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ی« آمریکا  ح فشار حداکثر »طر
وند مذاکرات خواهد داشت؟ ی بر ر چه تاثیر



ح فشــار حداکثری«، شــروط دوازده گانه مایک پمپئو وزیر خارجه سابق  »طر
آمریکا را بر قوانین تحریمی موجود علیه ایران، اضافه کرده و دستورات اجرایی 
ح،  دوران ترامپ و اوباما را به صورت قانون تدوین خواهد کرد. براساس این طر
لغو و برداشــتن تحریم ها در گرو عملکرد ایران و التزام به شروط دوازده گانه در 
چارچوب تعریف شــده در کمپین فشار حداکثری است و امکان لغو تحریم ها 
ح و در برخی موارد تنها با صدور مجوز  تا دو سال بعد از تصویب قانونی این طر

کنگره امکان پذیر است.

ح شده را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: موارد دوازده گانه مطر
 ۱. توقف کامل فعالیت های هسته ای و دفاعی ایران )توقف غنی سازی، توقف 
برنامه موشــکی، اذعان ایران به ماهیت نظامی برنامه هســته ای خود، اعطای 

دسترسی کامل به آژانس(؛

۲. توقف کامل فعالیت های ایران و ســپاه پاســداران در منطقه )عدم حمایت 
از حزب اهلل، حماس، جنبش آزادیبخش فلســطین و حوثی ها؛ عدم حضور در 
ج کردن نیروها از سوریه؛ پایان دادن به فعالیت های نیروی قدس  عراق و خار

سپاه در سراسر دنیا(؛ 

۳. پایان دادن به رفتار تهدیدآمیز در قبال اسرائیل، کشورهای منطقه و هرگونه 
تهدید در آب های بین الملل و سایبری. 

ح اختیــارات رئیس جمهــور در راســتای لغو و اعطــای مجوز  همچنین ایــن طــر
جهت برداشتن تحریم های اعمال شده بر ایران را محدود کرده است؛ این کار 
ح اختیــارات رئیس جمهور در راســتای لغو و  از طریق اضافــه همچنین این طر
اعطای مجوز جهت برداشــتن تحریم های اعمال شده بر ایران را محدود کرده 
است؛ این کار از طریق اضافه کردن موارد دوازده گانه اصلی و مورد حقوق بشر 
به قوانین تحریمی موجود، لزوم نظارت و تأیید کنگره و منقضی کردن قوانین 

مبتنی بر پایبندی به این شروط است. 

دو سناریوی موازی در مورد روند مذاکرات و نتیجه دهی آن در صورت تصویب 
ح: یا عدم تصویب این طر

ح فشار حداکثری به  معنای باقی ماندن و افزایش تحریم ها تا دو  ۱. تصویب طر
سال بعد از تصویب این قانون و لغو آنها مشروط به رعایت موارد ذکر شده در 
ح خواهد بود. همچنین در بسیاری از موارد، لغو یا برداشتن تحریم منوط به  طر
صدور مجوز از جانب کنگره و درواقع رأی کنگره است. مسئله ای که تحقق آن با 
توجه به سابقه رأی گیری و صدور مجوز در کنگره طی پانزده سال اخیر و افزایش 
اختالفات میان دو حزب حاکم جمهوری خواه و دمکرات به سختی امکان پذیر 
ح باید توجه داشــت که  خواهد بود. به همین دلیل در صورت تصویب این طر
مذاکراه برای رفع کامل تحریم ها و همچنین راســتی آزمایی آمریکا در پایبندی 

به تعهدات برجامی ممکن است با مشکل رو به رو شود. 
ح فشــار حداکثــری نیــز دســتیابی بــه هرگونــه  ۲. در صــورت عــدم تصویــب طــر
موفقیت در روند مذاکرات، به دلیل فضای دوقطبی داخل آمریکا و فعالیت های 
جریان مخالف مذاکرات با ایران، همچنان ناپایدار خواهد بود. در همین راستا 
در صورت تغییر موازنه قدرت در کنگره نیز، امکان نقض و خروج مجدد آمریکا از 
ح فشار  توافق انجام شده به دلیل وجود ایدئولوژی و استراتژی های مشابه طر

حداکثری بسیار محتمل است. 

نتیجه کلی:
ح درواقع شاخصی برای درک موضع گیری های موجود در جامعه سیاسی  این طر
آمریــکا در قبــال مذاکــره با ایران اســت. مســئله ای کــه می توانــد از مؤلفه های 

اثرگذار در پایداری توافق انجام شده و پایبندی آمریکا به این توافق باشد. 

