
نق��ش حاکمیت، مدیریت س��امانه ای از عوام��ل اقتصادی و 
خانوارها اس��ت، حاکمیت در س��طح کالن، اهدافی برای این 
سامانه تعیین کرده و تالش می کند این اهداف توسط عوامل 
محقق شوند. برای دستیابی به این اهداف، حاکمیت به تنظیم 
آگاه��ی، انگیزه و توانایی عوامل، به گون��ه ای می پردازد که 
برایند عملکرد عوامل اقتصادی در راستای اهداف قرار گرفته و 
تقویت شود. با این رویکرد، متغیرهای »اطالعات«، »شرایط«، 
»مناب��ع« و »مالی��ات« به عنوان راهبرده��ای نهایی انتخاب 
ش��ده اند که حاکمیت با تنظیم آن ه��ا، عوامل اقتصادی را 
در جهت و س��رعت مناس��ب قرار می دهد؛ البته در مواردی 
بای��د حاکمیت به طور مس��تقیم برخ��ی از راهبردها را اجرا 
کند. حاکمیت باید اش��راف باالیی در مدیریت جامعه داشته 
باش��د تا بتواند مس��ئولیت های خود را انجام دهد؛ اما داشتن 
اش��راف باال به معنای مداخله گسترده و »بازیگری« به جای 
»داوری« و »قاعده گذاری« نیست. با تغییر رویکرد )پارادایم(، 
حاکمیت می تواند مداخله هوش��مندانه ای در امور جامعه از 
جمله اقتصاد داش��ته باشد. نه تنها می توان تصدی گری را به 
ش��دت کاهش داد بلکه می توان »داوری« را هم تا حد زیادی 
واگذار کرد. یکی از خط  مشی های مهم در طراحی این برنامه 
»خودسازماندهی« بوده و بر این اساس خط  مشی، از نگرش 
سامانه های چندعاملی برای طراحی راهبردها استفاده شده 
است. در این نگرش، عوامل نقش آفرین در اقتصاد )بنگاه های 
صنعت��ی و معدنی و تجاری، بنگاه ه��ای خدماتی، خانوارها( 
عوامل��ی اند که به دنبال منافع خود بوده و در تصمیم گیری 
آزادند. ام��ا اطالعات کاملی از کل جامع��ه ندارند، همچنین 
ممکن اس��ت منافع هر عامل در جهت منافع کل کشور قرار 
نداشته باشد. برای مدیریت چنین سامانه ای باید منافع عوامل 
با منافع کل سامانه گره بخورد تا انگیزه حرکت در جهت نفع 
س��امانه را پیدا کنند و هم چنین از رفتار مناسب آگاه بوده و 
توانایی انجام آن را داش��ته باش��ند. با این رویکرد، نقش های 

حاکمیت عبارتند از:
- تش�خیص اولویت ه�ا و اه�داف مل�ی؛ مانند تش�خیص 

اولویت های تولید در سطح کالن
- طراحی و اجرای راهبردهای نهایی؛ مانند تنظیم تعرفه ها 

و ایجاد زیرساخت های نرم
- نقش حاکمیت تنها رس�میت دادن به اه�داف و هدایت 
عمومی عوامل به سوی آن هاست، اما در انجام این نقش نیز 
تمامی متغیرها توس�ط حاکمیت تعیین و ابالغ نمی شوند. 
برای دستیابی به اهداف، مقادیر مطلوب برخی از متغیرهای 
راهب��ردی به طور برون زا )توس��ط حاکمیت ب��ه عنوان مدیر 
برنام��ه( تعیین ش��ده و برخی دیگر به طور درون زا آش��کار 
می شوند. الزم نیس��ت حاکمیت همواره به محاسبه مقادیر 
مطل��وب و رفتارهای متناظر با آن ها پرداخته و محرک های 
الزم را اعمال کند، بلکه با ایجاد ساختارهایی می توان مداخله 
حاکمیت حتی در اعمال راهبردهای نهایی را نیز کاهش داد. 
الزم نیس��ت یک اتاق پایش متمرکز که مملو از مانیتورهای 
اع��الم وضعی��ت، نمودارها و ارقام اس��ت راه اندازی ش��ده و 
متخصص��ان حاضر در این مرکز، لحظه به لحظه و برای اداره 
کش��ور تصمیم بگیرند. رویکرد این برنامه عدم تمرکز همراه 
با یکپارچگی اس��ت، هر چند اطالع��ات )و نه همه اطالعات( 
باید یکپارچه باشد اما نباید تصور کرد که یک مرکز می تواند 
ب��رای همه ابع��اد و اجزاء اقتصاد کش��ور تصمیم گیری کند. 
اگر حاکمیت نقش خود را به درس��تی انجام دهد، سیاس��ت 
زدگی نیز کاهش می یابد. سیاس��ی کاری جایی جوالن پیدا 
می کند که فضای علمی ضعیف اس��ت. تا جایی که می شود 
تحلیل علمی کرد نباید وارد تحلیل سیاسی شد. تعیین نقش 

