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 گروه رونق کسب و کار

 طرح تشکیلمیزگرد 

 "قانون اساسی 44کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای صحیح اصل " 

 6152بر مبرابر با ششم دسا  5931شانزدهم آذر 

 

 :مشارکت کنندگان

 

 

 نامورپورافشین 

 

 به نام خدا

 با سالم و وقت بخیر و عرض ادب و احترام به یکایک اعضاء فرهیخته گروه رونق کسب و کار

همانطور که به استحضار رسید، با توجه وضعیت بحرانی تولید در کشور، جمعی از نمایندگان دغدغه مند در مجلس 

ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای صحیح کمیسیون "شورای اسالمی طی اقدامی ارزشمند، طرح تشکیل 

 .را در دستور کار قرار داده اند" قانون اساسی 44اصل 

با عنایت به اهمیت موضوع و نظر به اینکه قرار است تشکیل این کمیسیون، فردا در صحن علنی مجلس، مطرح 

 از واحدهای تولیدی کشور؛ شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بحرانی بسیاری

رسانه ای گروه رونق کسب و کار، با حضور جمعی از نمایندگان  -در میزگرد مجازی  01الی  03:12امشب از ساعت 

محترم مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن تشکل های اقتصادی، به موضوع ضرورت تشکیل کمیسیون 

قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی و انتظارات  44صحیح اصل ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 

 .فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از این کمیسیون، خواهیم پرداخت
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 :بیژن کرمانساهی 

 هزار میلیارد دالر به کدام بنگاهها پرداخت شده است؟ ۶۱تسهیالت . سالم

 .لیست کامل واحدهای تسهیل گیرنده منتشر شود

ستگذار و بخش خصوصی تصدیگر باشد، خوبست نظر اتاق بازرگانی ، کمیسیونها و تشکل های قرار بود دولت سیا

 .ملی و سراسری مرتبط استعالم شود

 .مشکالت همه مربوط به نقدینگی نمی باشد .مشکل همه واحدها یکسان نیست

ازاریابی قبل از تولید، برند سازی، بیمه، مالیات، قانون کار ، تسهیالت، رکود بازار ، نبود تقاضا، بروز نبودن تولید، ب

 .ازجمله مشکالت بخش های تولیدی است...بسته بندی ، قیمت تمام شده، نرخ تسهیالت بانکی، تضامین و 

 .مشکالت بخش صنعت با کشاورزی ، معدن و خدمات متفاوت است .برای صنایع نسخه یکسان نباید تجویز شود

 

 : افشین نامورپور

اقتصادی طوالنی و طاقت فرسا و کمرشکن، اگر به صورت عاجل، برطرف نشود، با بحران اقتصادی متاسفانه رکود 

مشکالت اقتصادی آنقدر حاد و خطرناک است که باید به طور ویژه و اورژانسی  به آن رسیدگی . روبرو خواهیم شد

 !کرد

بیش از همه بخش " تولید"د کشور، یعنی در این میان، مهمترین بخش اقتصاد و به تعبیری شریان حیات بالنده اقتصا

 ...ها مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است

 

 :کاوه امیر 

امیدواریم در خصوص ، ضمن خدا قوت به همه عزیزان خصوصا دکتر روغنی ریس محترم کمیسیون صنایع اتاق ایران

ایکاش کمیته ها و کمیسیون ابزاری و  تشکیل کمیسیون ویژه تولید از نظرات شما و دیگر دوستان بهره مند شویم

  .داشتند که توسط مدیران دولتی سر کار گذاشته نشوند

برای مثال ما نامه به آقای دکترابراهیمی ریس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس دادیم و ایشان هم پاسخ معضالت 

نامه یک شکل دارند و برای همه جالب اینکه در معاونت معدنی وزارت صنایع یک پاسخ  را از وزیر درخواست کردند

 .همان را کپی و ارسال می کند و کار تمام می شود

 

 : روغنی 

با وجود ظرفیت هاي قانوني مثل .  براي حمايت از تولید نیست اراده ايي، تولید واقعا مظلوم واقع شده ،دوستان

 جتماعي و مالیات استمورد هجمه سنگین بانك و بینه و تامین ا. قانون حمايت  تولید بي ياور است

 