یکا چه تاثیری بر روند مذاکرات ح فشار حداکثری« آمر »طر
خواهد داشت؟

۱

ح قانونــی فشــار  ماخــذگــزارش:  مــروری بــر طــر
حداکثری کمیسیون مطالعات جمهوری خواه مجلس 

نمایندگان آمریکا
شماره مسلسل: ۱75۳6

بینالملل
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4 پیشنهاد
جهت حفظ منافع ایران میان درگیری ارمنستان و آذربایجان

جمهــوری آذربایجــان پــس از پیــروزی نظامــی در نبــرد اخیــر بــا ارمنســتان و 
بازپس گیری بخش های اشغالی سرزمینش، ازیکسو در وضعیت برتری روحی 
، نقش مؤثر ترکیه در این پیروزی، نفوذ فراوانی را برای  قرار دارد و ازســوی دیگر
ترک ها در حاکمیت آذربایجان ایجاد کرده اســت. ازاین رو در صورتی که کریدور 
مورد نظر آنان از سرزمین جمهوری آذربایجان به نخجوان ایجاد شود، بی تردید 
ترکیه این مسیر را به شاهراه اصلی انتقال و ترانزیت کاال و انرژی تبدیل خواهد 
کــرد و موفــق خواهد شــد تا مــرز ایــران بــا ارمنســتان را در عمــل بــه منطقه ای 
بی خاصیت تبدیل کند و در عمل دسترسی جمهوری اسالمی ایران را به منطقه  
قفقاز قطع و ما را در بخش شمال غربی با بن بست و انفعال عملی مواجه سازد. 
همچنین این مسیر گام مهمی در ایجاد رؤیای ترکستان بزرگ و اتصال زمینی 
ترکیه به کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی خواهد شد که یکی از پیامدهای آن 
کنار گذاشته شدن ایران از معادالت انتقال و ترانزیت کاال، انرژی و داده   منطقه  

آسیای مرکزی و قفقاز است.
ازاین رو، کشور نیازمند انجام اقدام هایی است که هم به افزایش نقش آفرینی 
در معــادالت این منطقه منجر شــود و هم بــا افزایش درهم تنیدگــی منافع دو 
کشــور ارمنســتان و آذربایجان با منافع ایــران زمان و فرصت هایــی را در اختیار 

قرار دهد.
در ایــن راســتا دســتگاه تقنینــی کشــور می توانــد بــا اســتفاده از نفــوذ و نقش 
خط مشی گذاری، دستگاه های اجرایی را در جهت حفظ و تأمین منافع و امنیت 
ملی کشور هدایت کند. از این رو پیشنهاد می شود اقدام های زیر در دستور کار 

قرار گیرد و از بخش های اجرایی، عملیاتی شدن آنها خواسته شود:

۱. تکمیــل هرچــه ســریع تر مســیر ترانزیتــی شــمالـ  جنــوب کــه مدت هاســت 
باقی مانده است و مسیر شرق به غرب. 

۲.افزایش مســیرهای مواصالتــی و ترانزیتی بــا جمهوری آذربایجــان، به ویژه در 
مناطــق تازه آزاد شــده ماننــد خداآفرین تــا بخش هایــی از نیازهــای آذربایجان 

پوشش داده شود.

۳. تســهیل در مبــادالت بیــن دو بخــش از ســرزمین جمهــوری آذربایجــان بــا 
نخجوان از مسیر جمهوری اسالمی ایران با تسهیل در مقررات مربوط.

4.تکمیــل و تعمیــر جاده  مــرزی بین جمهــوری اســالمی ایران و ارمنســتان که 
بخش اندکــی از این مســیر در داخــل ایــران باقی مانــده و می توان بــا کمک به 
راه اندازی آن در ارمنستان، هم  به اقتصاد خارجی کشور یاری رساند و هم به طور 
طبیعی، انتظار افزایش مداخله  ایران در درگیری های آذربایجان و ارمنستان را 

در این منطقه داشت.

