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Abstract 

In spite of the fact that impact regulation assessment is a well-known tool to 

improve policy-making, it is not embedded in decision making processes in 

Iranian cabinet office and parliament. This paper first reviews the formal 

process to rule making and legislation, then designs a process to embed impact 

regulation assessment to add policy evaluation in those processes. In order to 

formal controlling impact regulation assessment report, this process is relied on 

an institution which decides to address rule or law draft or to turn it back to 

proposer.  
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 ها،هایی برای تعبیه ارزیابی سیاستپیشنهاد

 گیریقوانین و مقررات در فرایند تصمیم 

 1راضیه امامی میبدی

 ، تهران، ایراندکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 محمد آزادانی 

 ، تهران، ایرانکارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

 (2/11/98تاریخ پذیرش:  - 5/4/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
گیری بهتر، چگونگی تعبیه آن های پیشنهادی و اجرا شده برای تصمیمارزیابی توومان سیاستاین مقاله با تأکید بر اهمیت 

ضمن  دهد. مقاله از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول،در فرایند تصویب قوانین و مقررات در ایران را نشان می
ها در فرایند ی برای تعبیه ارزیابی پیشینی و پسینی سیاستگری، آن را به مثابه ابزارتوضیح مفهوم ارزیابی تأثیرات بالقوه تنظیم

کند. در بخش دوم، با مرور فرایندهای جاری تصویب قوانین و مقررات در هیئت دولت و گری و سیاستگذاری معرفی میتنظیم

ورای اسالمی به نامه داخلی مجلس شنامه داخلی هیئت دولت و قانون آییناصالحات الزم در آیین مجلس شورای اسالمی،
نویس لوایح و لوایح و پیش ها،شوند. محور اصالحات مذکور، الزامی کردن پیوست ارزیابی تأثیرات به طرحتفصیل بیان می

الخطاب دانستن گزارش بررسی شکلی برای ها، در نظر گرفتن نهادی برای بررسی شکلی رعایت تهیه آن و فصلنامهتصویب

گیری نیز کاربرد دارد. ا عودت آن به پیشنهاد دهنده است. فرایند پیشنهادی برای سایر مراجع تصمیمآغاز رسیدگی به پیشنهاد ی
از میزان سوء استفاده از قوانین و  افزاید بلکه از طریق ایجاد شفافیت،نه تنها به افزایش کیفیت قوانین و مقررات می این امر،

 کاهد.  مقررات نیز می

نامه داخلی مجلس شتتورای استتالمی، گری، ارزیابی ستتیاستتت، قانون آیینتنظیم تأثیرات بالقوه ارزیابی واژگان کلیدی:

 نامه داخلی هیئت دولت.آیین

                                                           
نده مسئولیسنو - 1  Email: Emamirazie@ut.ac.ir                
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 مقدمه

های پیشنهادی تأکید بر اهمیت الزامی شدن ارزیابی سیاست هدف از نگارش این مقاله، 
هاست. این دو وجه سیاستهای اجرا شده پس از ابالغ هنگام طراحی سیاست و ارزیابی سیاست

شوند سیاستگذار با آگاهی کنند و موجب میگیری تکمیل میارزیابی یکدیگر را هنگام تصمیم
های موجود تداوم و توقف سیاست اصالح، های جدید یا تکمیل،بیشتری درباره اتخاذ سیاست

رود ارزیابی تأثیرات تصمیم بگیرد. ابزاری که برای این منظور در نظام سیاستگذاری به کار می
ارزیابی تأثیرات بالقوه  در مقاله حاضر، پس از طرح مسأله، شود.نامیده می  1گریبالقوه تنظیم

سیاست جهت بهبود کیفیت   3و پسینی  2گری به مثابه ابزاری برای تعبیه ارزیابی پیشینیتنظیم
نویس ها، لوایح و پیشرحشود. آنگاه پس از مرور فرایند رسیدگی به طگیری معرفی میتصمیم

شود. در ها به چگونگی تعبیه ارزیابی پیشینی و پسینی در آن پرداخته مینامهلوایح و تصویب
نامه داخلی هیئت دولت در نامه داخلی مجلس و آیینخاتمه، احکامی برای اصالح قانون آیین

 شود. آور شدن پیوست ارزیابی تأثیرات پیشنهاد میجهت الزام

 مسألهطرح 

سازی و تصویب قوانین و مقررات در ایران فرایندی مبتنی بر جلسه و جدل فرایند تصمیم
کنندگان در جلسات است و ها و تجارب شرکتمتکی به دیدگاه محور است. این فرایند عموماً

ید ها و فواهای پیشنهادی، هزینهتوان موردی یافت که از قبل تأثیرات بالقوه سیاستنمی تقریباً
ها آن، برنامة اجرایی آن و چگونگی پایش و ارزیابی آن برای آگاهی از بازخورد اجرای سیاست

معموالً دقیق  گیرد،را در نظر گرفته باشد. شواهدی که هنگام سیاستگذاری مورد استناد قرار می
مقررات شود. فقدان گزارشی که اتخاذ قوانین و در خصوص آن اغراق می و کامل نیست و معموالً

اعتنایی به ضرورت آن موجب جدید یا تکمیل، اصالح، تداوم و توقف آن را توجیه کند و بی
شده انواع قوانین و مقررات در یک فرایند شفاهی جدل محور با کیفیتی ضعیف به تصویب 
مراجع سیاستگذار برسند و به دلیل ناکارآمدی یا دنبال کردن منافع فردی و سازمانی مورد تغییرات 

در نتیجة چنین وضعیتی، نظام حقوقی و سیاستگذاری ایران با مشکالت   4مکرر قرار گیرند.
های ها و الحاقیهزای قوانین و مقررات، وجود اصالحیهمتعددی همچون ازدیاد و تورم هزینه

                                                           
1 - Regulatory Impact Assessment (RIA) 
2 - Ex ante Evaluation 
3 - Ex post Evaluation 

سیون - 4 سالمی و کمی شورای ا صویب قوانین و مقررات در مجلس  ستقیم از فرایند ت شاهدات م ولت طی های دفتر هیئت دم
 .1398تا  1393های سال
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  ( و ناکارآمدی قوانین و مقررات در Markaz Malmiri, 2019: 6 and 11متعدد و بعضاً متعارض )
های مختلف مواجه شده است. برخالف تصور رایج در میان سیاستگذاران درباره خوب حوزه

مطالعات مختلفی انجام شده که نواقص و ناکارآمدی قوانین  بودن قوانین و مقررات وضع شده،
 ةدر زمین هقانون و مقرردهد. به عنوان نمونه، بر اساس پژوهشی، نوزده و مقررات را نشان می

و قانون تشکیالت، وظایف و  انددار تشخیص داده شدهمسألهنگل و مرتع تصرف اراضی ج
در زمینه حفظ  آنهادارترین (، مشکل1375انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )

(. یا در پژوهش دیگری Roudgarmi & Amouzadeh Mehdiraji, 2019ه است )جنگل و مرتع شناخته شد
زا بویژه آسیب های سطحی و زیرزمینیصیانت و حفظ منابع آبربوط به به ناکارآمدی قوانین م

(. در مطالعة Rooh-al-Amini, 2018پرداخته شده است ) 1361 مصوب آب ةتوزیع عادالنبودن قانون 
هایی برخوردارند که مبارزه با فساد از کاستی ةدر زمیندیگری نشان داده شده که قوانین کنونی 

(. در گزارشی تحلیلی به Fazli & Khaleghi, 2018آورند )فراهم میآنها را  امکان تحقق فساد در
ناکارآمدی مقررات مصوب هیئت وزیران در زمینه معیشت مرزنشینان اشاره شده و تبعات منفی 

توان (. به همین ترتیب میEmami Meybodi & Afroz Kalardehi, 2019آن برشمرده شده است )
مقررات ناکارآمد را ذکر کرد که نیاز به تجدیدنظر اساسی دارند. همچنانکه شواهدی از قوانین و 

اشاره شد، در کنار مالحظات مربوط به اقتصاد سیاسی، یکی از دالیل مهم تصویب قوانین و 
سازی درباره آنهاست. تقریباً میان کارشناسانی که از های فرایند تصمیممقررات ناکارآمد، کاستی

ها، هیئت وزیران، مجلس شورای اسالمی و سازی در دستگاهگونگی تصمیمنزدیک در جریان چ
گیری قرار دارند، در این خصوص اجماع نظر وجود دارد که قوانین و سایر نهادهای تصمیم

شوند و از ابتدا ناکارآمدی بسیاری مقررات در کشور بدون انجام کار کارشناسی کافی تصویب می
-های مرکز پژوهشتوان به شماری از گزارشست. در این زمینه میاز آنها در حل مسئله روشن ا

ها و لوایح ها و لوایح در آنها بیان شده اما این طرحهای مجلس اشاره کرد که اشکاالت طرح
اند. نمونة آشکار دیگر، مراجعه به نسخة دستنویس بعداً با همین ایرادات به تصویب مجلس رسیده