 :کاوه امیر 

االن مشکل ما یعنی زور گویی و بی منطقی صنایع باال دستی دولتی  به صنایع تکمیلی خصوصی را عینا صنعت 

پتروشیمی و صنعت مس دارد و همین  دعوا  را انجمن سنگ آهن با معاونت معدنی دارد ولی نه در وزارت صنایع 

 گوش شنوایی است و نه در دولت
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 : روغنی 

 در تايید فرمايشات شما هم عرض كردم، امیر جان

 

 :حمیدرضا فوالدگر

سالم از همکاران گرامی در مجلس شورای اسالمی تقاضا دارم از درخواست تاسیس کمیسیون ویژه حمایت از 

 .که فردا در صحن علنی مجلس مطرح می شود حمایت کنند ۴۴تولید و  نظارت بر سیاست های کلی اصل 

 

 :ین نامورپورافش

عرض سالم و احترام و خدا قوت به جناب آقای دکتر حمیدرضا فوالدگر نماینده پرتالش مردم شریف اصفهان و عضو 

تشکر از زحمات جنابعالی در تشکیل و اداره کمیسیون ویژه ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

اساسی، در مجلس نهم و همچنین پیگیری و تالشتان برای قانون  44حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 

 .سپاس از حضور مغتنمتان در میزگرد امشب ،تشکیل مجدد این کمیسیون مهم، در مجلس دهم

 

 : روغنی 

 مجلس از بعد نظارتي بايد بیشتر مطالبه گري براي صنعت داشته باشد

 

 :حمیدرضا فوالدگر

در مجلس نهم بحمدهللا منشآ  ۴۴در مجلس هشتم  و کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل  ۴۴کمیسیون ویژه اصل 

خدمات زیادی به اقتصاد کشور گردید که می توان از دو قانون مهم بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید و چند مرحله 

و نیز  ۴۴شکاالت  اجرای اصل نام برد و چندین گزارش نظارتی مهم که ا...و قانون تعاون و  ۴۴اصالح قانون اصل 

 را با دیدگاه  آسیب شناسانه  مورد نقد قرار می داد...مسایل حوزه تولید و کسب و کار و

 

 :افشین نامورپور

قانون اساسی در  44خالصه گزارش تشکیل و فعالیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 

 : نهمین دوره مجلس شورای اسالمی

قانون اساسی از آغاز به کار در دوره نهم مجلس  44کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل  

جلسه، به بررسی  391شورای اسالمی با تشکیل چندین کارگروه و تقسیم کار در هر دو بخش و برگزاری بیش از 

قانون اساسی و حوزه تولید  44ی مشمول اصل طرح ها و لوایح ارجاعی از یک طرف و نظارت بر عملکرد دستگاه ها

 .ملی از طرف دیگر پرداخت

 .در عین حال در میانه راه دوره نهم مجلس، موضوع اقتصاد مقاومتی نیز به این کمیسیون ارجاع شد

 :بر این اساس فعالیت های این کمیسیون در بعد نظارتی و تقنینی به طور خالصه به شرح زیر است

 :نظارتیگزارش های  -الف 

 3193ارائه گزارش درخصوص نوسانات ارزی سال  .3

 ارائه گزارش درخصوص جلسات شورای گفتگو .0
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موضوع موارد )ارائه گزارش در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار  .1

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه( 12 - 12 - 20

قانون اساسی، میزان تحقق  44اصل ارائه گزارش عملکرد اجرای سیاست های کلی  .4

 اهداف

 ارائه گزارش سیاست های اقتصاد مقاومتی و بررسی قوانین متناظر با آن سیاستها .5

ارائه گزارش درخصوص بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار  .2

  بانک جهانی

 (32/33/3192) ارائه گزارش درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار .1

  قانون اساسی 44ارائه گزارش درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل  .8

 

 :امور تقنینی -ب 

طرح و الیحه به این کمیسیون به صورت اصلی و فرعی  23در بعد قانون گذاری نیز در طول دوره نهم مجلس 

 :شرح زیر استارجاع، که عناوین اهم مواردی که منجر به قانون گردید به 

قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و اصالحیه آن  .3

 و الحاق موادی به آن 3111مصوب 

قانون اجرای سیاست های کلی  24و  21 - 23قانون استفساریه درخصوص موضوع مواد  .0

 44اصل 

قانون  44سیاست های کلی اصل قانون اجرای ( 1)بند الف ماده ( 5)قانون اصالح تبصره  .1

