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اجراییاجرایی--فنیفنیمجلس و مدیران مجلس و مدیران 

در شماره گذشته پیام مـدیران آمـده   "اجرائی-، عصر مدیران فنی21قرن "همانطور که در مقاله 
:است

رود، مـی زندگی هرچه بیشتر به سوي ترکیب دلپذیري از احتیاط و عقالنیـت پـیش  در عصري که «
نه هیچکس دیگر.،دهندگان هستند که قدرت را عمالً در دست دارنداین انسجام

براي اینکه ریشه حضور انسجام دهندگان را بیابیم، باید بـه تکامـل عصـر صـنعت توجـه نمـائیم.       
در نتیجه الزم بود که کسی همه چیز را به شـکل  .پیوسته تقسیم کردصنعت جامعه را به هزاران بخش بهم 

به یکدیگر ربط دهد.مناسبی
فردي، حتی مالک یا سهامداران اصـلی، قـادر بـه درك    هاي صنعتی بزرگتر، هیچبه زودي در واحد

ه اسـتخدام شـد  ،ی کـه بـراي هماهنـگ کـردن نظـام     یند. تصمیمات مالک بوسیله متخصصندهمه عملیات نبو
شد. بدین ترتیب با قدرت یافتن مدیر اجرایـی، سـهامدار از   گرفت و حتی در نهایت کنترل میشکل می،بودند

اهمیت کمتري برخوردار شد.
نیست، "مالکیت"اهمیت دارد هاي بزرگ حاال در شرکتآنچه «گفت:» شرکت بندیکس«روزي مدیر 

یسهام بسیار اندکصاحب ر اختیار دارم، درحالیکه % آراء د97امر را من با کسباست و این "کنترل"بلکه 
».مهست

آیند و یـا  ها در میکه به استخدام شرکت»مدیران اجرایی«توسط ،طور روزافزونبنابراین امور به
شوند. در هیچکدام از این موارد مالکین میاداره، اندازندمیکار که پول سایرین را به»مدیران مالی«بوسیله 

نقشی ندارند و این انسجام دهندگان هستند که امور را در دست دارند.  ،حتی کارگران،اصلی
مـدیران  «هـا  مـدیریت آن اول سـاالران، دانشـمندان و در خـط   فندر عصر حاضراینگونه است که 

حـال  کمک نمایند. پیشرفت جهانتوانند به عنوان مؤثرترین عناصر به که می،ها هستندکشور»اجرایی-فنی
»کـار «رود که جوهره زندگی را با دنیا می»بشریتگیريشکلهزاره هشتم«در آغاز هزاره سوم میالدي و 

»پیش برد.»اجرایی-مدیریت فنی«از طریق 
پیشـبرد  دراجرائی تا چه حد -آید، که مدیران فنی در آستانه انتخابات مجلس، این سئوال پیش می

امور مرتبط به مجلس نقش دارند. براي بررسی این امر در ابتدا لیست مصـوبات مجلـس شـوراي اسـالمی     
شود.میو سپس بررسی ارائه 1385تا دي ماه 1383ماه فروردین ازایران 
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مصوبات هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمی
یید أتاریخ ت
نگهبانشوراي

تاریخ تصویب نهایی 
مجلس

مصوبهعنوان  ردیف

1384بهمن 18 1384بهمن 9
بردرآمد و سرمایه بـین درمورد مالیاتهايمضاعفاز اخذ مالیاتاجتنابموافقتنامهقانون
ونزوئالبولیواريجمهوريو دولتایراناسالمیجمهوريدولت 1

1384بهمن 18 1384بهمن 9
و دولـت ایـران اسـالمی جمهـوري دولتدریایی بین-تجاريکشتیرانیموافقتنامهقانون

ونزوئال بولیواريجمهوري 2

1384بهمن 12 1384بهمن 4 کشورکل1384سالبودجهقانونمتممقانون 3

1384دي 12 1384دي 25
کشـور و  اسالمیشوراهايو انتخاباتوظایف، تشکیالتقانون28ماده (استفساریهقانون