آوری با یک مقدمة توجیهی چند سطری و کلی به صرف جمعهای نمایندگان است که طرح
شوند. این در حالی است پانزده امضاء تقدیم مجلس شده و بسیاری از آنها به قانون نیز تبدیل می

گری، ابزارهای مختلفی ابداع و توسعه داده شده که به غنای که در متون سیاستگذاری و تنظیم
اطالعات الزم و مفیدی در اختیار سیاستگذاران برای کنند و سازی کمک میفرایند تصمیم

گری دهند. در بسیاری از کشورها این ابزارها در فرایند سیاستگذاری و تنظیمگیری قرار میتصمیم
بینی شده است. یکی از این اجراهای موثر پیششوند و برای اعمال آنها ضمانتبه کار بسته می

شود گری نام دارد که هنگام طراحی سیاست از آن استفاده میتنظیمابزارها، ارزیابی تأثیرات بالقوۀ 
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ها، فواید، نتایج و تأثیرات بالقوۀ سیاست پیشنهادی، ترتیبات الزم و در آن عالوه بر بررسی هزینه
 ;see: Faradi, 2010شود )بینی میبرای پایش و ارزیابی نتایج و آثار اجرای آن نیز پیش

evaluation of the effects of regulatorion, 2013به رغم تصویب قوانین مختلفی که پیوست .)-

کنند، همچنان در نظام سیاستگذاری محیطی، کاهش خطر و... را الزام میهای مختلف زیست
شود نویس لوایح و مقررات پرهیز میها، لوایح و پیشکشور از تهیة پیوست تأثیرات بالقوۀ طرح

تلفی چون فوری بودن مسأله و ضعف کارشناسی از الزامی کردن آن خودداری های مخو به بهانه
شود. این در حالی است که انباشت قوانین و مقرراتی که ابعاد و آثار آنها از پیش بررسی می

-بینی نشده به تشدید مسائل مینشده و سازوکارهایی برای پایش و ارزیابی اجرای آنها پیش

 زنند که رسیدگی به آنها از قابلیت دولت در ایران خارج است.رقم می انجامند و ابرمشکالتی را

 گیریگری به مثابۀ راهنمای تصمیمارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیم

تحقیقی در بررسی  -امروزه در بسیاری از کشورهای موفق در حکومتداری، از ابزاری تحلیلی
های محتمل برای تبدیل به محیطی گزینهها، منافع و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیستهزینه

see: شود )اطالق می 1گریشود که به آن ارزیابی تاثیرات بالقوۀ تنظیمقانون و مقرره استفاده می

Zarshekan Abed, 2008, Faryadi, 2010, evaluation of the effects of regulatorion, 2013, 

Emami Meybodi and Azadani, 2015, Azadani, 2016 با توجه به راهنماهای مختلفی که .)
توان آن را به هفت مرحله تقسیم گری منتشر شده است، میدرباره ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیم

 کرد:
. تدوین 3. بیان اهداف پیشنهاد 2ای که پیشنهاد در صدد حل آن برآمده است . شرح مسأله1

-ی و زیست. ارزیابی تأثیرات اقتصادی، اجتماع4های بالقوه برای حل مسألة مورد نظر حلراه

مذکور و  های بالقوۀحل. مقایسة آثار راه5های بالقوه برای حل مسأله مذکور حلمحیطی راه
و ارزیابی  . برنامه پایش7حل مرجح . مقتضیات اداری و مالی اجرای راه6حل مرجح انتخاب راه
 حل مرجح برای حل مسألة مورد نظر.اجرای راه

های متناظر با شوند. در جدول زیر، پرسشحل مرجح نوشته میاحکام پیشنهاد بر مبنای راه
گری آمده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با       هر مرحلة ارزیابی تأثیرات بالقوه تنظیم

سایت های مختلف آن در وبتوان به نمونهگری میهای ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیمگزارش

                                                           
 گذاری نیز ترجمه شده است.          آثار مقررات این اصطالح به ارزیابی تاثیرات قانون و ارزیابی - 1
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 Ministry of Business, Innovation and )های مختلف مراجعه کرد )برای نمونه نک.دولت

Employment, 2019  
 گریهای متناظر با مراحل ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیمپرسش - 1جدول 
 (Emami Meybodi and Azadani, 2015.)با تصرف و اضافات ) 

مراحل ارزیابی 

تأثيرات بالقوۀ 

 گریتنظيم

 های متناظرپرسش

ای که شرح مسأله

 پیشنهاد در صدد

حل آن برآمده 

 است.

 علت ارائه پیشنهاد حاضر چیست؟

 پیشنهاد حاضر در پی رسیدگی به چه مشکلی است؟

 مشکل مورد نظر پیشنهاد چه ابعادی دارد؟

 مشکل مورد نظر پیشنهاد چرا و چگونه در طول زمان تشدید شده است؟

هایی تحت تأثیر مشکل مورد نظر پیشنهاد قرار دارند؟ نظر آنها درباره سازمان ها وچه افراد، گروه

 مشکل مذکور چیست؟

اند؟ آنها ها، قوانین و مقرراتی برای رسیدگی به مشکل مورد نظر پیشنهاد وضع شدهچه سیاست

 اند؟ چرا آنها قادر به حل مشکل مورد نظر نیستند؟چه تأثیراتی بر مشکل مورد نظر داشته

 چرا سازوکارهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی موجود قادر به حل مساله مورد نظر پیشنهاد نیستند؟

 شود؟یم یبحران مداخله جدیددر صورت عدم  ،پیشنهادمورد نظر  یمشکل عموم ایآ

 بیان اهداف پیشنهاد
 اند؟هایی شکل گرفتهکند؟ این اهداف بر اساس چه ارزش. پیشنهاد حاضر تحقق چه اهدافی را دنبال می1

 شود؟شود چه آثار و نتایجی حاصل بینی می. در صورت اجرای پیشنهاد، پیش2

های حلتدوین راه

 بالقوه برای

 حل مسأله مورد نظر

 هایی برای حل مسالة مورد نظر وجود دارد؟چه راهکار

 آیا ساز و کارهای فعلی نیاز به تحول رویکرد و تغییرات گسترده دارند؟

هایی برای رسیدگی به مسألة مشابه با مسألة مورد نظر پیشنهاد به کار حلکشورهای دیگر چه راه

 توان از آنها الگوبرداری کرد؟اند؟ آیا میبسته

 آیند؟هر کدام از راهکارهای بالقوه، با چه منطق و ابزارهایی در صدد حل مساله بر می

 گویند؟مورد نظر و راهکارهای پیشنهادی چه می نفعان درباره راهکار حل مسألةمدخالن/ ذیذی

ارزیابی تأثیرات 

اقتصادی، اجتماعی 

محیطی و زیست

 های بالقوهحلراه

 رو، چه پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد؟پیش اجرای هر کدام از راهکارهای

 رو، چه پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد؟پیش اجرای هر کدام از راهکارهای

 محیطی به دنبال دارد؟رو، چه پیامدهای زیستپیش هر کدام از راهکارهای اجرای

-حلمقایسه آثار راه

های بالقوه و 

حل انتخاب راه

 مرجح

 ها و فواید هر کدام از راهکارهای پیشنهادی چیست؟هزینه

 تواند اهداف مورد نظر را محقق کند؟کدام راهکار پیشنهادی بیشتر می

 پذیرتر است؟تحقق اهداف مورد نظر امکانکدام راهکار برای 

 برای تحقق اهداف مورد نظر، کدام راهکار پیشنهادی کمترین هزینه و بیشترین فایده را دارد؟
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و  یادار اتیمقتض

 حلراه یاجرا یمال

 حمرج

 چگونه است؟ چه منابعی برای اجرای موثر راهکار پیشنهادی در نظر گرفته شود و نحوۀ تأمین آن

 های مختلف با یکدیگر اتخاذ شود؟تدابیری برای سازماندهی و هماهنگی سازمانچه 

 مدخالن اتخاذ شود؟چه تدابیری برای مدیریت ذی

 های احتمالی اتخاذ شود؟چه تدابیری برای مدیریت ریسک

برنامة پایش و 

-ارزیابی اجرای راه

حل مرجح برای 

 حل مسأله مورد نظر

 شود؟اهداف پیشنهاد توصیه میهایی برای تحقق . چه شاخص1

 ند؟هایی و در چه بازه زمانی به چه سازمانی گزارش پایش و ارزیابی ده. چه سازمان2

گری نه تنها ابعاد مختلف شود، با انجام ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیمطور که مالحظه میهمان
چگونگی بازخورد گرفتن  شود، بلکه در نهایت،سیاست پیشنهادی و نحوۀ اجرای آن واکاوی می

گری هر دو وجه پیشینی گردد. بدینسان، ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیماز اجرای آن نیز تعیین می
ها، فواید، دهد. در ارزیابی پیشینی، قابلیت اجرایی، هزینهو پسینی ارزیابی سیاست را پوشش می

تری از گیران درک دقیقمیمشود تا تصنتایج و آثار احتمالی سیاست پیشنهادی برآورد می
شود. ارزیابی پیشینی بینی نیز گفته میپیامدهای محتمل آن داشته باشند. به ارزیابی پیشینی، پیش