2

ماخذگزارش: 
درگیری ارمنستان و آذربایجان و منافع جمهوری اسالمی 

ایران )۱(
شماره مسلسل: ۲60۱754۲

اقتصادی

IRAN

هفته چهارم خــرداد ۱۴۰۰ شماره 7 سال اول



3
اقتصادی

راه حل اجرای کامل و مؤثر قانون صدور مجوزهای کسب وکار

حکم قانونی و ارزیابی عملکرد آن
مــاده )7( قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل چهل وچهــارم )44( قانون 
اساسی مصوب ۱۳87، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است شرایط 

صدور مجوز برای همه کسب وکارها را شفاف و تسهیل نماید.

گزارش های رسیده از شهروندان متقاضی مجوز کسب وکار و تحقیقات میدانی 
مرکــز پژوهش ها نشــان می دهند با گذشــت بیــش از ۱۲ ســال از تصویب این 
حکم قانونی، شــرایط صدور مجوز برای بســیاری از کســب وکارها هنوز شفاف 

یا تسهیل نشده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش های دوره ای ارسالی به مجلس شورای 
اسالمی درخصوص اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
)44( قانون اساسی، ادعا می کند  به اســتثنای چند صادرکننده مجوز متخلف 

حکم ماده )7( این قانون اجرا شده است که این ادعا با حقیقت فاصله دارد.

راه حل 
نظارت و پیگیری اجرای کامل و مؤثر حکم ماده )7( قانون اصل چهل وچهارم 

)44( قانون اساسی است؛ به گونه ای که
، اطالعــات مربوط بــه صــدور مجوزهای خــود را  اواًل همــه مراجــع صــدور مجــوز
به نحوی که در قانون تصریح شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آن اطالعات را در پایگاه اطالع رسانی مجوزها 

برای کسب وکارها شفاف کند. 
 هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل به 

ً
ثانیا

تکلیف قانونی خود، شــرایط اضافی و زائــد هر مجوز را حذف نمــوده و دریافت 
مجوزها را تسهیل نماید.

یکی از لوازم تســهیل صــدور مجوزهــا، افزایش نظارت هــا بعد از اعطــای مجوز 
فعالیــت و در هنــگام فعالیــت اســت، در این صــورت نهــاد صادرکننــده مجوز 
می توانــد در صورتی که شــرایط دریافت مجوز از بین رفته اســت مجوز را ابطال 
نماید. یکی از محاسن این رویکرد آن است که متقاضی که شرایط حداقلی الزم 
بــرای دریافــت مجوز را نداشــته اســت، اگر اقــدام به خریــداری مجــوز نماید نیز 

فعالیت وی کشف و از ادامه آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماخذگزارش: 
گزارش نظارتی بر احکام قانونی مجوزهای کسب وکار 

شماره مسلسل: ۱75۳8

خ پیشنهادی فروش برخی مجوز کسب وکارها در فضای مجازی و سایت های اینترنتی نر

خ پیشنهادی فروش نام کسب وکار نر
صادرکننده اصلی مجوز)تومان(

ارزیابی عملكرد حكم ماده)7( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم)44( قانون اساسی

مصوبههیئتمقرراتزداییمبنیبرتکمیلاطالعات
مجوز تسهیلصدور

نداردکاملسازمانبورسواوراقبهادارتا50میلیاردکارگزاریبورس

ندارد15درصدوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی5تا30میلیاردبیمارستان

ندارد15درصدوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی3تا20میلیارددرمانگاهشبانهروزی

ندارد25درصدوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی3.5تا10میلیاردداروخانه

نداردکاملسازمانثبتاسنادوامالکتا10میلیاردسردفتریاسنادرسمی

نداردکاملوزارتراهوشهرسازیتا8میلیاردمجتمعرفاهیبینراهی

ورفاهاجتماعی75میلیونتا2میلیاردآموزشگاهفنیحرفهای نداردکاملوزارتتعاون،کار

نداردصفرپلیسراهنماییرانندگی1الی2میلیاردآموزشگاهرانندگی

دارد20درصدوزارتنیروتا1.9میلیاردنیروگاهخورشیدی

ندارد20درصدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری30تا750میلیونمؤسسهآموزشعالیآزاد

درمانسوءمصرفموادمخدر ندارد15درصدوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی300تا400میلیونمرکز

خدماتپیشخواندولت داردکاملوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات150تا250میلیوندفتر