)آنبعديو اصالحات1375مصوبشهردارانانتخاب 4

1384دي 28 1384دي 14
، اقتصـادي توسـعه چهـارم برنامه) قانون8) و (4(شماره) و جداول3(مادهاصالحقانون

کشورکل1384سالبودجهایران و متمماسالمیجمهوريو فرهنگیاجتماعی 5

1384دي 13 1384دي 11
و فرهنگـی ، اجتمـاعی اقتصـادي توسـعه چهـارم برنامـه قـانون 143مـاده اصـالح قانون

از بخشـی تنظـیم قـانون بهمواديالحاققانون69مادهو اصالحایراناسالمیجمهوري
دولتمالیمقررات

6

1384آذر 23 1384آذر 15 قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی  7

1384آذر 23 1384آذر 15
مربـوط کشورکل1384سالبودجه) قانون11() تبصره) بند (ب6(ردیفاصالحقانون

کشاورزيچاههايکردنبرقیبه 8

1384آذر 23 1384آذر 13
در و انقـالب عمـومی دادگاههايدادرسیقانون آیینآزمایشیاجرايتمدید مهلتقانون

امور کیفري 9

1384آذر 9 1384آذر 1
ايهستهپروندهارجاع و یا گزارشدرصورتداوطلبانهاقداماتتعلیقبهدولتالزامقانون

امنیتشورايبه 10

1384آذر 9 1384آذر 1 ایراناسالمیجمهوريمسلحنیروهايهوافضايصنایعسازمانتشکیلقانون 11
1384آذر 2 1384آذر 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 12
1384آبان 25 1384آبان 24 قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 13
1384آبان 25 1384آبان 17 کل کشور1384) قانون بودجه سال 15قانون استفساریه بند (الف) تبصره ( 14

1384آبان11 1384مهر 27
) قانون برنامه و چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و   99قانون الحاق یک تبصره به ماده (
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 15

1384آبان11 1384مهر 26 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت88(قانون اصالح ماده  16
1384مهر 20 1384مهر 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی 17
1384مهر 20 1384مهر 6 قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی 18
1384مهر 20 1384مهر 6 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهاي سراسري 19
1384مهر 20 1384مهر 6 قانون ساماندهی مبادالت مرزي 20
اردیبهشت 31

1384 1384اردیبهشت 28
1384) قانون بودجـه سـال   20) بند (ح) و الحاق بند (د) به تبصره (1قانون اصالح جزء (

کل کشور 21

1384خرداد 4 1384اردیبهشت27
المللی رفع ) کنوانسیون بین8ماده (قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به اصالحیه

) مجمـع عمـومی   1992دسـامبر  16(25/9/1371کلیه اشکال تبعـیض نـژادي مصـوب    
سازمان ملل متحد

22

1384خرداد 4 1384اردیبهشت27 1376) قانون مدنی مصوب 1082قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ( 23
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یید أتاریخ ت
نگهبانشوراي

تاریخ تصویب 
نهایی مجلس

عنوان مصوبه ردیف

1384خرداد 4 1384اردیبهشت27 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري غنا 24
1384ا خرداد  1384اردیبهشت 25 اي صلح آمیز آوري هستهقانون دستیابی به فن 25

1384خرداد 4 1384اردیبهشت 21 ها و مراتعبرداري از جنگل) قانون حفاظت و بهره2یک تبصره به ماده (قانون الحاق  26

1384اردیبهشت 7 1384فروردین 31
قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و     

دولت جمهوري آذربایجان 27

1384اردیبهشت 7 1384فروردین 30
همکاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بولیواري قانون قرارداد جامع 

ونزوئال 28

1384فروردین 31 1384فروردین 17
اسالمیجمهوريدولتبینهواییو نقلحملموافقتنامهو متمماصالحیپروتکلقانون
بحرینپادشاهیو دولتایران 29