رود که در فرایند طراحی سیاست، یک یا چند راهکار برای رسیدگی به یک هنگامی به کار می
تحلیلی  -به بررسی تحقیقی مسألة عمومی طرح شده باشد. ارزیابی سیاست به معنای پسینی آن

های علمی و عملکرد، نتایج و آثار یک سیاست، قانون یا مقرره که با استفاده از اصول و روش
ها، قوانین و این شکل ارزیابی، حین و پس از اجرای سیاست  1شود.منطقی انجام شود، گفته می

، قانون یا مقرره مورد گیران دربارۀ روند اجرای سیاستشود و به تصمیممقررات انجام می
ها، نتایج و آثار به دست آمده و موانع و مشکالت پیش روی اجرای آن اطالعات ارزیابی، خروجی

دهد. عالوه بر این، پیشنهادهایی برای اصالح احتمالی محتوا یا اجرای سیاست و الزم را می
با توجه به اختیاراتی که  کندگیران کمک میکند. این امر به تصمیمتوقف یا تداوم آن ارائه می

دارند برای ادامه اجرای سیاست، قانون یا مقرره مورد نظر اقدام کنند. ارزیابی سیاست ]پسینی[ 
شود. در ارزیابی فرایند، فرایند نحوۀ اجرای به دو شکل ارزیابی فرایند و ارزیابی آثار انجام می

، تأثیرات اجرای آن بر وضعیت مسأله و سیاست، قانون یا مقرره مد نظر است اما در ارزیابی آثار
شود. به عنوان مثال، ایدۀ اصلی قانون نظام صنفی کشور، گروه هدف و آثار جانبی آن بررسی می

اختیارات، حدود و حقوق افراد وظایف،  امور مربوط به سازمان،تدوین قواعد و مقرراتی برای 

                                                           
سی  - 1 ست که در انگلی سینی آن ا ست ناظر به بعد پ سیا صطالح ارزیابی  ستفاده از ا خوانده  Policy Evaluationمعموالً ا

 شود.می
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های ارزیابی فرایند و ارزیابی رسشاست. در کادرهای یک و دو برخی از پ و واحدهای صنفی
 تأثیر این قانون آورده شده است.

 (Emami Meybodi, 2015های ارزیابی فرایند قانون نظام صنفی کشور )برخی از پرسش - 1کادر

 

 اند؟کل گرفتهبینی شده، به همان ترتیب مقرر در قانون شآیا تشکیالت سازمانی که برای نظام صنفی کشور پیش - 1

 اند؟ های صنفی در چه مشاغلی تأسیس شدهاتحادیه

کنند همخوانی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، چه ها با کسانی که در این مشاغل فعالیت میآیا تعداد اعضای اتحادیه - 2

 دالیلی دارد؟

 هایی وجود دارد؟چالشگیرد؟ اگر پاسخ منفی است، چه انتخاب اعضای هیئت رئیسه/ مدیره طبق قانون صورت می  - 3

 هایی وجود دارد؟شود؟ اگر پاسخ منفی است، چه چالشجلسات مجامع امور صنفی به طور منظم برگزار می - 4

هایی شود؟ اگر پاسخ منفی است، چه چالشروند اعطای مجوزهای کاری به همان صورت مقرر در قانون انجام می - 5

 وجود دارد؟

اند؟ چه مشکالتی در دهند یا جنبة تشریفاتی یافتهای مقرر در قانون را به درستی انجام میآیا مجامع عمومی کارکرده - 6

 این زمینه وجود دارد؟

کنند؟ چه مشکالتی در این زمینه وجود بازرسان چگونه به وظایفی که در قانون برای آنها مقرر شده است عمل می - 7

 دارد؟

هایی کند؟ اگر پاسخ منفی است، چه چالشتیار دارند برای ادارۀ آنها کفایت میآیا منابعی که اصناف طبق قانون در اخ - 8

 وجود دارد؟

 اند؟ های نظارت در همة شهرها فعال شدهآیا کمیسیون - 9

اند؟ نقاط ضعف و قوت آنها های نظارت تا چه اندازه در عمل به وظایف تعیین شده در قانون موفق بودهکمیسیون - 10

 چیست؟

های ها و روشبی سیاست در هر دو شکل پیشینی و پسینی آن با استفاده از تکنیکارزیا
ها شود. در برخی از متون، روشتحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری، اقتصاد و مدیریت انجام می

ها و هایی ویژۀ ارزیابی پیشینی و پسینی سیاست توسعه داده شده اما آنها نیز بر تکنیکو تکنیک
هاست که ها سالها و روش(. این تکنیکSee Dunn:1994اند )گذاری شدهفوق پایههای روش

های مختلف علوم سیاسی، علوم در رشته« تحقیق در عملیات»یا « روش تحقیق»ذیل درس 
-اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و مهندسی صنایع در کشور تدریس می

(. آنچه See: Emami Meybodi, 2015دانش در این زمینه وجود ندارد )شوند و از این رو، کمبود 
های ها و روشنگری، تجزیه و تحلیل ذهنی و استفاده مناسب از تکنیکباید بدان توجه شود کل
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های سیاستی است. با توجه به پیچیدگی آوری و تحلیل اطالعات و تجویز توصیهمذکور در جمع
ه و تحلیل ذهنی از بیشترین اهمیت برخوردار است و دقیقًا مشکالت و مسائل عمومی، تجزی

 همین قسمت است که در کشور ما نیاز به تقویت دارد.

 (Emami Meybodi, 2015های ارزیابی تأثیر قانون نظام صنفی کشور )برخی از پرسش - 2کادر 

 آیا قانون نظام صنفی کشور منجر به ساماندهی اصناف شده است؟  - 1

 نظام صنفی کشور چه تأثیری بر متشکل کردن اصناف داشته است؟ قانون – 2

 قانون نظام صنفی کشور چه تأثیری بر کنترل احتکار و گرانفروشی داشته است؟ - 3

 کنندگان داشته است؟های صنفی چه تأثیری بر رضایت مصرفتفویض اختیارات دولت به اتحادیه - 4

 رقابت در محیط کسب و کار داشته است؟قانون نظام صنفی کشور چه تأثیری بر  - 5

 قانون نظام صنفی کشور چه تأثیری بر مشارکت اصناف در بهبود محیط کسب و کار داشته است؟ - 6

 آیا قانون نظام صنفی کشور به بهبود نظام توزیع در کشور منجر شده است؟ - 7

 

در مجلس گری و فرایند موجود تصووویب قوانین ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تنظیم 

 شورای اسالمی

( به فرایند قانونگذاری در 2018نامة داخلی مجلس شورای اسالمی )در فصل اول قانون آیین
های قانونی با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس پرداخته شده است. طرح
در همان جلسه  شود. پس از اعالم وصول و قرائت عنوان، طرحمجلس به رئیس جلسه تسلیم می

شود. هر های مجلس و وزیر یا وزیران مربوط ارسال میربط، مرکز پژوهشهای ذیبه کمیسیون
های قانونی حق دارند در کمیسیون مربوط که طرح آنها مطرح است کدام از امضاء کنندگان طرح

بوط یا برای ادای توضیح حاضر شوند. لوایح قانونی باید در جلسه علنی مجلس توسط وزیر مر
نمایندۀ دولت تقدیم گردد و موقع طرح آن نیز بایستی وزیر مربوط یا یکی از وزرا به تناسب 

ها نیز مستقیماً یا توسط دولت به های مصوب شورای عالی استانموضوع حاضر باشد. طرح
ها جمهور و وزرا، رئیس یا نائب رئیس شورای عالی استانشوند. معاونان رئیسمجلس تقدیم می

توانند حسب مورد در جلسات مجلس و که به صورت رسمی به مجلس معرفی شده باشند، می
های مصوب شورای ها برای توضیح و دفاع الزم حضور یابند. روند ارسال لوایح و طرحکمیسیون

هاست. هر کدام های مجلس مانند طرحربط و مرکز پژوهشهای ذیها به کمیسیونعالی استان
ها باید موضوع و عنوان مشخصی داشته های مصوب شورای عالی استانیح و طرحها، لوااز طرح
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باشد، دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و موادی متناسب با اصل 
موضوع و عنوان طرح یا الیحه داشته باشد. در صورتی که طرح یا الیحه بجز الیحة بودجه 

توان آن را به صورت مادۀ بیشتر از یک موضوع داشته باشد، نمی  ساالنه کل کشور و متمم آن،
ها و لوایح، این امر را واحده پیشنهاد داد. هیئت رئیسه موظف است قبل از اعالم وصول طرح

رعایت نماید. همچنین، رئیس جلسه مجلس مکلف است با رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
شوند یا حداکثر دو جلسه بعد، لوایح عادی تقدیم میها و ای که طرحاساسی، در همان جلسه

های ها و لوایح، کمیسیونوصول آنها را اعالم نماید. هیئت رئیسه مجلس بر حسب موضوع طرح
کند. در کمیسیون اصلی همة مواد بررسی اصلی و فرعی رسیدگی کننده به آنها را تعیین می