 اساسی و الحاقی دو تبصره به آن

 قانون اساسی 44از قانون اجرای سیاست های کلی اصل  1و  2، 3قانون اصالح مواد  .4

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور .5

  قانون نحوه تحقق پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی .2

قانون  44از قانون اجرای سیاست های کلی اصل  1و  2، 1د گزارش طرح اصالح موا .1

 (در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد)اساسی 

 در لوایح بودجه های سنواتی و برنامه ششم( بعنوان کمیسیون فرعی)گزارش  .8

 در چندین طرح و الیحه دیگر( بعنوان کمیسیون فرعی)گزارش  .9

 

 بازدیدهای تولیدی و استانی و جلسات با تولیدکنندگان و چند مورد ماموریت خارج از کشور -ج 

جلسات بررسی مسایل و مشکالت تولیدکنندگان و یا موارد مربوط به خصوصی سازی با حضور وزرا و  -د 

  مسئولیت دستگاه های اجرایی

 شرکت در همایش های فنی و برنامه های تخصصی رسانه ای -ه 

 

 :میر کاوه ا

همانطور که مشاهده می کنید وظایف کمیسیون صنایع و معادن فعلی مجلس بسیار گسترده و شامل همه رشته 

 :  جمله ها می شود از

كمیسیون صنايع و معادن براى انجام وظايف محوله درمحدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن،  43بر اساس ماده 

 .شود  نامه تشكیل مى  مطابق ضوابط اين آئین پتروشیمى، صنايع هوافضا و ارتباطات

 .لذا وجود یک کمیسیون مخصوص تولید به نظر می رسد  بسیار ضروری باشد
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 :روعنی 

سالم جناب فوالدگر عزيز و ممنون از زحمات شما و همكاران  بزرگواتان ولي اين تالش به نتیجه مطلوب نرسیده و 

 .راي اين سه قانون مترقي ايجاد كندالزم است مجلس محترم كمسیون ويژه ايي ب

 

 :امیر کاوه 

ما انتظار داریم چون شما اسما و رسما فوالدی هستید این مشکل بهم ریختگی زنجیره فوالد ، جناب فوالدگر

  .سریعتر حل و فصل شود

 

 :بیژن کرمانشاهی 

گانه اقتصاد  ۴۴تی در راستای اهداف مهم رئوس مدیری" توجه به صنایع پایین دستی ضرورت حتمی خصوصا

 .مقاومتی است

تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و فرآوری مواد در داخل باعث ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارز آوری بیشتر 

 .وهمچنین ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی و ملی است

 .دالر است ۶۴۲۳دالر ومتوسط ارزش کاالی وارداتی به کشور حدود  ۰۴۳متوسط ارزش کاالی صادراتی حدود 

 

 :امیر کاوه 

فعال فوالدمبارکه در حال حراج مواد اولیه و ورق های فوالدی مورد نیاز صدها کارخانه پایین دستی به خارجی ها 

 !!!!است  و اسم آن را برجام فوالدی گذاشته

 

 :بیژن کرمانشاهی 

و در جایی که امکان فرآوری داخلی وجود دارد، متوقف شود و صنایع پایین دستی  خام فروشی حتی المقدور

 .حمایت شوند

 

 :امیر کاوه 

میلیون تن وجود دارد ولی مواد اولیه ما که همین ورق های  ۶۱در صنعت لوله و پروفیل کارخانجات تبدیلی بیش  

دالر  ۶۱۳ها و دالالن های آن طرف مرز تا تنی فوالدی است بدون عرضه در بورس کاال و بصورت مشکوک به واسطه 

 ولی کو  گوش شنوا یا چشم بینا، و یکسال است در حال داد زدن هستم ارزان تر از فروش خارجی حراج می شود

 

 :بیژن کرمانشاهی 

 .اتکا به داشته ها وتوان تولیدی کشور در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است

  :امیر کاوه 

 بله در عمل خیر در شعار
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 :افشین نامورپور

اما اگر به آنها عمل شده بود،  در شعارها، در قوانین و مقررات به وفور از این حرفهای خوب هست؛، کامال درسته

