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 :اظهارنظر كارشناسي درباره

 مورد اليحه برنامه ششم  گزارش كميسيون تلفيق در

 جمهوري اسالمي ايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 (78تا 49دوم ـ مواد )قسمت 

 

 

   

   

 

 مقدمه

( بررسي شده است. نظرات 78( تا )49در اين گزارش مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم درباره مواد )

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

 الحي بيان شده است.اليحه و اعمال برخي پيشنهادهاي اص

كه اقتصاد و جامعه ايران در  شودمي هاي مربوط به برنامه ششم توسعه در زماني مطرحبحث

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

هاي از دست و فرصت هاي موجود به تهديد مبدل نشوددقت و عمق بيشتري برگزيده شود تا فرصت

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

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

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

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 

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

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

 صورت پذيرد:

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

ياسي را دربر داشته و زمينه مواجهه خردورزانه با تحوالت اجتماعي و س براي مديريت مسائل اقتصادي،

 المللي را فراهم كند،بين

كلي اقتصاد هاي سياست سازي اقتصاد ايران در چارچوبهاي راهبردي و مقاومترميم وابستگي -

 مقاومتي،

ايجاد نهادهاي مشوق رشد »سازي براي اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طريق زمينه -

 ،«اصالح تدريجي نهادهاي موجود»و « توسعه اقتصادي و سياسيو 
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هايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرض خطر قرار اهميت دادن به مسائل و بحران -

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

، محدود شدن ها و فعاالن اقتصاديوري در فعاليترآيي و بهرهاز منابع انرژي، امنيت جدي كا

 هاي فسادزا و ... ،محوري در زندگي اقتصادي، وجود زمينهعدالت

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

بندي است؛ بيان نحوه يازمند اولويتتوجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور ن

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

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

نحوه  هاي عمراني توسط دولت،ه گزينش و اجراي طرحهاي مالياتي و بانكي، نحواصالح نظام

دولتي از محل منابع داخلي و ... در مجموع اصالحات ساختاري و نهادي است هاي شركت گذاريسرمايه

 هاي كشور فراهم شود.تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت

دهاي بررسي و با توجه به روند تدوين و تقديم لوايح پيرامون برنامه ششم توسعه، فرآين -

بر دقت نظر كافي از دادهاي حاصله، ضروري است مجلس دهم با عنايت به روندهاي پيشين عالوهبرون

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

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

49 

 صنعت و معدن، انرژي  - 10بخش 

قيمت  شودمي هها به دولت اجازه داددر اجراي هدفمندسازي يارانه -(49)ماده 

يگزين در مناطق فاقد گاز در ايام هاي جااستثناي قيمت گاز و حاملهاي انرژي بهحامل

قيمت آب و برق در استثناي به هاي سرد مناطق سردسير و قيمت آب و برقو ماه

اي را با رعايت مالحظات هاي گرم مناطق گرمسير و ساير كاالها و خدمات يارانهماه

 براي صنايع و توليدات به تدريج تا اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي

مصوب  هايارانهكردن  ( قانون هدفمند3(و )2(، )1) با رعايت مفاد مواد 1400پايان سال

و اصالحات بعدي آن تغيير دهد و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي  1388سال

 ي،كاهش شدت انرژ ي،وربهره يرنفتي،از صادرات غ يتاشتغال، حما يد،تول يشافزا

نقدي و  هاييتو حما يعدالت اجتماع يهاشاخص يهوا و ارتقا آلودگيكاهش 

هاي عملياتي گذاري و هزينهبا درآمد متوسط و پايين و سرمايه يخانوارهاغيرنقدي از 

 ( قانون هدفمند9و ) (8(، )7) با رعايت مواد يربطذ يهامطابق جدول ضميمه شركت

 .نمايداقدام ساليانه  يهادر چارچوب بودجهها كردن يارانه

ها به ( قانون هدفمند كردن يارانه1) ماده «ج» است در اجراي تبصره بنددولت مكلف 

( افزايش 1%) درصد حداقل يكساليانه  ها)راندمان( نيروگاه اي اقدام كند كه بازدهيگونه

يابد و كاهش تلفات شبكه برق كشور )توليد، انتقال و توزيع( به تناسب شرايط محيطي به 

 متوسط جهاني برسد.