1384فروردین 31 1384فروردین 17
جمهـوري و دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینهواییو نقلحملموافقتنامهقانون
چک 30

1384فروردین 24 1383اسفند 26
و تبـدیل اسـتان ايمنطقـه آبهـاي شـرکت استانها بهامور آبکلاداراتتبدیلقانون

ايمنطقـه آبشـرکت بـه گیردرا دربرمیاستاناز یکبیشکهايمنطقهآبشرکتهاي
ربطذياستان

31

1384فروردین 17 1383اسفند 26 اسالمیشورايمجلسانتخابات) قانون8(مادهبهتبصرهیکالحاققانون 32
1383اسفند 25 1383اسفند 25 کشورکل1384سالبودجهقانون 33
1383اسفند 25 1383اسفند 23 و درمانیبهداشتیانسانینیرويمجوز استخداماعطايقانون 34

1383اسفند 12 1383اسفند 4
و کشورکل1383سالبودجهقانون(5)) تبصرهدر بند (الفمندرجمبلغاصالحقانون
ایراناسالمیجمهوريهنگیو فر، اجتماعیاقتصاديتوسعهسومبرنامه) قانون60(ماده 35

1383اسفند 12 1383بهمن 27

مـاده اسـالمی انقالبپاسدارانسپاهاستخدامیمقررات) قانون187(مادهاصالحقانون
جمهوريانتظامینیروي) قانون195(و مادهایراناسالمیجمهوريارتش) قانون169(

مـاده عنـوان بـه اسـالمی انقالبپاسدارانسپاه) قانون163(مادهالحاقو ایراناسالمی
ایراناسالمیجمهوريارتشقانون) مکرر به152(

36

1383اسفند 12 1383بهمن 27

از اسامیدرمورد حمایتلیسبونموافقتنامهبهایراناسالمیجمهوريدولتالحاققانون
در )، تجدیـدنظر شـده  9/8/1337(1958اکتبـر  31آنهـا مـورخ  المللـی بینبتمبدأ و ث
سـپتامبر  28تـاریخ بـه شدهو اصالح) 23/4/1346(1967جوالي14تاریخبهاستکهلم

1979)6/7/1358(

37

1384فروردین 31 1383بهمن 7
اسـتفاده براياجتماعیتأمینسازمانبر منتقلهتأثیر سوابقنحوهقانوناستفساریهقانون

1354تیرماهمصوباجتماعیتأمینمقرر در قانوناز مزایاي 38

1384فروردین 31 1383بهمن 7 هاي جغرافیاییقانون حمایت از نشانه 39

1383بهمن 28 1383بهمن 7
و ایـران اسـالمی جمهـوري دولـت بیندر امور کیفريقضائیمعاضدتموافقتنامهقانون
الجزایرمردمیدمکراتیکجمهوريدولت 40

1383بهمن 14 1383بهمن 7 کشورکل1383سالبودجهقانوناصالحقانون 41

1383بهمن 14 1383بهمن 6
شـهید،  مسـتخدمین اشـتغال حالـت قـانون مشمولینبازنشستگیحقوقافزایشقانون
از قبـل که1372مصوبتحمیلیو جنگاسالمیو مفقوداالثر انقالبازکارافتادهجانباز،
اندشدهبازنشسته14/8/1377تاریخ

42
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یید أتاریخ ت
نگهبانشوراي

تاریخ تصویب 
نهایی مجلس

عنوان مصوبه ردیف

1383بهمن 14 1383دي 27
اسـالمی شـوراهاي انتخاباتووظایفتشکیالت) قانون71() ماده2(تبصرهاصالحقانون

شهردارانکشور و انتخاب 43

1383بهمن 14 1383دي 22
جمهوريو فرهنگی، اجتماعیاقتصاديتوسعهچهارمبرنامه) قانون3(مادهاصالحقانون

ایراناسالمی 44

1383دي 30 1383دي 22 پولیمتشکلبازار غیر تنظیمقانون 45

1383دي 9 1383دي 1
توسعهسومبرنامهقانونبراساسالتدریسحقمعلمینکارگیريبهقانوناستفساریهقانون

