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آسیب شناسی مختصر

کم توجهی به قانون اساسی در تصمیم گیری ها

 نقطه عطف توجه به قانون اساسی44سیاست های کلی اصل

بسیاری از سواالت مبنایی در قانون اساسی پاسخ روشن دارد
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مقدمه قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .

سپردنواستبدادی،مسیستازگسستنخطدرومی باشداقتصادیانحصارواجتماعیوفکریاستبدادگونههرنفیتضمین گراساسیقانون

.(علیهمکانتالتیواالغاللاصرهمعنهمویضع).می کندتالشخودشاندستبهمردمسرنوشت

مرکزتاقتصادینظامهایدیگرهمچوننهاوستتکاملورشدجریاندرانساننیازهایرفعاصل،اقتصادی،بنیادهایتحکیمدر

وسادفوتخریبعاملاقتصادرشد،مراحلدرجهتبدینواستهدفخوداقتصادمادی،مکاتبدرکهزیراسودجویی،وثروتتکاثر

.داشتنمی توانهدفبهوصولراهدربهترکاراییجزانتظاریوسیلهازواستوسیلهاقتصاداسالمدرولیمی شود،تباهی

جهتبدینواستانسانیمتفاوتخالقیتهایبروزبرایمناسبزمینهکردنفراهماسالمیاقتصادبرنامهدیدگاهاینبا

هدهعبراوتکاملیحرکتاستمرارجهتضرورینیازهایرفعوافرادهمهبرایکارایجادومتناسبومساویامکاناتتأمین

.استاسالمیحکومت
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صاد دو اصل مبنایی اقت
قانون اساسی

استقالل اقتصادی

عدالت اقتصادی
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استقالل اقتصادی

دوم قانون اساسیاصل

ورهنگیفواجتماعیواقتصادیوسیاسیاستقاللوعدلوقسط،پذیریسلطهوگریسلطهوکشیستموستمگریگونههرنفی-ج
.کندمیتأمینراملیهمبستگی

اساسیسوم قانون اصل

و مانند اینهاو امور نظامیکشاورزیو صنعتو و فنوندر علومخودکفاییتأمین.

سوموچهلاصل:

جامعهاقتصادیاستقاللتأمینبرای

کشوراقتصادبربیگانهاقتصادیسلطهازجلوگیری.

وابستگیازواندبرسخودکفاییمرحلهبهراکشوروکندتأمینراعمومینیازهایکهصنعتیودامی،کشاورزیتولیداتافزایشبرتأکید
.برهاند
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اقتصادیعدالت 

دوم قانون اساسیاصل

راملیهمبستگیوفرهنگیواجتماعیواقتصادیوسیاسیاستقاللوعدلوقسط،پذیریسلطهوگریسلطهوکشیستموستمگریگونههرنفی-ج
.کندمیتأمین

سوم قانون اساسیاصل

بردکاربهزیراموربرایراخودامکاناتهمه،دوماصلدرمذکوراهدافبهنیلبرایاستموظفایراناسالمیجمهوردولت:

عالیآموزشو تعمیم، و تسهیلسطوحدر تمامهمهبرایرایگانبدنیوتربیتوپرورشآموزش.

خویشو فرهنگی، اجتماعیاقتصادی، سیاسیسرنوشتدر تعیینمردمعامهمشارکت.

و معنویمادیهایزمینه، در تمامهمهبرایعادالنهو ایجاد امکاناتناروارفعتبعیضات.

وذیهتغهایزمینهدرمحرومیتنوعهرساختنبرطرفوفقررفعورفاهایجادجهتاسالمیضوابططبقبرعادالنهوصحیحاقتصادیریزیپی
.بیمهتعمیموبهداشتوکارومسکن
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عدالت اقتصادی

هشتموبیستاصل:

بااستموظفدولت.برگزیندنیستدیگرانحقوقوعمومیمصالحواسالممخالفواستمایلبدانکهراشغلیداردحقکسهر
نمایدایجادمشاغلاحرازبرایرامساویشرایطوکاربهاشتغالامکانافرادهمهبرای،گوناگونمشاغلبهجامعهنیازرعایت