داردکاملوزارتمیراثفرهنگیوگردشگری30تا160میلیونآژانسگردشگری

ورفاهاجتماعی60تا100میلیونآموزشگاهآرایشزنانه نداردناقصاتحادیههاووزارتتعاونکار

ندارد10درصدوزارتفرهنگوارشاداسالمیتا100میلیونمؤسسهفرهنگیوهنری

نداردناقصاتاقاصنافاستانهااجارهماهیانه3تا10میلیونسفرهخانهوقهوهخانه

نداردصفروزارتآموزشوپرورشاجارهماهیانه1تا2میلیونآموزشگاهزبان

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



چالش  های قانون فعلی مدیریت پسماندها
• فقــدان مکانیســم  های مالــی حمایتــی شــفاف از بخــش خصوصی فعــال در 

حوزه پسماند
• نبود بسترهای الزم برای مشارکت شهروندان

• عدم تناســب وظایف متولی اصلی قانون )سازمان حفاظت محیط زیست( با 
ظرفیت و اختیارات سازمانی

• ناچیــز بــودن جریمه  ها و نبــود ضمانت اجرایــی اخذ بهای خدمــات مدیریت 
پسماند

پیشنهادات 
- براساس ماده )6( قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت 
بخش غیردولتی، عماًل منابع حاصله در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا برای 
بازیافت پسماندهای حاصل )ایجاد تأسیســات منطقه ای تبدیل پسماند به 
مواد و انرژی( مصرف شود!  این مسئله به  صورتی آشکار موجب کاهش انگیزه 
فعالیت بخش خصوصی در حوزه پســماند شــده و شــفافیت مالــی را کاهش 
می  دهد . مطلوب و منطقی آن بود که هزینه بازیافت کاالها به بازیافت کنندگان 

هر کاال توسط صندوق ملی محیط زیست تخصیص داده شود. 
- نظر به آثار زیست محیطی و بهداشتی قابل توجه مدیریت پسماندهای مختلف، 
مســئله مراقبت پــس از دفع و پایــش آالینده  هــای تولیــدی در مراحل مختلف 

مدیریت پسماند الزم است به طور ویژه در قانون اصالحی مد نظر قرار گیرد. 

- چگونگــی نظارت دقیق تر بــر درآمدهای مدیریت پســماند و نحوه هزینه  کرد 
آن در دســتگاه های مختلف اجرایی از اموری اســت که الزم اســت به طور ویژه 
و شــفاف تر در قانون اصالحــی ارائه شــود. در متــن مقدمه قانــون اصالحی به 
صندوق ملی محیط زیست اشاره شده، اما در ماده  های قانون اصالحی مطلبی 

در این خصوص دیده نمی  شود.
- ماده   الزم جهت فراهم نمودن بسترهای الزم در این حوزه در قانون اصالحی 
اضافه شود. قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش 
غیردولتی مصــوب ۱۳99/۱/۲0 قدم مثبتی تلقی می  شــود که الزم اســت در این 

قانون مورد توجه قرار گیرد. 
- ضروری است که نظرات مکتوب و تفصیلی دستگاه های ذی ربط و ذی نفعان 
و ذی نقشان در این حوزه دریافت شده،  سپس ضعف  ها و چالش  های موجود 
 تغییرات ساختاری به جای تغییرات شکلی در قانون حاضر 

ً
شناســایی و نهایتا

اعمال شود؛ لذا الزم است مواد قانون بر اســاس ماده )۱4۲( قانون آئین نامه 
داخلی بررسی شود.  

۴

ماخذگزارش: 
ح اصــالح قانــون  اظهارنظــر کارشناســی دربــاره: »طــر

مدیریت پسماند مصوب ۱۳8۳/0۲/۲0«
شماره مسلسل: ۱754۱

اجتماعی

آیا ساماندهی پسماندها با قوانین فعلی امکان پذیر است؟

 نگاهی به قوانین و مقررات حوزه پسماند

تصویبقانونمدیریتپسماند 1/قوانینومقرراتقبلاز
قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها هیچ مصوبه مدونی در زمینه کنترل 
و مدیریت پسماند وجود نداشت و وظیفه تنظیف معابر عمومی و تعیین مراکز 

دفع پسماند، برعهده شهرداری ها بود.

2/قانونمدیریتپسماندوآییننامهاجراییآن
تصویــب ایــن قانون بــا ۲۳ مــاده، اقدامــی بســیار مهــم و اساســی در تاریخچه 
مدیریــت پســماند ایران محســوب می شــود. ازجمله مــوارد مثبــت در قانون 

مدیریت پسماند می توان به ارائه تعریف جامعی از پسماند اشاره کرد.