های ی از مواد ارجاع داده شوند. کمیسیونهای فرعی ممکن است برخشوند اما به کمیسیونمی
فرعی موظفند گزارش بررسی خود را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارجاع طرح یا 

ها و لوایح یک فوریتی به کمیسیون اصلی ارائه الیحة عادی و ظرف مدت ده روز برای طرح
ها در مورد کلیات و جزئیات طرح توانند پیشنهادهای خود راکنند. هر کدام از نمایندگان نیز می

ها و لوایح یک فوریتی ظرف مدت پنج روز از و لوایح عادی ظرف مدت ده روز و دربارۀ طرح
های فرعی ارائه کنند. کمیسیون اصلی تاریخ توزیع طرح یا الیحه به کمیسیون اصلی و کمیسیون

های اجرایی مرتبط مقام دستگاهها و لوایح از وزرا و یا باالترین موظف است در رسیدگی به طرح
های فرعی، نمایندگانی که در ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیونبا موضوع، مرکز پژوهش

اند و در صورت نیاز نمایندۀ بخش خصوصی اعم از موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه کرده
ها، های کارگری، انجمنهای بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکلاتاق

ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید. درجلسات اتحادیه
توانند بدون حق روی در جلسات بررسی نیستند می ها، نمایندگانی که عضو آن کمیسیونکمیسیون

مجلس نیز انجام های تواند در مرکز پژوهشطرح یا الیحه شرکت کنند. بررسی طرح یا الیحه می
شود. بدین صورت که با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا الیحه به کارگروه کارشناسی مرکز 

ها موظف است متناسب شود. در این صورت، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میپژوهش
با موضوع و مواد طرح یا الیحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا الیحة ارجاعی متشکل از 

نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، ن آن مرکز و افراد حقیقی و حقوقی صاحبکارشناسا
کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، 

های مرتبط با طرح یا الیحه تشکیل دهد و در های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاهدستگاه
تواند از مجمع ها مین را تعیین کند. عالوه بر این، رئیس مرکز پژوهشبدو کار رئیس و دبیر آ

تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان دعوت کند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیر 
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ها ها و لوایح عادی در مرکز پژوهشاعضاء به مرکز معرفی کنند. حداکثر زمان رسیدگی به طرح
ها با درخواست مرکز د. در صورت ضرورت، این فرصتباشیک ماه و نیم پس از ارجاع می

ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث پژوهش
و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و 

های فرعی و پیشنهادهای کمیسیونتجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و 
نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد باالدستی همراه با مشخصات اعضای کارگروه به 
کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون 

جدید در موضوع مورد بحث،  از گزارش ارائه شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری
کند. رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دالیل رد طرح یا الیحه به کمیسیون اصلی ارائه می

کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا الیحة عادی حداکثر سه ماه و برای 
رصت دارد. این مهلت با فوریتی حداکثر یک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع فها و لوایح یکطرح

درخواست کمیسیون و موافقت هیئت رئیسه تا دو برابر زمان فوق قابل تمدید است. در پایان 
مهلت تعیین شده، چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیئت رئیسه مجلس موظف است 

ادهای طرح یا الیحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. در این صورت، پیشنه
شود. در صورتی که گزارش کمیسیون اصلی تا سه روز قبل نمایندگان در جلسة علنی مطرح می

از شروع رسیدگی به طرح یا الیحه در جلسه رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش 
توانند تا چهل و هشت شود. در این صورت، نمایندگان میکمیسیون جایگزین طرح یا الیحه می

س از توزیع گزارش کمیسیون، پیشنهادهای خود را شامل اصالح، برگشت به طرح یا ساعت پ
الیحه در هر مورد، حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیئت رئیسة مجلس ارائه کنند تا با 
توزیع پیشنهاد، در جلسة رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه در کلیات، نظر 

-ا نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد، در جلسة رسمی مجلس قبل از رویهای فرعی بکمیسیون

توانند نظر کمیسیون خود را ها میگیری برای کلیات، سخنگو یا یکی از اعضای آن کمیسیون
-توضیح دهند. پس از توزیع گزارش نهایی کمیسیون اصلی توسط هیئت رئیسة مجلس، کمیسیون

توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ توزیع گزارش، ان میهای فرعی در موارد ارجاعی و نمایندگ
پیشنهادهای خود را در خصوص اصالح، برگشت به طرح یا الیحة اصلی و پیشنهادهای الحاقی 
در هر ماده و اجزای آن، حذف کل ماده و اجزای آن به هیئت رئیسة مجلس ارائه کنند. گزارش 

ها ی و پیشنهادهای نمایندگان در مورد طرحهای فرعکمیسیون اصلی همراه با گزارش کمیسیون
و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت و دربارۀ موارد ارجاع شده از شورای نگهبان حداقل یک 
جلسه یا بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی در جلسة رسمی مجلس باید بین نمایندگان 
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نیست. هنگام رسیدگی مجلس توزیع شده باشد. در غیر این صورت، در آن جلسه قابل رسیدگی 
به کلیات گزارش کمیسیون اصلی در جلسة مجلس، ابتدا سخنگوی کمیسیون توضیحات الزم را 

کند و سپس در صورت ثبت نام نمایندگان، حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ارائه می
کنند. ن میترتیب یک مخالف و یک موافق هر کدام نظرات خود را دربارۀ قبول یا رد کلیات بیا
کنند و برای آنگاه نمایندۀ دولت و سخنگوی کمیسیون در صورت تمایل نظرات خود را بیان می

شود ها و لوایح رسیدگی میشود. پس از تصویب کلیات، به جزئیات طرحگیری میکلیات روی
و در صورت وجود مخالف برای هر ماده، یک مخالف و یک موافق و پس از آن نمایندۀ دولت 

های فرعی و نمایندگان کنند. پیشنهادهای چاپ شدۀ کمیسیونسخنگوی کمیسیون صحبت میو 
ها و لوایح و نیز مصوبات اعاده شود. در مواردی که موادی از طرحبعد از قرائت هر ماده بیان می

شود، نمایندگان عضو شده از شورای نگهبان جهت رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می
توانند با حضور در کمیسیون اصلی، در زمان اعالم فرعی و سایر نمایندگان میهای کمیسیون

شده توسط کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. همچنانکه فرایند فوق نشان 
ها و لوایح بجز داشتن عنوان و موضوع مشخص، مقدمة توجیهی که در آن دالیل دهد، طرحمی

شود و داشتن احکامی متناسب با موضوع و عنوان شرایط دیگری یارائة طرح یا الیحه بیان م
برای اعالم وصول ندارند. گرچه معاونت قوانین مجلس نظر خود را دربارۀ رعایت این شرایط 

رسانی دارد. از سوی دیگر، هیئت رئیسه موظف است دارد، اما نظر آن صرفاً جنبة اطالعبیان می
شود یا حداکثر دو جلسه بعد از آن، طرح یا الیحه ه تقدیم میای که طرح یا الیحدر همان جلسه

ای برای منع را وصول کند. بنابراین، حتی اگر طرح یا الیحه شرایط فوق را نداشته باشد، قاعده
ها و لوایح است که حداقل وصول آن وجود ندارد. نتیجة این امر، اعالم وصول انبوهی از طرح

ارند و عموماً با این توجیه که در جریان رسیدگی اشکاالت آنها شرایط الزم برای بررسی را ند
ها و لوایحی که بعضاً با فشارهای شوند. چنین طرحاصالح خواهد شد به مجلس تقدیم می

رسند، شرایط الزم برای اجرا و ارزیابی ]پسینی[ را ندارند و در سیاسی و صنفی به تصویب می
ها و لوایح گذارند. گرچه در فرایند بررسی طرحر جا نمیحل مسائل عمومی کشور تأثیر مثبتی ب

های مختلفی برای بازبینی و اصالح آن مد نظر قرار گرفته ها و صحن مجلس امکاندر کمیسیون
بینی شده بررسی سابقة قوانین نیز ها پیشو حتی در کارگروهی که تشکیل آن در مرکز پژوهش

کند؛ چون ت، با این حال، این فرایند کفایت نمیهنگام بررسی طرح و الیحه تصریح شده اس
های مکتوب را ندارد. همچنانکه مدار است و دقت بررسیمحور و جلسهشفاهی، مباحثه

اهمیت « منطق»و « استدالل»بیشتر از « هیجان»و « جدل»در جلسات،   1مشاهدات نشان داده است
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های ای ندارد؛ حال آنکه در گزارشنهشود که پشتوادارد و بعضاً ادعاهایی در جلسات مطرح می
مکتوب فضای بیشتری برای استدالل و مباحث منطقی و  فضای کمتری برای مغالطه و ادعاهای 

ها ها و لوایح در کمیسیونبدون شواهد وجود دارد. عالوه بر این، زمانی که برای بررسی طرح
ها و کند. بنابراین، گرچه طرحبینی شده است، برای رفع نواقص اساسی آنها کفایت نمیپیش

