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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 گزارش كميسيون تلفيق در مورد اليحه برنامه ششم 

 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 (81تا  79)قسمت دوم ـ مواد 

 (100تا  82)قسمت سوم ـ مواد 

 

 

 

   

    

 

 مقدمه

( بررسي شده است. 100( تا )79مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم درباره مواد )در اين گزارش 

نظرات اصالحي درباره برخي از مهمترين مواد در ستوني مجزا در قالب حذف كل، حذف جزء و يا برگشت 

 به اليحه و اعمال برخي پيشنهادهاي اصالحي بيان شده است.

شود كه اقتصاد و جامعه ايران در وضعيتي زماني مطرح ميهاي مربوط به برنامه ششم توسعه در بحث 

هاي آينده كشور با ظرافت، دقت كند كه حركتبسيار حساس قرار گرفته است. اين وضعيت ايجاب مي

هاي از دست رفته هاي موجود به تهديد مبدل نشود و فرصتو عمق بيشتري برگزيده شود تا فرصت

به  1395ا توجه به تقديم اليحه برنامه ششم توسعه در مردادماه گذشته، تا حد زيادي جبران گردد. ب

ها، مجلس دهم و تشكيل كميسيون تلفيق برنامه و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي در كميسيون

 نهايتاً مصوبه آن كميسيون جهت ارائه به صحن علني مجلس آماده شده است.

عنوان يك مرحله اساسي در فرآيند تصويب برنامه تواند بهواكاوي مصوبه كميسيون تلفيق برنامه مي 

ششم و تبيين مشكالت كشور و شناسايي ساختارهاي معيوبي كه خود موجب ايجاد يا تداوم مشكالت 

حساب آيد. با توجه به آنكه انتظارات متعددي از برنامه ششم توسعه وجود دارد الزم اند، بهمذكور شده

صويب برنامه به نكات اساسي و مهم ذيل بيش از پيش توجه كافي است تا در اين مرحله از فرآيند ت

 صورت پذيرد:

ي حاكميت هاحلاي فراتر از رويكردها و نگاه قوه مجريه به مسائل باشد و راهبرنامه برنامه ششم،ـ 

اجتماعي و سياسي را دربرداشته و زمينه مواجهه خردورزانه با تحوالت  براي مديريت مسائل اقتصادي،

 المللي را فراهم كند،بين

هاي كلي اقتصاد سازي اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي راهبردي و مقاومترميم وابستگيـ 

 مقاومتي،

ايجاد نهادهاي مشوق رشد و »سازي براي اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طريق زمينهـ 

 ،«وداصالح تدريجي نهادهاي موج»و « توسعه اقتصادي و سياسي
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دهد هايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرض خطر قرار مياهميت دادن به مسائل و بحرانـ 

و ارائه راهكار براي آنها، ازجمله محدود شدن منابع حياتي مانند آب، وضعيت ناهنجار استفاده از منابع 

محوري در محدود شدن عدالت، ها و فعاالن اقتصاديوري در فعاليتانرژي، امنيت جدي كارآيي و بهره

 هاي فسادزا و ... ،زندگي اقتصادي، وجود زمينه

تغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي به اهداف برنامه ضروري است. بدون شك با ـ 

بندي است؛ بيان نحوه توجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور نيازمند اولويت

سازگاري بين آنها ازجمله وظايف دولت است. راهبرد اصلي براي جبران كمبود ها و اثبات تانتخاب اولوي

وكار، اي از اقدامات مانند بهبود محيط كسبمنابع، افزايش كارآيي منابع در دسترس از طريق مجموعه

ه نحو هاي عمراني توسط دولت،هاي مالياتي و بانكي، نحوه گزينش و اجراي طرحاصالح نظام

هاي دولتي از محل منابع داخلي و ... در مجموع اصالحات ساختاري و نهادي است گذاري شركتسرمايه

 هاي كشور فراهم شود.تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت

با توجه به روند تدوين و تقديم لوايح پيرامون برنامه ششم توسعه، فرآيندهاي بررسي و ـ 

بر دقت نظر كافي از جلس دهم با عنايت به روندهاي پيشين عالوهدادهاي حاصله، ضروري است مبرون

جهت تطبيق مصوبه كميسيون با اسناد باالدستي در راستاي شفافيت و تسهيل روند توسعه كشور، 

 هاي اساسي را بيش از پيش مد نظر قرار دهد.اولويت
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

  -(79)ماده 

دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام  (الف

 دهد:

اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت براساس  .1

 اين سند انجام و هيچ اقدامي خارج از آن صورت نگيرد.

 

 

براساس تخصص با ها بندي معلمان و استقرار نظام پرداختتهيه نظام رتبه .2

بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني بر نظام رتبهها و عملكرد رقابتي مبتنيايستگيش

 براساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور 

 

 

ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد  .3

و نظارت بر آن  هاي مصوب و هدايتدار اجراي سياستسرمايه اجتماعي و انساني عهده

 اجراييهاي دستگاه سعه همكاريعنوان امر حاكميتي با توهب

 

 ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور.هآموزي بتوسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش .4

  اي دارد يا از حيث اينكه ماهيت برنامه «الف»حكم بند

 خير، قابل خدشه است.

  كلي برنامه هاي سياست «75»مطابقت با بند  «1»بند

 ششم

، موجب افزايش كيفيت آموزشياجراي مفاد سند تحول 

بخشي به نظم، ارتقاي سطح امر آموزش و پرورش

 . وزارتخانه خواهد شدهاي فعاليت

  سند تحول... 12-1و  11-3مطابقت با راهكار  «2»بند 

 در ميان كاركنان دولتها براي ايجاد تعادل در پرداخت ،

بندي موجب رسد. اجراي نظام رتبهمي نظرضروري به

اجراي اين بند . افزايش رضايت شغلي فرهنگيان خواهد شد

 مستلزم اصالح قانون مديريت خدمات كشوري است.

كلي ايجاد تحول در هاي در سياست اين بند عيناً-«3»بند 

بنابراين بند مزبور . نظام آموزش و پرورش قيد شده است

 اين بند را. نبوده و يك سياست كلي استاي برنامه اساساً

 .اقدامي براي تحقق يك برنامه در نظر گرفت تواننمي

  شود.ميتأمين  (101)اهداف اين بند در ماده  -«4»بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3حذف بند 

 
سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه موظفند به منظور ارتقاء كيفيت  (ب

نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول 
  و مطابقت با هدف عملياتي  «5-6»با بند قسمت اول

 .دارد مطابقت سند تحول در آموزش و پرورش 11

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت تأمين  هاي استخدامي وبرنامه، رديف

ياد شده براي جذب هاي دانشگاه ظرفيت جذب دانشجو درقوانين و ضوابط مربوطه و 

 دانشجو معلمان در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

 شود تا جذب معلم روشمند شده و مي اين بند موجب

، استخدام حق براي نيروهاي متفرقه. بيابدسازوكار درستي 

بار مطالبات  نظام آموزش و پرورش را از. كندنمي ايجاد

سازد. به ارتقاي كيفيت مي آسوده، غيرموجه براي استخدام

  كند.مي نيروي انساني كمك

 

سازماني هاي درون و برونبه ظرفيت وزارت آموزش و پرورش مكلف است با اتكا (ج

هاي به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امكانات مورد نياز، اتحاديه انجمننسبت 

براساس ضوابطي كه با  آموزيدانش سازمان -آموزيدانش بسيج -آموزاندانش اسالمي

 رسد اقدام نمايد.مي وزيرانهيئت  پيشنهاد وزارت به تصويب

گيرد با محدوديت مي كار صورتدر حال حاضر نيز اين

نساني آموزش پرورش مكلف ساختن آن منطقي نيروي ا

سازماني در اختيار دستگاه  ظرفيت برونضمناً نيست.

 .نيست

 حذف 

 

باشد ساز ميحمايتي از خيرين مدرسههاي دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست (د

تمام خيرين هاي نيمههاي تحقق يافته آنان را جهت تكميل پروژهو بايد معادل كمك

 در بودجه سنواتي منظور نمايد. 

اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط اجرايي  نامهآيين - تبصره

 .رسدوزيران ميهيئت  آموزش و پرورش تهيه و به تصويب وزارت

  قانون برنامه پنجم  (22)تنفيذ تبصره ماده  ،«د»بند

 . توسعه است

  مغاير با  «هـ»و  «د»در بندهاي « پروژه»استفاده از واژه

 قانون اساسي است.پانزدهم اصل 

 موافق

 

سازي مدارس و فضاهاي پرورشي منظور افزايش ايمني و مقاومدولت مكلف است به (هـ

دالر از محل حساب و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه ميليارد 

( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 1) ماده «ب» ذخيره ارزي موضوع بند

( و يا معادل ريالي آن از منابع عمومي در بودجه سنواتي اختصاص 2) مقررات مالي دولت

تمام يمهنهاي دهد و با اولويت مناطق محروم و مرزي كشور هزينه شود. اولويت با پروژه

 بدني است كه بايد تا پايان سال دوم برنامه به اتمام برسد.شي، پرورشي و تربيتآموز

 است در صورتي كه  توسعه هارم و پنجمادامه برنامه چ

 اعتباري وجود داشته باشد مفيد است.

  مغاير با  «هـ»و  «د»در بندهاي « پروژه»استفاده از واژه

 قانون اساسي است. پانزدهماصل 

  شود حذفتبصره غيرعملياتي است. 

 

  موافق

 

 

  19»جهت تطابق كامل با بند» 

هاي كلي برنامه ششم، سياست

با »شود كه عبارت پيشنهاد مي
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

( از %1) در صورت عدم تحقق منابع اين بند دولت مجاز است يك درصد -تبصره

هاي دولتي را كسر و پس از واريز به خزانه و براي تحقق اين و بانكها هاي شركتهزينه

 بند اختصاص دهد.

اولويت مناطق محروم و مرزي 

با اولويت مناطق كمتر »به « كشور

يافته و به ويژه مناطق توسعه

 تغيير يابد.« مرزي كشور

 حذف تبصره 

 

هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز  (و

ورزشي هاي ها، سالنروزي، كتابخانهشبانههاي فضاهاي آموزش و پرورش، خوابگاه

ريزي و توسعه وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چارچوب مصوب شوراي برنامه

عنوان به شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشورمي استان انجام

 شود.مي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب

اين ماده ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه با ي اجراي نامهيينآ -تبصره

 همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب

 رسد.مي وزيرانهيئت 

تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي جهت  موجب

 منابع مالي جهت توسعه و تكميل فضاهاي آموزشيتأمين 

 شود. مي

 

 موافق

 

 آموزي پس از واريز به خزانهها و هداياي مردمي به سازمان دانشكليه درآمدها، كمك (ز

گردد. وزارت آموزش و مي عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوببه

هاي پرورشي در مدارس هزينه پرورش موظف است مبالغ واريزي را فقط براي فعاليت

 نمايد.

 موافق 

 

79 
هاي برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترويج دولت موظف است در طول سال (ح

هاي ايراني اسالمي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي ارزش

 و مرزي در اختيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.

 نظارت اي نيست و قابليت برنامهو  ستا عملياتييرغ

 .ندارد

 حذف

 در صورت عدم حذف :



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 «19»در جهت تطابق كامل با بند 

هاي كلي برنامه ششم، سياست

با »شود كه عبارت پيشنهاد مي

اولويت مناطق محروم و مرزي 

طق كمتر با اولويت منا»به « كشور

ويژه مناطق يافته و بهتوسعه

 تغيير يابد.« مرزي كشور

 

رابطه متقابل  يمتنظ ي،وربهره يشافزا يان،بنتحقق اقتصاد دانش منظوربه - (80)ماده 

نقش مردم  يشو افزا الملليينو تعامالت فعال ب يو اشتغال، گسترش همكار يلتحص

 كشور: يو فناور يعلم يريتدر مد

كشور  يهادانشگاه ينو رقابت ب يعلم يمنظور ارتقابه شوديبه دولت اجازه داده م (الف

با  يواحدها و شعب آموزش عال يجادبرنامه نسبت به ا يدر ط الملليينبو تعامالت 

و  يو فن يو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه و الملليينمعتبر ب يهامشاركت دانشگاه

 يتعامالت ارز يلمشترک، تسه گذارييه. نحوه سرمايدنما دامدر داخل كشور اق ياحرفه

 سازمان و يشنهادكه با پ ياجرائ نامهييندر آ يانو دانشجو يعلمهيئت  يو تردد اعضا

 .مشخص خواهد شد رسد،يم يرانوزهيئت  يببه تصو يربطذ ياجرائهاي دستگاه

هاي با توجه به شرايط همكاري« الف»در مورد بند 

المللي در حال حاضر، اجازه به دولت براي افزايش بين

نتايج تواند المللي در عرضه آموزش عالي ميتعامالت بين

 مثبتي به دنبال داشته باشد.

 

 موافق

 

 يندستگاه در قوان يلكه ذ يمجازند عالوه بر اعتبارات پژوهش ياجرائهاي دستگاه (ب

جز فصل ب ايينه( از اعتبارات هز2%انه منظور شده است، حداقل دو درصد )يبودجه سال

 يخود را برا اييهسرما هاييي( از اعتبارات تملك دارا2%و حداقل دو درصد ) 6و  1

بند حداكثر دوماه  ينا ياجرائ نامهييناختصاص دهند. آ يفناور توسعهو  يامور پژوهش

در شرايط فعلي و لزوم توجه همه « ب»در مورد بند 

تحقيقات و پژوهش در جهت حركت به سمت  ها بهدستگاه

عالوه براين  تواند قابل قبول باشد.بنيان مياقتصاد دانش

هاي كلي اف سياستتوان در راستاي اهدمي اين حكم را

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 يو همكار يو فناور يقاتقانون توسط سازمان و وزارت علوم، تحق ينپس از ابالغ ا

مراكز آموزش عالي،  .رسديم يرانوزهيئت  يبو به تصو يهته ربطيذهاي دستگاه

هاي دولتي كه از اعتبارات ي اعم از دولتي و غيردولتي و شركتپژوهشي و فناور

كنند موظفند تحقيقاتي كشور)توسعه علوم فناوري يا اعتبارات پژوهشي( استفاده مي

هاي تحقيقاتي تعيين شده در نقشه ها و اولويتاين اعتبارات را براساس سياستگذاري

 و فناوري استفاده نمايند. جامع علمي كشور، با نظر شوراي عالي علوم تحقيقات

سازي، در ابعاد اسالميها دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاه -تبصره

بومي سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات و اصالحات در امور مربوط به 

هاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولويت و كتابها سرفصل

 قرار دهد. 

اول منطقه  دستيابي به رتبه»بر مبني برنامه ششم توسعه

هاي كلي علم و فناوري و سياست« ...در علم و فناوري و

 4افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل » برمبني

و ساير ....«  1404توليد ناخالص داخلي تا پايان سال  درصد

 اسناد باالدستي قلمداد كرد.

 

اجتناب از  ي،نوآور ينظام مل يوربهره يشمنظور افزاموظفند به ياجرائهاي دستگاه (ج

 يهادر انجام پروژه يتشفاف يجادو انتشار اطالعات و ا يتكرار يهاپژوهش ياجرا

حاصل از  يدستاوردها يسازو تجاري يريكارگو با هدف شناسايي و به يقاتيتحق

و  هانامهيانو پا يو فناور يپژوهش يهاپروژه ،هاحپژوهش و توسعه، فهرست طر

و  يقاتثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحق« سمات»خود را در سامانه  يهارساله

مورد  يقانون، سازوكار اجرائ ينا يبسال از تاريخ تصو يكموظفند ظرف مدت  يفناور

 برسانند.  يرانوزهيئت  يبو به تصو يهرا ته يازن

 يو دارا يدفاع يتي،امن يتها با موضوععمل در خصوص اطالعات و داده نحوه -تبصره

مصوب  -يدولت ياسناد محرمانه و سر يموضوع قانون مجازات انتشار و افشا ي،بندطبقه

 تيريسامانه مد»صورت بايد عنوان كامل سامانه به 

 ذكر شود.« )سمات( يقاتياطالعات تحق

 هاي حقوقي مشخصي مصوبات هيئت وزيران داراي قالب

مندرج در ذيل اين بند، « سازوكار اجراي»است؛ لذا عبارت 

 تغيير يابد.« نامه اجراييآيين»بايد به 

 زي ايراد دارد كه پردااين بند از حيث عبارت ذيل

 اصالح روبرو اعمال شود. شودپيشنهاد مي

  اوالً  يبندطبقه يدرخصوص اطالعات دارا، «ج»در بند

طرز نگاهداري »نامه ، آيين1354مصوب  نامهنييعنوان آ

بندي و نحوه مشخص اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه

 با اصالح موافق

ترتيب زير شود بهپيشنهاد مي

 اصالح شود:

اجرايي اين بند، ظرف  نامهآيين»

سال از تاريخ تصويب اين يك

قانون، با پيشنهاد وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري و سازمان 

برنامه و بودجه كشور، به تصويب 

 «.خواهد رسيدهيئت وزيران 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

با همكاري ستاد كل  كه اينامهييندر آ -1354مصوب  -آن ياجرائ نامهيينو آ -1353

 .شوديم ينمع رسد،يم يرانوزهيئت  يببه تصو نيروهاي مسلح تهيه و

 

و  1/10/1354مصوب « اتنمودن نوع اسناد و اطالع

 آن است. ياصالحات بعد

با عنايت به تصويب قانون تدوين و تنقيح قوانين و  ثانياً

بر مقررات كشور و رويكرد نظام تقنيني كشور مبني

قوانين و مقررات با موضوع مشابه و  بيجلوگيري از تصو

اصل بر تجميع و اصالح قوانين و مقررات  تورم آنها، زين

لذا اولويت با اصالح و تكميل قانون و مقرره موجود است. 