تصویبقانونمدیریت 3/قوانینومقرراتمرتبطبامدیریتپسماندبعداز
پسماندها

قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳8۳/۲/۲0 یک اقدام پیشروانه در جهت حل 
معضل مدیریت پسماند در کشور بوده اســت. علی رغم ساختارمند شدن و 
تعیین مسئولیت ها برای دســتگاه های ذی ربط پس از تصویب این قانون، با 
گذشــت بیش از ۱6 ســال برخی چالش ها و ابهام ها در قانون فــوق، آیین نامه 
خ نموده است که ضرورت اصالح این قانون را محرز  اجرایی و ضوابط مربوطه ر

کرده است.

ومسئولحسن ناظر
اجرایقانونمدیریت

پسماندکشور

طراحیواجرای
سیستممناسب
جمعآوریپسماند

شهری

آموزشو
اطالعرسانیبه
روستاییانو
تولیدکنندگان

تدوینضوابط
وروشهای
مدیریت
پسماندها

نظارتبرحسن
اجرایضوابط
وروشهای

مدیریتپسماند

تعیینضوابط
وروشهای

اجراییمدیریت
پسماندهای

پزشکی

تعییناستاندارد
کیفیتوبهداشت
محصوالتومواد

پسماندها تولیدیاز
وتعیینکاربردآنها

گاهی اطالعرسانی،آ
بخشیوآموزش
حوزه عمومیدر

جداسازی،جمعآوری
وبازیافتپسماندها

ئیننامهها تدوینآ
ودستورالعملهای

دفع اجراییونظارتبر
یابازیافتبهداشتی

پسماند

تعیین
محلدفن
پسماندها

سازمانحفاظت
محیطزیست

وزارتوزارتکشور
موسسهاستانداردوزارتنفتوزارتصمتجهادکشاورزی

وتحقیقاتصنعتی
سازمان

صداوسیما
وزارتبهداشت،درمان

وآموزشپزشکی

هفته چهارم خــرداد ۱۴۰۰ شماره 7 سال اول
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اصالحات ضروری
»قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت«

اجتماعی

بعد از تصویب »قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت« 
در تاریــخ ۱۳99/8/5 در خصوص اعتبار مــواد )۱۱۲۲( و )۱۱۳0( قانون مدنی که در 
فهرســت پیوســت آمــده، ایــن شــائبه و تردیــد ایجاد شــد کــه این مواد نســخ 

شده اند و استناد به آن صحیح نیست. 
ح حاضــر را در قالب  ح بــرای حل این مشــکل طــر پیشــنهاد دهندگان ایــن طر

ح کرده اند. استفساریه مطر
۱. در عنــوان استفســاریه بایــد نــام قانــون مــورد استفســار بــه صــورت کامل و 
دقیق ذکر شــود. لذا واژه »قانون« قبل از »فهرست« ذکر شود و به این صورت 
»استفســاریه ردیف 70 پیوســت قانــون فهرســت قوانین و احــکام نامعتبر در 

حوزه سالمت« اصالح شود.
۲. مواد )۱۱۲۲( و )۱۱۳0( قانون مدنی در سه تاریخ به تصویب رسیده و اصالحاتی 
نســبت بــه آن صــورت گرفتــه اســت. جلــد دوم قانــون مدنــی ابتــدا در تاریــخ 

۱۳۱4/۱/۲0 به تصویب رســید و ســپس در تاریخ هــای ۱۳6۱/۱0/8 و ۱۳70/8/۱4 
اصالحاتی نسبت به آن به صورت گرفت.

ح نشود، پیشنهاد  ج در قانون مطر ۳. جهت اینکه شائبه توســعه موارد مندر
می شود سوال استفساریه به این شکل اصالح شود: »آیا مواد )۱۱۳0( و )۱۱۲۲( 
خ ۱۳70/8/۱4 مصوب شــده اســت به قــوت خود باقی  قانون مدنی کــه در مور

است؟«

نتیجه گیری
ح بــا لحــاظ اصالحات  ح شــده، تصویب ایــن طــر بــا توجــه بــه توضیحــات مطــر
ئیــن نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی  پیشــنهاد شــده و با رعایت مفــاد آ

پیشنهاد می شود. 