شوند و امکان پذیرش پیشنهادهای های متعدد و صحن مجلس بررسی میلوایح در کمیسیون
ها و صحن مجلس، عموماً تغییرات صورت مختلف را دارند، اما با اتکا به مشاهدات در کمیسیون

تغییرات مثبت و  شود و کمتر مواردی است کهگرفته به پیشنهادهای خنثی یا خام محدود می
ها و لوایح به لزوم بنیادین در جهت حل مسأله مطرح شده باشد. گسترش شرایط فعلی طرح

ها و لوایح تأثیر بسزایی تواند در افزایش کیفیت طرحگری میپیوست ارزیابی تاثیروت بالقوه تنظیم
رف همین موضوع داشته باشد؛ البته در صورتی که ابزاری برای ضمانت اجرای آن تعبیه شود. ص

که پیشنهاد دهندگان طرح یا الیحه ملزم شوند درباره تعریف مسأله، قلمروی آن، علل به وجود 
برای رسیدگی به آن،  حلها، قوانین و مقررات مربوط به آن، ارائة چند راهآورندۀ آن، سیاست

مالی اجرای آن و شناسایی ذینفعان طرح یا الیحه و نظرات آنان نسبت به آن، مقتضیات اداری و 
ها و چگونگی سنجش اثربخشی آن بنویسند، فارغ از کیفیت محتوای آن به بهبود کیفیت طرح

ها و اطالعات آوری دادهلوایح کمک خواهد کرد؛ زیرا موارد فوق، اقالمی هستند که بدون جمع
ح را به ارتقاء کیفیت ها و لوایتواند پیشنهاد دهندگان طرحقابل ارائه نیستند. در این میان، آنچه می

تواند باب محتوای پیوست ارزیابی تأثیرات بالقوه آنها ترغیب کند، انتشار عمومی آنهاست که می
های عمومی باز کند. در دولت و مجلس امکانات الزم مباحثه درباره محتوای آن را در رسانه

ها، در خصوص طرح  1ها و لوایح وجود دارد.برای تهیه پیوست ارزیابی تأثیرات بالقوۀ طرح
های نمایندگی برای توانند مشاور داشته باشند و از محل وجه هزینهنمایندگان بجز اینکه می

های توانند از مرکز پژوهشبرداری کنند، میسفارش پیوست ارزیابی تأثیرات به پژوهشگران بهره
ها بایستی هنگام ارائة گاهمجلس بخواهند چنین پیوستی را برای آنها تهیه کند. درباره لوایح، دست

پیشنهاد الیحه، پیوست ارزیابی تأثیرات آن را تهیه کنند. در صورتی که پیشنهاد آنها در جریان 
های دولت تغییر کرد، دفتر هیئت دولت با همکاری ایشان بایستی اصالحات بررسی در کمیسیون

توانند تهیة پیوست ارزیابی ه تنها میها نالزم را در پیوست ارزیابی تأثیرات به عمل بیاورد. دستگاه
های توانند تهیة آن را به پژوهشکدهتأثیرات را به پژوهشگران بیرونی سفارش دهند، بلکه می

وابسته به خود واگذار کنند. دفتر هیئت دولت نیز گرچه به لحاظ نیروی انسانی امکان اصالح 
نامه داخلی مجلس را به نحوی اصالح کرد که توان آیینپیوست ارزیابی تأثیرات را ندارد، اما می
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دستگاه پیشنهاد دهنده موظف باشد همکاری الزم را با دفتر هیئت دولت در این باره به عمل 
ها و لوایح به ارائه رسد موثرترین عامل برای واداشتن پیشنهاد دهندگان طرحآورد. به نظر می

ها و لوایح به ارائة پیوست مذکور و رحپیوست ارزیابی تأثیرات، مشروط کردن اعالم وصول ط
تواند در یک فرصت سه روزه توسط معاونت قوانین های آن است. این امر میپاسخ به پرسش

بررسی شود و گزارش آن مبنای اعالم وصول طرح و الیحه یا عودت آن برای رفع نواقص باشد. 
ر هیئت دولت نشان داده است، در دفت  1شود همچنانکه تجربة استقرار سامانه تصمیمتأکید می

و ضرورتاً بایستی   2ارائة داوطلبانة پیوست ارزیابی تأثیرات، عمدتاً عدم ارائه آن را به دنبال دارد
آور برای آن تعبیه شود. موکول کردن بررسی صحت پیوست ارزیابی تأثیرات به سازو کاری الزام

و صنفی و حتی روابط عادی میان کمیسیون اصلی نیز راهگشا نیست؛ زیرا فشارهای سیاسی 
گیری طرف تصمیمافراد مانع از آن خواهد شد که کمیسیون اصلی بتواند به صورت مستقل و بی

 ها و لوایح در شکل زیر نشان داده شده است.نماید. فرایند پیشنهادی اعالم وصول طرح
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 شدن پیوست ارزیابی تأثیرات.ها و لوایح برای الزامی فرایند پیشنهادی اعالم وصول طرح - 1شکل 

 

 

الیحه به هیئت رئیسه مجلس/ ارائه طرح

الیحه پیوست ارزیابی تأثیرات ندارد/ طرح

/  الیحه به نمایندگان/ عودت طرح
دولت

الیحه پیوست ارزیابی تأثیرات دارد/ طرح

الیحه و پیوست ارزیابی تأثیرات به / ارجاع طرح
معاونت قوانین مجلس

بررسی شکلی رعایت انجام ارزیابی تأثیرات و 
بررسی حقوقی انشاء احکام و داشتن احکام 

مرتبط در معاونت قوانین

الیحه و پیوست ارزیابی / طرح
تأثیرات آن اشکال           

حقوقی دارد-شکلی

ارائه گزارش به هیئت 
رئیسه مجلس مبنی بر

وجود نواقص

/  الیحه به نمایندگان/ ارجاع طرح
دولت برای رفع نواقص و ارائه مجدد 

به هیئت رئیسه

الیحه و پیوست ارزیابی تأثیرات آن / طرح
حقوقی ندارد-اشکال شکلی

ارائه گزارش به هیئت 
رئیسه مجلس مبنی بر

نبود نواقص

الیحه و/ اعالم وصول طرح
آغاز فرایند بررسی
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صویب پیشارزیابی تأثیرات بالقوه تنظیم  نویس لوایح و گری و فرایند موجود ت

 ها در هیئت دولتنامهتصویب

ها در هیئت نامهنویس لوایح و تصویببه فرایند بررسی پیش 1نامه داخلی هیئت دولتدر آیین
، جمهورمنحصراً از طرف رئیسها نامهتصویبنویس لوایح و پیش دولت پرداخته شده است.

شود. آنها به تشخیص می جمهور ارسالجمهور و وزرا برای معاون اول رئیسمعاونان رئیس
رسیدگی به موضوعات یابند. می جنبه عادی، فوری، یا دو فوریتیجمهور یا معاون اول وی، رئیس

موضوعات عادی پس از مالحظه معاون  - الف :شودبر حسب نوع آنها به ترتیب زیر انجام می
شود. دفتر هیئت اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیئت دولت ارجاع می

دهد جمهور قرار مییسئدولت، پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاون حقوقی ر
ماید. پیشنهاد مذکور همراه تا نظرات خویش را کتباً ظرف یک هفته به دفتر هیئت دولت ارسال ن

جمهور به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف یسئبا نظر معاون حقوقی ر
موضوعات فوری پس از مالحظه و دستور  - ب روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 20

حقوقی معاون اول در خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیئت دولت، همزمان برای معاونت 
شود. معاونت حقوقی و امور جمهوری و کمیسیون مربوط ارسال میو امور مجلس ریاست

فرستد و کمیسیون پس از دریافت ساعت به کمیسیون مربوط می 48مجلس، نظر خود را ظرف 
کند. میآنها رسیدگی به نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها، 

و فوریتی پس از مالحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تائید دو فوریتی موضوعات د - ج
ساعت قبل از تشکیل جلسة هیئت وزیران  24از طریق دفتر هیئت دولت، حتی االمکان  ،بودن آن

گیرد تا جمهور قرار میدر اختیار رئیس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس
پیشنهاد  - د اولین جلسة هیئت وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند.به هنگام طرح پیشنهاد در 

 هیئت دولت در هنگام تشکیل هر یک از جلسات قابل طرح است. ةآنی با تشخیص رئیس جلس
ها وزارتخانه سایرپیشنهادی با وظایف مستقیم  ةنامکه موضوع الیحه و یا تصویب در صورتی

و یا بار مالی  اشدکشور مرتبط و یا قانوناً موکول به موافقت آنها ب برنامه و بودجهیا سازمان 
های مذکور را کسب و نظر وزارتخانه یا سازمان ،دفتر هیئت دولت حسب مورد ،داشته باشد

هایی که دستگاه نماید.ی ذیربط مطرح میهامربوط در کمیسیون یا کمیسیون نویسپیشهمراه با 
ید دربارۀ موضوعات عادی حداکثر ظرف دو هفته و در خصوص شود بااز آنها استعالم می