 نامه جديد.است نه تصويب آيين موجود

ذكر است به  انيشا ديجد نامهنييآ بيدرباره تصو ثالثاً

مجازات انتشار و افشاي اسناد »( قانون 1موجب ماده )

اسناد  29/11/1353مصوب « محرمانه و سري دولتي

دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح 

هاي مذكور در اين قانون باشد. خاص اداري سازمان

 ياسناد سر يطرز نگاهدار» نامهنيآي وجببه م نيهمچن

و نحوه مشخص نمودن  يبندو طبقه يمحرمانه دولتو 

 يمحرمانه اسناد يلياسناد خ« نمونه نوع اسناد و اطالعات

ها را آنها نظام امور سازمان رمجازيغ يهستند كه افشا

آنها را ناممكن كند و اسناد  يوظايف اساس يمختل و اجرا

آنها  رمجازيغ يگردد كه افشااطالق مي يمحرمانه به اسناد

با مصالح  ايسازمان شود  كي يجب اختالل امور داخلمو
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

بندي باشد. در نتيجه، اساساً طبقه ريآن سازمان مغا يادار

اسناد محرمانه هر دستگاه بايد منطبق با موازين و اقتضائات 

 همان دستگاه و توسط مسئولين آن تهيه شود.

اين ماده؛ به منظور هماهنگي و جلوگيري « ج»در مورد بند 

كرد كاري نحوه هزينههاي تكراري و موازيوهشاز پژ

اعتبارات بايد مطابق روال تعيين شده در جديدترين مصوبه 

( قانون الحاق 56مجلس در اين خصوص يعني ماده )

( 2موادري به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت )

 ( باشد. 1393)

قانون الحاق برخي مواد به  (56)اين بند در قياس با ماده 

( از امتيازاتي 2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

در ارتباط با اعتبارات اختصاص يافته به پژوهش برخوردار 

 است: 

اليحه احكام  (17)ماده « 4»با ثبت اطالعات موضوع بند 

نظارت شوراي عالي عتف بر حوزه  .1در سامانه سمات 

يابد و اين در راستاي بهبود مي پژوهش و فناوري كشور

ال يكي از مثبراي  اهداف و وظايف قانوني اين شوراست.

هاي تحقيقاتي است كه ذاري طرحوظايف اين شورا اولويتگ

 شود. اين اقدام باعث تقويت اين اولويتگذاري مي

جويي اقتصادي و زماني به لحاظ عدم انجام صرفه .2
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

كنترل بيشتر بر  .3 شودمي هاي تكراري را موجبپروژه

را  تحقيقاتي به منظور كنترل تقلب علميهاي پروژه

هاي كلي برنامه همچنين با سياست. 4 سازدمي امكانپذير

درموضوع  هاي كلي علم و فناوريششم توسعه و سياست

ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي، پژوهشي و 

كارآمد آمار استقرار نظام جامع و فناوري جامع و كارآمد و 

 .منطبق و همسو است و اطالعات كشور

شناساندن و تكريم  منظورموظفند به موضوع اين قانون ياجرائهاي دستگاه يتمام (د

 يمكشور و تكر يو هنر يفرهنگ ي،از نخبگان علم يتحما مفاخر و مشاهير ايران و

 توسعه كشور، يآنان برا يتاز توان و ظرف منديمذكور و بهره يهاحوزه يشكسوتانپ

كشور در امور  يخود را منطبق با سند راهبرد ياتيعمل هايبرنامه سال،يكمدت  يط

 اجرا برنامه به مرحله يو از سال دوم اجرا هيهتبا هماهنگي بنياد ملي نخبگان نخبگان، 

انه عملكرد اين بند را به كميسيون يبنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سال درآورند.

 اسالمي ارائه نمايد.آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي 

شده و بيني پيش با توجه به ظرفيتي كه در بنياد نخبگان

كاري و ناهماهنگي، جهت جلوگيري از همپوشاني، موازي

عملياتي با هماهنگي اين بنياد تهيه هاي بهتر است برنامه

دهي منظم به مجلس شوند همچنين بنياد مكلف به گزارش

 باشد.

 

 موافق

وابسته و تابعه  يهاو شركت يردولتيغ يعموم يو نهادها يدولت يهاشركت يهكل (هـ

 يهااز پژوهش يتمنظور حماموظفند به يو بازنشستگ يمهب يهاصندوق يبه استثنا

معادل  برنامه يكلهاي سياست يدر اجرا ي،پژوهش و نوآور سازييمحور و تجارألهمس

مصرف در امور  يسال قبل خود را برا تقسيماز سود قابل  (3%حداقل سه درصد )

 . يندانه منظور نمايدر بودجه سال يو توسعه فناور يقاتيتحق

 تقسيم، قابل سود از «درصد 3 حداقل» به اختصاص تكليف

نظر به اينكه سود قابل تقسيم درخصوص . است ابهام داراي

داران غيردولتي ها و اشخاصي كه داراي سهامشركت

دهد، دار را تحت تأثير قرار ميهستند، حقوق افراد سهام

اين امر ماهيت تقنيني دارد و بايد ميزان )حداكثر( سود 

شود، توسط قابل تقسيمي كه بايد در امور تحقيقاتي صرف 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 ياجرائهاي دستگاه يسازمان و با همكار يشنهادبند به پ ينا ياجرائ نامهيينآ - تبصره

 .رسديم يرانوزهيئت  يبو به تصو يهته ربطيذ

 

مقنن تعيين شود واال مغاير با اصل هشتادوپنجم قانون 

هاي دستگاه از كه هر كدام نيست اساسي است. معلوم

 جهت اعتبار تخصيص به مكلف ميزان چه تا بند اين موضوع

نامه اجرايي هستند و اين امر تقنيني به آيين بند اجراي اين

 حذف «داقلح» واژه بايد يا لذا اين بند محول شده است.

 گردد. مشخص نيز حكم اين سقف يا و شود

و صادرات  يدتول يشو افزا يانبندر اقتصاد دانش يشتازيمنظور پدولت مجاز است به (و

توسعه و انتشار  يبرا ي،اقتصاد مقاومت يكلهاي سياست يانبنمحصوالت و خدمات دانش

 يهااز پژوهش يمال يتنسبت به حما يانبندانش يهااز شركت يتو حما يفناور

و  يو فناور يپژوهش ي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاه تقاضامحور مشترک با

حداقل پنجاه  ينكهدر موارد ناظر به حل مشكالت كشور، مشروط به ا يهعلم يهاحوزه

و تعهد كرده باشد،  ينبردار تأمبهره ياآن را كارفرما و  هايينه( از هز%51و يك درصد )

 .ينداقدام نما

( برنامه پنجم 17ماده ) «الف»در واقع تنفيذ بند « و»ند ب

گيري و آغاز به كار دبيرخانه است. با توجه به شكل

هاي تقاضامحور در معاونت پژوهش و فناوري وزارت طرح

هاي برنامه پنجم و نتايج قابل قبول اين علوم در طول سال

از  حكم قانوني طي برنامه قبلي و نياز كشور به حمايت

 هاي تقاضامحور، وجود اين حكم قانوني مثبت ارزيابيطرح

  شود.مي

 موافق

 صدر شود عبارتمي پيشنهاد 

 به نگارشي، ايراد دليلبه «و»بند 

 :گردد اصالح زير نحو

 كليهاي سياست اجراي در»

 منظور به مقاومتي، اقتصاد

 و بنياندانش اقتصاد در پيشتازي

 صادرات و توليد افزايش

 بنيان،دانش خدمات و محصوالت

 ...«است  مکلف دولت

 يارتقا بنيان،وري دانشبراي گسترش بهره موضوع اين قانوناجرايي  هايدستگاه (ز

هاي شركت تمهيدات الزم را جهت تسهيل مشاركت هاي ايرانيسطح فناوري در شركت

المللي فراهم آورند. فعاالن اقتصادي كشور در زنجيره توليد بينبنيان و فناور و دانش

 ابهام دارند.« تمهيدات الزم»اصطالح 

المللي هاي بينبا توجه به شرايط همكاري« ز»در مورد بند 

هاي دستگاه برداري بيشتردر حال حاضر و لزوم بهره

هاي موجود و در عين حال تقو.يت اجرايي از فرصت

 فقموا



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

12 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

« الملليارتقاي مشاركت فعاالن اقتصادي در زنجيره توليد بين»سازمان مكلف است طرح 

 وزيران، عملياتي نمايد.هيئت  تدوين و پس از تصويب برنامهرا حداكثر تا پايان سال اول 

المللي با رويكرد ارتقاي يادگيري و سرريز هاي بينهمكاري

 شود.مي فناوري، اين حكم قانوني مثبت در كل ارزيابي

موريت جهاد دانشگاهي در نقشه علمي كشور و أسازمان مكلف است در راستاي م (ح

نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و هاي برداري از توانمنديبهره

با هماهنگي ساير مراجع ها دانشگاه التحصيالنفناوري، آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ

 انجام دهد.هاي الزم را ريزيذيربط برنامه

بيني پيش عدم با توجه به واست كلي  ومبهم ، ايغيربرنامه

 الزم است حذف شود. اعتبارات مورد نياز

ها و وظايف مشخصي دارد كه موريتأجهاد دانشگاهي م

بايد مطابق آن عمل كند. مكلف كردن سازمان به 

هاي جهاد دانشگاهي در برداري از ظرفيتبهره

روشني ندارد و استناد به مصوبه ستاد ها توجيه ريزيبرنامه

رسد. اين بند راهبري نقشه جامع نيز الزام آور به نظر نمي

به  دهد و صرفاًنمي قانوني خاصي را پوشش پيشنهادي خأل

 شود.مي افزايش حجم قانون برنامه ششم منجر

 حذف

فناوري، مالكيت اجرايي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست هاي دستگاه (ط

سسات ؤو مها فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چارچوب قرارداد با دانشگاه

سسات ياد شده ؤو مها دانشگاه پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به

 واگذار نمايند.

( برنامه پنجم است 17ماده )« و»بند  «2»اين بند تنفيذ تبصره 

ثير مثبتي در تقويت ارتباط صنعت أتواند تمي و با توجه به اينكه

 شود.مي و دانشگاه دارد مثبت ارزيابي
 اي دارد يا خير، قابل خدشه است.از حيث اينكه ماهيت برنامه لكن

 موافق

 والمللي بين معتبرهاي دانشگاه شود با همكاريمي به دانشگاه پيام نور اجازه داده (ي

هاي آموزش جهت ارائه الملليايجاد قطب )هاب( بينداخل نسبت به هاي دانشگاه

 دور اقدام نمايد.)الكترونيكي(، نيمه حضوري، باز و از راهمجازي

اوال موضوع از جمله اختيارات قانوني وزارت علوم 

تحقيقات و فناوري است و نياز به مصوبه مجلس ندارد 

 در اساسنامهالمللي بين ثانياً در حالي كه ايجاد واحدهاي

نشده است، پرداختن مجلس به اصالح بيني پيش دانشگاه

اساسنامه دانشگاه از طريق ارائه يك حكم قانوني وهن 

 حذف



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

مجلس شوراي اسالمي است و به اين دليل حذف مورد 

 شود.مي پيشنهاد

80 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان  (ک

زيرمجموعه آموزش و پرورش كه به وزارت اي فني و حرفههاي التدريس آموزشكدهحق

 اند، تا سال دوم برنامه اقدام نمايد.مذكور انتقال يافته

چيست؟ آيا « ساماندهي»مشخص نيست كه منظور از  -

 شود يا خير؟شامل استخدام نيز مي

باشد. مي طذيربهاي جزء وظايف ذاتي وزارتخانه

ابهام  نظير ساماندهيها واژهو برخي است اي غيربرنامه

 .در اين خصوص قانون دائمي وجود دارد ضمناً، دارد

 حذف

( و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان %25پنج درصد )وشهريه دانشجويان جانباز بيست (ل

شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( 

 شود.ميتأمين  از محل اعتبارات رديف مستقل توسط سازمانو سازمان بهزيستي 

 موافق است. قانون برنامه پنجم (20)ماده  «ک»تنفيذ بند 

81 

  –(81)ماده 

بنيان در داخل كشور با مشاركت هاي دانشسيس شركتأدولت مكلف است از ت (الف

ساخت، شركتهاي خارجي صاحب صالحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، 

دستي نفت انرژي شامل باالدستي و پايينهاي نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه

منظور افزايش اي تسهيالت الزم در اين زمينه بهو گاز و تبديل نيروگاهي و اعط

 ي اقتصاد كشور حمايت نمايد.زايدرون

منعقد د هايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداشركت -تبصره

گذاران سهم متخصصين و سرمايه %50حداقل  بنيان بانمايند بايد شركتي دانشمي

ايراني در داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق زايشگري فناوري در 

 گذر تغييرات زمان بومي گردد.

 موافق 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________________________________ 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

دولتي با قدمت بيش از سسات آموزش عالي و پژوهشي ؤها، مها، پژوهشگاهدانشگاه (ب

مازاد بنيان به ميزان درآمد هاي دانشسال موظفند با اولويت صنعت و ايجاد شركت 10

 شرح زير كسب درآمد نمايند:اي بهبر اعتبارات هزينه

ارج از صنعتي خهاي دانشگاه و %12صنعتي مستقر در تهران حداقل هاي دانشگاه .1

 .%10تهران حداقل به ميزان 

سسات آموزش عالي و پژوهشي مستقر در تهران ؤها، مها، پژوهشگاهير دانشگاهسا .2

 .%7و خارج از تهران حداقل  %10حداقل 

 (43)بنيان در ماده هاي دانشايجاد و مشاركت در شركت

تعيين  (2)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 تكليف شده است. 

 

 موافق

مهارتي در نظام آموزشي كشور با هاي آموزش دولت موظف است به منظور افزايش سهم (ج

بنيان در برنامه از طريق بازنگري و اصالح رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش

سبت به و مراكز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نها دانشگاه ساختار نظام اداري

يزات آموزشي در نظام آموزشي كشور اقدام نمايد و تجهاي حرفهوفنيافزايش سهم دانشگاه 

 روز نمايد.اي را بهفني و حرفههاي ها و دانشكدهها، آموزشكدههنرستان

مهارتي صحيح است اما هاي آموزش اصل بحث پرداختن به

قانون برنامه پنجم  20ماده « ب»بند  مغايرت با

توسعه هاي احكام برنامهاليحه دائمي شدن  1توسعه.)ماده 

 .كه مورد تاييد شوراي نگهبان نيز هست( دارد

 

 حذف جزء

از طريق  »پيشنهاد حذف عبارت 

بازنگري و اصالح ساختار نظام 

و مراكز آموزش ها دانشگاه اداري

 شود.مي داده «عالي

پرورش با اي وزارت آموزش و حرفههاي فنيها و آموزشكدهاز ابتداي برنامه دانشكده (د

ها و تعهدات و ييكليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارا

 گردد.ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق ميوليتئمس

و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي  تحقيقاتوزارت علوم، 

 ها اقدام نمايد.ها و آموزشكدهانشجو در اين دانشكدهناپيوسته به پذيرش د

اي است كه در سال هاي فني حرفهها و آموزشكدهو انتقال، دانشكده انتزاعمبناي  -تبصره

 اند.فعال بوده يا مجوز داشته 1389-1388تحصيلي 

، اين حكم توسعه است قانون برنامه پنجم (23)تكرار ماده 

اجرايي و عملياتي شده  توسعهپنجم در طي اجراي برنامه 

 است.