حاکمی��ت در مدیریت جامعه یکی از مهم 
ترین تصمیم ها اس��ت. مداخله نادرست یا 
رهاس��ازی، تعادل جامعه را به هم ریخته و 

پیشرفت را کند می کند.

اختیارات و مسئولیت های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 

- طراح��ی برنامه ه��ای راهبردهای بخش 
صنعت، معدن و تجارت، هماهنگ با چشم 
انداز کشور و خط  مشی های اقتصادی کالن 

کشور و نظارت بر اجرا و تحقق آن ها؛
- تنظیم و گسترش روابط صنعتی، معدنی 
و تجاری کش��ور با دیگرکشورها، نهادها و 
س��ازمان های تخصصی منطق��ه ای و بین 
الملل��ی ذیربط ب��ا هماهنگ��ی وزارت امور 
خارج��ه و در چارچوب سیاس��ت خارجی 

جمهوری اسالمی ایران؛ 
- نمایندگ��ی دول��ت جمهوری اس��المی ای��ران در نهادها و 
س��ازمان های تخصص��ی و مجامع منطق��ه ای و بین المللی 

ذیربط؛ 
- مش��ارکت در تدوین سیاس��ت ها و ضوابط تعیین، ارزیابی 
عملکرد س��فرا و نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در خارج 
ازکش��ور و س��ازمان های تخصصی منطق��ه ای و بین المللی 

مرتبط؛ 
- تعیین و اعزام رایزن های صنعتی، معدنی و تجاری؛

- بهبود فضای کسب وکار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و 
تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی؛ 

- ایجاد ش��رایط الزم برای به��ره گیری حداکثری از ظرفیت 
های طراحی، مهندس��ی و تولیدی کش��ور در جهت نیل به 

استقالل صنعتی؛
- حمایت و س��رمایه گ��ذاری ب��رای ارتقا، انتقال و انتش��ار 

فناوری؛
- توانمندس��ازی بن��گاه ه��ا به وی��ژه بنگاه ه��ای کوچک و 

متوسط؛

- هدایت، حمایت و جلب سرمایه گذاری برای حفظ و صیانت 
از ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی، 

نوسازی و گسترش فعالیت آنها؛
- هدایت و حمایت از ایجاد و توس��عه زیرساختهای صنعتی، 
معدن��ی و تج��اری؛ حمای��ت از ایجاد و توس��عه مجتمع ها و 

شهرک های صنفی، صنعتی و نمایشگاهی؛
- بهب��ود نظام تولی��د و توزیع، نظارت بر ش��بکه های توزیع 
کاال و خدم��ات، توس��عه رقاب��ت و جلوگی��ری از انحصار در 
بازار، س��اماندهی زنجیرههای تأمین و توزیع کاال و خدمات و 

مدیریت تنظیم و کنترل بازار؛ 
- تعیین ضوابط تعیین قیمت کاال و خدمات و ضوابط خدمات 

پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها؛
- مش��ارکت در سیاس��تگذاری در حوزه های مالی، مالیاتی، 

پولی، ارزی و بانکی؛
- بررسی، تصویب و ابالغ تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی 