ضرورت طراحی سازوکار هایی نوین و کارآمد برای ضمانت اجرایی قوانین  االن باید حال و روز اقتصادمان این باشد؟؟؟

 و مقررات

 

  :کاوه امیر 

 .نظارت قاطع و هوشمند و تنبیه و تشویق اصال وجود ندارد

 

 :افشین نامورپور

که یک بعد از ( مجلس شورای اسالمی، اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی)کارآمدی نهادهای پارلمانی 

 .وظیفه شان نظارت بر حسن اجرا است، بایستی تقویت شود

 

 :  ابراهیم عماد

سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه »به بخش دوم بند سوم لینک زیر که در مورد با سالم، لطفا 

  :هست توجه فرمائید« ایرانی

http://ebrahimemad.net/deid-fa/02_P2_Interne-gs-politiques-de-production-1391-11-24.html 

  : 1بند       

زیر ساختهای ارتباطی، زمینه های : تاکید بر مولفه ای اصلی آن، از جمله  گسترش اقتصاد دانش بنیان با

حمایت قانونی از حقوق اشخاص  تسهیل تبدیل دستاوردهای پزوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن،

 (حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن  بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور

اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت )نگرش نو به توسعه پایدار » مقام معظم رهبری دقیقا همان اصل اول 

 04ن اسالمی ندارد، پذیرفته اند و در تاریخ  را که هیچ تصادی با موازی( حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی

برای اجرا در کادر سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به هر سه قوا و مجمع   3193بهمن 

قوه مقننه و مجریه هیچ ::::::::: حدود چهار سال ::::::: تشخیص مصلحت ابالغ فرموده اند، ولی بعد از گذشت 

:::::: « حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی»قانونی کردن حمایت از :::::  بخش آن بند قدمی برای این 

برنداشته اند، علت را میتوان در زمره، همان تصاد سیستمیک درون سیستمی  هست که در آن فایل صوتی 

 .یکساعت و نه دقیقه ای ام تشریح کرده ام قلمداد نمود

)http://ebrahimemad.net/audio-jur/emad-explication-constitutionnelle-160504.mp3  (  

 .گوش شنوا میخواهد و چشم بصیر 

نیاید،  امکان  در« قانون»که مورد تائید ایشان هم هست به شکل « حقوقی اساسی»تا زمانیکه این اصل بنیادین 

 .حل مشکالت فعلی مخصوصا اقتصادی ضعیف بوده و خواهد بود

،  خواهان «نگرش نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار»البته این حقیر در 

این نگرش توجه ورود این اصل بنیادین حقوق اساسی در قانون اساسی بوده و هستم نه در قوانین عادی،  اگر به 

حقوق اقتصادی اساسی »شود،  راه برای نهادینه شدن اصول بعدی نگرش نو به توسعه پایدار مخصوصا در بخش 

و ( حقوق تاسیسی)که هیچ تصادی با موازین اسالمی اصیل نداشته و ندارد در محیط اجتماعی « فعالین اقتصادی

http://ebrahimemad.net/deid-fa/02_P2_Interne-gs-politiques-de-production-1391-11-24.html
http://ebrahimemad.net/audio-jur/emad-explication-constitutionnelle-160504.mp3
http://ebrahimemad.net/audio-jur/emad-explication-constitutionnelle-160504.mp3
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عزیزمان میتواند پرجمدار آن در سطح بین الملل قلمداد  باز خواهد شد و کشور( حقوق معاهداتی)سطح بین الملل 

 .شود

 :بیژن کرمانشاهی 

، اهداف ( برنامه ششم) اجرای اهداف مندرج در اسناد باال دستی از جمله سند چشم انداز ، برنامه های پنجساله 

 .همچنین نظارت توسط دستگاههای مسئول ضروری است....اقتصاد مقاومتی و 

 .کمتر از یک دهه باقی است ۶۴۳۴ یادمان باشد تا

کارامدی تشکل های ملی و .  قرار بر سیاستگذاری بخش دولتی و تصدیگری توسط بخش خصوصی است

سراسری و تجدید ساختار پارلمان بخش خصوصی جهت ایفای نقش بمنظور حصول اهداف مندرج در برنامه ها 