 حذف 



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي دولت موظف است به (هـ

ها به ها بهبود و شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمكيارانه

درمان و علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، هاي صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه

اعتبار مورد نياز يارانه تأمين  وبيني پيش آموزش پزشكي از ابتداي برنامه، نسبت به

غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي عالوه بر اعتبارات فعلي اقدام و اين اعتبارات 

هاي صندوق صورت متمركز در اختيارك به دانشجويان كم بضاعت مالي بهرا براي كم

مكلفند تا پايان برنامه بخشي ها صندوق مذكور قرار دهد.هاي وزارتخانه رفاه دانشجويان

از يارانه مزبور را با تسهيالت بدون بهره و بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از 

براي پرداخت مجدد ها صندوق بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب درآمد اختصاصي

 رسد.مي به دانشجويان به مصرف

 صورت هو ب رات مورد نظر در شرايط كنوني مستقيماًاعتبا

و اجراي اين  گيردمي قرارها دانشگاه غير متمركز در اختيار

 موجب تمركزگرايي نشود. باشد كه اي گونهحكم بايد به

 شود تصريح شود كه يارانه غذاي دانشجويي پيشنهاد مي

مربوط به يرد و يارانه گقرار ها دانشگاه مستقيماً در اختيار

 صورت متمركز در اختياربضاعت بهدانشجويان كم

 قرار گيرد.  رفاه دانشجويانهاي صندوق

 

 

 

اجرايي موضوع اين قانون هاي دستگاه از درآمد مشمول ماليات كاركنان درصد25/0 (و

باشند تحت عنوان ماليات بر مي ديپلم و باالتر(كه داراي تحصيالت دانشگاهي) فوق

 كسر و با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور به حساب تمركز درآمد اختصاصيآموزش 

رفاه دانشجويان نزد خزانه واريز نمايد. مسئوليت شناسايي، تشخيص، هاي صندوق

 مطالبه و وصول ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است.

تصويب اين قانون به پيشنهاد ماه پس از  6اجرايي اين ماده حداكثر تا نامه آيين -تبصره

 –علوم، تحقيقات و فناوري هاي مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه

 محترم وزيران خواهد رسيد.هيئت  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب

  است.اصالح قانون دائمي 

  مشخص « اين قانون»ر از عبارتوو منظبوده نامفهوم

 نيست.

  و  وهي خاص گرفته شودرآموزش نبايد صرفا از گهزينه

 باشد.نمي مشخصنيز مصارف در عين حال 

 

 

 

 حذف 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

82 

ثر نظام آموزش عالي كشور در توليد، ؤحضور ممنظور دولت موظف است به -(82)ماده 

المللي و برقراري توازن و توسعه و نشر علم و فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين

را  3و  2و  1ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول 

 اجرايي نمايند.

 11جدول 
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

 8/1 5/1 2/1 1 8/0 درصد دانشجويان خارجيسهم 

 45 8/44 6/44 3/44 2/44 درصد سهم دانشجويان غيردولتي

وقت وزارت علوم، علمي تمامهيئت  نسبت دانشجو به

 اجرايي )حضوري(هاي دستگاه تحقيقات و فناوري و
 20 20 22 24 25 نفر

وقت وزارت بهداشت، علمي تمامهيئت  نسبت دانشجو به

 و آموزش پزشكي )حضوري( درمان
 10 10 10 11 11 نفر

هاي دانشگاه علمي تمام وقتهيئت  نسبت دانشجو به

 غيردولتي
 43 45 47 50 53 نفر

هيئت  وقت استاديار به باال به كلعلمي تمامهيئت  نسبت

وابسته به وزارت علوم، هاي دانشگاه وقت درعلمي تمام

 تحقيقات و فناوري )حضوري(

 92 91 90 89 88 نفر

هيئت  وقت استاديار به باال به كلعلمي تمامهيئت  نسبت

وابسته به وزارت هاي دانشگاه علمي تمام وقت در

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نفر )حضوري(

 93 92 91 89 87 نفر

 

 

 

 

 با توجه به:

 -3 برنامهكردن قابل نظارت  .2اهداف برنامه كردن ي كمّ.1

ذكر شده  پشتيبان اليحه برنامهجداول مذكور در اسناد 

 بود. همچنين اين جداول با توجه به مصوبه كميسيون

كميسيون ، تلفيق در جلسه مشترک نمايندگان دولت

ييد و تصويب أمورد تها آموزش و تحقيقات و مركز پژوهش

 اين ماده مورد موافقت است. قرار گرفت

 

هاي كمي در حوزه علم و فناوري براي وجود شاخص

 .ابي مستمر پيشرفت برنامه توسعه ضروري استارزي

 

 موافق



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

17 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 12جدول 
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

 4300000 4320000 4380000 4461000 4544000 نفر تعداد دانشجو

 54 54 7/53 0/53 9/51 درصد سال( 18-24نرخ ناخالص ثبت نام )جمعيت 

 4223000 4225000 4314000 4405000 4498000 نفر تعداد دانشجويان داخلي

 23 22 21 20 19 درصد سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان

سهم دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل 

 دانشجويان

 30 30 28 26 24 درصد

مهارتي تا هاي آموزش سهم

 پايان برنامه در نظام

رسمي آموزش هاي آموزش

 متوسطه و آموزش عالي

 آموزش و پرورش

 

 50 47 43 40 38 درصد

 30 27 24 22 20 درصد آموزش عالي

 387000 370000 362600 339800 318400 نفر تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به كل دانشجويان

 143000 135000 129000 117000 106000 نفر تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي گروه علوم پايه

 10 9 8 7 6 عدد دانشگاه برتر آسيا 100در زمره هاي دانشگاه تعداد

 16 13 10 8 6 عدد كشورهاي دانشگاه تعداد شعب خارجي

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

18 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

 12 12 13 14 15 رتبه رتبه توليد كمي مقاالت در دنيا

 40 41 41 42 42 رتبه شاخص هرش در جهان

سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از 

 توليد ناخالص 
 5/1 35/1 23/1 15/1 1/1 درصد

تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در 

 الملليمراجع بين

تعداد 

 اختراع
34 39 43 47 50 

درصد محصوالت با فناوري متوسط به باال از كل 

 محصوالت صنعتي
 50 48 45 42 39 درصد

سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد 

 ناخالص داخلي
 5 2/4 4/3 5/2 5/1 درصد

رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از كل 

 صادرات در منطقه
 3 3 4 5 6 رتبه

 به تعداد اعضاي SCOPUSانه مقاالت يسرانه سال

 علمي تمام وقتهيئت 
 95/0 85/0 79/0 72/0 64/0 نفر/مقاله

درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجي از 

 كل
 35 33 30 27 25 درصد

 2600 2510 2290 2092 1910 نفر تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت

استنادي جهان  تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه

 (ISCاسالم )
 به ميزان دوبرابر وضع فعلي در پايان برنامه

المللي بين تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه

 علم و داراي ضريب تأثير
45 50 55 60 65 70 

 

83 

 ارتباطات و فناوري اطالعات  – 13بخش 

 -(83)ماده 

شود نسبت به افزايش ظرفيت به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي (الف

ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات سنجشي و  30ترافيك پهناي باند به

وابسته هاي دستگاه توسعه خدمات و كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات از طريق

 «منطقه باند پهناي بازار از مناسب سهم كسب»عبارت 

داراي ابهام است و كميسيون تلفيق متن اصالحي خود را 

براي فراگير كردن حكم  براي رفع ابهام مذكور، ثانياً اوالً

اين بند به كاربردهاي ديگر فناوري اطالعات و ثالثاً براي 

استفاده از توان بخش خصوصي در توسعه فناوري اطالعات 

 

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي هاي خارجي در پروژهري با بخش خصوصي و شركتگذانسبت به مشاركت و سرمايه

هاي هاي زيرساختي ارتباطات و فناوري اطالعات، به استثناي شبكهفيبرنوري و پروژه

هاي اصلي تجزيه و مبادالت ماهوارههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه

ايي براي برآورده كردن هاي علوم و فناوري فضزيرساخت مخابراتي و توسعه سنجشي و

 نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد:

شركت ملي ارتباطات »اصالح ساختار و تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت به . 1

هاي مورد نياز آن در چارچوب امكانات موجود و تفكيك و ايجاد شركت يا شركت «ايران

هاي مذكور اقدام و اساسنامه شركتهاي سازماني موجود ها و در سقف پستمأموريت

وزيران برساند و نيز به شركت ملي هيئت  ماه به تصويب 6را حداكثر ظرف مدت 

منظور هاي مورد نياز خود بهشود از طريق شركت يا شركتارتباطات ايران اجازه داده مي

لي الملبين اي وثر در بازارهاي منطقهؤها و حضور مبخشي به توسعه زيرساختشتاب

گذاري مشترک پهناي باند نسبت به مشاركت و سرمايه مهندسي و صدور خدمات فني و

هاي خارجي با رعايت منافع ملي هاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتبا بخش

 اقدام نمايد.
 

 

 

 

 
 

اصالحات انجام شده و ارتباطات، مصوب كرده است. 

 شود.مطلوب ارزيابي مي

  مغاير با اصل «الف»در بند « پروژه»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است. پانزدهم

مادر مخابراتي، امور واگذاري هاي به استثناي شبكه»قيد  -

كه در بند « اصلي تجزيه و مبادالتهاي فركانس و شبكه

بند مزبور هم  «1»آمده است، بايد در خصوص جزء  «الف»

گذاري مشترک نسبت به مشاركت و سرمايه»پس از عبارت 

هاي هاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتبا بخش

 «الف»مورد تصريح قرار گيرد تا مغاير با بند « خارجي

 قانون اساسي نباشد. وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست

 كي ق،يتلف ونيسيمصوبه كماين  :«الف» بند« 1» جزء

در ساختار  دهدياست و به دولت اجازه م يكم الحاقح

كند و با  جاديا يراتييتغ رانيارتباطات ا رساختيشركت ز

موجود نسبت به  يسازمان يهاسقف تعداد پست تيرعا

 رييتغ نياقدام كند. ا يدولت ديجد يهاشركت سيتأس

به  يتيحاكمريغ يهابخش يذارساختار اگر با هدف واگ

در  يمنشأ آثار مطلوب توانديانجام شود م يبخش خصوص

 كشور شود. يارتباطات رساختيبخش ز

 

 

 

 

 موافق
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( اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران و 31) منظور اجراي مادهبه .2

گذاري خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايههاي توسعه زيرساخت

خدمت الكترونيكي اصلي دولت )سالمت،  اي كه امكان ارائه حداقل چهارگونهنمايد به

 خانوار كشور 20روستاهاي باالي  (%80) آموزش، كشاورزي و بانكي( در هشتاددرصد

 پذير گردد.امكان

 

و در جهت تطابق كامل با بند  «الف» بند «2»جزء در  -

شود كه هاي كلي برنامه ششم، پيشنهاد ميسياست «19»

مناطق كمتر  در»به « و روستايي مناطق محروم در»عبارت 

 تغيير يابد.« روستاييو به خصوص مناطق  يافتهتوسعه

 كي زين ق،يتلف ونيسيمصوبه كماين  :)الف( بند« 2» جزء

اطالعات را  ياست و وزارت ارتباطات و فناور يحكم الحاق

ارائه حداقل چهار  يالزم برا يگذارهيتا سرما كنديمكلف م

( يو بانك ي)سالمت، آموزش، كشاورز يكيخدمت الكترون

 نيخانوار انجام دهد. ا 20 يباال يدرصد روستاها 80را در 

و توسعه خدمات  يتاليجيدكاهش شكاف  يحكم برا

 .شوديم يابيدر روستاها مطلوب ارز يكيالكترون

 موافق

منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطالعات و افزايش به (ب

و نهادهايي كه داراي شبكه اجرايي  هايدستگاه كشور، هاي ارتباطيوري زيرساختبهره

هاي داخلي دستگاه باشند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليتارتباطي مستقل مي

بوده و براي ارائه خدمات ارتباطي بر بستر شبكه ملي اطالعات به ساير   مربوط مجاز

ه أخذ مجوز از وزارت اشخاص حقيقي و حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم ب

وزارتخانه باشند. ارتباطات و فناوري اطالعات و حسب مورد شوراي عالي امنيت ملي مي

 ماه پاسخ دهد.مذكور موظف است ظرف مدت يك

 يهارساختيز يوربهره شيافزا يبند در راستا نيا

 ق،يتلف ونيسيكشور است. البته در متن مصوب كم يارتباط

ماه به  كيوزارتخانه مذكور موظف شده است ظرف مدت 

الزام وزارت  اين .خذ مجوز پاسخ دهدأمربوط به  يتقاضاها

 ياطالعات كه خود از سامانده يارتباطات و فناور

نخواهد داشت.  يضرورت شود،يمنتفع م يارتباط يهاشبكه

 قيتلف ونيسيعبارت آخر مصوبه كم شوديم شنهاديلذا پ

مدت  ظرفوزارتخانه مذكور موظف است » عبارت يعني

 حذف شود.« ماه پاسخ دهد كي

وزارتخانه مذكور »حذف جزء 

ماه  كيمدت  ظرفموظف است 

 .«پاسخ دهد
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موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با اجرايي  هايدستگاه (ج

پايان سال سوم اجراي برنامه هاي اطالعاتي مربوط، تا قابليت الكترونيكي و تكميل بانك

منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات توانند بهمياجرايي  هايدستگاه اقدام كنند.

مكلفند كليه خدمات اجرايي  هايدستگاه از مشاركت بخش خصوصي استفاده نمايند.

ر قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفات

( حسب مورد واگذار (ICTپيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات 

كنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات 

ماه يكبار گزارش عملكرد برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است هر شش

 معادن مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. اين بند را به كميسيون صنايع و

 يدر قالب اپراتور»عبارت  قيتلف ونيسيدر متن مصوب كم

مشاركت بخش  يهامدل ك،يخدمات دولت الكترون

حذف شده  «گريد نينو يهاوهيش ايو  يو عموم يخصوص

 شخوانيبالقوه دفاتر پ يهاتيمنظور استفاده از ظرفو به

مجدد  ذيو تنف يكيبخش خدمات دولت الكترون ردولت د

 فهيوظ نيقانون برنامه پنجم توسعه ا (46)ماده « ج»بند 

دولت محول شده  شخوانيبه دفاتر پ ICTافزون بر دفاتر 

امكان استفاده از توان  ق،يتلف ونيسياست. متن مصوب كم

 كيدولت الكترون ياجرا يرا برا يبخش خصوص تيو ظرف

 .شوديم يابيمناسب ارز او لذ كنديفراهم م

شايان ذكر است كه شوراي نگهبان به طرح دفاتر پيشخوان 

خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي مصوب 

ايراد و ابهام مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون  7/7/1389

 اساسي گرفت.

  كه  «كيتعرفه ارائه خدمات دولت الكترون»درخصوص

موضوع  «مقررات برسد ميتنظ ونيسيكم بيبه تصو ديبا»

، اوالً بايد ميان خدمات حاكميتي و خدمات «ج»بند 

غيرحاكميتي قائل به تفكيك شد. توضيح اينكه فلسفه 

خذ ماليات، عدم دريافت هزينه توسط أوجودي دولت و 

است. لذا  كميتيدولت از مردم در مقابل ارائه خدمات حا

 موافق
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت
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نياً ست. ثاخذ هزينه بابت خدمات حاكميتي قابل توجيه نيأ

خصوص خدمات غيرحاكميتي نيز بايد ضوابطي براي اين در

تعرفه در قانون تعيين شود كه اين تعرفه براساس قيمت 

شيوه  شود ياصورت رقابتي تعيين ميشده است يا بهتمام 

 قيمتگذاري آن مشخص باشد.

نظامي و غيرنظامي رهبري اعم از معظم ي، واحدهاي زير نظر مقام اجرايهاي دستگاه (د

اي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه

هاي الكترونيكي خود، اقالم اطالعاتي و آمار دار مأموريت عمومي موظفند در سامانهعهده

ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و 

برداري لي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم برنامه امكان بهرهشبكه م

الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطالعات براي مركز آمار ايران فراهم 

نحوه توليد آن را حداكثر ظرف  مركز آمار ايران مكلف است اقالم آمار ثبتي و نمايند.