                                                           
ئت دولت از  - 1 عاون اول رئیس جمهور، وزراهی عاون امور، رئیس جمهور، م عاون امور حقوقی رییس جمهور، م مجلس  ،م

سازمان  ستخدامی، ، برنامه و بودجهرییس جمهور، معاون اجرائی رئیس جمهور، رییس  سازمان اداری و ا سرئیرئیس  ازمان س 
 شود. جمهور یا معاون اول وی تشکیل میبه ریاست رئیس صدا و سیما، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت
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های اساسی و نامهموضوعات فوری ظرف یک هفته اعالم نظر نمایند. در مورد لوایح و تصویب
ید دفتر هیئت دولت به دو برابر افزایش أیبیشتر باشد، زمان مقرر با ت یمهم که نیاز به فرصت

جمهور ارسال لت مقرر با امضاء وزیر یا معاون رئیسها ظرف مهچنانچه نظر دستگاه یابد.می
شود و پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون مربوط ارسال نشود، این امر به عنوان موافقت تلقی می

گیرد که مورد بحث قرار میاتی دبیر کمیسیون موظف است برای هر یک از موضوع گردد.می
رد استعالم، نظر معاونت حقوقی و امور های موگزارشی شامل خالصه مطلب، نظرات دستگاه

های فرعی که مطابق نظر جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی ارائه شده در کمیسیونمجلس رئیس
کمیسیون اصلی و به مسئولیت دبیر کمیسیون تشکیل شده است، تهیه و در جلسه کمیسیون 

های دائمی و ونیدر کمیستوانند هنگام بررسی پیشنهادشان مطرح نماید. اعضاء هیئت دولت می
الزم بدانند موظف به شرکت  ذکورهای می حضور یابند و در مواردی که کمیسیونوویژه با حق ر

ها باید هر یک از اعضاء هیئت دولت را که پیشنهاد یا موضوع دستور هستند. همچنین کمیسیون
سیون و عدم در صورت دعوت کمی شود به کمیسیون دعوت کنند.وظایف آنها مربوط می هب

شود و کمیسیون از لحاظ بررسی درکمیسیون قطعی تلقی می ةشدگان، مصوبحضور دعوت
 در خاتمه، رئیسهیئت دولت مطرح نماید.  ةتواند نظرات خود را در جلسپیشنهاددهنده فقط می

ن نظر کمیسیو آید.مل میبه ع گیریروی آن مورد در و نمایدمی اعالم را مذاکرات نتیجة کمیسیون
ی اکثریت وشود. رهمراه با امضاء موافق یا مخالف اعضای کمیسیون در صورتجلسه درج می

تصمیمات کمیسیون شامل موارد تصویب، عدم تصویب  اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است.
یا مسکوت ماندن موضوعات باید در جلسة هیئت دولت مطرح گردد و هیئت وزیران دربارۀ آن 

یا نائب رئیس یا یکی از اعضاء کمیسیون گزارش  رئیس کمیسیونه این ترتیب که اظهارنظر کند. ب
، پیشنهاد دهنده دالیل و ضرورت در صورت نیازپس از توضیح،  دهد.را توضیح می کمیسیون

کند. در مورد موضوعات عادی، پس از اظهار نظر سه موافق و سه بیان می تصویب پیشنهاد را
که پیشنهاد موافقی نداشته باشد، مخالفان و اگر مخالفی  در صورتی شود.گیری میمخالف روی

توانند اظهارنظر کنند. چنانچه به تشخیص نداشته باشد، موافقین بنا به تشخیص رئیس جلسه می
اعضاء هیئت دولت نیز ضرورت داشته باشد، مذاکرات تا اعالم  سایررئیس جلسه اظهار نظر 

گیری هیئت دولت، دفتر هیئت دولت بعد از تصمیم یابد.یکفایت آن از طرف رئیس، ادامه م
بر اساس نظر هیئت دولت را بر عهده  هانامهنویس لوایح و تصویبپیشنهایی تنظیم و تدوین 

نویس لوایح و دهد هیچ شرطی برای ارائة پیشنهاد پیشدارد. همچنانکه فرایند فوق نشان می
نویس ارسال نمایند. توانند هر متنی را به عنوان پیشمیها ها وجود ندارد و دستگاهنامهتصویب

های پیشنهاد ایشان نیاز به ارائة مقدمه یا گزارش توجیهی ندارد و الزاماً بایستی دربارۀ آن از دستگاه
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هایی نویس، نتیجة این امر ارجاع پیش 1شود. همچنانکه مشاهدات نشان داده استدیگر استعالم 
نامه یا الیحه را ندارند. ست که حداقل شرایط الزم برای تبدیل به تصویببه دفتر هیئت دولت ا

گذرد، شفاهی، ها نیز همانند آنچه در مجلس مینامهنویس لوایح و تصویبفرایند بررسی پیش
هایی مبتالست ، به همان آسیب 2مدار است و از این رو، بر اساس مشاهداتمحور و جلسهمباحثه

در مجلس دچار آن است. فراتر از آن، فرایند ارائة پیشنهاد فوری، دوفوریتی که فرایند رسیدگی 
ای است که همان بررسی ناکافی پیشنهادهای عادی نیز در مورد و آنی در هیئت وزیران به گونه

گیرد؛ بویژه دربارۀ پیشنهادهای آنی که حتی استعالم از معاونت حقوقی و سازمان آنها صورت نمی
-گیرد و پیشنهاد در جلسة هیئت دولت ارائه و دربارۀ آن تصمیمه نیز صورت نمیبرنامه و بودج

شود. نکتة قابل تأمل اینکه تعداد این پیشنهادها معموالً از تعداد پیشنهادهای عادی گیری می
. بررسی پیشنهادهای فوری، دوفوریتی و آنی  3مطروحه در جلسات هیئت دولت بیشتر است

ف آنهاست. پایش اجرای مصوبات برخاسته از چنین پیشنهادهایی نیز نشان دهندۀ کیفیت ضعی
گردد دهد اجرای آنها معموالً با مشکالتی مواجه است که به ضعف متن مصوبه باز مینشان می

های پایش مصوبات هیئت وزیران در سامانة اطالعات داخلی دفتر هیئت دولت( )نک. گزارش
ها و لوایح با محوریت نامهنویس تصویبشرایطی برای ارائة پیشبه این ترتیب، در اینجا نیز تعبیه 

تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت نامه میالزام به ارائة پیوست ارزیابی تأثیرات الیحه یا تصویب
ها نامهنویس لوایح و تصویبپیشنهادهای ارسالی ایفا کند. نکتة قابل تأمل آنکه تجربة بررسی پیش

های ها و لوایح و حضور در کمیسیونهای دولت مشابه تجربه بررسی طرحنو حضور در کمیسیو
مجلس است. در هر دو جا، جدل بر استدالل غلبه دارد و روابط میان افراد و مالحظات اقتصاد 

های دولت گذارد. به همین دلیل، کمیسیونگیری تأثیر میسازی و تصمیمسیاسی بر نحوۀ تصمیم
شوند و بررسی های مختلف میان افراد حاضر در آنجا تبدیل میبستاندهو مجلس به محلی برای ب

ای با هیجان مطرح گیرد. در هر دو معموالً ادعاهای بدون پشتوانهکارشناسی در حاشیه قرار می
شوند که پایه و اساس متقنی ندارند و صرفاً در صورت اصرار بر ارائة مستندات است که پوچ می

طرف گردد. البته مواردی اندک نیز وجود دارد که استدالل کارشناسی و بیبودن آنها آشکار می
شود. تبدیل این فرهنگ شفاهی مبهم به فرهنگی مستند و شفاف سازی میجریان غالب بر تصمیم

ها و لوایح پیشنهاد شد نیاز به الزامی شدن پیوست ارزیابی تأثیرات دارد. همچنانکه برای طرح
ها نیز نامهنویس تصویبوط به ارائة پیوست ارزیابی تأثیرات شود؛ برای پیشاعالم وصول آنها من

                                                           
 .1398تا  1393های ها به دفتر هیئت دولت طی سالمشاهدات مستقیم از پیشنهادهای ارسالی دستگاه - 1
 .1395های دولت در سال مشاهدات مستقیم از کمیسیون - 2
های الرسی صورت گرفته از تعداد پیشنهادهای عادی و فوری، دوفوریتی و آنی مصوب در جلسات هیئت دولت طی سبر - 3

 . 1398تا  1397
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جمهور، منوط به ارائة پیوست ارزیابی الزم است قرار گرفتن پیشنهاد در کارتابل معاون اول رئیس
های نویس باشد و بررسی شکلی پاسخ به پرسشتأثیرات از سوی دستگاه ارسال کنندۀ پیش

دفتر معاون اول صورت گیرد. حتی دربارۀ پیشنهادهای آنی، ضرورت دارد  ارزیابی تأثیرات در
پیوست ارزیابی تأثیرات به همراه پیشنهاد در جلسة هیئت دولت مطرح شود. باید توجه داشت 

گیری نباید به معنای کنار گذاشتن بررسی کارشناسی باشد، بلکه ضرورت فوریت داشتن تصمیم
هایی العاده و استفاده از روشکارشناسان، ساعات کاری فوق دارد بررسی کارشناسی با بسیج

 همچون ارزیابی سریع همراه باشد.