 .شودبیش از گذشته و هر زمان دیگری احساس می ۴۴اصل " خصوصا

اعالم شد؛هیچ کشوری به اندازه کشور " به گفته یکی از مشاورین ارشد اقتصادی ریاست جمهوری که اخیرا

 .عزیزمان ایران سند وبرنامه نوشته شده و اجرا نشده ندارد

 

  :امیر کاوه 

ات و مطبوعات در بله سی میلیارد تومان هزینه تبلیغ ۰۳مجتمع فوالد مبارکه ناباورانه هر سال بیش از ، برای مثال

 .صورتهای مالی رسمی خود وارد می کند

شرکتی که چند مشتری محدود تولید کننده دارد آیا پفک است .فکر می کنید این مبلغ برای چی هزینه نی شود 

ماهه هستند و این پول در اختیار می تواند چه کارهایی  ۰که نیاز به دتبلیغات داشته باشد و تازه مشتریان در صف 

  نکندکه 

 !!! میلیارد هم باشگاه سپاهان و ۱میلیارد هم خیریه و  ۷

 

 :افشین نامورپور

 متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه پایدار، درود بر شما جناب دکتر ابراهیم عماد

 مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک حقوقی اساسی توسعه پایدار

 ریاست افتخاری انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایداربنیانگذار و 

 

 :بیژن کرمانشاهی 

در بخش صنعت ، معدن ، کشاورزی ، تجارت کاال وخدمات برنامه نوشته شده داریم اما سلیقه ای عمل می 

استراتژی جامع و ملی بایست برنامه و . با تغییر دولت ها، برنامه ها به فراموشی سپرده میشود" خصوصا.نماییم

 .البته برنامه های ملی بایستی ضمن اجرا ساالنه پایش و اصالح گردد. فارغ از سلیقه ودلخواه  دولت ها دنبال شود

 

 :  ابراهیم عماد

تعریف شده در اصل « نظام اقتصادی کشور»مشکل اصلی اقتصاد کشور ساختاریست  و ریشه در تعریف نامناسب 

 .که هیچ سنخیتی با واقعیت های اقتصادی در جامعه نداشته، دارد قانون اساسی 44
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ساختار معیوب حقوقی اقتصادی تعریف شده در این اصل، زمینه را نیز برای رشد فسادهای سیستمیک در 

 .بخشهای مختلف فعالیتی در جامعه فراهم آورده است

نه صرفا حکومتی )اقتصادی اساسی  اراده حاکمیتی حقوقی»متاسفانه پس از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون 

برای بازبینی حقوقی اساسی این اصل قانون اساسی وجود نداشته و صرفا اقداماتی روبنائی و « (سیاسی

 : رفرمیسیتی تحت عناوین

 (3112تا  3112)خصوصی سازی  اول  .3

 ،(44با عنوان سیاستهای اصل  3190اسفند  02تا  3185)خصوصی سازی دوم  .0

 ،(تا کنون  با عنوان اقتصاد مقاومتی 3190اسفند ماه  02)خصوصی سازی سوم  .1

( 3113)سال قبل  04قانون اساسی صورت پذیرفته است، که این حقیر از   44در کادر همان ساختار معیوب اصل 

را بکرات مطرح کرده ام، که با « قانون اساسی 44موضوع متن و تعریف نامناسب نظام اقتصادی کشور در اصل »

بر نظام اقتصادی « حاکمیت دیدگاه حقوقی اقتصادی»بجای « حکومت دیدگاه صرفا سیاسی اقتصادی»توجه به 

رفرم های روبنائی روتوش موابانه با . کشور، گوش شنوا و چشم بصیر آن چنانکه باید و شاید وجود نداشته است

نجام شده و بعضضا نیز از طریق تعییر روسای قوه مجریه و هیئت وزرا در فاصله زمانی چهار ساله یا هشت ساله ا

،  ضمن اینکه نتوانسته :::::44بدون بازبینی در متن اصل ::::::قانون اساسی و قوانین عادی  332بند اول اصل 

دردی را از مشکالت مبتال به اقتصاد کشور کم کنند، بلکه بدان نیز افزوده شده است که به مناسبت های مختلف 