 ها تهيه و به آنها ابالغ كند.ستگاهماه براي هر يك از دمدت نُه

نظام جامع  جاديابر مبني حهيال ازبند اين حكم مذكور در 

 يروهايو ن يياجراهاي دستگاه فقط به يثبت يآمارها

محدود است. حكم مذكور شامل  يو انتظام ينظام

 يشهر و روستا و مؤسسات خصوص ياسالم يشوراها

 يالزم برا تينبوده و از جامع يعموم تيدار مأمورعهده

 ونيسي. با مصوبه كمستين رخوردارتحقق قانون مركز آمار ب

 تيجامع يبرا نيمشكل برطرف شده و عالوه بر ا نيا قيتلف

در صورت  ينظر مقام معظم رهبر ريز يواحدها ،يآمار ثبت

اضافه شده است. اصالحات مصوب شده  شانيموافقت ا

 .شوديم يابيمناسب ارز قيتلف ونيسيتوسط كم

بايد با صدر اين  «د»رسد كه عبارت ذيل بند نظر ميبه -

شود كه عبارت بند تطابق داشته باشد؛ لذا پيشنهاد مي

 ديو نحوه تول يمكلف است اقالم آمار ثبت رانيمركز آمار ا»

مکلف است اقالم  رانيمركز آمار ا»به عبارت « آن را

 .ابدتغيير ي «آنها را ديتول و نحوه ياطالعاتي و آمار ثبت

 موافق
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كشور موظفند تا پايان سال دوم برنامه، امكان تبادل اجرايي  هايدستگاه كليه (هـ

 هاي مورد نياز سايرالكترونيكي اطالعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعالم

را حسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، اجرايي  هايدستگاه

 صورت رايگان فراهم نمايند. به

كليه استعالمات و ايجاد نظام استانداردسازي و  احصاياجرايي  نامهآيين ـ«1» تبصره

تبادل اطالعات بين دستگاهي در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات 

 ربط تدوين و به تصويبي ذياجرايهاي دستگاه با همكاري ساير و فناوري اطالعات و

 رسد.وزيران ميهيئت 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام  ـ«2» تبصره

بر بستر شبكه ملي اجرايي  هايدستگاه هاي الزم براي تعامل اطالعاتي بينزيرساخت

( و با استانداردهاي فني الزم را NIXتبادل اطالعات ) اطالعات، از طريق مركز ملي

 فراهم كند.

اين بند از اليحه فقط با انجام اصالحات ويرايشي تبصره 

، در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده است. «2»

 مناسب تلفيق كميسيون توسط شده مصوب اصالحات

 .شودمي ارزيابي

 موافق

منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرار به (و

جمله اسناد مالي و يدن به اسناد الكترونيكي ازداري الكترونيكي و اصالت بخشخزانه

موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا ف اسناد كاغذي در هر موردي كه بهحذ

مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروري باشد، انجام  اعطاي مجوز، اخطار و ابالغ،

 نمايد.الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك معتبر بوده و كفايت مي

 يكيبه اسناد الكترون دنياصالت بخش يبرا اين بند از اليحه

 يضعف قانون ،يكيادله الكترون يريدر حوزه استنادپذ. است

هنوز  يهمانند اسناد كاغذ كيوجود دارد و اسناد الكترون

( يي)خصوصاً در مراجع قضا رشيطور صد درصد مورد پذبه

 بيصوبه ت قيتلف ونيسيدر كم رييبند بدون تغ ني. استندين

 .شوديم يابيمناسب ارز كه دهيرس
 

 موافق
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84 

 (84)ماده 

منظور ايجاد نظام اطالعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، تا به (الف

رهبري اعم از معظم ي، واحدهاي زير نظر مقام اجرايهاي دستگاه برنامه پايان سال دوم

غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات  نظامي و

شخاص حقيقي، ت عمومي، مكلفند استعالمات هويت ادار مأمورياي عهدهخصوصي حرفه

اق بهادار( رو او )شامل ملك، وسايل نقليه هاي منقول و غيرمنقوليكاال و خدمات، داراي

براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك  صورت الكترونيكي ونشاني مكان محور را به و

 كشور انجام دهند.

استعالمات  انجامبر مبني اليحه، حكم اين بند از

 و اجراييهاي دستگاه به ها فقطالكترونيكي دستگاه

است. حكم مذكور  شده محدود انتظامي و نظامي نيروهاي

 خصوصي مؤسسات و روستا و شهر اسالمي شوراهاي شامل

 برخوردار الزم جامعيت از و نبوده عمومي مأموريت دارعهده

 برطرف مشكل اين تلفيق كميسيون مصوبه طبق. نيست

 صورت در رهبري معظم مقام نظر زير واحدهاي و دهش

 شده مصوب اصالحات. است شده اضافه ايشان موافقت

 .شودمي ارزيابي مناسب تلفيق كميسيون توسط

 موافق

 

سازمان با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به توسعه و تكميل  (ب

هاي توسعه كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك نظام پايش شاخص

هاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سنجش مستمر شاخص

ي اطالعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا مكلف است نسبت به توسعه و تكميل شبكه مل

منظور گسترش متوازن امكان دسترسي به سطح سه كشور برتر منطقه فراهم شود. به

اجرايي هاي دستگاه هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليهزيرساخت

شدن ها، وظايف قانوني خود و برخط مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه

به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند. وزارت ارتباطات  نفعاننيازهاي ذي

اجرايي، از سال دوم اجراي برنامه هاي دستگاه و فناوري اطالعات با همكاري سازمان و

 انه از مراجعه حضوري بهيسال درصد 5/12تمهيدات الزم براي كاهش حداقل 

هاي طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصند بهاجرايي را فراهم كهاي دستگاه

 برنامه كليهاي سياست در اطالعات ملي شبكه اندازيراه

 بسياري تواندمي و ستا شده تكليف دولت به توسعه ششم

. نمايد حل را اينترنت و فضاي مجازي كشور مشكالت از

 نيازمند و نشده انجام تاكنون شبكه اين از زيادي بخش

 است كه كميسيون توسعه ششم برنامه در قانونگذاري

تلفيق حكم الزم را در اين بند به تصويب رسانده است. 

 محتواي افزايش مقاومتي اقتصاد تكاليف از همچنين يكي

 ارتباط اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت. است ديجيتال بومي

 اضافه لذا. دارد كشور در محتوا توليد با مستقيمي بسيار

از طرف . است ضروري «ب»در بند  وزارتخانه اين نام شدن

براي  حضوري مراجعه ميزان شاخص كاهش ديگر، ذكر

 موافق

از  «ب»حذف پاراگراف آخر بند 

فرهنگ و ارشاد  وزارت»عبارت 

 .«بيني كنداسالمي ..... پيش
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت جمله شاخصمرتبط از

يابد. همچنين در سال دوم برنامه  رتبه در طي برنامه، ارتقا 30زان الكترونيك به مي

انه معامالت يالرشد س درصد (5/7)نيم والزم براي دستيبابي به حداقل هفتتمهيدات 

خدمات كشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئول  كاال و تجارت كاال و

سياستگذاري، هدايت و حمايت از توليد محتواي رقومي )ديجيتال( و در حوزه وظايف 

هاي محتواي الكترونيك است. دولت مكلف و اختيارات خود موظف به پايش شاخص

ي برنامه نسبت به ده برابر كردن محتواي ديجيتال اقدامات هاي اجرااست در طول سال

هاي سنواتي اعتبار الزم از طريق الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانين بودجه

 كند.بيني پيش هاي فني، اعتباري و حمايتيكمك

 نيز الكترونيك دولت شاخص دريافت خدمات دولتي و ذكر

لذا  .سازدمي مندترشاخص را عملكرد دولت بر نظارت

« ب»اصالحات مصوب شده كميسيون تلفيق در بند 

 شود.مناسب ارزيابي مي

محتواي ديجيتال اقدامات »و در عبارت « ب»بند  در -

قانون اساسي، بايد عبارت پانزدهم جهت رعايت اصل « الزم

« ديجيتال( اقدامات الزممحتواي رقومي )»مزبور به عبارت 

 اصالح شود.

از آنجا كه سياستگذاري مندرج در اين مصوبه مطلق است 

و  باشدمي هايي از قبيل صدا و سيما نيزو مشمول دستگاه

مورخ  979/21/79از طرفي نظريه تفسيري شماره 

شوراي محترم نگهبان سياستگذاري، هدايت  10/7/1379

درخصوص صدا و سيما را از و تدابير الزم در همه ابعاد 

 ،اختيارات اختصاصي مقام معظم رهبري بر شمرده است

لذا مفاد حكم مزبور از اين جهت مغاير نظرات تفسيري 

 قانون اساسييكصدوهفتادوپنجم شوراي نگهبان از اصل 

 17/12/1392سوي ديگر مطابق حكم مورخ باشد. ازمي

 سيس شوراي عالي فضايأمقام معظم رهبري براي ت

مجازي نقطه كانوني متمركز براي سياستگذاري، 

گيري و هماهنگي در فضاي مجازي شوراي عالي تصميم
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

صراحت با . بنابراين مفاد اين ماده بهفضاي مجازي است

 احكام فوق مغايرت دارد.

تواند هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير ميدر مورد شركت (ج

رسد، صورت به طريق الكترونيكي به روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي

 پذيرد:

ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به  .1

 جاي استفاده از پست سفارشي،

ها از طرف هاي مجامع عمومي و اطالعيهنويسي و دعوتنامههاي پذيرهانتشار اعالميه .2

 هاي كثيراالنتشار و جرايد،شركت به جاي انتشار در روزنامه

د خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به بانك و تكميل اوراق نويسي و تعهپذيره .3

 مربوطه،

 حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي، .4

هاي حق تقدم خريد سهام صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه -.5

 شركت به جاي چاپ كاغذي آنها،

تقدم خريد سهام شركت، به جاي  هاي حقثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهينامه .6

 .ثبت آنها در دفاتر كاغذي

يندهاي مختلف آاين بند از اليحه، الكترونيكي كردن فر

 كند. اين بند ازسازمان بورس و اوراق بهادار را تشريح مي

 تصويب در كميسيون تلفيق به تغيير بدون دولت اليحه

موارد دولت  اهداف اين بند از اليحه جزء .است رسيده

اي مختلف ماده شود كه در بندهالكترونيك محسوب مي

طور كامل پوشش داده شده است. لذا ( اين اليحه به83)

( نياز به قانونگذاري 84ماده ) «ج»موارد مذكور در بند 

 مجدد ندارد.

در خط « تواندمي»رسد كه عبارت نظر مي به «ج»در بند 

در جزءهاي اين بند، به « به جاي»اول، با توجه به عبارت 

است؛ لذا يا بايد صدر اين بند « بايستصرفاً مي»معناي 

اصالح شود و يا عبارت مزبور در اجزاي اين بند. در غير اين 

 نما است.صورت، اين بند، متناقض

داللت بر ارائه صرفاً الكترونيكي  «ج»در صورتي كه بند  -

 اصول با مغاير ماده قبل،« و»موارد مزبور كند، همانند بند 

 .رسدمي نظربه اساسي قانون متعدد

 حذف

)شامل  هاي ماليات الكترونيكي، معامالت دولتي الكترونيكيدولت مكلف است، سامانه (د

برداري رسانده و تا پايان مناقصه، مزايده، خريد كاال( و سالمت الكترونيكي را به بهره

ايجاد سه سامانه الكترونيكي با عناوين  اين بند الحاقي

 سالمت و دولت الكترونيكي تمعامال الكترونيك، ماليات
 حذف
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

شوراي اجراي فناوري اطالعات موظف به  نفعان مستقر نمايد.برنامه با پوشش كليه ذي

ماهه به هاي مذكور و ارائه گزارش پيشرفت ششنظارت و پيگيري مستمر اجراي پروژه

 شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.

 عمليات كند. سامانهرا به دولت تكليف مي الكترونيكي

مالياتي از طرف سازمان امور مالياتي  مؤديان الكترونيكي

 تداركات برداري است. سامانهو در حال بهره اندازي شدهراه

 يك سامانه انجام معامالت (ستاد)دولت  الكترونيكي

)مناقصه و مزايده( است كه از طرف اجرايي هاي دستگاه

اندازي شده است. مركز توسعه تجارت الكترونيك تهيه و راه

تكليف  ايران )سپاس( نيز سالمت الكترونيكي پرونده سامانه

 ،برنامه پنجم بود كه اين سامانه ايجاد شده است (35)ماده 

اما فقط تعداد معدودي از مراكز درماني از آن استفاده 

ها عمالً در كشور ايجاد نابراين اين سامانهكنند. بمي

ها دچار ضعف اما دولت در استفاده از اين سامانه ،اندشده

هاي مذكور نيازمند قانونگذاري است. لذا ايجاد سامانه

 مجدد نيست.

پانزدهم مغاير با اصل  «د»در بند « پروژه»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت ملـي پست جمهوري اسالمي ايران  (هـ

( (ICTمكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات 

تمهيدات الزم را  ،و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي روستايي اقدام نمايند

براي افزايش صدور مجوز ايجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطالعات 

ICT)) .روستايي به عمل آورد 

 بند اين اول بخش است؛ بخش دو داراي الحاقي اين بند

 مكلف را اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت الحاقي،

 دفاتر هاياليتفع و خدمات افزايش به نسبت كه كندمي

ICT در ترمبسوط صورتبه حكم اين .كند اقدام روستايي 

 شده ذكر تلفيق كميسيون مصوب (83ماده ) «ج»بند 

 حذف
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 وجود الحاقي بند يك در آن تكرار به ضرورتي لذا. است

 و ارتباطات وزارت ،«هـ»بند  دوم همچنين در بخش .ندارد

 انهيسال ايجاد مجوز كه شودمي مكلف اطالعات فناوري

. كند صادر را جديد روستايي ICT دفتر هزار دو حداقل

ميزاني براي صدور مجوزهاي ساليانه تكليف كرده  حكم اين

است كه با توجه به مشكالت فعلي دفاتر داير شده، 

شود. تعداد صدور اين مجوزها غيركارشناسانه ارزيابي مي

بايد مطابق با تقاضاي بخش خصوصي و متناسب با ميزان 

جمعيت روستاها و با توجه به معيارهاي صدور مجوز در 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات صورت بگيرد. دولت به 

جاي افزايش تعداد دفاتر بايد واگذاري خدمات و افزايش 

تعداد  را مورد توجه قرار دهد. افزايش ICTخدمات دفاتر 

كاري اقتصادي نيست. لذا ودفاتر در وضعيت كنوني كسب

 شود اين بند حذف شود.نهاد ميپيش

قانون اساسي بايد واژه هشتفادوپنجم در اجراي اصل 

در « يمشاركت بخش خصوص»بعد از عبارت « صالحيتدار»

 اضافه شود. «هـ»بند 

منظور ايجاد تسهيالت براي شركت پست جمهوري اسالمي ايران مكلف است به (و

ساً يا توسط ديگر اپراتورها در أارائه خدمات راندازي و اپراتورهاي پستي، نسبت به راه

مرزي كشور اقدام نمايد. هاي و پايانهالمللي بين هايآهن، بنادر، فرودگاههاي راهايستگاه

 تا است كرده مكلف را پست شركت الحاقي، بند اين

 در را پستي اپراتورهاي براي پستي خدمات ارائه تسهيالت

 و الملليبين هايفرودگاه بنادر آهن،راه هايايستگاه محيط

 موافق
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مربوط به ايجاد تسهيالت و امكانات هاي در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه

 باشد.االمتيازها معاف مياالرض، اجاره و حقمذكور شامل حق

 ارائه زمينه حكم اين .كند كشور فراهم مرزي مبادله نقاط

 همه براي را مذكور هايمحيط در پستي خدمات

 خدمات توسعه براي و كندمي فراهم پستي اپراتورهاي

 .است مناسب پست بخش

پانزدهم مغاير با اصل  «و»در بند « اپراتور»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است.