کاالها و خدمات و عوارض صادراتی؛
- شناس��ایی محیط ه��ای زمین شناس��ی و ذخایر معدنی، 
مخاطرات زمین شناختی، شناس��ایی، پی جویی و کمک به 

گسترش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی؛
- حمایت و گس��ترش آموزش و پژوهش، تحقیق و توسعه و 
انتش��ار یافته ها و نتایج تحقیقات و بهره گیری از توانمندی 

های مراکز آموزشی و پژوهشی؛ 
- هماهنگ��ی ب��رای تربیت نیروهای متخص��ص برای بخش 
صنعت، معدن و تجارت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و 

توانمندسازی نیروی انسانی؛
- حمایت از گسترش و تقویت نمانام، مالکیت فکری و معنوی 

اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها.
- حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تدوین 

مقررات و آیین نامه های مرتبط و نظارت بر اجرای آن ها؛
- ساماندهی، استقرار و به کارگیری نظام 
یکپارچه آمار و اطالعات و انتشار آمارهای 
تخصص��ی در ح��وزه صنع��ت، مع��دن و 

تجارت؛
- س��اماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، 
گسترش و فعالیت انجمن ها و تشکل های 
صنفی، صنعتی، معدنی، شبکه ها، خوشه ها و 
سازمان های غیردولتی و مردم نهاد مرتبط 
با حوزه صنع��ت، معدن و تجارت و صدور 

مجوز های تاسیس و فعالیت آن ها؛
- تدوی��ن، ب��ه هنگام س��ازی و نظارت بر 
اجرای مقررات، نظام ها، استانداردها، آیین 
نامه ها و ضوابط عملیاتی، نظارتی، هدایتی 
و حمایتی جهت ایجاد و ارتقای عملکردها 

و ظرفیت ها در بخش های مرتبط.

دس��تگاه هایی که نقش مهمی در دستیابی به اهداف بخش 
صنعت، معدن و تجارت دارند، عبارتند از:

سازمان ملی استاندارد؛
گمرک جمهوری اسالمی ایران؛

وزارت جهاد کشاورزی؛
سازمان تعزیرات حکومتی؛

شورای رقابت؛
سازمان بورس و اوراق بهادار؛

مجلس شورای اسالمی؛
تشکل ها.

بین برنامه ها و فرایند های این دستگاه ها با برنامه راهبردی 
صنعت، معدن و تجارت باید هماهنگی ایجاد شود. در صورتی 
که الزم باش��د تغییراتی در برنامه راهبردی صنعت، معدن و 
تجارت رخ دهد، در به هنگام س��ازی سالیانه این برنامه انجام 
خواهد شد. یکی از راهبردهای برنامه، »تنظیم شرایط فعالیت 
ها و محصوالت« است که شامل تدوین و اجرای استانداردهای 
متعددی است. با توجه به اهمیت استانداردها و لزوم به هنگام 
بودن و هم راستایی آن ها با اهداف بخش، الزم است سازمان 

ملی اس��تاندارد در قالب یک پروژه ویژه، اس��تانداردهای الزم 
را تدوین یا بازنگری کند. همچنین زیرس��اخت هایی که در 
این برنامه طراحی ش��ده اند )مانند س��امانه اطالعات زنجیره 
تأمین( قابلیت های مناسبی برای اجرای استانداردها دارند، که 
با استفاده از آن ها، فرایند ها و ساختار سازمان ملی استاندارد 

به کلی تغییر خواهد کرد.
مرتبط ترین کمیسیون های مجلس شورای اسالمی با بخش 
صنعت، معدن و تجارت، عبارتند از کمیسیون صنایع و معادن 
و کمیس��یون اقتصادی. ب��رای پیگیری بهت��ر اهداف بخش 
صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی بیشتر در اجرای راهبردها 
بهتر است، این کمیسیون ها نظارت خود را بر اجرای اهداف 
و راهبردهای برنامه صنعت، معدن و تجارت متمرکز کند. در 
سامانه پایش گزارش های ویژه مجلس شورای اسالمی پیش 
بینی ش��ده است که به صورت دوره ای برای کمیسیون های 
مرتبط ارس��ال شوند. این گزارش ها می توانند مبنای ارزیابی 
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ایر دستگاه های 

