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  غیردولتی عمومی های سازمان اتمؤسس در دولت دخالت حدود
 

 دهمرده صادق

 حمَق ارشذ کبرشٌبسی

 

 چکیده

 تضویي ٍ سبالر هزدم ّبی ًظبم ّبی شبخصِ اسجولِ عوَهی همبهبت ٍ ّب سبسهبى ثِ ًسجت لبًَى حبکویت ٍ لضبيی ًظبرت

 هصبدر اس يكی عٌَاى ثِ ًیش غیزدٍلتی عوَهی ًْبدّبی ٍ سسبتهؤ .آيٌذ هی شوبر ثِ جبهعِ افزاد اجتوبعی ٍ فزدی حمَق کٌٌذٓ

ٍ  اجتوبعی اهَر هختلف ّبی رصحٌِد هعتٌبثِ جبيگبّی دارای عوَهی لذرت اس ًبشی التذارات ثزخَرداری اس ثب کِ عوَهی اهَر

 در هؤثزی اثشار تَاًذ هی ؤسسبته گًَِ ايي ثز لضبيی ًظبرت .ثبشٌذ ًوی هستثٌی اهز ايي اس اًذ گزديذُ جبهعِ عوَهی اهَر ادارُ

 چٌیي تحمك ثزای آيذ. شوبر ثِ هؤسسبت ايي ثب ثزخَرد در حمَق افزاد تضویي ٍ هشثَر هؤسسبت پذيزی هسئَلیت ٍ پبسخگَيی

ثب  لیكي .ثبشذ هی ضزٍريبت اس هؤسسبت ايي حمَلی ًظبم خصَص در آى ثٌیبديي ٍ هعیبرّبی لبًَى حبکویت ٍجَد ّذفی

 اسبسی ضعف اس هشثَر خصَص هؤسسبت ايي در کِ شَد هی هشبّذُ هؤسسبت ايي ثِ ًسجت لبًَى حبکویت ّبی هؤلفِ ثزرسی

 را غیزدٍلتیٍ ًْبدّبی عوَهی  هؤسسبت ، لبًًَگذار9966لبًَى هحبسجبت عوَهی هصَة سبل  5در هبدُ  .ثبشٌذ هی ثزخَردار

 اجبسُ ثب کِ ّستٌذ هشخصی سبسهبًی ٍاحذّبی" :غیزدٍلتیَر، هؤسسبت عوَهی هذک هبدُ اسبس ثز کِ است کزدُ تعزيف

. عالٍُ ثز ايي تعزيف، در لبًَى "شَد هی يب ٍ شذُ تشكیل دارد عوَهی جٌجِ کِ خذهبتی ٍ ٍظبيف اًجبم هٌظَر ثِ لبًَى

ٍ ًْبدّبی عوَهی  هؤسسبتتعزيف  ثِ تصَيت رسیذُ است ًیش ثِ 9946هذيزيت خذهبت کشَری کِ در سبل 

ثِ  غیزدٍلتیٍ ًْبدّبی عوَهی  هؤسسبت، کشَری خذهبت هذيزيت لبًَى 9 هبدُ هَجت ثِ کِ است شذُ ختِپزدا غیزدٍلتی

ٍاحذ سبسهبًی هشخصی است کِ دارای استمالل حمَلی است ٍ ثب تصَيت هجلس شَرای اسالهی "ايي صَرت تعزيف شذُ اًذ: 

تبهیي هی گزدد ٍ عْذُ دار ٍظبيف ٍ  غیزدٍلتی هٌبثعدرصذ ثَدجِ سبالًِ آى اس هحل  55ٍ ثیش اس  شَد هیايجبد شذُ يب 

ٍ  هؤسسبتهبّیت  ، يكی اس هْن تزيي ارکبى هزثَط ثِشَد هی. ّوبًگًَِ کِ هالحظِ "دارد عوَهی خذهبتی است کِ جٌجِ

، ّوچٌیي ٍ شَد هی تبهیي غیزدٍلتی ِ سبالًِ آًْب تَسظ هٌبثعثَدج اس ًیوی اس ثیش کِ است آى غیزدٍلتیًْبدّبی عوَهی 

هَسسِ يب ًْبد عوَهی " عٌَاى ،ًْبد يب هَسسِ يک کِ است لبًَى هجَس ثب تٌْب ٍ شًَذ هی ايجبد لبًَى هَجت ثِ هؤسسبت ايي

 . يبثذ هی را "غیزدٍلتی
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