85 

 (85)ماده 

)سازمان فناوري اطالعات(  وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 -افزاري)سخت سال دوم اجراي برنامه، امكان دسترسي الكترونيك مكلفند، تا پايان

افزاري و محتوا( به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره نرم

اي، هاي حرفهآموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتاي هاي رايانهتحصيلي، بازي

شهرهاي زير بيست  آموزاندانش صورت رايگان براي كليهمهارتهاي فني و اجتماعي را به

هاي هزينهتأمين  هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايند. دولت براي

عنوان به مذكورهاي تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينهمي اين بند

 شود.هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميهزينه

در نقشه  6ملي راهبرد كالن اقدامات « 25»مطابقت با بند 

 17مطابقت با هدف عملياتي دارد و  جامعه علمي كشور

 دارد. سند تحول بنيادين

در اين بند از منظر قانوني قابل « حاشيه»استفاده از واژه  -

 تعاريف ( قانون10توصيه نيست. توضيح اينكه ماده )

 ،آنها تعيين نحوه و شهرک و روستا شهر، حريم و محدوده

 از يكهيچ»مجلس مقرر كرده است كه  1384مصوب 

 حريم و محدوده بجز ديگري حريم و محدوده شهرها

 و داشت نخواهند ... قانون اين( 2) و( 1) مواد موضوع

 ازجمله آنها متناظر عناوين كليه جايگزين ياد شده عناوين

 ،«شهرداري حوزه» ،«قانوني حريم» ،«قانوني محدوده»

 ... شهر محدوده مورد در آنها نظاير و «شهر مصوب حدود»

 محدوده تعاريف مورد در كه ديگري ترتيب هر و گرددمي

 آنها تعيين نحوه و روستا و شهرک محدوده شهر، حريم و

 موافق
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 شده مقرر قبلي مقررات و قوانين در ديگري عنوان هر با

 «.بود خواهد ملغي قانون اين تصويب با باشد،
 

 

86 

 سالمت و زنان و خانواده، سالمت، بيمه -14 بخش

 (86)ماده 

مالي پايدار منابع كلي سالمت، تأمين هاي سياست منظور تحققبهدولت مكلف است 

مديريت منابع سالمت از و هاي سالمت توسعه كمي و كيفي بيمه ،براي بخش سالمت

طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول 

 را به عمل آورد:زير  اقداماتاجراي برنامه 

 يبوده و برخوردار يكشور اجبار يتآحاد جمع يتمام يسالمت برا يمهپوشش ب (الف

خواهد  اينامهيينوسع و براساس آ يابيزار يقاز طر يمهسرانه ب دولت جهت حق يارانهاز 

 .رسديم يرانوزهيئت  يببود كه به تصو

 اين حق بيمه شامل فرد و كليه افراد تحت تكفل آنان است. -تبصره

بند ، قانون اساسي ونهمبيستاين ماده همراستا با اصل 

كلي سالمت و در هاي سياست (9)ماده  و «4 -10»

 پوششو درمان  پايه بيمه ساختن همگاني مينأراستاي ت
 جامعه آحاد برايها بيمه توسط درمان پايه نيازهاي كامل

 باشد.مي

مين درمان رايگان براي همه افراد جامعه أبا توجه به اينكه ت

از محل منابع عمومي براي دولت مقدور نيست الزم است 

دولت براي تحت پوشش قرار گرفتن هاي تخصيص يارانه

 . هوشمند باشدسالمت افراد  بيمه

 موافق

بر پزشك يبراساس نظام ارجاع مبتن يو درمان يصيخدمات تشخ يتمام يبندسطح (ب

و  يكطرح ژنر يني،بال يخدمات صرفاً براساس راهنماها گونهينا يزخانواده و اجازه تجو

 كشور خواهد بود. يمل يينظام دارو

 تخصصيهدايت مستقيم بيماران به سطوح تخصصي و فوق

بندي خدمات سطحشود، مي موجب هدر رفت منابع

ويز خدمات براساس نظام ارجاع و اجازه هرگونه تج

بر راهنماهاي باليني و نظام تشخيصي و درماني مبتني

هدررفت دارويي ملي ضمن اينكه از بروز تقاضاي القايي و 

دليل افزايش تقاضا براي به، كندمنابع جلوگيري مي

شد صنعت دارويي كشور كمك به ر، داروهاي ژنريك

 لذا اين حكم كند )همراستا با سياست اقتصاد مقاومتي(.مي

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

و از  نقش مهمي در هدايت هدفمند منابع خواهد داشت

كلي سالمت همراستا هاي سياست (5) اين منظر با ماده

 .است

 : بود خواهد خانوار سرپرست درآمد از سهمي ذيل، شرحبه خانوار سالمت پايه بيمه حق (ج

 حمايتي نهادهاي پوشش تحت نيازمند اقشار و عشاير كاركنان روستائيان، خانوارهاي .1

 درصد صد كار، قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل( %7) درصد هفت معادل

  .شودميتأمين  دولت توسط ماده اين «الف»بند  برمبناي اقشار اين بيمه حق( 100%)

مستمر.  مزاياي و حقوق( %7) درصد هفت معادلاجرايي  هايدستگاه خانوارهاي .2

 تأمين دولت عمومي بودجه از محل جزء اين مشمولين بيمه حق ازبخشي  -تبصره

 . شد خواهد

 .اجتماعي تأمين قانون اجتماعي كسر حق بيمه مطابق تأمين مشمولين .3

( %7) درصد هفت معادل درآمديهاي گروه با متناسب اقشار ساير خانوارهاي سهم .4

 .وزيران تئهي تصويب و سالمت بيمه عالي شوراي پيشنهاد درآمد به

 ازجمله كشور، در مقيم خارجي افراد و ايراني اتباع تمام براي سالمت بيمه پوشش .5

شيوه  .است الزامي دفتر اتباع خارجي وزارت كشور، تأييد گروهي مورد پناهندگان

 اينامهنآيي براساس بيمه حق تأمين براي از يارانه دولت برخورداري و بيمه حق دريافت

 .رسدمي وزيرانهيئت  تصويب به قانون ابالغ اين از ماه سه ظرف حداكثر كه بود خواهد

اقشار مختلف هاي سازي ضريب كسر حق بيمهيكسان

هاي صندوق سالمت درهاي زمينه تجميع منابع بيمه

مختلف را در راستاي مديريت بهينه منابع سالمت كه 

 كند.مي كلي سالمت را فراهمهاي سياست «7»تكليف بند 

ونهم بيستو  بيستم، نوزدهماين ماده منطبق با اصول 

در مجموع گامي در مسير عدالت در قانون اساسي است و 

 بهره مندي از خدمات سالمت است.

 موافق

 ييو دستگاه اجرا شدهيمهسالمت سهم ب يهپا يمهمكلفند حق ب يياجراهاي ( دستگاهد

. در يندنما يزمربوطه وار يهپا گريمهرا حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان ب

از  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد يصو تشخ گريمهبا اعالم سازمان ب يزصورت عدم وار

 موافق 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 يهپا گريمهب يهاحساب سازمانربط برداشت و به يذ ييدستگاه اجرا يحساب جار

 .شوديم يزوار

ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي كار  يبرا (هـ

 جوان

 يالنالتحصبرنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ يكه ط يانيكارفرما -«1» تبصره

از پرداخت سهم  يند،اقدام نما يصورت كارورزبه يبا مدرک حداقل كارشناس يدانشگاه

 . باشنديشروع به كار معاف م يختار زمدت دوسال ا يبرا يكاريب يمهكارفرما و ب

 يكار هايينهزم ي،معرف يوهتبصره شامل ش ينا يياجرا نامهيينآ -«2» تبصره

سازمان و وزارت تعاون، كار و  يشنهادموارد به پ يرو سا ينههز يننحوه تأم دار،يتاولو

 . رسديم يرانوزهيئت  يببه تصو يرفاه اجتماع

و عدم ها صندوق پايداريبر مبني مغاير مصوبات قبلي

 .حال كارآيي نداشتندهتا بها اين برنامه .ايتخفيف بيمه

زايي براي ونگذار به دنبال حمايت از اشتغالبا وجود اينكه قان

دليل اينكه محلي تحصيلكرده است، اما به جوانهاي نيرو

شود تا نيروهاي خود را به مي براي برخي كارفرمايان ايجاد

تواند براي ثبات شغلي افراد مي فاصله دو سال تغيير دهند

  .شايسته تهديد باشد

 حذف

 تشخيصي، خدمات براي شده تعيين تعرفه بر مازاد پرداخت هرگونه و قرارداد عقد (و

 و تجاري هايبيمه شركت توسط سالمت پايه بيمه مشمول بسته درماني و بهداشتي

 .است ممنوع عنوان هر تحت حقوقي و حقيقي اشخاص با پايه هاي بيمهصندوق

سازي بسته خدمات كساني ،در راستاي عدالت در سالمت

 (9)هاي ذيل ماده و دسترسي به اهداف مندرج در بند بيمه

 سالمت است.كلي هاي سياست

 موافق

خدمت، دارو و كاالهاي  دهندهارائه كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز (ز

 موظفند غيردولتي، خصوصي و خيريه دولتي، نهادهاي عمومي از اعم كشور سالمت در

هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و مشيهاي مصوب دولت از خطضمن رعايت تعرفه

گر پايه سالمت هاي بيمهنموده و در صورت درخواست سازمان تبعيت آموزش پزشكي

هاي مصوب با آنها قرارداد همكاري منعقد نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه

دهنده خدمت، دارو و دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه

 كلي سالمت هاي سياست (7)هاي ذيل ماده استا با بندهمر

نابع با محوريت كيد بر توليت نظام سالمت و مديريت مأ)ت

اهرم كنترلي براي مقابله عنوان به ( ووزارت بهداشت است

رسمي و ممانعت از ايجاد و يا گسترش غيرهاي با دريافت

مختلف نظام سالمت هاي بين بخش ايتعرفههاي شكاف

 .است

 

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

قانون مجازات اسالمي  (594)تا  (588)كاالهاي سالمت، حسب مورد مشمول مواد 

 خواهد بود.

دهنده خدمات گر موظفند در صورت درخواست مراكز درماني ارائههاي بيمهسازمان -تبصره

 هاي خصوصي و دولتي نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام نمايند.حوزه سالمت شامل بخش

 

 

بيمه بايد بتواند  .اين تبصره با خريد راهبردي مغاير است

متناسب با نياز خود خريد خدمت كند نه متناسب با عرضه 

 .خدمت

 

 

 تبصره حذف شود.

به  سالمت پايه بيمه هايصندوق تعهد مورد( خدمات سطح و شمول)خدمات  بسته (ح

 ابالغ و تعيين وزيرانهيئت  پزشكي و تصويب آموزش و درمان بهداشت، وزارت پيشنهاد

گر درماني صرفاً هاي بيمهاز ابتداي سال دوم برنامه خريد خدمت توسط سازمان .شودمي

 پذيرد.مي مطابق اين بسته صورت

هاي سياست« 4-9»اين بند منطبق بر اهداف ذيل بند 

 وزارت توسط خدمات بسته تعيينبر مبني كلي سالمت
 نظارت واي بيمه نظام توسط آنها خريد، و درمان بهداشت

 است.ها بسته دقيق اجراي بر توليت مؤثر

 موافق

 بيمه سازمان در برنامه اول سال در كشور درمان شدگانبيمه برخط اطالعات پايگاه (ط

 شدگاندريافت خدمات بيمه نحوه برنامه، دوم سال ابتداي از. گرددمي تشكيل سالمت

 سازمان توسط يكسان و واحد صورتشتي، تشخيصي، درماني و دارويي بهاز مراكز بهدا

 شود.سالمت طراحي و اجرا مي بيمه

كلي سالمت هاي سياست «2-2»اين ماده همراستا با بند 

 بهداشتي و درمانيهاي به روزآوري برنامه برمبتني

توان دسترسي افراد به مي باشد. با تشكيل پايگاه مذكورمي

دست و افراد در مناطق دور خصوصاطالعات فردي، به

شدگان تسهيل كرد، در وقت و هزينه بيمه روستايي را

گزارشات متنوعي كه  زاهمچنين  جويي شده وصرفه

دست آورد هب در دسترس و آنالينتوان از اطالعات مي

 بهره برد. ينظارت و توان براي مقاصد مديريتيمي

ساخت مهم براي دستيابي به اهداف زيرعنوان به سوي ديگراز

كلي سالمت از قبيل عدالت در هاي سياست مندرج در

 . رودشمار ميبندي خدمات و نظام ارجاع بهسطح ،سالمت

 موافق



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

34 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 سازمان توسط برنامه اول سال پايان تا بيمه حق كسر مأخذ سازييكسان نامهآيين (ي

 حق كسر برنامه دوم اجراي سال ابتداي از رسد ووزيران ميهيئت  و به تصويب تهيه

 .پذيردمي صورت آن براساس سالمت بيمه

 خذ كسر حق بيمه درأبا توجه به اينكه در حال حاضر م

ست كه يكسان ا مختلف متفاوت است ضروريهاي صندوق

 .شود

 موافق

هاي دولت مكلف است طي سال اول برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بين بيمه (ک

 اي اقدام كند.بيمههاي و سازمانها صندوق درماني

توان از ايجاد تفكرات و مي ايجاد وحدت رويه با

كشور اي حاكم بر بخش بيمهاي سليقههاي گيريتصميم

و ايجاد ها كاست. همچنين ايجاد وحدت رويه بين بيمه

شرايط خريد خدمت با يك نرخ معين و مشخص از 

 . است سالمتهاي بيمه تجميع منابعهاي نيازپيش

الزم براي دسترسي به عدالت نكته مهم ديگر ايجاد بستر 

مندي از خدمات يكسان سالمت براي در سالمت و بهره

 . همه مردم است

 موافق

87 

 (87)ماده 

هاي راهبردي، ريزيهاي اجرايي، برنامهتوليت نظام سالمت شامل سياستگذاري (الف

 ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز

كنندگان هئحقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، ازجمله ارا گردد. كليه اشخاص حقيقي ومي

 مشي وهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خطها و شركتخدمات سالمت، سازمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي هاي سياست

قانون مديريت خدمات كشوري  (13) ا رعايت مادهخدمات و واگذاري امور تصديگري ب

 .بندي خدمات، تبعيت كنندسطح و

 ماده «1»و بند وچهارم چهلاصل هاي سياست همراستا با

كلي برنامه هاي سياست كلي سالمت وهاي ( سياست7)

 ششم توسعه بوده منجر به ايجاد انسجام در سياستگذاري

 . واهد شدعد نظارتي در نظام سالمت خو تقويت بُ

 موافق 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

(، ساماندهي و 115) بيمارستانيوكيفي شبكه اورژانس پيشيمنظور توسعه كمبه (ب

سازمان دولتي وابسته به عنوان به سازي فرماندهي آن، سازمان اورژانس كشوريكپارچه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود 

گردد. اساسنامه آن به پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش ميايجاد 

 وزيران خواهد رسيد.هيئت  پزشكي به تصويب

جاي واژه در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي بايد به

 هايفوريت مراكز»، از عبارت «ب»بند  در« اورژانس»

 استفاده شود.« (اورژانس) پزشكي

 موافق

مستقر  يرانا يداروها ينو تدو يبررس يتوسط شورايران ا يداروها يرسمفهرست  (ج

تخلف  يادشده،خارج از فهرست  يداروها يز. تجوشوديم يندر سازمان غذا و دارو تدو

و تعدد و تكرار آن،  يمحسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكاب

( قانون سازمان نظام 28ماده ) «1» همندرج در تبصر يهاحسب مورد به مجازات

 . شوديمحكوم م 1383مصوب  ،يپزشك

نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان  يياجرا نامهيينآ -«1» تبصره

هيئت  يبو به تصو يه)سازمان غذا و دارو( ته يو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 .يدخواهد رس يرانوز

و ها سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به بهينه تهيه ليست فرآورده -«2»تبصره 

 داروهاي سنتي و گياهي كشور اقدام نمايد.

كلي سالمت وزارت بهداشت هاي ( سياست7)براساس ماده 

به عهده دارد و تدوين فهرست  توليت نظام سالمت را

يك وظيفه حاكميتي در نظام عنوان به دارويي كشور

 . نيستها قابل تفويض به ساير دستگاهسالمت غير 

جاي واژه در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي بايد به

 استفاده شود.« فهرست»از « ليست»

 يشورا»عبارت حذف جزء:  

 يرانا يداروها ينو تدو يبررس

 .حذف شود «مستقر در
 

 

88 

 (88)ماده 

بر ماليات و عوارض محصوالت دخاني عالوهار و گاز ابتداي برنامه توليد و واردات انواع سي (الف

 شرح زير است:افزوده، مشمول ماليات بهبر ارزشموضوع قانون ماليات 

يد و وارداتي و تول درصد 20ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان  .1

 گردد.فروشي تعيين ميدرصد قيمت خرده 30مشترک به ميزان 

ماليات بر  ،موضوع 2لحاق قانون ا (48)همراستا با ماده 

 (10)ماده  «3»و بند  رسان به سالمتكاالهاي آسيب

وضع عوارض بر بر مبني كلي سالمتهاي سياست

مين أمنظور ترسان به سالمت بهمحصوالت و خدمات آسيب

 . منابع پايدار براي بخش سالمت است

 موافق
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ده مصرف توليد داخلي به يپ و تنباكوي معسل يا سنتي آماماليات انواع توتون پ .2

 گردد.قيمت خرده فروشي تعيين مي درصد 30درصد و وارداتي به ميزان  20ميزان 

 موظف است: 1396وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال  (ب

خذ محاسبه ماليات موضوع أفروشي انواع سيگار و محصوالت دخاني مقيمت خرده .1

 اين بند را به مراجع ذيربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعالم نمايد.

امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سيستم اطالعاتي واردات، توليد  .2

 و توزيع سيگار و انواع محصوالت دخاني را فراهم نمايد.

افزوده خواهد اليات بر ارزشماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون م (ج

آن را به  بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و

 داري كل كشور واريز نمايد.رديف درآمدي نزد خزانه

انواع سيگار و  االجرا شدن اين قانون، كليه ماليات و عوارض بر توليد و وارداتبا الزم (د

بند  افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار واستثناي ماليات بر ارزشهمحصوالت دخاني ب

 ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت69) ماده« ب»

 گردد.( لغو مي2)

 باشد.انه براساس بودجه سنواتي مييمنابع مذكور مشمول افزايش سال--«1»تبصره 

هايي كه در حاصل از اجراي اين بند طي رديفدرصد درآمدهاي  صد -«2»تبصره 

شود در جهت كاهش مصرف دخانيات پيشگيري و سنواتي مشخص ميهاي بودجه

ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه هاي درمان بيماري

 .گيردمي ذيربط قرارهاي دستگاه ورزش در اختيار

قانون  (69) ماده «ب»هر چند قوانين ديگري ازجمله بند 

مين اعتبار براي نظام سالمت از محل أنيز براي ت 2الحاق 

يك ماده شناخته شده مضر براي سالمت عنوان به سيگار

ولي شواهد حاكي از آن است كه در  ،وجود داشته است

عمل امكان جذب منبع حاصل از اين محل با چالش مواجه 

از تواند به عملكرد بهتر جذب اعتبارات اين ماده مي است.

 محل ماليات و عوارض بر سيگار كمك نمايد.

مغاير با « ب»بند  «2»در جزء « سيستم»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است. پانزدهماصل 

 ابهام دارد. «1»تبصره  -

ابهام دارد كه آيا شامل  «2»در تبصره « ورزش»واژه  -

هاي ورزشي نيز تمامي امور ورزشي ازجمله كمك به باشگاه

 يا خير.شود مي

 ـ«2»خصوص تبصره در

صرف عوارض سيگار در حوزه اين تبصره از جهت قيد م

كلي سالمت و مبارزه با مواد هاي راستا با سياستورزش هم

 مخدر و برنامه ششم است.

هاي دستگاه با اين حال با توجه به اين كه در حوزه ورزش

 دارد.ذيربط ابهام هاي دستگاه كنند اصطالحمي مختلفي فعاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

37 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

89 

 (89)ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سالمت  (الف

مكلف است ظرف دو سال اول برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سالمت 

پايگاه ملي آمار ايران، سازمان  اطالعاتي مراكز سالمت با هماهنگيهاي ايرانيان و سامانه

و با اولويت شروع برنامه ها محرمانه بودن داده ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و

 پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

و مراكز خدمات ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان

ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات حداكثر ظرف مدت شش اي درماني و بيمه

 بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانهبيمه سالمت را به صورت يكپارچه و مبتني

 ساماندهي نمايد. «پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان»

كليه مراكز سالمت و واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به  -تبصره

 باشند.مي همكاري در اين زمينه

استقرار سامانه پرونده الكترونيكي ، رسدهرچند به نظر مي

ه رهگيري جملانيان با وجود تمام مزاياي آن ازسالمت اير

گذاري سياستي براي سياستهاي گيريبيمار و گزارش

مند بودن آن به دليل نيازواهد و.... بهش برمبتني

سرعت در اقصي از قبيل پوشش اينترنت پرهاي زيرساخت

تمامي  ITچنين وابستگي آن به دانش و هم نقاط كشور

هاي جمله بهورزان و.. در سالكنندگان خدمت ازئهارا

 .اجراي برنامه با چالش روبرو شود ابتدايي

اجراي برنامه پزشك ساخت مهم براي يك زيرعنوان به اما

هاي سياست كرات دربندي خدمات كه بهخانواده و سطح

آن در كلي سالمت به آن اشاره شده است پرداختن به 

 .قانون برنامه ششم الزم است

 موافق 

 كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي (ب

موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير مراكز اجرايي هاي دستگاه

هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان

خيريه و يا فعاليت در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه 

ت بهداشت، درمان و اجرايي خود نيستند. ساير شاغلين حرفه سالمت به پيشنهاد وزار

وليت وزيران مشمول حكم اين بند خواهند بود. مسئهيئت  آموزش پزشكي و تصويب

مسئولين  مذكور و معاونين مربوطه آنها وهاي وزارتخانه اجراي اين بند به عهده وزراي

 مذكور است.هاي دستگاه مالي

سالمت موفق نشان هاي شواهد علمي و تجربيات نظام

شغله بودن پزشكان به مفهوم فعاليت آنها صرفا دهد تكمي

جمله بخش ئه خدمات سالمت ازاراهاي بخش در يكي از

عمومي غيردولتي و خيريه يك اقدام  ،خصوصي، دولتي

ضروري براي مديريت بهينه منابع اعم از انساني و مالي 

هاي لحاظ شده و رسد تبصرههر چند به نظر مي. است

نمودن پزشكان در مناطق محروم با روح  هرگونه مستثنا

 . اين قانون و اهداف اصلي آن همخواني نداشته است

 موافق 
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به پيشنهاد دستگاه  موارد استثنا براي مناطق محروم با ذكر نام فرد و علت -«1»تبصره 

درمان و آموزش پزشكي و سازمان به  ،اجرايي مربوطه و هماهنگي وزارت بهداشت

 رسد.وزيران ميهيئت  تصويب

مطب خصوصي پزشكان عمومي و پزشكان متخصص در مناطق محروم  -«2»تبصره 

در صورت نياز و ضرورت به تشخيص رئيس دانشگاه علوم پزشكي آن منطقه از شمول 

 د مستثناست.اين بن

موافقيم پيشنهاد حذف ها لحاظ اجرايي بودن با تبصرهبه

 شود.مي داده «2»عبارتي در تبصره 
 «2»در تبصره شود مي پيشنهاد 

عبارت عمومي و پزشکان 

متخصص در مناطق محروم در 

صورت نياز و ضرورت به تشخيص 

رئيس دانشگاه علوم پزشکي آن 

 .حذف شود منطقه

هاي دانش براي ايجاد شهرکخصوصي و تعاوني هاي دولت موظف است از بخش (ج

اجرايي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به نامه آيين سالمت، حمايت به عمل آورد.

 رسد.مي وزيرانهيئت  تصويب
 موافق .برنامه پنجم توسعه استعمليات آغاز شده در ادامه 

ي نظام سازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهابه منظور متناسب (د

سالمت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي 

سسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و ؤو مها دانشگاه و ظرفيت ورودي كليه

بندي خدمات و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح

 و اعمال كند. نقشه جامع علمي كشور استخراج

هر چند وزارت بهداشت با استناد به در اختيار داشتن 

مجاز است درخصوص كميت و كيفيت ، توليت نظام سالمت

، گيري نمايدنيروهاي انساني مورد نياز نظام سالمت تصميم

ادامه برنامه پنجم توسعه  اما مقيد كردن آن مناسب است.

  .است

 موافق

نظام خدمات جامع »درمان و آموزش پزشكي مكلف است به اجراي  ،وزارت بهداشت (هـ

هاي اوليه بر مراقبتداشت و پيشگيري بر درمان و مبتنيبا اولويت به «و همگاني سالمت

يري پزشكان عمومي كارگهبر پزشكي خانواده با بسالمت، با محوريت نظام ارجاع مبتني

ك سالمت ايرانيان، واگذاري امور بندي خدمات، پرونده الكترونيو خانواده، سطح

بر ( قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني13) تصديگري با رعايت ماده

داند اين بند از اين منظر كه پيشگيري را بر درمان اولي مي 

بندي خدمات بر سطحه خدمات سالمت را مبتنيئو ارا

 .كلي سالمت استهاي سياست استا بارداند هممي

همچنين اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در 

سراسر كشور از احكام مهم برنامه پنجم توسعه بوده كه 

 موافق
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عملكرد اقدام نمايد. به نحوي كه، تا پايان سال دوم برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت 

 پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.

كنوني هاي چالش. تاكنون اتفاق نيفتاده است سفانهأمت

به اتكاي نظام ارجاع  نظام سالمت ازجمله تقاضاي القايي

 قابل رفع است .

گر پايه كشور مكلف به خريد راهبردي خدمات سالمت بيمههاي صندوق وها سازمان (و

ژنريك ايران و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي ها براساس دستورالعمل

سوي وزارت بر پزشك خانواده در كشور ازبا اجرايي شدن نظام ارجاع مبتني همزمان

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه هستند.

هاي كلي سالمت مشتمل بر سياست «5»مطابق با بند 

بندي و راهنماهاي باليني، طرح اساس سطحبرصرفاً تجويز 

 دارويي ملي كشور است. ژنريك، و نظام 

 موافق 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست  (ز

هاي سني غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي مواد و فرآورده

 مختلف را اعالم كند.

هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سياست« 6»مطابق با بند 

 باشد. امنيت غذا ميتأمين  راستاي

 هاي كلي سالمت در راستايسياست «6»منطبق بر بند 

 مندي عادالنه مردم از سبدامنيت غذايي و بهرهتأمين 

 .غذايي سالم، مطلوب و كافي

 موافق 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه الزم براي توسعه طب  (ح

طبيعي و گياهي را فراهم نمايد. به نحوي كه هاي سنتي و استفاده از داروها و فرآورده

 درصد ظرفيت پذيرش دستيار تخصصي به اين رشته اختصاص يابد. 3حداقل 

مت، هاي كلي سالسياست (12) اين ماده منطبق با ماده

بر بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن مبتني

 طب سنتي است. 

 موافق 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص نيروهاي  (ط

اجتماعي را براساس تفاهم وهمكاري متقابل تأمين  پزشكي طرح نيروي انساني سازمان

 نمايد.أمين ت با اولويت مناطق محروم بررسي و

البته اين بند مخالف وظايف توليتي وزارت بهداشت 

 تخصيص نيرو نياز به بررسي بيشتر دارد.  باشد.مي
 حذف
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بوده و اي حرفهمسئوليت  سازمان نظام پزشكي ملزم به تهيه بيمه يكليه اعضا (ي

بپذيرد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش تأمين  عنوان وثيقه قرارهي آن را بيدستگاه قضا

خذ أپزشكي درخصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان نظر مشورتي آن را 

 نمايد.

اما الزام پزشكان به تهيه  ،نداشتهاي اين بند ماهيت برنامه

بعدي هاي براي پيشگيري از آسيباي حرفهمسئوليت  بيمه

 .مفيد است

 موافق 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )سازمان غذا و دارو( موظف است ضمن  (ک

را فقط به داروهاي اي حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي ژنريك حمايت بيمه

گواهي حالل را با همكاري وزارت  ژنريك اختصاص دهد و بر عرضه و نظارت و صدور

ب مورد جهت صادرات محصوالت جهاد كشاورزي، اتاق ايران و اتاق تعاون حس

ن را تا حد و تراز كشورهاي سازي كودكاد و برنامه ايمنمحور اقدام نمايسالمت

 دهد. يافته ارتقاتوسعه

اين ماده در راستاي حمايت از توليد و عرضه و تجويز 

هاي كلي سياست« 7»داروهاي ژنريك و مطابق با بند 

الهاي داخلي اقتصاد مقاومتي در راستاي ترويج مصرف كا

 باشد.مي

هاي كلي اقتصاد سياست «9»همچنين در راستاي بند 

 مقاومتي با موضوعيت صادرات كاالها و خدمات است. 

هاي كلي سالمت در سياست «5»ازسوي ديگر با بند 

حمايت از توليد داخلي و صادرات دارو، واكسن، محصوالت 

 .ستي و تجهيزات پزشكي مطابقت داردزي

اينكه توليت نظام سالمت با وزارت بهداشت است با توجه به 

و نظارت بر مقوله عرضه دارو و غذا محل مشاركت بخش 

ذكر اسم يك سازمان ديده  ضرورتي به ،خصوصي نيست

 .شودنمي

 حذف جزء

نام سازمان غذا و دارو حذف 

 .شود

را با همکاري وزارت »: عبارت

جهاد كشاورزي، اتاق ايران و اتاق 

 .حذف شود «موردتعاون حسب 

 خيز و معدني در راستايمعادن ايران در مناطق نفت هاي ملي نفت و گاز وشركت (ل

اطق نسبت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديدكننده سالمت در آن منمسئوليت 

خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به  به تكميل، تجهيز، ارتقاي

هاي كلي سالمت كه بر سياست «3-2»اين ماده با بند 

هاي تهديدكننده سالمت كاهش مخاطرات و آلودگي

  .همراستاست، بر شواهد معتبر علمي تأكيد داردمبتني

 موافق 
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي
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حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

مبناي بندي خدمات برمردم منطقه در چارچوب نظام سطح مرساني به عموخدمت

 مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام نمايند.اي تعرفه

هاي كلي سياست «1-7»ه به مفاد بند سوي ديگر با توجاز

عهده وزارت بهداشت گذاشته سالمت كه توليت سالمت به

مان بهداشت ساز الزم است مد نظر قرار گيرد كه، شده است

ر نظام سالمت كشور اي دطور جزيرهو درمان وزارت نفت به

كلي هاي سياست كند و از اين لحاظ باارائه خدمت مي

 .سالمت مغايرت دارد

موريت اين أدليل اينكه هنوز سياستي براي تغيير ماما به

ن نظر كه با اين حكم از اي، سازمان لحاظ نشده است

بندي خدمات سازي شده و از اصول سطحخدمات يكسان

 شود.پيروي خواهد كرد مثبت ارزيابي مي

ايران ممكن شركت ملي گاز ، تصريح بر عنوان «ل»در بند 

 وراي نگهبان قرار گيرد.است مورد ابهام معمول ش

« معادن ايران»، مشخص نيست كه منظور از «ل»در بند  -

 چه شخصي است.

مشخص « خيز و معدنيمناطق نفت»مراد از  ،«ل»در بند  -

 نبوده و ابهام دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور  (م

و افزايش توان بازدارندگي كشور نسبت به احصاي تهديدات حوزه  سازيدر جهت مصون

 سالمت بپردازد و اقدام الزم را انجام دهد.

 حذف جزء وظايف ذاتي دستگاه است .ندارداي ماهيت برنامه
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

90 

منظور شناسايي در موارد در بررسي تمامي زوجين بهدر هنگام ازدواج،  -(90)ماده 

در قالب شبكه بهداشت و درمان كشور اجباري است و  معرض خطر اختالالت ژنتيك،

موارد در معرض خطر به مراكز مشاوره ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژنتيك باشد به 

 .شوندمي مراكز مجاز معرفي

مواردي كه براساس مشاوره ژنتيك نيازمند بررسي از نظر آزمايشات  -«1»تبصره 

يد وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند أيرد تهاي موباشند به آزمايشگاهژنتيك مي

 شد.

 

 

 

 

 

 التحرير ثبت طالق افزايش و منابع حاصله جهت كمك بهدرصد حق 10 -«2»تبصره 

 گيرد.مي هزينه آزمايش ژنتيك در اختيار سازمان بهزيستي قرارتأمين 

   

 

 

 

 

 

اولويت سياست كلي سالمت ) (2)ماده  «1»در راستاي بند 

هاي كلي جمعيت و اهداف سياست ( وپيشگيري بر درمان

 .كيفي جمعيت استويبر افزايش كمّخانواده مبتني

كلي سالمت هاي سياست اساسولي با توجه به اينكه بر

مقرر شده است توليت نظام سالمت با وزارت بهداشت باشد 

اي صورت گيرد بع مالي سالمت از طريق نظام بيمهو منا

اي قرار گيرد شود منابع در اختيار نظام بيمهيپيشنهاد م

 .دار شودكرد ذيل اين قانون نشانحل هزينهولي براي م

 ارت بهداشت با همكاري ذينفعاننامه توسط وزتهيه آيين

 . جمله سازمان بهزيستي صورت گيرداز

 اي دارد يا حكم اين ماده از حيث اينكه ماهيت برنامه

 خير، قابل خدشه است.