ح  ماخذگزارش: اظهارنظر کارشناسی درباره:  »طر
استفســاریه ردیــف 70 پیوســت فهرســت قوانیــن و 

احکام نامعتبر در حوزه سالمت« 
شماره مسلسل: ۲40۱75۳7

قانون مدنی
مصوب 1314/1/20

قانون مدنی
مصوب 1361/10/8

قانون اصالح موادی از قانون مدنی
مصوب 1370/8/14

ماده ۱۱۲۲- عیــوب ذیل در مرد که مانــع از ایفاء 
وظیفه زناشــوئی باشــد موجب حق فسخ برای 

زن خواهد بود:
۱- عنن بشــرط اینکه بعد از گذشــتن مدت یک 

سال از تاریخ رجوع زن بحاکم رفع نشود
۲-  خصی.

۳-  مقطوع بودن آلت تناسل.

مــاده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد کــه مانع از ایفاء 
وظیفه زناشویی باشــد موجب حق فسخ برای 

زن خواهد بود:
 ۱ - عنن به شــرط ایــن که بعد از گذشــتن مدت 

یك سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
۲ - خصاء.

۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی.

ح زیر  مــاده )۲8(: مــاده ۱۱۲۲ قانــون مدنــی بشــر
اصالح می گردد: 

ماده ۱۱۲۲- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ 
برای زن خواهد بود:

۱ - خصاء
۲ - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی 

را انجام نداده باشد.
۳ - مقطــوع بودن آلت تناســلی به انــدازه ای که 

قادر به عمل زناشوئی نباشد.

مــاده ۱۱۳0 - حکــم ماده قبــل در مــوارد ذیل نیز 
جاری است:

 ۱- در موردی که شــوهر ســایر حقوق واجبه زن 
را وفا نکند و اجبار اوهم بر ایفاء ممکن نباشد.

۲- ســوء معاشــرت شــوهر بحــدی کــه ادامــه 
زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.

۳- در صورتــی کــه بواســطه امــراض مســریه 
صعــب العــالج دوام زناشــوئی بــرای زن موجب 

مخاطره باشد.

مــاده ۱۱۳0 - در مــورد زیــر زن می تواند بــه حاکم 
ع مراجعه و تقاضای طالق نماید. در صورتی  شر
که بــرای محکمــه ثابت شــود کــه دوام زوجیت 
ج اســت مــی توانــد بــرای  موجــب عســر و حــر
ج زوج را اجبــار بــه طالق  جلوگیــری از ضــرر و حــر
نماید و در صورت میســر نشــدن به اذن حاکم 

ع طالق داده می شود. شر

ح زیر  مــاده )۲9(: مــاده ۱۱۳0 قانــون مدنــی بشــر
اصالح می گردد:

ماده ۱۱۱۳0- در صورتی که دوام زوجیت موجب 
ج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم  عســر و حر
ع مراجعــه و تقاضــای طــالق کنــد، چنانچه  شــر
ج مذکــور در محکمــه ثابــت شــود،  عســر و حــر
دادگاه مــی توانــد زوج را اجبــار به طــالق نماید و 
در صورتی که اجبار میســر نباشــد زوجه به اذن 

ع طالق داده می شود. حاکم شر

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



موارد اختصاصی سازی منابع درآمدی مشخص برای سالمت در ایران 
• تخصیص ۱0 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سالمت

• یك واحد درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده
• بخشی از منابع حاصل از مالیات بر کاالهای آسیب رسان و دخانیات

نتیجه تجربه سایر کشورها
بررسی انجام شــده بر روی 6 کشــور غنا، اســتونی، اندونزی، فیلیپین، آفریقای 
 تمام مسئولین حوزه اقتصادی در 

ً
جنوبی و ویتنام نشان داده است که تقریبا

کشور های مورد مطالعه اذعان داشته اند به دلیل آنکه باعث عدم انعطاف در 
فرایند برنامه ریزی و بودجه بندی می شــود، سیاست بهینه نبوده است، اما از 
آنجایی که هدف، یك اولویت ملی بوده، مسئولین حوزه سالمت با دولت های 

مرکزی برای استفاده از این رویکرد به توافق رسیده اند.
اثر اختصاصی سازی بر عدالت و کارایی: تأثیر اختصاصی سازی منابع در بخش 
سالمت بر روی عدالت و کارایی مشخص نیســت. اختصاصی سازی می تواند 

منجربه افزایش یا کاهش عدالت و اثربخشی منابع درآمدی گردد.
ه  لقــو نســیل با ، پتا یگــر ع د ضــو : مو لــی فیــت ما ی و ظر ز صی ســا ختصا ا

