
گزارش

معرفی سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران

سیاس��ت هاي كلي توس��عه بخش های غیردولتی و جلوگیری از 
بزرگ شدن بخش دولتي

 1� دول��ت ح��ق فعالیت اقتص��ادی جدید خ��ارج از موارد صدر 
اصل 44 را ندارد و موظف اس��ت هرگونه فعالیت )ش��امل تداوم 
فعالیت ه��ای قبل��ی و بهره برداری از آن( را كه مش��مول عناوین 
صدر اصل 44 نباش��د، حداكثر تا پایان برنامه پنج س��اله چهارم 
)س��الیانه 20درص��د كاهش فعالی��ت( به بخش ه��ای تعاونی و 
خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند. با توجه به مس��وولیت 
نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج 
از عناوی��ن صدر اصل 44 توس��ط دولت، بنا به پیش��نهاد هیأت 
وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معین مجاز 

است.
1- اداره و تولید محصوالت نظامی، انتظامی و اطالعاتی نیروهای 
مس��لح و امنیت��ی كه جنب��ه محرمانه دارد، مش��مول این حکم 

نیست.
2� س��رمایه گ��ذاری، مالکیت و مدیری��ت در زمینه های مذكور 
در صدر اصل 44 قانون اساس��ی به ش��رح ذیل توس��ط بنگاه ها 
و نهاده��ای عمومی غیردولتی و بخش ه��ای تعاونی و خصوصی 

مجاز است:
2�1 صنایع بزرگ، صنایع مادر )از جمله صنایع بزرگ پایین دستی 

نفت و گاز( و معادن بزرگ )به استثنای نفت و گاز(.
2�2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاس��ت های تجاری 

و ارزی كشور.
2�3 بانکداری توس��ط بنگاه ها و نهاده��ای عمومی غیردولتی و 
شركت های تعاونی سهامی عام و شركت های سهامی عام مشروط 

به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
2�4 بیمه.

2�5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی 
و صادرات.

2�6 كلیه امور پس��ت و مخابرات به اس��تثنای ش��بکه های مادر 
مخابراتی، ام��ور واگذاری فركانس و ش��بکه های اصلی تجزیه و 

مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي.
2�7 راه و راه آهن.

2�8 هواپیمایی )حمل و نقل هوایی( و كش��تیرانی )حمل و نقل 
دریایي(.

س��هم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر 
اصل 44، با توجه به حفظ حاكمیت دولت و اس��تقالل كش��ور و 
عدالت اجتماعی و رش��د و توس��عه اقتصادی، طبق قانون تعیین 

می شود.
واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 
44 به بخش هاي خصوصي ش��ركت هاي تعاوني س��هامي عام و 

بنگاه هاي عمومي غیر دولتي به شرح ذیل مجاز است:
1� بنگاه هاي دولتي كه در زمینه هاي معادن بزرگ، صنایع بزرگ 
و صنای��ع مادر )از جمله صنایع بزرگ پایین دس��تي نفت و گاز( 
فعال هس��تند به استثناي ش��ركت ملي نفت ایران و شركت هاي 

استخراج و تولید نفت خام و گاز 
2� بانک هاي دولتي به استثناي بانک مركزي جمهوري اسالمي 
ای��ران، بانک ملي ایران، بانک س��په، بانک صنعت و معدن، بانک 

كشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات 
3� ش��ركت هاي بیمه دولتي به اس��تثناي بیم��ه مركزي و بیمه 

ایران 
4� ش��ركت هاي هواپیمایي و كش��تیراني به اس��تثناي سازمان 

هواپیمایي كشوري و سازمان بنادر و كشتیراني 
5� بنگاه ه��اي تامین نیرو به اس��تثناي ش��بکه هاي اصلي انتقال 

برق 
6� بنگاه هاي پس��تي و مخابراتي به اس��تثناي ش��بکه هاي مادر 
مخابراتي، ام��ور واگذاري فركانس و ش��بکه هاي اصلي تجزیه و 

مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي 
7� صنایع وابسته به نیروهاي مسلح به استثناي تولیدات دفاعي 

و امنیتي ضروري به تشخیص فرمانده كل قوا 
 توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگ��ی می نماید. ضمنا از 
ارائه نقد و پیش��نهادات مش��فقانه عموم اندیشمندان و نخبگان 

پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی
- خلط سیاست های كلی با ارزش ها

ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهایی 
هستند كه از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حاالت 
و رفتارهای مخالف، برتر و ارجح ش��ناخته می ش��وند )مدیریت 
رفتار س��ازمانی پیش��رفته، احم��د ورزش��کار، 1389(. ارزش ها 
نوع��ی باورند و اینگونه تعریف ش��ده اند باورهایی كه بر اس��اس 
آن مش��خص می ش��ود چه چیزی مطلوب اس��ت و چه چیزی 
نامطل��وب )ارزش های اجتماعی و تاثی��ر آن بر منابع اقتصادی، 
حمید سادسی(. در مواردی از سیاست های كلی اصل 44 قانون 
اساس��ي با ارزش ها خلط شده است. كارایی ارزش ها در ادبیات 

برنامه ریزی اجتماعی با سیاس��ت ه��ای كلی دارای تفاوت های 
اساسی است.

- ناتوانی در تشخیص سیاست های كلی از سوی اعضای مجمع
بررس��ی مجموعه سیاس��ت های كلی نظام نش��انگر این واقعیت 
است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های 
كل��ی دارای نقطه نظر مش��خصی نیس��ت و در تدوین و تصویب 
سیاست های كلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه 
س��وابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
نی��ز حاكی از وجود س��طح قابل مالحظ��ه ای از ناكارآمدی در 
عملکرد آنهاس��ت كه موید نبود درک صحیح و سیس��تماتیک از 
جایگاه سیاس��ت های كلی در منظومه برنامه ریزی كالن جامعه 
است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب كه در پیگیری اجرای 
سیاس��ت های كلی اصل 44 قانون اساسي نظام تاثیر منفی دارد 
و ش��اید یک��ی از دالیل عدم نظارت كافی بر حس��ن اجرای این 

سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های كلی 

در اس��ناد فرادست و باالدستی كشور موارد متعددی وجود دارد 
كه بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های كلی ارتباط دارد 
لکن در متن سیاس��ت های كلی بدان ها اش��اره ای نشده است. 
وج��ود پنجره های متعدد خالء و كمبود در سیاس��ت های كلی 
نش��انه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست 
های كلی است و این امر را در ذهن تداعی می كند كه سیاست 
های كلی به دنبال تحقق اس��ناد فرادس��تی خود نیس��ت و بین 
مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست كشور سرگردان است چون 
هویت خود را بصورت روش��ی از آنها كسب نکرده است و با آنها 

دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی كشور

در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های كلی و برنامه اجرایی 
كشور ناس��ازگاری وجود دارد كه ناشی از وجود اشکاالت شکلی 
و ماهیتی در سیاس��ت های كلی یا در برنامه های اجرایی باشد. 
غیرقاعده مندی در هر دو س��و موجب می ش��ود كه برنامه های 
اجرایی كشور، بدون سیاست و سیاست های كلی، بدون پشتوانه 
برنام��ه های اجرای��ی به حیات ناقص خود ت��ا ناكارآمدی قطعی 
ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکالت زندگی مردم ناتوان 
ببینند و منتظر تغییرات و تحوالت آینده باش��ند یا منتظر پایان 
حیات اجتماعی خود باش��ند كه این سرنوش��ت، بارها و بارها در 
سیاس��ت ها و قوانین متعدد در كش��ور مالحظه ش��ده است. در 
برخی از موارد سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسي با برنامه 
های اجرایی كشور هماهنگی الزم وجود ندارد از این رو از سوی 

دستگاه های اجرایی توجه الزم و كافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های كلی

بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های كلی نظام بر اساس 
انتظارات آنها، اجرا نش��ده اس��ت. البته منتقدان اجرایی نش��دن 
سیاس��ت های كلی، هیچ گاه به آس��یب شناس��ی آن نپرداخته 
ان��د و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز 
منتش��ر نکرده اند. صرفا برخی در رس��انه های گروهی نسبت به 
اجرانش��دن سیاست های كلی اطالع رس��انی كرده اند. شکل و 
ماهیت سیاس��ت های كلی به گونه ای اس��ت كه قابلیت راستی 

آزمایی و درصد تحقق در سازوكار آن پیش بینی نشده است. 
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های كلی 

بر مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت نظام، از س��وی نهادهای 
نظارت��ی صاحب صالحیت، نظارتی وجود ن��دارد و نمی توان به 
تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک 
آگاه ش��د. ش��ائبه ناكارآمدی یا اجرا نکردن سیاس��ت های كلی 
توس��ط مجریان قان��ون، جز ب��ا داوری آگاهانه توس��ط افراد یا 
نهادهای دارای صالحیت علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی 
تدوین و تصویب كنن��دگان و مجریان نمی تواند به ارائه تحلیل 
دقیقی پیرامون سنجش كارآمدی سیاست های كلی بطور واقعی 
منجر ش��ود. با قضاوت نادرست نیز نمی توان از میان راهکارهای 
متعدد موجود در تجربه بشری برای حل مشکالت زندگی مردم، 

راه بهترین یا بهتر را یافت.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های كلی 

تاكن��ون چیزی بنام روش تدوین سیاس��ت های كلی از س��وی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آیین نامه 
داخلی مجمع نیز از آن یادی نش��ده اس��ت. صرف نظر از شکلی 
ب��ودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت سیاس��ت های كلی و 
روش تدوی��ن و تصوی��ب آن مطالب قدرتمن��دی در آیین نامه 
داخلی مجمع نیامده اس��ت. روش به خودی خود دارای فلسفه و 
منطق حاكم بر خود است. سیاست های كلی نظام دارای فلسفه 
و منطق ویژه خود نیس��تند. از این روست كه بیشتر به یک زبان 
خصوصی و س��لیقه ای در برنامه ریزی ش��خصی شباهت دارد و 

قابلیت متقاعدسازی اندكی را با خود دارد.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های كلی

در درگاه الکترونیک مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام پیرامون 
اص��ول كلی و مبانی تدوین و تصویب سیاس��ت های كلی نظام، 
مطال��ب چندانی وجود ندارد. ب��دون تردید هر گروه موضوعی از 
سیاست های كلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای 
پیوس��ت های علمی و اجرایی اس��ت و باید ب��رای درک صحیح 
دس��تگاه های مرتبط با قوای س��ه گانه و عموم اندیش��مندان و 
مردم منتش��ر ش��ود. اثبات عقالنیت حاكم بر سیاست های كلی 
نظ��ام و دوری آن از زبانی خصوصی و ش��خصی، جز با انتش��ار 
مس��تندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست. 
جامعه برای درک سیاس��ت های كلی به مفاهیم امدادی نیازمند 
اس��ت و باید در قالب جریان اصالع رس��انی و گفتمان سازی در 

جامعه منتشر شود.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع

اصوال سیاس��ت های كلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در 
رنج اس��ت. بررسی محتوای سیاس��ت های كلی نظام نشان می 
دهد كه سیاس��ت ها بر اس��اس مدلی جامع و جامع نگر طراحی 
نش��ده اند. بس��یارند موضوع��ات مهمی كه فاقد سیاس��ت اند و 
مواردی از سیاس��ت دارای مصادیق جزی��ی و جزءنگرند. فقدان 
جامع نگری در سیاست گذاری موجب می شود كه سیاست های 
كلی در گذر زمان به سرعت تاریخ مصرف خود را از دست بدهد 
و نتوان��د تحوالت پی��ش رو را تحلیل كند. از این رو جامع نگری 
در تبیین سیاست های اجتماعی در مقیاس كالن از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است كه بنظر می رسد در تدوین و تصویب سیاست 