  .عزیز نیز  مطرح فرموده اندبخش کوچکی را دیگر کاربران 

قانون  311و  59از طریق اصول « (نه صرفا حکومتی سیاسی)اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی »تا زمانیکه 

منطبق بر « نظام اقتصادی»قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد  44اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل 

دی اساسی ملت طرح و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی نمیتوان واقعیتها و نیازهای حقوقی اقتصا

که متاسفانه در سخنرانی های « اقتصاد مقاومتی»داشت و در آینده نچندان دور، سیاستهای کلی در خصوص 

صوصی بعضی از مقامات مخصوصا در قوه مجریه از آن بوی استفاده ابزاری  به ذهن متبادر میشود، به سرنوشت خ

برکشور از نظر « کاپیتوالسیون اقتصادی»دچار خواهد شد و  شاهد تحمیل  44سازی اول و سیاستهای اصل 

 .اقتصادی خواهیم بود

@emad1956   

 

 :بیژن کرمانشاهی 

به بعد اشاره  ۷۳بطور کامل به سوابق خصوصی سازی در کشورمان از سال " درود بر جناب دکتر عماد که انصافا

 .نموده اند

 

 :امیر کاوه 

 ۰سال ولی االن هر  ۴۳نوشته شده برای  ۰بار استراتژی توسعه صنعتی نوشته شده در هر  ۰سال گذشته ۶۳در 

 .در کتابخانه وزارت صنایع خاک می خورد

 

 :بیژن کرمانشاهی

 همینطوره

 

  :امیر کاوه 
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 خورد هر ماه یک میلیون چک برگشت می، کانال مشرق

 :وزیرصنعت معدن و تجارت 

شود درحالی که چک کشیده شده باید  میلیون چک برگشتی کشیده می ۶۰تا  ۶۴در شرایط فعلی کشور ساالنه 

 همان روز نقد و پرداخت شود

@mashrehgnews_channel  

 

 :  ابراهیم عماد

در  بعنوان مظهر اراده و اعمال حق حاکمیت ملت« قوه مقننه»که تحت نام « مجلس»دقیقا، تقویت نهاد ملت بنیان 

علم حقوق اساسی و قانون اساسی کشورها شناخته شده و میشود، مخصوصا در فعالیتهای اقتصادی اساسی 

 .کشورها از ضروریات بوده و میباشد

قوانین موضوعه فعلی اتاق ایران و تشکل های اقتصادی پاسخگو و رافع نیازهای فعالین اقتصادی کشور نبوده و 

که بعنوان قوه  ناشی از حق اعمال حاکمیت حقوق ملت (  قوه مقننه)مجلس  نیستند، از  وکالی محترم ملت در

قانون فعلی »مطرح و مشروعیت حقوقی اساسی خود را از گرفته و میگیرند، انتظار این هست که بازبینی بنیادین 

ی جلسات تبادلنظری را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرارداده و  عالوه بر آن با نظر خواهی و برگزار« اتاق ایران

حقوقی اقتصادی با متخصصان و دارندگان تجربه در تشکلهای اقتصادی، زمینه تصویب قوانینی که ضمن بستر سازی 

اساسی برای تضمین حقوق اقتصادی فعالیتهای آنها، پاسخگوی نیازهای حقوقی اقتصادی بنیادین اساسی فعالین 

  .رنداقتصادی مخصوصا بخش حصوصی باشد، را فراهم آو

 بدون شک حضرت حق یار و یاور صادقان با حقوق اساسی ملت ها  بوده و خواهد بود

 

 :  ابراهیم عماد

تا  3112)تحلیل حقوقی اقتصادی بر فرایند خصوصی سازی اول «   سایت نهاد رهبری و نقش آن در توسعه پایدار 

 نو بررسی علل عدم موفقیت آنها تا کنو( تا کنون 3185)و دوم ( 3112

http://ebrahimemad.net/gs/emad-le-guide-supreme-et-les-privatisations-depuis-1991(1370).htm 

 

 :افشین نامورپور

صاحبنظران بزرگوار در میزگرد امشب، ان شاء هللا به ادامه این بحث مهم در ضمن تشکر از حضور ارزشمند عزیزان 

 .قسمت دوم میزگرد خواهیم پرداخت

از عزیزان نمایندگانی که به سبب حضور در جلسات تا پاسی از شب، امکان حضور در میزگرد امشب را نداشته 

