم اجرای تبصره 3 بند 5 ماده 6 مجلس شورای اسامی، سازمان ثبت اسناد و اما
کشور

مجلس شورای اسامیرفع ابهام از مفهوم تعاونی در قانون بخش تعاونیابهام در مفهوم تعاونی

گذاری بی حدوحصر به بخش عمومی غیردولتی که بخش خصوصی قادر به مدیریت وا تفکیک میان بنگاه هایی 
گذاری بنگاه های نوع اول به  آن بوده از غیر آن و ممنوعیت وا
بخش عمومی غیردولتی از طریق اعطای صاحیت تشخیصی 

به نهاد غیر ذی نفع

مجلس شورای اسامی

عدم ضمانت اجرای تأسیس تنظیم گر بخشی برای 
هیئت وزیران در مهلت مقرر

کردن  استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی خود در جهت وادار 
هیئت وزیران به تصویب الیحه تأسیس تنظیم گر بخشی

مجلس شورای اسامی

گذاری گذاری بی توجهی به اهلیت طرف وا تصریح قانون گذار در قانون اجرا به شرایط عینی طرف وا
صالح

مجلس شورای اسامی

گزارش های ارائه شده نهادهای مکلف به  ابهام در 
گزارش ارائه 

گزارش ها کلی اصل 44تعیین شیوه نامه ارائه  شورای عالی اجرای سیاست های 

گزارش دهی نهادهای مکلف  عدم ایفای وظیفه 
گزارش به ارائه 

مجلس شورای اسامیپیش بینی ضمانت اجرای متناسب برای مقامات متخلف

کار ویژه مقررات زدایی به نهادی زیر نظر مستقیم عدم اجرایی شدن تصمیمات هیئت مقررات زدایی سپردن 
رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی از طریق اصاح ماده 7 قانون 

اجرای سیاست ها

هیئت وزیران- مجلس شورای اسامی

نهادهای . 5 بــه  تصمیم گیری  ســپــردن  ــویــت  اول
فرابخشی و فراقوه ای؛

جریان . 6 در  شفافیت  سازوکارهای  کردن  فراهم 
گذاری ها. وا

راهکارها
هیئت . 1 که  مکرری  تغییرات  از  جلوگیری  بــرای 

ــران دولـــتـــی در  ــدیـ ــار مـ ــش ــران مــتــأثــر از ف ــ ــ وزی
می کند،  اعــمــال  سه گانه  گــروه هــای  مصادیق 
پیشنهاد می شود ابتکار عمل به نهادی سپرده 
گذاری ها ارتباط  که از سویی به موضوع وا شود 
فراتر  ماهیتی  دیگر  سوی  از  و  داشته  بیشتری 
گزارش  پیشنهاد  باشد.  داشته  مجریه  قوه  از 
موضوع  این  در  عمل  ابتکار  صاحیت  اعطای 
کلی اصل  به شورای عالی اجرای سیاست های 

44 است.
کان . ۲ کما که  قانونی قوه قضائیه  تکالیف  درباره 

ــه ایــنــکــه قــوه  ــا تــوجــه ب عملی نــشــده اســـت، ب
ــرورت تــقــدیــم لـــوایـــح مــتــعــدد را  ــ ــده ضـ ــادشـ یـ
تبصره  مفاد  اســت  مقتضی  می کند  احــســاس 

حکم  را  متعدد  لــوایــح  به نحوی که   3۲ مـــاده 
پیگیری های  ایــن،  بر  عــاوه  یابد.  تغییر  کند، 
الزم در هیئت وزیران و مجلس شورای اسامی 
پــذیــرد.  انــجــام  لــوایــح  ــن  ای تصویب  جهت  در 
 5 بند   3 تبصره  اجــرای  راستای  در  همچنین 
را  بیشتری  تمرکز  نظارتی  نــهــادهــای   6 مـــاده 

کنند. اعمال 
توسعه . 3 از  مانع  که  مشکاتی  مهم ترین  از  یکی 

آن است.  ابهام در مفهوم  تعاونی شده،  بخش 
الزم است قانون گذار در این زمینه رفع ابهام کند.

به . 4 گــذاری هــا  وا از  برخی  در  مشکل  رفــع  ــرای  ب
ضمن  اســت-  الزم  غیردولتی  عمومی  بخش 
که  پرهیز از رویکرد رد دیون- میان بنگاه هایی 
کند  بخش خصوصی می تواند در آن ها فعالیت 
بنگاه های  گــذاری  وا و  شده  تفکیک  آن  غیر  با 

نوع اول به این بخش ممنوع شود.
ــردن مــقــاومــت دســتــگــاه هــای . 5 ــ ک ــرای بــی اثــر  ــ ب

دولتی در قبال تأسیس تنظیم گرهای بخشی، 
تمامی  از  اسامی  شــورای  مجلس  اســت  الزم 
کردن  وادار  جهت  در  خــود  نظارتی  ابــزارهــای 

کند. هیئت وزیران به ارائه الیحه استفاده 
در راستای جلوگیری از جریان رویکرد رد دیون در . 6

گذاری ها، الزم است قانون گذار، شرایط عینی  وا
گذاری ها را در قانون اجرا تصریح نماید. طرف وا

گزارش های ناقص . 7 در راستای جلوگیری از ارائه 
گزارش ها  ارائــه  شیوه نامه  است  الزم  مبهم،  یا 
کلی اصل  در شورای عالی اجرای سیاست های 
ارائــه  به  مکلف  دستگاه های  به  و  تدوین   44
جلوگیری  جهت  همچنین  شود.  اباغ  گــزارش 
الزم  گـــزارش،  ــه  ارائ از  دستگاه ها  استنکاف  از 
است مجلس شورای اسامی در قانون اجرای 
برای  را  متناسب  اجــرای  ضمانت  سیاست ها، 

کند. مقامات مستنکف مقرر 
هیئت . 8 تصمیمات  شــدن  اجــرایــی  راســتــای  در 

زیر  نهادی  می شود  پیشنهاد  مــقــررات زدایــی 
یا  شــود  تشکیل  جمهور  رئیس  مستقیم  نظر 
استفاده  اساسی  قانون   1۲7 اصــل  ظرفیت  از 
سپردن  پیشنهاد  دو  ایــن  مشترک  قــدر  شــود. 
تخصصی  و  فرابخشی  مقامی  به  ویــژه  کار  این 

است.