ایراناسالمیجمهوريو فرهنگی، اجتماعیاقتصادي 46

1383دي 23 1383آذر 29 آسیا و اقیانوسیهپستیاتحادیهکنگرهو هشتمینهفتمینمصوباتتصویبقانون 47
1383دي 2 1383آذر 24 (APT)اقیانوسیهآسیا ومخابراتیجامعهاساسنامهاصالحتصویبقانون 48
1383دي 2 1383آذر 24 کوچکصنایعگذاريسرمایهضمانتصندوقتأسیسقانون 49

1383دي 2 1383آذر 22
جمهوريایران و دولتاسالمیجمهوريدولتبینصنعتیهمکاریهايموافقتنامهقانون

الجزایرمردمیدمکراتیک 50

1383دي 2 1383آذر 22 جیبوتیجمهوريو دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینبازرگانیموافقتنامهقانون 51

1383دي 2 1383آذر 22
درمـورد  اتـریش جمهـوري و دولـت ایـران اسالمیجمهوريدولتبینموافقتنامهقانون
گمرکیدر مسائلدوجانبهو همکاريکمک 52

1383دي 2 1383آذر 22
قبـرس درخصـوص  جمهوريو دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینموافقتنامهقانون

پزشکیو علومعمومیبهداشتدر زمینههمکاري 53

1383آذر25 1383آذر 11 قرقیزستانجمهوريو دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینبازرگانیموافقتنامهقانون 54
1383آذر25 1383آذر 11 اوگانداجمهوريو دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینبازرگانیموافقتنامهقانون 55

1383آذر25 1383آذر 11
وصربستانوزیرانو شورايایراناسالمیجمهوريدولتبینبازرگانیموافقتنامهقانون
نگرومونته 56

1383آذر25 1383آذر 10 دولتمالیاز مقرراتبخشیتنظیم) قانون88(مادهبهتبصرهیکالحاققانون 57

1383دي 2 1383آذر 8
، اقتصـادي توسـعه سـوم برنامـه قـانون ) اصـالحی 60(مـاده بهتبصرهیکالحاققانون

ایراناسالمیجمهوريو فرهنگیاجتماعی 58

واصل نگردید 1383آبان 11
اسـالمی جمهـوري دولتبینگذارياز سرمایهمتقابلو حمایتتشویقموافقتنامهقانون
چینخلقجمهوريو دولتایران 59

1385آذر 4 1383آبان 11
و ایـران اسـالمی جمهـوري دولـت بینو اقتصاديبازرگانیهمکاریهايموافقتنامهقانون
ازبکستانجمهوريدولت 60

1385آذر 4 1383آبان 11
دمکراتیکجمهوريو دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینبازرگانیموافقتنامهقانون
الجزایرخلق 61

1383آبان 20 1383آبان 6
گمرکـی قوانینصحیحاجرايبراياداريمتقابلدرمورد کمکدوجانبهموافقتنامهقانون

بلژیکپادشاهیو دولتایراناسالمیجمهوريدولتبین 62

1383آبان 20 1383آبان 5
منظـور  بـه تـونس جمهـوري و دولتایراناسالمیجمهوريدولتینبموافقتنامهقانون

بر درآمددرمورد مالیاتمضاعفاز اخذ مالیاتاجتناب 63

1383آبان 20 1383آبان 5
اسـالمی جمهـوري دولتبینگذارياز سرمایهمتقابلو حمایتتشویقموافقتنامهقانون
الجزایرخلقدمکراتیکجمهوريو دولتایران 64



--

یید أتاریخ ت
نگهبانشوراي

تاریخ تصویب 
نهایی مجلس

عنوان مصوبه ردیف

1383آبان 20 1383آبان 5
آذربایجـان جمهـوري و دولـت ایـران اسـالمی جمهـوري دولـت بـین موافقتنامـه قانون