ا از تشکیل کمیسیون ویژه اعالم نمودند، لیکن در صفحه خصوصی بنده مطالبی را ارسال فرموده و حمایتشان ر

 .سپاسگزارم

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی انتظار داریم با توجه به بی سر و سامانی اوضاع تولید و همچنین 

قانون اساسی، از طرح تشکیل کمیسیون  44انحرافات و اشکاالت بسیار در فرایند خصوصی سازی و اجرای اصل 

 .قانون اساسی، حمایت بفرمایند 44ولید ملی و نظارت بر اجرای صحیح اصل ویژه حمایت از ت

تخصصی ندارد، با عنایت به   الزم به ذکر است تشکیل کمیسیون ویژه هیچگونه تناقضی با کار کمیسیون های

رای اهمیت بسیار زیاد توجه مضاعف به حمایت از تولید ملی و همچنین ضرورت نظارت دقیق و جدی بر فرایند اج

http://ebrahimemad.net/gs/emad-le-guide-supreme-et-les-privatisations-depuis-1991(1370).htm
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ای وجود  قانون اساسی ابالغی مقام معظم رهبری، نیاز هست تا کمیسیون ویژه 44سیاست های کلی اصل 

 .های مجلس اضافه شود داشته باشد که افرادی داوطلبانه برای فعال کردن آن وقت بگذارند و ظرفیتی به ظرفیت

 .بیفزایدخداوند بر توفیقات امانت داران مردم شریف ایران در خانه ملت 

 :امیر 

  .قطعا در کشور باید هماهنگی در استراتژی توسعه صنعتی هم در تدوین و هم در اجرا داشته باشیم

قطعا باید زنجیره ارزش در تمام حوزه های تولیدی، تکمیل شود تا اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر که مورد تاکید 

 در اقتصاد مقاومتی است مدنظر قرار گیرد

هللا با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برخی از موارد فوق با سرعت بیشتری پیگیری و نظارت  ان شا 

 می شود

 

 :افشین نامورپور

نماینده محترم مردم شریف آباده، بوانات و خرمبید در مجلس ، سالم و درود و خدا قوت به جناب آقای دکتر رحیم زارع

و رئیس فراکسیون ایران در افق  اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلسعضو کمیسیون ، شورای اسالمی

3424 

 :رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی

 اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی باعث رونق کسب و کار می شود

 /http://www.irna.ir/fa/News/82335371  ایرنا

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی، بر ضرورت ارائه 

 مشوق های حمایتی و تسهیالت ارزان به کارآفرینان تاکید کرد

 تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/16/1259897/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-

%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-

%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86  

 

 :تاکید رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی

 تسهیالت ارزان به کارآفرینان تخصیص یابد/ قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود

http://www.titre20.ir/fa/news/9293/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-

%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-

%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF  

 

 :رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی

http://www.irna.ir/fa/News/82335371/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/16/1259897/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/16/1259897/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/16/1259897/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/16/1259897/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/16/1259897/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
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 اشتغالزایی در کشور نیازمند حمایت از کارآفرینان است

 خبرگزاری مهر 

http://www.mehrnews.com/news/3842637/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A

7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-

%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-

%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA 

 :ابراهیم عماد

کارآفرینان و امنیت شغلی در کادر حقوق بنیادینی « تضمین عملی حقوق اقتصادی»اشتغالزایی در کشور نیازمند 

های مقطعی  « حمایت»هست که برای اشخاص در برخی از اصول قانون اساسی در نظر گرفته شده است، نه 

 .اداری وار  با دید از  باال به پائین قوه مجریه به کارآفرینان

 

 

http://t.me/ebrahimemad 

https://t.me/droitsfondamentaux 

 //t.me/aceiddhttps: 

 بازگشت به بخش 

 داخلی های اقتصادی و حقوقی اقتصادی تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه

 در سایت علمی کاربردی

 نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

 fa.htm-nationales-eco-jur-fa/discussions-http://ebrahimemad.net/deid 

http://www.mehrnews.com/news/3842637/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/3842637/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/3842637/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/3842637/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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http://t.me/ebrahimemad
https://t.me/droitsfondamentaux
https://t.me/aceidd
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