 های سیاستیتوصیه

های متعددی به دنبال داشته که گیری در کشور آسیبسازی و تصمیمفرایند معیوب تصمیم
سیاسی به دلیل توان به تشدید و انباشتگی مشکالت و تهدید مشروعیت نظام از مهمترین آنها می

گیری نه ضعف کارآمدی آن اشاره کرد. الزامی شدن پیوست ارزیابی تأثیرات در مراجع تصمیم
شود، بلکه به دلیل شفافیت و استنادمحوری که ایجاد تنها به افزایش کیفیت تصمیمات منجر می

ری منافع شخصی کند. پیگیای از موانع برخاسته از اقتصاد سیاسی نیز کمک میکند به رفع پارهمی
گیری با ضرورت یافتن ارائة شواهد و مستندات سازی و تصمیمو دستگاهی در فرایند تصمیم

ناپذیر بودن صرف زمان برای تهیة پیوست مذکور از ارائة شود و اجتنابمکتوب محدود می
کند. از آنجا که پیوست ارزیابی گری و جوسازی جلوگیری میپیشنهادهای متکی به هوچی

باشد، چرخة منظمی برای اخذ بازخورد یرات شامل برنامة پایش و ارزیابی ]پسینی[ نیز میتأث
های بعدی را فراهم گیریدهد که اطالعات الزم برای تصمیماجرا و آثار و نتایج آن شکل می

گیری بهتر در اجرای سیاست/ قانون/ مقرره مورد کند. از این اطالعات نه تنها برای تصمیممی
شود، بلکه بر حسب ضرورت برای اصالح و متوقف کردن آن و اتخاذ برداری میهرهنظر ب

شود. فرایندی که در نوشتار حاضر برای تعبیه پیوست ارزیابی تصمیمات جدید نیز  استفاده می
ها پیشنهاد شد برای سایر مراجع نامهنویس لوایح و تصویبها، لوایح و پیشتأثیرات بالقوۀ طرح

نیز کاربرد دارد. آنچه اهمیت دارد منوط کردن رسیدگی به پیشنهاد به داشتن پیوست  گیریتصمیم
الخطاب دانستن ارزیابی تأثیرات، در نظر گرفتن نهادی برای بررسی شکلی رعایت تهیة آن و فصل

گزارش بررسی شکلی برای آغاز رسیدگی به پیشنهاد یا عودت آن به پیشنهاد دهنده است. با 
ها و لوایح در مجلس ه در این مقاله، به طور مشخص به فرایند رسیدگی به طرحتوجه به اینک

ها در دفتر هیئت دولت پرداخته شد، اصالحاتی نامهنویس لوایح و تصویبشورای اسالمی و پیش
 شود.نامة داخلی هیئت دولت به شرح ذیل پیشنهاد مینامة داخلی مجلس و آییندر قانون آیین
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 نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمیپیشنهادی در قانون آییناصالحات  -الف

 به شرح ذیل اصالح شود: 127مادۀ  -1

های قانونی با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به طرح -127مادۀ 
ها باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده، موادی متناسب شود. طرحرئیس جلسه تسلیم می

اصل موضوع و عنوان طرح داشته باشند و دارای پیوست ارزیابی تأثیرات طرح مشتمل بر با 
ها و پیوست آنها قبل از اعالم وصول برای مکرر  باشند. این طرح 127گانة موضوع مادۀ موارد ده

شوند. معاونت قوانین مجلس حداکثر سه روز کاری بررسی به معاونت قوانین مجلس ارسال می
تا پیوست ارزیابی تأثیرات طرح را از حیث تکمیل بودن موارد ده گانه موضوع مادۀ  فرصت دارد

قابل فهم  شفافیت، مکرر  و احکام طرح را از حیث انشاء حقوقی صحیح، نگارش درست، 127
بودن، عدم ابهام و اجمال و تناسب با اصل موضوع و عنوان بررسی کند و گزارش آن را به هیئت 

گیرد و در همان جلسه دربارۀ گزارش در دستور اولین جلسة مجلس قرار می رئیسه دهد. این
شود. در صورتی که گزارش گیری میاعالم وصول یا عودت آن به نمایندگان طراح تصمیم

معاونت قوانین ناظر به رعایت موارد فوق باشد، طرح با ذکر عنوان آن توسط رئیس جلسه یا 
گردد. این های مربوط ارسال میدر همان جلسه به کمیسیون یکی از دبیران اعالم وصول شده و

ای از آن توسط رئیس ربط چاپ و توزیع و نسخههای ذیها پس از ارجاع به کمیسیونطرح
گردد. در صورتی که گزارش معاونت قوانین حاکی از برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می

دهد تا نسبت مایندگان طراح طرح عودت میرئیس جلسه طرح را به ن نقص موارد فوق باشد،
به رفع نواقص اقدام کرده و نسخة تکمیل شده را به معاونت قوانین مجلس ارائه دهند. مجدداً 
معاونت قوانین سه روز کاری برای بررسی طرح و پیوست ارزیابی تأثیرات آن فرصت دارد و 

رف کنند. هنگامی که گزارش معاونت دهد تا نواقص را برطگزارش خود را به نمایندگان طراح می
قوانین مجلس دال بر رفع نواقص طرح و پیوست ارزیابی تأثیرات آن باشد توسط معاونت قوانین 

های برای هیئت رئیسة مجلس ارسال و در اولین جلسة مجلس اعالم وصول و برای کمیسیون
 شود.مربوط ارسال می

پیوست ارزیابی تأثیرات آن، به ارزیابی  معاونت قوانین مجلس در بررسی طرح و -1تبصرۀ 
 کند.کیفیت محتوای آن ورود نمی
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 مکرر به شرح ذیل افزوده شود:  127مادۀ  -

وارد نمایندگان طراح طرح مکلفند در پیوست ارزیابی تأثیرات طرح، م -مکرر  127مادۀ 
 گانة ذیل را رعایت کنند:ده
 عنوان طرح به طور دقیق ذکر شود. -1

ای که طرح در صدد رسیدگی به آن است شرح داده شود. در این قسمت، نیازی که مساله -2
هایی که درگیر ها و سازمانتبدیل به مسأله شده است، عوامل به وجود آورندۀ مسأله، افراد، گروه

مسأله هستند، دالیل تشدید مسأله در طول زمان و تبعات تداوم وضع موجود در صورت عدم 
 شود.ن بیان میرسیدگی به آ

 دالیل ضرورت قانونگذاری برای رسیدگی به مسأله بیان شود. -3

شود با اجرای طرح حاصل شود به طور شفاف و در صورت بینی مینتایج و آثاری که پیش -4
 امکان به طور کمّی بیان شود.

شده و دالیل برای رسیدگی به مساله وضع یا اجرا  هایی که قبالًقوانین، مقررات و سیاست -5
 ناکافی بودن هر کدام از آنها برای پاسخگویی به مساله بیان شود.

 بیان شود. حداقل دو راهکار باید ذکر شود. لهأبه مس یدگیرس یبالقوه برا راهکارهای -6

محیطی و اداری هر کدام از راهکارهای بالقوه از زیستتاثیرات کلیدی اقتصادی، اجتماعی،  -7
 بینی شود.یا نظر کارشناسی پیش طریق فنون علمی و

 دالیل انتخاب راهکاری که طرح بر اساس آن تنظیم شده است بیان شود. -8

 بینی شود.مقتضیات مالی، اداری و هماهنگی اجرای طرح پیش -9

های گیری و دستگاهبازۀ زمانی گزارش های پایش و ارزیابی تحقق اهداف طرح،شاخص -10
 اصلی بررسی کنندۀ طرح در مجلس تعیین شود. گزارش دهنده به کمیسیون

اگر طرح در پاسخ به مسائل فرعی متعدد ارائه شده، درباره هر یک از مسائل آن  -1تبصرۀ 
 ( به صورت جداگانه تهیه شود.10( تا )2باید بندهای )

های مجلس کتبًا توانند از مرکز پژوهشنمایندگان پیشنهاد دهنده طرح می -2تبصرۀ 
کنند نسبت به تهیة گزارش پیوست ارزیابی تأثیرات طرح اقدام نماید. در این صورت، درخواست 

ها موظف خواهد بود ظرف حداکثر شش ماه گزارش ارزیابی تأثیرات طرح را تهیه مرکز پژوهش
 کند.