جهت  حاصله منابع»اينكه بر مبني «2»ذيل تبصره  -

 سازمان اختيار در ژنتيك آزمايش هزينهتأمين  كمك به

 وسومپنجاهشائبه مغايرت با اصل « گيردمي قرار بهزيستي

قانون اساسي دارد زيرا بر واريز منابع حاصله به خزانه و 

ن منابع از خزانه در حدود اعتبار مصوب در آاختصاص 

 انه تصريح نشده است.يقوانين بودجه سال

ميت با توجه به اه ـ«2» خصوص تبصرهدر سوي ديگراز

ر آن براي جامعه ناپذيموضوع طالق و پيامدهاي جبران

 

 

 

 

 حذف جزء

سازمان »عبارت  ـ«2»تبصره 

سازمان »جايگزين  «بيمه سالمت

 شود «بهزيستي
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 شرح مصوبه

 

 

 

 

 

 

بودن نتيجه بررسي و نامه چگونگي و نحوه صدور گواهي بالمانع آيينـ  «3»تبصره 

الذكر كه براي ثبت ازدواج اجباري است و همچنين برخورداري از يارانه كل آزمايشات فوق

 مربوط به انجام آزمايشات به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيهاي هزينه

ا )سازمان بهزيستي كشور( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حداكثر ت

 رسد.وزيران ميهيئت  سه ماه بعد از ابالغ اين قانون به تصويب

التحرير ثبت طالق تاثيري در كاهش اگرچه افزايش حق

كرد زينهاين پديده در جامعه نخواهد داشت اما ه

درآمدهاي حاصل از اين مورد بايد در راستاي كاهش طالق 

كننده در موارد ديگر تداعيها باشد. چرا كه صرف هزينه

زايي دولت از طالق و استقبال از اين پديده است كه درآمد

 د داشت.بازخورد مناسبي را نخواه

 

 

 

 

 

وزارت بهداشت  ـ«3»تبصره 

 جايگزين سازمان بهزيستي شود 

91 

هاي نسبت مرگ دولت مكلف است سالمت مادر و كودک و ارتقاي شاخص -(91)ماده 

 نمايد:تأمين  جدول زيرمادر و نوزادان را براساس 
 14جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

 15 16 16.5 17 18 در صدهزار تولد زنده كاهش نسبت مرگ مادران 

ميزان در هر هزار تولد  ماهه 59تا  1كاهش ميزان مرگ كودكان 

 زنده
6/15 4/14 3/13 3/12 3/11 

 5/57 5/56 5/55 5/54 5/53 درصد افزايش درصد زايمان طبيعي

 ميزان ريزي شدههاي برنامهافزايش بارداري
 افزايش %2 افزايش %2 افزايش %2 افزايش 2%

2% 

 افزايش

سقط و  از بارداري،كاهش عوارض ناشي

 زايمان

 هزار تولد زنده
7.6 7.2 6.8 6.5 6.2 

 

قانون اساسي در راستاي حمايت  ويكمبيستمطابق اصل 

 مادران در دوران بارداري 

هاي كلي سالمت كه بر ارتقاي سياست «5-2»مطابق بند 

هاي سالمت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه شاخص

 تأكيد داشته است. 

 هاي كلي جمعيت و خانوادهمطابق با سياست

 

 

 موافق 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي
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حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

92 

 هاي اجتماعيحمايتي و آسيبـ بيمه اجتماعي، امور  15بخش 

منظور افزايش ضريب ايمني جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران به -(92)ماده 

آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات و تاب

 اعتبار در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجامتأمين  بشردوستانه و منوط به

 دهد:

هاي مردمي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت كمك به حفظ و ارتقاي (الف

 هاي اجتماعي مردم.و افزايش مشاركت

توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي  (ب

 موقع به حوادث و سوانح كشور.براي پاسخگويي سريع و به

همگاني و عمومي جهت كاهش هاي آموزش ويژههاي عمومي بهافزايش آگاهي (ج

 آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح.خطرپذيري و افزايش تاب

 درصد 5/0منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، تأمين  در راستاي ـ«د»

دا نموده و منابع حاصله افزايش پي درصد 1( قانون امور گمركي به 163) مندرج در ماده

 گيرد.پس از واريز به خزانه در اختيار جمعيت هالل احمر قرار مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وارداتي كاالهاي از دريافتي وجوه و عوارض تعددـ «د» بند

 آنها از ايتعرفهغير موانع تلقي و اجرايي مشكالت دليلبه

 «عوارض تجميع» قانون به موسوم قانوني تصويب موجب

 ذكر به الزم. شد االجراالزم 1382 سال ابتداي از كه گرديد

 مانند متعددي عوارض عوارض، تجميع قانون از قبل است

 صندوق ويژه، تعاون، احمر،هالل شهرداري، عوارض

 بندري، آسفالت، صداوسيما، پرورش، و آموزش حمايت،

 .شدمي خذأ كاال واردات از.... و بهداري

 موافق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «د»حذف بند 
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 به موسوم قانون در مندرج قانوني احكام صراحت عليرغم

 بر ماليات قانون ازجمله قوانين ساير و عوارض تجميع

 بر گوناگون عوارض وضع ممنوعيتبر مبني افزودهارزش

 هزينه، عوارض، ماليات، مورد 40 حدود اكنونهم واردات،

 دريافت وارداتي كاالهاي انواع از التفاوتمابه و كارمزد

درصدي است كه  مورد نيم 40شود كه يكي از اين مي

 گمركي حقوق كل ( قانون امور گمركي از163) مطابق ماده

 به و خذأ تعلق كشور به وارده كاالهاي بازرگاني سود و

 انهيسال بودجه در آن معادل و واريز كشور كل داريخزانه

 بنابراين. شودمي منظور احمر هالل جمعيت حساب به

 بخش به فراوان هايهزينه تحميل موجب اوالً فوق عوارض

 هايهزينه اين تعدد با ثانياً و شده مصرف و توليد واردات،

 شده تجاري وكاركسب فضاي شدن پيچيده موجب متعدد

 تجميع به موسوم قانون تصويب از قانونگذار اصلي اهداف و

 تجميع هدف با افزودهارزش بر ماليات قانون و عوارض

 و درصدي چهار گمركي حقوق در هاهزينه اين تمامي

 و افزودهارزش بر ماليات قانون در ورودي حقوق تعريف

. است كرده اثربي زمان طول در را گمركي امور قانون

خصوص امور گمركي درقانون  (163)بنابراين موضوع ماده 

اعطاي نيم درصد ماليات بر واردات به هالل احمر خود از 
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

تخصيص به اصل تجميع نظر آثار منفي بر توليد و قاچاق و 

مل جدي أمنابع خزانه در بودجه، جاي بحث كارشناسي و ت

تواند منجر به تقاضاي درآمد مي دارد و اين روش ناصحيح

نيز شود. حال افزايش مجدد نيم ها ساير دستگاه يبرا

بازرگاني فعلي به يك  سود و گمركي حقوق كل درصد از

منجر به  كار ووفضاي كسبتأثير منفي بر درصد عالوه بر 

كننده خواهد شد و پيشنهاد افزايش قيمت نهايي مصرف

شود رديف بودجه اختصاصي هالل احمر در قالب بودجه مي

گردد و به واردات كشور وابسته نباشد و اين تأمين  سنواتي

  بند از برنامه حذف گردد.

93 

دولت مكلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار  -(93)ماده 

اي و پيشگيري و كاهش هاي امدادي، حمايتي و بيمهپذير و بسط پوششآسيب

هاي الزم براي نيل به اهداف به طراحي و اجراي برنامه هاي اجتماعي نسبتآسيب

بار به مجلس ارائه يك ماه 6مندرج در جدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر 

 نمايد:

 

 

 

 

 

 موافق 



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

47 

 ماده
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 حوزه اجتماعي در برنامه ششم توسعه ها و اهداف كمي و وضعيت موجود و مطلوب. شاخص15جدول 

وضعيت در 

 1400سال 

وضعيت در پايان 

 1395سال 
 رديف هدف كمي

1 6 

هاي كمرشكن كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه

هاي اجتماعي بيمه يسالمت از طريق تعميم و ارتقا

 درماني ـ درصد مراجعين

1 

ـ درصدضريب پوشش بيمه 96 100  2 هاي اجتماعي درماني پايه )كل( 

ـ درصد 48 3/49  3 متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار 

 4 انه ياشتغال افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفرـ  سال 65000 82000

96000 77000 
براي نيازمندان )مسكن اجتماعي و  ايجاد مسكن

 حمايتي( ـ واحد
5 

 6 افزايش حمايت از معتادان ـ نفر 1300000 1432498

 7 افزايش حمايت از سالمندان ـ نفر 2657070 4180000

 8 نفر افزايش كودكان تحت پوشش حمايت غذايي ـ 204965 330098

ـ نفرپرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش  127807 163117  9 نهادهاي حمايتي 

 10 سرپرست ـ نفرافزايش حمايت از كودكان بي 23402 25838

 11 افزايش حمايت از كودكان يتيم ـ نفر 280500 309695

 12 بر جامعه روستايي ـ نفرتوانبخشي مددجويان مبتني افزايش 424000 600000

 13 ـ نفر بر جامعه شهريافزايش توانبخشي مددجويان مبتني - 180000

220000 98000 
وسايل توانبخشي مددجويان تحت پوشش تأمين  افزايش

 نهادهاي حمايتي ـ تعداد
14 

 15 بيمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر 445321 567000

 16 كنترل افزايش طالق ـ تعداد 163228 176119

 17 ساالنه افزايش حمايت از كودكان خياباني ـ نفر ـ 6000 7658

 18 غربالگري بينايي كودكان ـ نفر 3000000 3153030

 19 غربالگري شنوايي ـ نفر 966000 1545000

 20 كاهش سهم پرداخت از جيب ـ درصد 58 25

 21 هاي اجتماعي ـ درصدضريب پوشش بيمه 70 75

  22 متوسط نرخ جايگزيني ـ درصد 83 80
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94 

دولت موظف است در طول برنامه هرسال حداقل مستمري مددجويان  -(94)ماده 

 درصد 20و سازمان بهزيستي را بر مبناي )ره(تحت حمايت كميته امداد امام خميني 

هاي مذكور پرداخت و از طريق سازمانتأمين  حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار

 نمايد. 

هيچ وجه در حال حاضر مستمري پرداختي به اين گروه به 

 دهدنمي تكافوي حتي هزينه غذاي آنان را
 موافق

95 

هاي اجتماعي، منظور پيشگيري و كاهش آسيبدولت مكلف است به - (95)ماده 

هاي اجتماعي مشتمل بر محورهاي نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب

ميزان  درصد 25اجتماعي در انتهاي برنامه به  هايكه آسيباي گونهزير اقدام كند به

 كنوني كاهش يابد:

 پيشگيري (الف

بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق  .1

 هاي ديني و هنجارهاي اجتماعيارزش

هاي درسي دوره هاي اجتماعي از طريق: اصالح برنامهپيشگيري اوليه از بروز آسيب .2

 هاي زندگياجتماعي و ارتقاي مهارتهاي آموزش بينيو پيش آموزش عمومي

اي، هاي كالن توسعههاي اجتماعي در طراحي كليه برنامهتهيه و تدوين پيوست .3

شده و پيشگيري از  منظور كنترل آثار يادملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به

 ي اجتماعي كشورهاي اجتماعي با تصويب شوراي عالها و آسيبناهنجاري

تا پايان سال اول برنامه « هاهاي اجتماعي و معلوليتتدوين نظام جامع رصد آسيب» .4

 و استقرار آن از ابتداي سال دوم

 هاي اجتماعي از طريقمنظور پيشگيري از تشديد آسيبهنگام بهمداخله به  .5

 يهاي اجتماعشناختي كاهش تقاضا در حوزه اعتياد و فوريتروانهاي آموزش

كلي جمعيت هاي سياست «6»و « 5» هايبند با راستاهم

كلي برنامه هاي سياست «57»و  «56» ،«49»هاي و بند

 كلي مبارزه با مواد مخدرهاي سياست «9» ششم و بند

 

 (8و  7) «ب»( 1)« الف»يك از اين سه بند بندهاي هيچ

حكم مشخصي نداشته و صرفه يك توصيه سياستي است 

كلي برنامه ششم و ساير هاي كه در مواردي در سياست

 كلي بيان شده است.هاي سياست

 ،«ارتقا»، «بسط و گسترش»هاي چون عبارتبيان 

فرهنگي هاي در حوزه فعاليت «هاطراحي و اجراي برنامه»

هاي و فعاليتها به معناي صدور مجوز براي توليد برنامه

گذاري و در واقع أثيرفرهنگي با سطح كيفي پايين و بدون ت

 صدور مجوز براي اتالف منابع محدود خواهد بود.

دهاي دستيابي به هدف در كنترل رشد از راهبر «4»بند 

اجتماعي است كه در سند اليحه برنامه ششم هاي آسيب

 توسعه توسط دولت پيشنهاد شده است.

 موافق

 

 

 

 

 ( 1)« الف»حذف بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

اجتماعي و هاي ساز و پيشگيرانه در قبال آسيبمصونهاي طراحي و اجراي برنامه .6

جسمي، روحي و خانوادگي براي افراد  يهاپريشاني ،هاكاهش مخاطرات ناشي از كاستي

 پذيربران خسارات وارده به افراد آسيبدر معرض خطر و ترميم ج

 رساني و بازتوانيخدمت (ب

هاي اجتماعي با مشاركت افراد در معرض آسيب موقع بهرساني بهخدمات .1

 هاي غيردولتيسازمان

 ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعهبازتواني آسيب .2

هاي مردمي و خدمات داوطلبانه براي حمايت از ساماندهي و توسعه مشاركت .3

 مؤسسات خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت

ار دادن كليه مددجويان واجد شرايط پشت نوبتي كميته امداد امام تحت پوشش قر .4

خميني )ره( و سازمان بهزيستي و لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در 

 هاي سنواتي ساليانهبودجه

هزار نفر تا پايان سال اول  50هاي اجتماعي در شهرهاي باالي توسعه مراكز فوريت .5

 هاي اجتماعي به تناسب جمعيت و گستردگي آسيب برنامه و در ساير شهرها

و ها افزايي، توانمندسازي، كارگستري و حمايتبخشي، مهارتاعمال رويكردهاي توان .6

 جمعيهاي بر تحكيم نهاد خانواده و تقويت همكاريمحور و مبتنياجتماعهاي مساعدت

بنيان  گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت ارتقاي سطح بهداشت روان،  .7

 هاي در معرض آسيبخانواده و توانمندسازي افراد و گروه

 

 

 

كلي برنامه هاي سياست «49»راستا با بند هم «ب»بند 

نشين مناطق حاشيهسامان بخشي »بر مبنيششم توسعه 

 «از آنهاي عمومي ناشي و پيشگيري و كنترل ناهنجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (8و  7) «ب»و حذف بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

سازي توسط سازمان صداوسيما و وزارت تبليغي و فرهنگهاي طراحي و اجراي برنامه .8

كار و رفاه اجتماعي و براي تبيين و  ،فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري وزارت تعاون

 هاي گروهيو مشاركتجمعي هاي ترويج گفتمان خيرجمعي و تشويق همكاري

گروهي هاي مشاركتهاي نهاد در حوزههاي مردمتوسعه نقش مردم و سازمانبسط و  .9

بر رويكرد خير اجتماعي و تالش در جهت جلب مشاركت بيشتر مالي مبتنيتأمين  و

 منابع مورد نيازتأمين  ذينفعان در

 خيزو بهبود نقاط آسيبشناسايي  (ج

زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و خيز و بحرانشناسايي نقاط آسيب  .1

هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشاوره تمركز بخشيدن حمايت

شده، با اعمال راهبرد همكاري  هاي اشتغال حمايتاجتماعي و حقوقي و برنامه

 شده در مناطق ياد هاي اجتماعيبخشي و سامانه مديريت آسيببين

هاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معكوس از بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونتگاه .2

طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد 

 هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاهاآسيب

هاي اجتماعي با المت اجتماعي و پيشگيري از آسيبس يهاي ارتقاتدوين برنامه .3

هاي هاي غيررسمي( و بازنگري و اصالح سياسترويكرد توسعه محلي )در سكونتگاه

 هاي فرودست در فضاهاي شهري گزيني گروهمنظور پيشگيري از جدايياجتماعي به

سالمت هاي گذاري در برنامهارائه تسهيالت تشويقي به بخش خصوصي براي سرمايه .4

اي و غيررسمي با رويكرد ترويج مسئوليت هاي رسمي، محلهاجتماعي براي سكونتگاه

 اجتماعي

 

 

 

 

 

 

در جزء « بافت شهري و حاشيه شهرها»استفاده از عبارت  -

، از حيث فقدان تعريف قانوني از عبارت مزبور «ج»بند  «1»