های كلی نظام كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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دكتر محمدرضا ناری ابيانه

اشاره:
سياس�ت های كلی نظام در زمينه ها و موضوعات 
گوناگون از س�وی مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تدوي�ن و تصويب و جهت اجرا به قوای س�ه گانه 
ابالغ ش�ده است. بررس�ی های ميدانی مويد اين 
واقعيت اس�ت ك�ه سياس�ت های كلی از س�وی 
قوای س�ه گانه آنطور كه بايد و ش�ايد مورد توجه 
قرار نگرفته اس�ت. بسيار بجاس�ت كه نخبگان و 
انديش�مندان با عمل ب�ه رس�الت تاريخی، نقطه 
نظرات خود را پيرامون سياست های كلی و نقش 
و كارآمدی آن در جامعه بيان كنند. اين نوشتار به 
معرفی، نقد و بررس�ی سياست های كلی اصل 44 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران می پردازد 

كه از نظر خوانندگان می گذرد:

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد پروژه  هاى ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت  واگذار نماید.

main frame 

1- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1399/04/26  لغایت 1399/04/28
2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/05/13
4- تاریخ جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در روز سه شنبه مورخ  1399/05/14 راس ساعت 10 صبح مى باشد.

5- ارسال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوین (دبیرخانه ساختمان شماره1) الزامى است.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

7- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه مى باشد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه-انتهاى بلوار حکیم اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوین  اداره پیمان 

ورسیدگى مراجعه نمایند.
9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ) (www.setadiran.ir در استان قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131میباشد.

شناسه آگهى 914943
آگهی نوبت اول 1399/04/26    آگهی نوبت دوم 1399/04/28

                                                                                  

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوین

نظر به اینکه پرونده خانم سوسن غریب نژاد فرزند عبد على به اتهام غیبت غیر موجه بصورت متوالى در 
هیات تجدید نظر رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان دانشگاه هاى علوم پزشکى جنوب غرب 2(ایالم-
لرستان-خوزستان) تحت رسیدگى قرار گرفته و به استناد بند « ى » ماده 9 قانون رسیدگى به تخلفات 
ادارى و طى راى قطعى شماره 32-708 مورخ 1398/12/13 به اخراج از دستگاه متبوع محکوم گردیده 
انقالب  و  عمومى  هاى  دادگاه  دادرسى  آئین  قانون   302 ماده  ذیل  تبصره  اجراى  در  بدینوسیله  است. 
(درامور مدنى) مصوب سال 1379 مجلس شوراى اسالمى، از تاریخ درج این آگهى حداکثر سه ماه مهلت 

دارند تا اعتراض خود را به دیوان عدالت ادارى ارائه نمایند.

»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)84( رامعرفی،نقدوبررسیمیکند

از شعار تا شعور سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی!؟

در درگاه الکترونیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

پیرامون اصول کلی و مبانی 
تدوین و تصویب سیاست 

های کلی نظام، مطالب 
چندانی وجود ندارد. بدون 
تردید هر گروه موضوعی از 
سیاست های کلی نظام و 
هر از بندهای آنها بصورت 

مجزا دارای پیوست های 
علمی و اجرایی است و باید 

برای درک صحیح دستگاه 
های مرتبط با قوای سه 

گانه و عموم اندیشمندان 
و مردم منتشر شود. اثبات 
عقالنیت حاکم بر سیاست 

های کلی نظام و دوری آن از 
زبانی خصوصی و شخصی، 

جز با انتشار مستندات 
قانونی و پیوست های علمی 

و اجرایی ممکن نیست. 
جامعه برای درک سیاست 

های کلی به مفاهیم 
امدادی نیازمند است و 

باید در قالب جریان اصالع 
رسانی و گفتمان سازی در 

جامعه منتشر شود.