اختصاصی سازی در بهبود کوتاه مدت در ظرفیت مالی است.
رابطه اختصاصی سازی با پیامدهای سالمتی: یافتن ارتباط بین اتخاذ سیاست  
اختصاصی ســازی و اهداف و پیامد های ســالمت دشوار اســت، چراکه عوامل 

بسیاری بر این پیامد ها تأثیر می گذارند.
مستندات موجود از تجربیات کشــورهایی که از این رویکرد استفاده کرده اند 
نیز به این مسئله اشاره دارد که اختصاصی ســازی سیاست ارجح آنها نبوده و 
برای پیشبرد یک اولویت ملی مهم در مدت محدود و مشخص استفاده شده 
اســت. دلیل اصلی عدم اولویت قرار دادن این رویکرد نیز ایجاد عدم انعطاف 
 ناکارآمدی ذکر می شــود. همچنین بعضی 

ً
و اولویت گزینی در بودجه و متعاقبا

از این کشــورها بــه دالیلــی ازجمله تغییــر اولویت هــا یا ایجاد کســری در ســایر 
بخش ها، بعد از مدتی اختصاصی سازی را پایان داده اند.

مزایای اختصاصی سازی منابع درآمدی برای حوزه مشخص
- تضمین تأمین مالی اولویت های دولت 

- افزایش کارآیی تخصیصی هزینه های عمومی 
- کاهش مقاومت های عمومی در مقابل دریافت مالیات 

گاه سازی مردم در مورد هزینه برنامه یا خدمتی خاص - آ
- انعطاف پذیری بیشتری در نحوه استفاده از بودجه دولتی

- ارتقاء بهداشت عمومی

نقدهای وارد شده بر اختصاصی سازی منابع
- کاهش انعطاف در فرایند بودجه ریزی

- هزینه منابع مالی جمع آوری شده بدون هیچ گونه ذخیره مشخص 
- انحراف در کل اقتصاد

- محدودیت توانایی دولت در تعدیل هزینه ها در زمان رکود اقتصادی
- تکه تکه شدن فرایند بودجه ریزی

- کاهش احساس مسئولیت مشترك برای تأمین مالی خدمات عمومی

- خطر کسب درآمدهای اختصاصی سازی شده برای گروه های ذی نفع 
- مغایرت با اصول بودجه ریزی

- ایجاد رقابت در استفاده اختصاصی از درآمدهای عمومی
- احتمال کاهش بودجه برای برخی هزینه های اولویت دار در سال های آتی

اختصاصی سازی منابع درآمدی برای بخش سالمت در قوانین ایران
 ۱4 درصد از اعتبــارات وزارت 

ً
در حــال حاضر طبق قوانین کشــور ایــران، حــدودا

بهداشت در قانون بودجه سال ۱۳97 از محل اختصاصی سازی منابع مشخص 
بوده است. 

عملکرد اعتبارات اختصاصی سازی شده برای حوزه سالمت کشور پایین بوده 
است؛ بنابراین تجربه این رویکرد در کشور ما نیز حاکی از آن است که ضمانت 
اجرایــی بــرای تخصیص منابع مالــی به طور کامل وجــود ندارد و نمی تــوان آن را 

به عنوان منبع پایدار برای حوزه سالمت تلقی کرد. 
نکتــه دیگری که بایــد مدنظــر سیاســتگذاران قرار گیــرد رصد نحــوه هزینه کرد 
واقــع  اعتبــارات اختصاص یافتــه بــرای بخــش ســالمت کشــور اســت. در
اختصاصی ســازی ســایر منابــع درآمدی یــا منابع بیشــتر برای بخش ســالمت 
پیش از اطمینان از به کارگیری راهکارهای اصولی مدیریت مصارف این بخش، 
نتیجه ای جز هدررفت منابع و از دست رفتن منابع مالی بالقوه برای بخش های 
دیگر نیز به دنبال نخواهد داشــت. همان طور که می دانیم بســیاری از اهداف 
ج از این حــوزه تحقــق می یابند و  بخــش ســالمت از طریــق تالش هایی در خــار
پرداختن به ســایر حوزه ها )آموزش، مســکن، امنیت، آب، جاده و...( عالوه بر 
اهمیتی کــه دارند به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم، اهداف بخش ســالمت را 
نیز دنبال می کننــد، لذا در قبال اســتفاده از منابع درآمــدی و تخصیص آنها به 