اساسیقانون31اصل

بهدترندنیازمنکهآنهابرایاولویترعایتبااستموظفدولت.استایرانیخانوادهوفردهرحقنیاز،بامتناسبمسکنداشتن
.کندفراهمرااصلایناجرایزمینهکارگرانوروستانشینانخصوص
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عدالت اقتصادی

سوموچهلاصل:

ا حفظ آزادیرشد، بدر جریانانساننیازهایو برآوردنفقرومحرومیتکردنکنریشهو جامعهاقتصادیاستقاللتأمینبرای
او

برایالزمامکاناتوپرورشوآموزش،درمان،بهداشت،پوشاک،خوراک،مسکن:اساسینیازهایتأمین
.همهبرایخانوادهتشکیل

قادر بههککسانیکار در اختیار همهوسایلو قرار دادنکاملاشتغالبهمنظور رسیدنبههمهکار برایشرایط و امکاناتتأمین
دردستثروتتداولتمرکز و بهنهدیگر کهمشروعیا هر راهبهرهبدونوام، از راهتعاونیکار ندارند، در شکلوسایلکارند ولی

شودمنتهیخاصهایافرادوگروه
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قانون اساسی44اصل 

دولتیبخش.تاساستوارصحیحومنظمریزیبرنامهباخصوصیوتعاونی،دولتیبخشسهپایهبرایراناسالمیجمهوراقتصادینظام

:شامل

بزرگهایکهشبوسدهانیرو،تأمین،بیمه،بانکداری،بزرگمعادن،خارجیبازرگانیمادر،صنایع،بزرگصنایعکلیه

صورتبهکهستااینهامانندوآهنراهوراه،کشتیرانی،هواپیمایی،تلفنوتلگرافوپست،تلویزیونورادیو،آبرسانی

.استدولتاختیاردروعمومیمالکیت

شودیمتشکیلاسالمیضوابططبقبرروستاوشهردرکهاستتوزیعوتولیدتعاونیمؤسساتوشرکتهاشاملتعاونیبخش.

وولتیداقتصادیفعالیتهایمکملکهشودمیخدماتوتجارت،صنعت،دامداری،کشاورزیازقسمتآنشاملخصوصیبخش

.استتعاونی
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44سیاست های کلی اصل 

کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتیسیاست های : بند الف

 سیاست های کلی بخش تعاونی: ببند

فعالیت ها و بنگاه های دولتیکلی واگذاری سیاستهای : بند ج
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بند ج

20چشم انداز با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب
ساله کشور

*نظارتوهدایتوسیاستگذاریبهبنگاهمستقیمومدیریتمالکیتازدولتنقشتغییر

 *توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها در بازارهای بین المللی

 * دمواجهههوشمندانهباقواعدتجارتجهانیدریکفرایندتدریجیوهدفمنآماده سازی بنگاههای داخلی جهت.
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44از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل % 80واگذاری 

 تبه بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز اس44از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل % 80واگذاری:

1- فت ایران و شرکت های فعال هستند به استثنای شرکت ملی ن( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر
استخراج و تولید نفت خام و گاز

2-کتوسعهصادراتبانکملیایران،بانکسپه،بانکصنعتومعدن،بانککشاورزی،بانکمسکنوبان.ا.ا.بانکهایدولتیبهاستثنایبانکمرکزیج

3-شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4-شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5-بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

6-تیدمات پایه پسع خبنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزی

7- قواصنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل
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واگذاریالزامات 

قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود( الف

فراخوان عمومی با اطالع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذیرد( ب.

ت انجام ارججهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصالحات الزم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون ت( ج
.گردد

واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد( د.

 متخصص و ا تجربهن ببه منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات الزم جهت جذب مدیرا( ه ،
.کارآمد انجام پذیرد

 از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است% 5فروش اقساطی حداکثر.

دوین و و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را ت44با توجه به ابالغ بند ج سیاستهای کلی اصل ( و
.اجرا نماید

تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است( ی.
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