در امور گمرکیمتقابلو کمکهمکاريدرخصوص 65

1383آبان20 1383آبان 5
درخصـوص اوکـراین وزیـران و هیأتایراناسالمیجمهوريدولتبینموافقتنامهقانون

گمرکیدرمورد موضوعاتمتقابلهمکاري 66

1383آبان 20 1383آبان 5
کوبـا جمهـوري و دولـت ایـران اسـالمی جمهـوري دولتبیندوجانبهموافقتنامهقانون

و امـور گمرکـی  قـانون صـحیح اجـراي بـراي و تحقیقـاتی اداريمتقابـل درمورد کمـک 
با آنهاو مبارزهگمرکیاز تخلفاتجلوگیري

67

1383آبان 20 1383آبان 5
صـحیح اجـراي بـراي و تحقیقاتیاداريمتقابلدرمورد کمکدوجانبهموافقتنامهقانون
جمهـوري دولـت با آنهـا بـین  و مبارزهگمرکیاز تخلفاتو جلوگیريگمرکیامور قانون

یونانجمهوريو دولتایراناسالمی
68

1383آبان 20 1383آبان 3
گمرکـی قانونصحیحاجرايبراياداريمتقابلدرمورد کمکدوجانبهموافقتنامهقانون

و دولتایراناسالمیجمهوريدولتبینگمرکیبا تخلفاتو مبارزهتحقیقو جلوگیري
ترکمنستان

69

1383آبان 20 1383آبان 3
و گمرکیقانونصحیحاجرايبراياداريمتقابلدرمورد کمکدوجانبهموافقتنامهقانون

و دولـت ایـران اسالمیجمهوريدولتبینگمرکیبا تخلفاتو مبارزهتحقیقجلوگیري
سودانجمهوري

70

1383آبان 20 1383آبان 3
درمورد مالیاتهاياز فرار مالیو جلوگیريمضاعفاز اخذ مالیاتاجتنابموافقتنامهقانون

و دولـت ایـران اسالمیجمهوريدولتبینمربوطپروتکلانضمامبهبر درآمد و سرمایه
اسپانیاپادشاهی

71

1383آبان 20 1383آبان 3
قـانون صـحیح اجـراي بـراي اداريمتقابـل کمـک درخصوصدوجانبهموافقتنامهقانون

ایراناسالمیجمهوريدولتبینگمرکیبا تخلفاتو مبارزهتحقیقو جلوگیريگمرکی
بلغارستانجمهوريو دولت

72

1383آبان 6 1383مهر 29
اي مسافر و کاال بین دولت جمهوري اسالمی المللی جادهقانون موافقتنامه حمل و نقل بین

ایران و دولت جمهوري بوسنی و هرزگوین 73

1383آبان 6 1383مهر 29
بین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت     قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاري، دریایی

جمهوري دمکراتیک مردمی الجزایر 74

1383آبان 6 1383مهر 26
هاي هوایی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولـت  قانون موافقتنامه دو جانبه سرویس

پادشاهی هلند 75

1383آبان 6 1383مهر 26
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولـت جمهـوري   

کوبا 76

1383آبان 6 1383مهر 26
ین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت     بقانون موافقتنامه کشتیرانی تجاري، دریایی 

جمهوري سودان 77

1383آبان 6 1383مهر 26
ایراناسالمیجمهوريدولتبینو آموزشی، علمیفرهنگیهمکاریهايموافقتنامهقانون

اتیوپیفدرالدمکراتیکجمهوريو دولت 78

1383مهر22 1383مهر 14 و یا سرمازدگیاز خشکسالیناشیخساراتجبرانبرايمالیمنابعتأمینقانون 79

1383مهر 27 1383مهر 7
التدریس براسـاس قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،       قانون به کارگیري معلمین حق

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 80



--

یید أتاریخ ت
نگهبانشوراي

تاریخ تصویب 
نهایی مجلس

عنوان مصوبه ردیف

1383مهر 5 1383مهر 5
قـانون برنامـه   )130) و (124مجوز مجلس شوراي اسالمی در دو قرارداد مصـداق مـواد (  