، داشتن یك رویکرد اجتماعی الزامی است.  حوزه های مختلف در کشور

پیشنهاد
۱-  دولــت و مجلــس در تدویــن و تصویــب قوانیــن اختصاصی ســازی، شــرط 
مشــخص بودن برنامه اولویــت دار و بازه زمانــی اولویت دار بــودن آن برنامه را 
رعایــت نمایند تا در بســتر زمان برنامه مذکــور دچار عدم تحقق منابع نشــود. 
با رعایت این شــروط می توان نســبت به اجــرای صحیح و کامل احــکام قانونی 
مربوط به اختصاصی ســازی منابــع درآمدی برای بخش ســالمت امیدوار بود و 
بخشــی از نگرانی ها درباره پایداری منابع مورد نیاز برای یك برنامه  مشــخص را 

نیز کاهش داد. 
۲- باید به این مسئله اشاره کرد که پیش از تصمیم گیری برای اختصاصی سازی 
منابــع درآمــدی، الزم اســت وزارت بهداشــت در مــورد نحــوه هزینه کــرد منابــع 
اختصاص یافتــه و میــزان دســتیابی به اهــداف برنامه هــای حوزه بهداشــت و 
درمان براســاس شواهد شفاف پاســخگو باشــد ضمن اینکه مجلس باید در 

این باره ُبعد نظارتی خود را ساختارمند و تقویت نماید. 
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اجتماعی
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اســاس تأییــد رویــه دانشــگاه پیــام نــور در پذیــرش دانشــجوی 
کارشناسی ارشد از طریق دوره فراگیر عالوه بر اینکه در تضاد با قانون 
سال ۱۳95 اســت، در تضاد با غرض قانونگذار در ایجاد وحدت رویه 
و اســتقرار عدالت و کیفیت آموزشــی در دانشگاه  هاســت. شــواهد 
نشــان دهنده تنزل ســطح علمی محســوس دانشــجویان پذیرفته 

شده از طریق آزمون فراگیر است .
ح الحاق یک تبصره به ماده )4( قانون سنجش و پذیرش  هدف »طر
دانشــجو در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی در دانشــگاه ها و مراکــز 

:» آموزش عالی کشور
« همانند و  »آزمون دوره فراگیر کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیام نور
مستقل از آزمون  های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( 

صالحیت قانونی و دائمی داشته باشد.

نقاط قوت
۱. برگزاری آزمون می  تواند موجب افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه 

پیام نور شود.
۲. امکان کوتاه شــدن دوره تحصیلی کارشناسی ارشد با حذف دوره 
دانش  پذیری از طریق آزمون فراگیر نسبت به آزمون کارشناسی ارشد 

سازمان سنجش فراهم می  شود. 

ح تبعات اصالح و تصویب طر
ح موجبات ترویج فرهنگ عدم تمکین و احترام به  ۱. تصویب این طر
قانون را فراهم خواهد ساخت، بدین معنا که با ایجاد رویه های غلط 

و غیرکارشناســی و غیرقانونی بســتر تقنینــی یك رویه غلــط را فراهم 
میآورنــد. این امــر با بنــد »۱7«  سیاســت  های کلی نظــام قانونگذاری 

مغایرت دارد.

۲. کاهش کیفیت آموزش عالی در دوره های تحصیالت تکمیلی.
ح اشــکاالت آزمون فراگیــر ازجمله کیفیت  در صورت تصویب این طر
علمی ضعیف  تر پذیرفته  شــدگان ایــن آزمون که به دلیــل عدم ارتباط 
مواد درسی پیش  نیاز دوره کارشناســی ارشد با مواد امتحانی است و 
اقدامات غیرقانونی آموزشگاه  های آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند. 

۳. تناقــض با عدالت آموزشــی و هماهنگی در پذیرش دانشــجویان 
کارشناســی ارشــد در زیرنظام هــای مختلــف آمــوزش عالــی ماننــد 
دانشــگاه آزاد اســالمی که از امــکان اســتفاده از این شــیوه پذیرش 

محروم هستند.

ح ارائه شده از نظر کارشناسی قابل  بنابراین نظر به اشکالت وارده، طر
دفاع نیست و پیشنهاد رد آن داده می  شود.

ح غیرکارشناسی تبعات اصالح و تصویب یک طر
برای دانشگاه پیام نور

ح الحاق یک تبصره به  ماخذگزارش: طر
ش  یــر ن ســنجش و پذ نــو 4( قا ه ) د مــا
دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
شماره مسلسل: ۲70۱75۳9