 شود.توصيه نمي
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و برنامه .5

اي كه ساالنه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونهممانعت از توسعه حاشيه

 نشيني اقدام شود.ساماندهي مناطق و كاهش جمعيت حاشيهدرصد نسبت به  ده

عالي شهرسازي و نشين تعيين شده توسط شورايبخشي مناطق حاشيهسامان .6

كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و ومعماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز

در  هاي شهري با مشاركت آنها،هاي واقع در داخل محدودهتوانمندسازي ساكنان بافت

و ايجاد « هاي غيرمجازسند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه» چارچوب

 هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجرشهرک

وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به  .7

وسازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري ساخت

 قضائيه قوه

هادي براي روستاهاي واقع در حريم كالنشهرها با رويكرد كنترل  تهيه و اجراي طرح .8

 محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها

طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط  .9

 هاشهرداري

داد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي، كميته ام خدمات يگسترش و ارتقا .10

اندازي پايگاه خدمات اجتماعي بر جامع، راههاي توانبخشي مبتنيها در زمينهخيريه

شناختي محور، خدمات مددكاري خدمات مددكاري اجتماعي روانهاي اجتماعبرنامه

هاي اجتماعي، برنامه رشد، تكامل و امنيت غذايي كودكان تسهيالت مالي خرد، فوريت

 نهادمهاي محلي و غيردولتي مردهاي غيررسمي با مشاركت سازمانبه سكونتگاهنيازمند 

 

 

 

سند »رسد كه عنوان ، به نظر مي«ج»بند  «6»در جزء  -

، «غيرمجازهاي ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه

سند ملي توانمندسازي »عنوان نادرستي است كه بايد به 

مصوب « رسميهاي غيرو ساماندهي سكونتگاه

تغيير « هيئت وزيران با اصالحات بعدي آن 19/11/1382

 يابد.
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 حمايت از زنان سرپرست خانوار (د

 تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار توسط دولت تا پايان

اجتماعي جمهوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه برنامه. معاونت امور زنان رياست

اجرايي  و ساير نهادهاي ذيربط تهيه و تصويب برنامه مذكور در هيئت وزيران و نظارت بر

 عهده دارد.شدن آن را به

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقابله با اعتياد  (هـ

ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است نسبت به كشف و شناسايي اموال منقول و  .1

توزيع و ترانزيت مواد مخدر،  توليد،هاي قاچاقچيان و شبكههاي غيرمنقول و سرمايه

سازهاي مرتبط )به ويژه سرباندها و سرشبكه ها( در داخل و خارج و پيشها گردانروان

اجرايي ذيربط اقدام نمايد. وجوه هاي دستگاه از كشور و ضبط اين اموال با همكاري

الحات و الحاقات حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اص

( برنامه چهارم 97ماده )« ي»بند  اين بند تكرار ـ«د»بند 

برنامه پنجم توسعه است. با وجود  (39ماده )و نيز  توسعه

خصوص اين ها درطرح جامعه ازسوي دستگاهارائه  عدم

حكم و اجرايي نشدن آن، اعتبارات زيادي با همين عنوان 

مختلف در قوانين بودجه پرداخت شده هاي دستگاه به

اما  است. معناي اين سخن آن است كه منابع هزينه شده

اين حكم به اين صورت  طرح جامع آماده نشده است. تكرار

به معناي صدور مجوز براي هزينه منابع براي موردي است 

برنامه براي انجام آن هزينه  2سال و در  10كه در مدت 

 شده است.

هاي سياست «3»و « 1» هايراستا با بندهم - «ـه»بند 

 كلي برنامه ششم توسعههاي سياستو  كلي مواد مخدر

مغاير با اصل  «هـ»در جزء بند « ترانزيت»استفاده از واژه  -

 قانون اساسي است.پانزدهم 
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه
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 پيشنهادها:

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 گيرد.مي قرار

 يياجرا يراستا درمكلفند  يرانا ياسالم يمسلح جمهور يروهايو ن يياجراهاي دستگاه .2

عه، ضمن كالن برنامه توسهاي سياست مبارزه با مواد مخدر و يكلهاي سياست كردن

جانبه با مواد مخدر، مبارزه همه يطرح مل يمندرج در سند راهبرد يفتكال يقدق ياجرا

درمان،  ياد،از اعت يشگيريپ يتو با محور ياجتماع يكردسازها با رويشها و پروانگردان

مقابله با عرضه مواد مخدر و  ي،اجتماع يتو حما يانتص يب،و كاهش آس يبازتوان

مرتبط اقدام الزم  يهامجرمانه و مجازات يندر عناو يو بازنگر سازهايشها و پروانگردان

 عمل آورند.را به

برداري و تكميل ها نسبت به بهرهسازمان بهزيستي مكلف است با همكاري شهرداري .3

اندازي مراكز خانمان و راهمراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان متجاهر و بي

اقدام نمايد. ها و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبود يافته در استان توانمندسازيجامع 

گيري از ظرفيت با بهرهها عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهردارياداره اين مراكز به

نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است پس مردمهاي سازمان

ن معتادان و تحويل آنها به اين مراكز اقدام آوري ايي نسبت به جمعيخذ حكم قضاأاز 

ماهنگي ييد سازمان بهزيستي و با هأنمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با ت

اجرايي اين بند توسط ستاد مبارزه نامه آيين ي خواهد بود.نيروي انتظامي و مقام قضاي

 گردد.با مواد مخدر تصويب و ابالغ مي

 حمايت از بيماران رواني مزمن (و
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد 

 ( جمعيت هدف در پايان برنامه%75و پنج درصد )

 توانبخشي سالمندان (ز

پنج درصد وي سالمندان با پوشش حداقل بيستتداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخش

 هدف ( جمعيت25%)

 مسکن نيازمندانتأمين  (ح

هاي هاي هدف سازمانپذير و گروهنياز اقشار آسيبتأمين  منظوردولت مكلف است به .1

حمايتي به مسكن و رفع فقر سكونتي حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به 

 مسكن اجتماعي و حمايتي اقدام نمايد.تأمين  تدوين و اجراي برنامه

افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي از پرداخت  .2

انشعاب هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينههاي هزينه

آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگو، 

 فقط براي يك بار معافند. 

 ي كودكان خيابانيسامانده (ط

ساماندهي وضعيت كودكان كار و خياباني از طريق سازمان بهزيستي با همكاري ساير 

 25نحوي كه جمعيت كودكان خياباني تحت حمايت تا پايان برنامه حداقل ها بهدستگاه

 درصد افزايش يابد.

 

 

كلي جمعيت و هاي سياست «7»در راستاي بند  -«ز»بند 

 كلي خانواده در مورد سالمندانهاي سياست «15»بند 

 .است
 

 همپوشاني دارد. (93)جدول ماده  5ماده با رديف  «ح»بند 

 

 

 

 

 

 
منطبق با جدول اهداف كمي اليحه برنامه ششم  -«ط»بند 

 توسعه
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 مخدر، مواد با جانبههمه مبارزه ملي طرح راهبردي سند» -

از حيث  ،«هـ»جزء بند موضوع  «سازهاپيش و هاروانگردان

مرجع تصويب آن و نيز مواردي كه بايد در آن تعيين شوند، 

اجراي آن سند اجرايي به هاي دستگاه ابهام دارد؛ لذا الزام

 محل ايراد است.

96 

كلي برنامه، نسبت به  هايسياست «40»دولت مكلف است در اجراي بند  -(96)ماده 

اجتماعي چند اليه مشتمل بر تأمين  برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و

بندي خدمات در سطوح پايه، اجتماعي با رعايت سطحهاي هاي امدادي، حمايتي و بيمهحوزه

بر سطح  يابي فعال و مبتنيي اجتماعي و آزمون وسع و نيازمندمازاد و مكمل براساس غربالگر

منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به افراد و خانواده اقدام نمايد. بهدستمزد و يا درآمد 

دسترسي عادالنه به خدمات، اجراي اين نظام از طريق ، هااجتماعي، رفع همپوشانيهاي يارانه

بر ياجتماعي و مبتنتأمين  ايجاد پايگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و

پذيرد مي اجتماعي براي تمامي آحاد جامعه صورتتأمين  گيري پرونده الكترونيك رفاه وشكل

اجتماعي تأمين  اجرايي فعال در حوزه رفاه وهاي دستگاه ها، نهادها وها، صندوقكليه سازمان و

مجوز كنند و يا از دولت مي دولتي و عمومي استفادههاي كه به هر نحوي از انحا از بودجه

 نمايند مكلفند از اين نظام تبعيت كنند. مي فعاليت دريافت

هاي اجرايي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع نامهيينآ – تبصره

اجتماعي چند اليه متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا تأمين  رفاه و

كار و رفاه اجتماعي و سازمان به  ،ارت تعاونتوسعه با پيشنهاد مشترک وزهاي با برنامه

 رسد.مي وزيرانهيئت  تصويب

براي  «اجتماعيتأمين  پرونده الكترونيك رفاه و»تشكيل 

استقرار نظام جامع ، سازتواند زمينهتمامي آحاد جامعه مي

 اجتماعي شود.تأمين  رفاه و

 موافق
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97 

تأمين هاي صندوق پردازانشده بيمهكه نرخ رشد دستمزد اعالم در صورتي -(97)ماده 

اجتماعي، كشوري و لشگري در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي 

نكه افزايش دستمزد به دليل نباشد مشروط به آ هاي قبل سازگاردستمزد بوده و با سال

التفاوت عالوه بر دريافت مابه مذكورهاي صندوق شغل و تغيير كارگاه نباشد ارتقاي

ميزان كسور سهم كارفرما و كارگر به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعالم شده 

اي نامهرا براساس آيينها صندوق هاي قبل از كارفرماي ذيربط، خسارت وارده بهسال

كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

هيئت  نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني

 خذ خواهد كرد.أرسد از كارفرمايان وزيران مي

اساس حكم ري عمالً چون برگصندوق كشوري و لشدر 

دهد و نمي ذيحساب نظارت دارد اين اتفاق رخ ،كارگزيني

اجتماعي تأمين  براي سازمان رسد اين حكم صرفاًمي نظربه

 نوشته شده باشد.

اجتماعي نيز به ميزان كافي ابزار نظارتي و تأمين  قانوندر 

 تنبيهي وجود دارد.

اجراي ماده مشابه اين بند در برنامه پنجم نيز با ابهامات و 

 2كار در ني همراه بود و حتي پرداخت اضافهمشكالت فراوا

از اين نظر پيشنهاد  سال آخر نيز با مشكل همراه شده بود.

 شود.مي حذف ماده داده

 حذف

98 

 -(98)ماده 

منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري هاي مناطق آزاد مكلفند بهسازمان (الف

از محل وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق كميته  1%

و سازمان بهزيستي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق  )ره( امداد امام خميني

 دهد. اختصاص

الحسنه از طريق بانك مركزي در طول ت مكلف است با ارائه تسهيالت قرضدول (ب

تحت حمايت هاي برنامه هر ساله يكصد هزار شغل در راستاي توانمندسازي خانواده

از طريق كميته  درصد 70ه( و سازمان بهزيستي به ترتيب )ر كميته امداد امام خميني

 از طريق سازمان بهزيستي ايجاد نمايد. ددرص 30)ره( و  امداد امام خميني

 

 «ب»بند  .ندارد رويكرد مشخصي براي هزينه «الف»بند 

 نشان داده است كه كارآيي الزم را ندارد. قبالً نيز عمالً
در ماده قانون برنامه  (98)ماده  «الف»به حكم مشابه بند 

پنجم توسعه اشاره شده بود. در اين بند آمده بود كه به 

هاي منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان

( از محل وصول %1درصد ) مناطق آزاد موظفند حداقل يك

عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از 

و نيازمندان بومي اين  طريق نهادهاي حمايتي به محرومين

 مناطق اختصاص دهند.

 كل حذف
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تفاوت اين مصوبه با قانون فعلي آن است كه در آن حكم 

به حداقل يك درصد اشاره شده بود و اكنون سقف يك 

درصدي تعيين شده است و همچنين در مصوبه فعلي به 

ان بهزيستي اشاره شده بود درحالي كه مكميته امداد و ساز

نهادهاي حمايتي مورد نظر قرار گرفته در مصوبه قبلي كل 

منظور ايجاد شفافيت در حكم بود كه اين اصالحات به

 شود.مي پيشنهادي مثبت قلمداد

تواند موردنظر مي يكي از مواردي كه در اين مصوبه

يك درصد از محل تأمين  قرارگيرد آن است كه به جاي

وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات، اين عوارض 

اي براي بهانهعنوان به به واردات منحصر گردد تا رفاًص

خذ عوارض از أوصول عوارض از صادرات نگردد. زيرا 

افزايش قيمت كاالهاي صادراتي  هتواند منجر بصادرات مي

ي رقابت با ساير كشورها باشد. و ايجاد عدم مزيت برا

رو پيشنهاد حذف عبارت )و صدور( از متن پيشنهادي ايناز

 شود.ه ميارائ

اره بخواهد وظايف ذاتي خود اينكه دولت هموـ  «ب»بند ـ 

پذير كشور كه امري خصوص حمايت از اقشار آسيبرا در

الزم است، از طريق منابع بانك مركزي انجام دهد روشي 

ژه آنكه ورود مستقيم بانك ويهنادرست و غيراصولي است، ب
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اعتباري دهي و اعطاي خطوط مركزي در عمليات تسهيالت

زمينه  به دولت تشديدكننده وضعيت نابسامان موجود در

بدهي دولت به بانك مركزي بوده و داراي پشتوانه 

 كارشناسي نيست.

 ضوابط كامالً ايراني اسالمي جمهوردر طرح بانكداري ـ 

الحسنه روشن و هدفمندي جهت اعطاي تسهيالت قرض

اكنون همپذير ديده شده است كه ها به اقشار آسيببانك

 ون اقتصادي است.يدر دست بررسي كميس

الحسنه براي بندي تسهيالت قرضضمن آنكه سهميه ـ

الحاقي به احكام  (31)مددجويان كميته امداد و ... در ماده 

در صحن مجلس به  توسعه كه اخيراًهاي دائمي برنامه

 تصويب رسيده است.

لي در شرايطي كه مجلس محترم در مصوبات قبلي و فعـ 

الحسنه را براي امر ازدواج خود اولويت تسهيالت قرض

ست كه براي اهداف مورد نظر ا اختصاص داده است، بديهي

 گردد.تأمين  در اين بند بايد منابع ديگري

99 

نشاني و پرتو كاري اشعه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب شغل آتش -(99)ماده 

نامه نحوه اجراي مفاد اين يينرفاه اجتماعي موظف به ارائه آشده و وزارت تعاون، كار و 

مجلس محترم شوراي  1368قانون مي باشد. دولت مكلف به اجراي قانون پرتوها مصوب 

الذكر و تعيين رديف بودجه براي اجراي ( قانون فوق20) اسالمي و اجراي كامل ماده

رد موا ياحصا نيست و قانون دائمي دارد.اي موضوع برنامه

نشانان نيز مشمول آن به دولت واگذار شده است و آتش

 هستند

شغل  ياحصا هاگرچه اشكاالت متعددي درخصوص نحو

 حذف
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و نهادها و همچنين وزارت محترم  هااجرايي، سازمانهاي دستگاه كامل آن و الزام تمام

  ( حفاظت در برابر پرتوهاست.20) بهداشت، نسبت به اجراي كامل ماده
آور و اعمال الزامات قانوني آن وجود دارد، اما زيان و سخت

 و عنوان شغل سختطور كلي بهتصويب مشاغل خاص به

حذف بر مبني اصلي اين قانون كه هآور باتوجه به فلسفزيان

آور براي كاركنان اين مشاغل، در تضاد هاي زيانمحيط

 است. 

 اي ندارد.حكم اين ماده ماهيت برنامه -

وزارت »بايد به « محترم بهداشت وزارت»عبارت  -

 تغيير يابد.« بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

قانون »بايد به « 1368قانون پرتوها مصوب »عبارت  -

 تغيير يابد.« 20/1/1368حفاظت در برابر اشعه مصوب 

، بايد «قانون نيمفاد ا ينامه نحوه اجرانييآ»در عبارت  -

 تغيير يابد.« ماده»به « قانون»واژه 

100 

كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را  -(100)ماده 

اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج پذيرفته

ساله معادل سهم ( به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه%5درصد )

طور كامل در رديف اعتباري خاص در به صندوق ذخيره فرهنگيان را به واريزي اعضا

 .بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد

 ندارد و نياز به قانون دائم دارد.اي ماهيت برنامه

 

 

 موافق
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