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 81

1383مهر 8 1383شهریور 29
اقدام قـانونی بـه منظـور ایجـاد نظـام هماهنـگ و فراگیـر پرداخـت         قانون الزام دولت به

مستمري بازنشستگان 82

1383شهریور 11 1383شهریور11
هــا، ) قــانون تشــکیل شــوراهاي آمــوزش و پــرورش در اســتان 11قــانون اصــالح مــاده (

ها و مناطق کشورشهرستان 83

1383شهریور 11 ایراناسالمیجمهوريو فرهنگی، اجتماعیاقتصاديتوسعهچهارمبرنامهقانون 84

1383شهریور 18 1383شهریور 2
ایمنـی المللی کنوانسیون بین1988قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به پروتکل

میالدي 1974هجري شمسی مطابق با سال 1353مصوب سال اشخاص دردریاجان 85

1383شهریور 11 1383شهریور 1
قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزي و الحاق دو تبصـره بـه   » 3«قانون اصالح تبصره 

آن 86

1383مرداد 28 1383مرداد 18 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 87
واصل نگردید 1383تیر 28 قانون مبارزه با قاچاق انسان 88

1383تیر 29 1383تیر 23 1380مصوبدولتمالیاز مقرراتبخشیتنظیمقانون88مادهاستفساریهقانون 89

1383تیر 29 1383تیر 21
و ارتـش زمینـی نیـروي و بالاسـتفاده تمـام نیمـه ها و سـاختمانهاي خانهواگذاريقانون

مسجدسلیمانناامنمناطقمردمبههوانیروز مسجدسلیمان 90

1383تیر 29 1383تیر 21
دولـت کارکنـان پرداخـت هماهنـگ نظـام ایجـاد جهتقانونیاقدامبهدولتالزامقانون

ایراناسالمیجمهورياساسی) قانون3(سوم) اصل9بند (براساس 91

1383خرداد 16 1383اردیبهشت 6
) قـانون 2(شـماره ) و جـدول 60(مادهاصالح) قانون1(مادهبهتبصرهیکالحاققانون
قـانون و اصالحایراناسالمیجمهوريو فرهنگی، اجتماعیاقتصاديتوسعهسومبرنامه
کشورکل1383سالبودجه

92

1383بهمن 3 1383فروردین 25 مناقصاتبرگزاريقانون 93
1383آبان 16 1383ین فرورد25 ایرانا سالمیجمهوريپزشکینظامسازمانقانون 94
1385دي 6 1385دي 6 المللی انرژي اتمیقانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاري با آژانس بین 95

1385آذر 22 1385آذر 7
هاي مرزي المللی هماهنگی کنترلالحاق جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون بینقانون 
کاالها 96

1385آذر 22 1385آذر 7
هاي هوایی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شـوراي فـدرال   قانون موافقتنامه سرویس

سوئیس 97

1385آذر 22 1385آذر 1
قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امـور مـدنی و کیفـري بـین جمهـوري      

اسالمی ایران و دولت اوکراین 98

1385آذر 8 1385آبان 30
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهـوري  

گرجستان و پروتکل الحاقی به آن 99

1385آذر 15 1385آبان 30 قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی 100
1385آذر 1 1385آبان 28 نگاري از اتباع آمریکایی در مبادي ورودي کشورقانون لزوم بازرسی و انگشت 101

1385آبان 17 1385آبان 10
) قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و    8) و (4قانون اصالح جداول شماره (

کل کشور1385فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و متمم قانون بودجه سال  102



--

یید أتاریخ ت
نگهبانشوراي

تاریخ تصویب 
مجلسنهایی 

عنوان مصوبه ردیف

1385آبان 10 1385آبان 1 31/3/1385قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب  103
1385مهر 12 1385مهر 2 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 104
1385مهر 5 1385شهریور 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 105