 به شرح ذیل اصالح شود: 131مادۀ  -3

 شود، باید:لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می -131مادۀ 
 دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. -1
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 دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان الیحه باشد. -2

 دارای پیوست ارزیابی تأثیرات الیحه باشد. -3

دولت مکلف است پیوست ارزیابی تأثیرات الیحه را همانند پیوست ارزیابی  -1تبصرۀ 
شود. ند؛ در غیر این صورت، الیحه اعالم وصول نمیمکرر تهیه ک 127تأثیرات طرح موضوع مادۀ 

اجرایی پیشنهاد دهندۀ الیحه به هیئت دولت موظف است پیوست ارزیابی  به این منظور، دستگاه
نویس الیحه به دفتر هیئت دولت ارسال کند. در تأثیرات الیحه را تهیه کرده و همراه با پیش

ییر کرد، دفتر هیئت دولت موظف است با نویس الیحه در هیئت دولت تغصورتی که پیش
های اجرایی اصالحات الزم را در پیوست ارزیابی تأثیرات الیحه اعمال کرده و همکاری دستگاه

 آن را به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.
باشد و معاونت قوانین مجلس وظایفی ها مینحوۀ اعالم وصول لوایح همانند طرح -2تبصرۀ 

ها و پیوست ارزیابی تأثیرات آنها بر عهده دارد در خصوص لوایح و سی طرحکه در قبال برر
 پیوست ارزیابی تأثیرات آنها نیز انجام خواهد داد.

 به شرح ذیل اصالح شود: 135مادۀ  -4

شود به انضمام پیوست ارزیابی ها و لوایحی که تقدیم مجلس میتصویر کلیه طرح -135مادۀ 
سایت رسمی مجلس شورای اسالمی در اختیار عموم قرار انتشار در وبتأثیرات آنها از طریق 

 گیرد.می
 شود:به شرح ذیل اصالح می 136مادۀ  -5

ها که باید دارای عنوان و مواد متناسب و های مصوب شورای عالی استانطرح -136مادۀ 
. وصول این شودپیوست ارزیابی تأثیرات باشد، مستقیماً یا توسط دولت به مجلس تقدیم می

ها بعد از گزارش معاونت قوانین مبنی بر رعایت پیوست ارزیابی تأثیرات، توسط رئیس طرح
ربط ارجاع و سپس چاپ و های ذیجلسه یا یکی از دبیران اعالم و برای بررسی به کمیسیون

 ای از آن نیز برای هیئت وزیران به منظور دفاع از مواضع خودبین نمایندگان توزیع و نسخه
 شود.ارسال می

ها موظف است پیوست ارزیابی تأثیرات الیحه را دبیرخانة شورای عالی استان -1تبصرۀ 
مکرر تهیه کرده و حسب مورد به مجلس  127همانند پیوست ارزیابی تأثیرات طرح موضوع مادۀ 

 شورای اسالمی یا دفتر هیئت دولت ارسال کند.
ها و نیز تقاضای استرداد آنها مشابه این طرحنحوۀ اعالم وصول و رسیدگی به  -2تبصرۀ 

 لوایح دولت خواهد بود.
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 نامۀ داخلی هیئت دولتاصالحات پیشنهادی در آیین -ب

 به شرح ذیل اصالح شود: 15مادۀ  -1

هایی که مورد بحث قرار دبیر کمیسیون موظف است برای هر یک از موضوع -15 ۀماد
خالصة پیوست ارزیابی تأثیرات پیشنهاد، ، پیشنهاد محورهای کلیدیگیرد گزارشی شامل می

جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی یسئن حقوقی رهای مورد استعالم، نظر معاونظرات دستگاه
لیت دبیر کمیسیون وئهای فرعی را )که مطابق نظر کمیسیون اصلی به مسشده در کمیسیون هئارا

 .نماید کمیسیون مطرح ةتشکیل شده است( تهیه و در جلس
 به شرح ذیل اصالح شود: 22مادۀ  -2

لت مطرح شوند ها و نهایتاً در هیأت دوات کمیسیونتوانند در جلسموضوعاتی می - 22 ۀماد
منحصرًا مکرر بوده و  22گانة موضوع مادۀ دارای پیوست ارزیابی تأثیرات مشتمل بر موارد دهکه 

جمهور ارسال شده یسئاول ر زرا برای معاونوجمهور و یسئنان رجمهور و معاویسئاز طرف ر
عادی، فوری، یا دو فوریتی داشته باشد، تشخیص نهایی  ةباشد. این موضوعات ممکن است جنب

 .ستاول اوجمهور یا معاون یسئامر با ر
در صورتی که پیشنهاد پیوست ارزیابی تأثیرات نداشته باشد به دستگاه پیشنهاد  -1تبصرۀ 

 گردد.میدهنده عودت 
گانة موضوع دفتر معاون اول، پیوست ارزیابی تأثیرات را از لحاظ رعایت موارد ده -2تبصرۀ 

کند و در صورت کامل بودن، آن را برای اخذ دستور معاون اول در مکرر بررسی می 22مادۀ 
دهد. در صورت داشتن نواقص، پیشنهاد توسط مسئول دفتر معاون اول به کارتابل وی قرار می

 شود.  دستگاه پیشنهاد دهنده برای رفع نواقص عودت داده می
 مکرر به شرح ذیل اضافه شود: 22مادۀ  -3

دستگاه ارسال کننده پیشنهاد برای معاون اول مکلف است در پیوست ارزیابی  –مکرر  22مادۀ 
 گانه ذیل را رعایت کند:تأثیرات پیشنهاد، موارد دۀ

 کر شود.عنوان پیشنهاد به طور دقیق ذ -1

ای که پیشنهاد در صدد رسیدگی به آن است شرح داده شود. در این قسمت، نیازی که مساله -2
هایی که درگیر ها و سازمانتبدیل به مسأله شده است، عوامل به وجود آورندۀ مسأله، افراد، گروه

عدم مسأله هستند، دالیل تشدید مسأله در طول زمان و تبعات تداوم وضع موجود در صورت 
 شود.رسیدگی به آن بیان می

 دالیل ضرورت مداخلة هیئت دولت برای رسیدگی به مسأله بیان شود. -3
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شود با اجرای پیشنهاد حاصل شود به طور شفاف و در صورت بینی مینتایج و آثاری که پیش -4
 امکان به طور کمّی بیان شود.

ه و دالیل ی به مسأله وضع یا اجرا شدبرای رسیدگ هایی که قبالًقوانین، مقررات و سیاست -5
 ناکافی بودن هر کدام از آنها برای پاسخگویی به مسأله بیان شود.

 شود. بیان شود. حداقل دو راهکار باید ذکر لهأبه مس یدگیرس یبالقوه برا راهکارهای -6

قوه از محیطی و اداری هر کدام از راهکارهای بالزیستتأثیرات کلیدی اقتصادی، اجتماعی،  -7
 بینی شود.طریق فنون علمی و یا نظر کارشناسی پیش

 دالیل انتخاب راهکاری که پیشنهاد بر اساس آن تنظیم شده است بیان شود. -8

 بینی شود.مقتضیات مالی، اداری و هماهنگی اجرای پیشنهاد پیش -9
های و دستگاهگیری بازۀ زمانی گزارش های پایش و ارزیابی تحقق اهداف پیشنهاد،شاخص -10

 گزارش دهنده به هیئت دولت تعیین شود.

اگر پیشنهاد در پاسخ به مسائل فرعی متعدد ارائه شده، دربارۀ هر یک از مسائل  -1تبصرۀ 
 ( به صورت جداگانه تهیه شود.10( تا )2آن باید بندهای )

 اضافه شود: 24یک تبصره به شرح ذیل به مادۀ  -4
پیشنهاد دهنده موظف است خالصة پیوست ارزیابی  در خصوص پیشنهاد آنی، -تبصره

تأثیرات پیشنهاد را به همراه پیشنهاد در هیئت دولت مطرح نماید. متن کامل ارزیابی تأثیرات 
  شود.پیشنهاد در سامانه اطالعاتی دفتر هیئت دولت ثبت می

گری وۀ تنظیمدر خاتمه، باید توجه داشت در کشور ما دولت و مجلس با ارزیابی تأثیرات بالق
های مجلس پیشتاز انتشار کتاب در این زمینه بیگانه نیستند. از لحاظ ترویج متون، مرکز پژوهش

جمهوری نیز آثاری در این (. معاونت حقوقی ریاستSee: Zarshkan Abed: 2008بوده است )
(. اخیرًا Faryadi, 2009; evaluation of effects of regulations, 2013زمینه منتشر کرده است )

نیز در دفتر هیئت دولت، توسعة سامانة تصمیم به تعبیة پیوست گزارش توجیهی که حداقِل 
های پیوست ارزیابی تأثیرات را داشته باشد اجرا شده است. راهنمایی برای تهیة این پرسش
به دلیل  ها آموزش اولیه داده شد. اما( و به کلیة دستگاهSee: Azadani, 2016ها تهیه )گزارش

ها به ارسال گزارش توجیهی یا دست کم در نظر گرفتن مشوق برای آنها، این عدم الزام دستگاه
امر تحقق نیافت و عمالً در رویة سنتی ارائه و بررسی پیشنهادها تغییری رخ نداد. بنابراین، 

 آور برای چنین اصالحاتی فراهم شود.ضرورت دارد قواعد الزام
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