اجرایی در راستای برنامه راهبردی باشد.
انواع تشکل های بخش صنعت، معدن و تجارت را می توان به 

5 دسته تقسیم کرد:
- تشکل های عمومی؛ مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن 

و تجارت، شورای اصناف کشور
- تش��کل های صنفی تولیدکنندگان؛ مانن��د انجمن صنایع 

نساجی، انجمن فوالد
- تش��کل های صنفی تجاری؛ مانند صنف فروشندگان لوازم 

خانگی
- تشکل های مصرف کنندگان؛ مانند انجمن حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان
- تش��کل های تخصصی؛ مانن��د انجمن به��ره وری، انجمن 

مدیریت پروژه
- تش��کل ها می توانند نقش های متعددی در مدیریت بخش 
صنعت، معدن و تجارت داش��ته باشند؛ برخی از این نقش ها 

عبارتند از:
- تب��ادل اطالعات بین حاکمیت و ذی نفعانش��ان به صورت 

یک الیه میانی؛

- ارتق��ای آگاهی و توانمندی اعضای خود )از طریق برگزاری 
همایش ها، دوره های آموزش��ی، انتش��ار نشریه ها، خدمات 
شرکت در نمایشگاه های خارجی، ایجاد پایگاه های اطالعاتی 

و ...(؛
- ایجاد مشارکت و وفاق در طراحی و اجرای برنامه ها؛

- نظارت بر عملکرد اعضاء و حوزه تحت پوشش؛
- اجرای برخی از راهبردها.

قانون تشكیل شوراي عالي صنایع مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۹
ماده ۱- به منظور ایجاد و حفظ هماهنگي بین دستگاه هاي 
مسئول صنایع کشور و بهره برداري شایسته از کلیه ظرفیت 
هاي صنعتي و معدني و نیروي انساني مربوط و برنامه ریزي 
توسعه صنعتي کشور »شوراي عالي صنایع« تشکیل مي گردد. 

ماده ۲- وظایف و اختیارات
۱- تدوین خط مش��ي و سیاست کلي بخش صنعت و معدن 
و تعیین اولویت ها و ارائه آن جهت تصویب مجلس ش��وراي 

اسالمي، با رعایت اصل۷۴ قانون اساسي. 
۲- تهی��ه برنام��ه هاي کوتاه مدت، میان م��دت و دراز مدت 
صنعتي و معدني بر اساس خط مشي مصوب مجلس شوراي 

اسالمي و نظارت بر اجراي برنامه. 
۳- ایجاد مرکز یا مراکز اطالعاتي و تحقیقاتي از طریق دستگاه 
ه��اي اجرایي ذیربط به منظور جمع آوري و تجزیه و تحلیل 
آمار مربوط به نیروي انس��اني، سرمایه گذاري، ماشین آالت، 
مواد اولیه ظرفیت هاي صنعتي، ذخایر معدني تولیدات معدني 

و صنعتي و موارد مشابه. 
۴- تدوی��ن طرح مالکیت صنعتي و ارائه آن جهت تصویب به 

مجلس شوراي اسالمي با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسي. 
5- رسیدگي و اخذ تصمیم در مورد سیاست هاي اعتباري و 
ارزي مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و 

سیاست هاي عمومي دولت. 
تبصره- شوراي عالي صنایع موظف است 
خط مشي و سیاست کلي نظام صنعتي 
و معدني کش��ور را ظرف م��دت ۶ ماه از 
تاری��خ تصویب این قانون تنظیم و جهت 
تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسي 
به مجلس شوراي اسالمي تقدیم نماید. 

ماده ۳- اعضاي تشکیل دهنده شوراي 
عالي صنایع به شرح زیر است: 

۱- وزیر صنایع. 
۲- وزیر صنایع سنگین. 
۳- وزیر معادن و فلزات. 

۴- وزیر نفت. 
5- وزیر مش��اور و رییس سازمان برنامه 

و بودجه. 
۶- وزیر دفاع ملي. 

تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه وظیفه 
دبیرخانه شوراي مذکور را به عهده خواهد داشت. 

تبصره ۲- در اولین جلس��ه ش��وراي عالي صنایع، رییس شورا 
براي مدت یک سال با رأي اکثریت اعضاي شورا انتخاب خواهد 

شد. 
تبصره ۳- رییس شورا پاسخگوي اقدامات شورا در برابر مجلس 

شوراي اسالمي خواهد بود. 
تبصره ۴- آیی��ن نامه مربوط به ح��دود و وظایف و اختیارات 
شوراي عالي صنایع و کیفیت روابط آن با ارگان هاي صنعتي و 
معدني کش��ور و شوراي اقتصاد و هیأت وزیران ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید. 
تبصره 5- ش��ورا موظف اس��ت حداقل هر پان��زده روز یک بار 

تشکیل جلسه دهد. 
ماده ۴- تصمیمات ش��وراي عالي صنایع در محدوده وظایف 
و اختی��ارات مذکور در این قانون براي کلیه دس��تگاه ها الزم 

االجرا است. 
ماده ۵- هزینه هاي ش��ورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاه 

هاي اجرایي ذیربط در بودجه کل کش��ور انجام خواهد گرفت 
و هیچگونه اعتبار اضافي ازبابت تش��کیل شوراي عالي صنایع 

منظور نخواهد شد. 
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه دوشنبه 
بیست و هفتم دي ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس 
شوراي اسالمي تصویب و به تأیید شوراي نگهبان رسیده است. 

رییس مجلس شوراي اسالمي- اکبر هاشمي

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس 
شورای اسالمی

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر شوراي 
عالي صنایع به تفکیک سال چیست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر ایجاد و 
حفظ هماهنگي بین دس��تگاه هاي مس��ئول صنایع کشور به 

تفکیک سال چیست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر بهره 
برداري شایسته از کلیه ظرفیت هاي صنعتي و معدني و نیروي 

انساني مربوط به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر برنامه 

ریزي توسعه صنعتي کشور به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تدوین خط 
مشي و سیاست کلي بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت ها 

به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تهیه برنامه 
هاي کوت��اه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتي و معدني و 

نظارت بر اجرای آن به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر ایجاد مرکز 
یا مراکز اطالعاتي و تحقیقاتي از طریق دستگاه هاي اجرایي به 

تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر جمع آوري 
و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروي انساني، سرمایه گذاري، 
ماش��ین آالت، مواد اولیه ظرفیت هاي صنعتي، ذخایر معدني 

تولیدات معدني و صنعتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تدوین 

طرح مالکیت صنعتي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر رسیدگي 
و اخذ تصمیم در مورد سیاست هاي اعتباري و ارزي مربوط به 

بخش صنعت و معدن به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر خط مشي 
و سیاس��ت کلي نظام صنعتي و معدني کشور به تفکیک سال 

چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر عملکرد 
اعضاي تش��کیل دهنده ش��وراي عالي صنایع به تفکیک سال 

چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر عملکرد 
س��ازمان برنامه و بودجه در خصوص وظیفه دبیرخانه شورا به 

تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر میزان 
پاسخگویی رییس شورا پاسخگوي اقدامات شورا در برابر مجلس 

شوراي اسالمي به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر حدود و 
وظایف و اختیارات ش��وراي عالي صنایع و کیفیت روابط آن با 
ارگان هاي صنعتي و معدني کش��ور و شوراي اقتصاد و هیأت 

وزیران به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر عملکرد 
تصمیمات شوراي عالي صنایع در محدوده وظایف و اختیارات 
مذکور در این قانون به تفکیک سال چیست؟

- گزارش عملکرد نظارتی کمیس��یون های 
تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی بر حسن 

اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای 
اسالمی بر استفاده از ابزارهای نظارتی شامل 
تذکر ش��فاهی، تذک��ر کتبی، ایراد س��وال و 
اس��تیضاح در حس��ن اجرای ای��ن قانون به 

تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی بر حسن اجرای این 

قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاس��بات 
کش��ور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک 

سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل 90 
مجلس ش��ورای اسالمی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک 

سال چیست؟
- گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور به درخواست 
مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون حس��ن اجرای این قانون به 

تفکیک سال چیست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی آیین نامه اجرایي موضوع تبصره ۷ 
قان��ون الحاق 5 تبصره به قانون نح��وه اجراي اصل ۸5 و ۱۳۸ 
قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال 

چیست؟
- به اعتقاد مجلس ش��ورای اسالمی از زمان تصویب این قانون 

تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قانون یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست 

یافته است؟
- اط��الع رس��انی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای 

اسالمی بر مورد حسن اجرای این قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پیرامون این 

قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟
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پیامبر اکرم)ص(: 

قسم به آنکه جانم به دست اوست، دوست داشتم که در راه خدا نه 
یکبار و دوبار، که چندین بار زنده گشته و بار دیگر کشته گردم.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون
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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره:
قانونگذاری و نظارت بر حس�ن اج�رای قوانین از وظایف 
مجلس ش�ورای اسالمی اس�ت. بدون تردید تورم قانون 
و قانونگ�ذاری در کش�ور امر نظ�ارت بر حس�ن اجرای 
قوانی�ن را دش�وار کرده و م�ی کند. ناکارآم�دی قوانین 
در حل مش�كالت زندگی مردم با ش�یوه ه�ای معمولی 
نظارتی نیز قابل تش�خیص اس�ت و در این زمینه نیاز به 
انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت 
کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده 
اس�ت که ناکارآمدی هر دو وظیف�ه قانونگذاری و نظارت 
بر حس�ن اج�رای قوانین را فرا بگی�رد و جایگاه مجلس 
شورای اس�المی را به عنوان »راس امور کشور« با تزلزل 
مواجه س�ازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای 
اس�المی، اصل قان�ون برای صحت اس�تناد، نقل و بخش 
ه�ای غیرنظارت�ی آن برای اختصار حذف ش�ده اس�ت. 
ضمن اینكه اطالع رس�انی قوانین به مخاطبان فی نفسه 
کار مفی�دی اس�ت از این طریق بر قوانین م�ادر تاکید و 
از نق�ل اصالحات و تغییرات قان�ون به دلیل جزیی بودن 
آنها خودداری شده است. علیرغم اینكه نظارت بر حسن 
اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسالمی است 
در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای 
قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر 
به انتخاب مجلس شورای اسالمی در آن حضور دارد. این 
نوش�تار به پرسش�گری عملكرد نظارتی مجلس شورای 
اس�المی پیرامون قانون تشكیل شوراي عالي صنایع می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان  می گذرد:

نظارت نیم بند بر صنعت ورشکسته!!؟  
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )10(:

نقش  ح���اک���م���ی���ت  اگ�����ر 
خود را به درستی انجام 
ده����د، س��ی��اس��ت زدگی

ک�����اه�����ش م������ی ی����اب����د. 
جایی  ک�����اری  س��ی��اس��ی 
ج�����والن پ���ی���دا م���ی کند

ک�������ه ف������ض������ای ع���ل���م���ی 
ضعیف اس��ت. تا جایی 
تحلیل ش�����ود  م����ی  ک����ه 

وارد  ن��ب��ای��د  ک���رد  علمی 
ت��ح��ل��ی��ل س��ی��اس��ی شد.

اش���راف  ب��ای��د  حاکمیت 
مدیریت  در  ب����االی����ی 
اما  باشد  داشته  جامعه 
داش��ت��ن اش����راف ب���اال به 
معنای مداخله گسترده 
و »ب��ازی��گ��ری « ب��ه جای 
»قاعده  و   » »داوری 
ن���ی���س���ت.  » گ�����������ذاری 

 با تغییر رویکرد، حاکمیت 
م�����ی ت�����وان�����د م���داخ���ل���ه 
امور  در  ای  هوشمندانه 
باشد داش���ت���ه  ج��ام��ع��ه 