1385فروردین 23 1385فروردین 15
جمهـوري ایران و دولـت اسالمیجمهوريدولتبینتکمیلیاقتصاديموافقتنامهقانون

ونزوئالبولیواري 106

)http://mellat.majlis.ir/mosavvabat/mosavvabat2.htmسایت مجلس شواري اسالمی (مأخذ: 

قـانون مصـوب ایـن دوره   106شـود، از  همانطور که در فهرست مصـوبات مجلـس مشـاهده مـی    
هائی از آنها عبارتست از:قرار دارند. که نمونه"المللیقوانین اقتصادي بین"درصد در گروه 34

o هـاي بـر درآمـد و سـرمایه بـین      موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتقانون
دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بولیواري و نزونال

o قانون تصویب اصالح اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه(APT)

oین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و    گذاري بقانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه
دولت جمهوري دمکراتیک خلق الجزایر

هائی از آنها عبارتند از:از نمونه، درصد از مصوبات صرفاً اقتصادي هستند5/24
oقانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
oقانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

مهمتر قوانین مرتبط به بودجهو از همه 

ریـزي قـرار دارنـد، کـه مهمتـرین آنهـا قـانون توسـعه         درصد در گروه توسعه و برنامـه 7/4
:هاي زیر اشاره کردتوان به مصوبهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی چهارم کشورست و در دیگر آنها می

oسالمی ایرانقانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي جمهوري ا

توان به موارد زیر اشاره کرد:درصد قوانین اجتماعی هستند که از جمله آنها می5/7
o) هـا و  ها، شهرسـتان ) قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استان11قانون اصالح ماده

مناطق کشور
o خارجیقانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
o) قـانون تشـکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور و        28قانون استفساریه ماده (

و اصالحات بعدي آن1375انتخاب شهرداران مصوب 



--

که بسیاري از موارد مندرج در این زمینه مثل موارد زیر نیز در نهایـت بـه مبحـث اقتصـادي     
:شوند، مثل مورد زیرختم می
oانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سـازمان تـأمین اجتمـاعی بـراي اسـتفاده از      قانون استفساریه ق

1354مزایاي مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 

ـ  2/13، یک درصد کامالً فنی و بـاالخره  جزاییدرصد 2قوانین حقوقی، 7/4 نـوعی  ه درصـد ب
سیاسی هستند، مثل:

o اي بـه  داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گـزارش پرونـده هسـته   قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات
شوراي امنیت

o      قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت
جمهوري آذربایجان

oالمللی انرژي اتمیقانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاري با آژانس بین

هاي دیگر نیـز پیونـدي قـوي    شکل سیاسی دارند، ولی عمالً با گروهگرچهتعدادي،آنهااز که 
دارند، مثل:

o      قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت
جمهوري دمکراتیک مردمی الجزایر

و یا  مثل:شود تا حد زیادي قضائی استکه مشاهده می
o هاي صـنعتی بـین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري         همکاريقانون موافقتنامه

دمکراتیک مردمی الجزایر
مرتبط است.صنعتکه کامالً به مبحث 

درصد خواهیم رسید.5بنابراین چنانچه قوانین کامالً سیاسی را بخواهیم ردیابی نمائیم به کمتر از 
بـه  اي و مـدیریتی بـوده و کـامالً    % مصوبات اقتصـادي، اجتمـاعی، توسـعه   70از در حالی که بیش

بـه شـکل   گـاهی  نیـاز دارنـد و ایـن مـدیران     تر بـودن، تر و منطقیبراي علمیاجرائی -تخصص مدیران فنی
هـا  زارتخانـه ها و یا وغیرمستقیم به شکل مشاوران کمیسیوناغلب مستقیم به عنوان نمایندگان مجلس و یا 

مهـم  نهـاد راستا به مجلس کمک کرده و نقش مهم خود را در پیشبرد عملکرد ایـن  این در ،ارائه دهنده لوایح
سازند.مییعمل

سهراب مشهودي