ها و ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافتمنظور به -تبصره

حاوي اقالم اي را در جدول جداگانهها يارانههدفمند كردن  هاي مرتبط با قانونپرداخت

 سنواتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند:هاي زير همراه با بودجه

هاي انرژي با رعايت قانون درحال حاضر قيمتگذاري حامل

از طريق تعيين  1389اصالح الگوي مصرف، مصوب سال 

و تعريف الگو، دامنه و پله مصرفي براي كليه مناطق كشور 

 با در نظر گرفتن مالحظات گرمسيري و سردسيري انجام

مناطق گرمسير و سردسير در ماده  شدن . استثناشودمي

ه تواند اين مكانيسم را بمصوبه كميسيون تلفيق مي (49)

را ايجاد كند. بنابراين براي هم بريزد و سازوكار جديدي 

كه درآمد دولت كاهش پيدا نكند و از آنجايي كه اين

استثنائات در اجراي قانون باعث ايجاد ناهماهنگي خواهد 

 .شودمي ائهشد. پيشنهاد مقابل ار

 قالب تا حكم اين ماده در است از حيث قواعد تنقيحي الزم

 هايارانه كردن هدفمند قانون( 3) و( 2) ،(1) مواد اصالح

 .باشد 1388سال  مصوب

 حفظ اقتصادي و و اجتماعي مالحظات»معيار رعايت  -

قابل سنجش « توليدات و صنايع براي رقابتي و نسبي مزيت

لذا اين حكم قابل ارزيابي و نظارت  گيري نيست؛و اندازه

 نيست.

 و كاالها ساير» و «انرژي هايحامل»بايد مصاديق  -

معين شود؛ زيرا تعيين قيمت اين « اييارانه خدمات

 دهد؛ لذاالشعاع قرار ميمصاديق، اموال مردم را تحت

قيمت گاز و استثناي به» عبارت

هاي جايگزين در مناطق حامل
هاي سرد ام و ماهفاقد گاز در اي

مناطق سردسير و قيمت آب و 
قيمت آب و برق استثناي به برق

 «هاي گرم مناطق گرمسيردر ماه

 در متن مصوبه حذف شود.
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 هايارانهن هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردكل دريافت (الف

 مرتبط با آنافزوده ارزش ماليات بر (ب

 كننده انرژي به تفكيك هر شركتتوليد و توزيعهاي شركت سهم (ج

به تفكيك پرداخت يارانه نقدي، بخش سالمت، ها سهم سازمان هدفمند كردن يارانه (د

 اجتماعي، توليد و اشتغالهاي كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا، كاهش آسيب

 ها درج منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه .10دول شماره ج

 برنامه ششم توسعه در سنوات

 ايسال بودجه موضوع

هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كل دريافت

 )منابع( هاكردن يارانه

 مبلغ پيشنهادي در اليحه بودجه

 مبلغ پيشنهادي در اليحه بودجه افزودهماليات بر ارزش

كننده انرژي و وليد و توزيعتهاي شركت سهم

 ها()به تفكيك شركت عملياتيهاي هزينه

 مبلغ پيشنهادي در اليحه بودجه

كه در ها سهم سازمان هدفمند كردن يارانه

 .شودمي بودجه عمومي درج

 پرداخت يارانه نقدي 

 كاهش شدت انرژي 

 كاهش آلودگي هوا 

 اجتماعيهاي كاهش آسيب 

 سهم بخش سالمت 

 اشتغال 

 وليدت 

 

 

 

 مبلغ پيشنهادي در اليحه بودجه

عدم تعيين مواردي كه ماهيت تقنيني دارند، اين دليل به

 قانون اساسي است.شتادوپنجم هماده مغاير با اصل 

فاقد « پايين و متوسط درآمد با خانوارهاي»عبارت  -

ضابطه مشخص است. يكي از موارد مصرف منابع 

 درآمد با خانوارهاي از غيرنقدي و نقدي هايحمايت»

است كه اين امر ماهيت تقنيني دارد؛ لذا « پايين و متوسط

نجم قانون اين ماده از اين جهت مغاير با اصل هشتادوپ

 اساسي است.

 در مذكور «اجتماعي عدالتهاي شاخص يارتقا» تحقق -

 اختصاص به منوط ششم برنامه هايسياست «14» بند

 آنكه حال است، «نيازمند هايخانواده» به منابع صرف اين

عنوان به نيز «متوسط درآمد با خانوارهاي» اين ماده در

 عدم سازمينهز امر، اين و است شده هدف اختصاص تصريح

 عدم و واقعي نيازمندان شناخت در عدم تمركز و دقت

شود؛ لذا مي پايين درآمد با خانوارهاي براي اولويت تعيين

 مغاير با سياست كلي مزبور است.

 ايام در جايگزين هايحامل و گاز قيمت» كردن امستثن -

 در برق و آب قيمت» و «سردسير مناطق سرد هايماه و

 بدون و كلي صورت به «گرمسير مناطق گرم هايماه

 ،«پرمصرف مشتركين» مانند مواردي كردن امستثن
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 قانون سوم  اصل «9» بند با مغاير نتيجه در و ناروا تبعيض

 7 بند با مغاير نتيجه در و اسراف ترويج نيز و اساسي

 .است 1مصرف الگوي اصالح كلي هايسياست

 ششم، هبرنام كلي هايسياست «14» بند به موجب -

 افزايش» جهت در صرفاًها يارانه هدفمندسازي كامل تحقق

 يارتقا و انرژي شدت كاهش وري،بهره و اشتغال توليد،

 لذا است؛ شده تعيين «اجتماعي عدالتهاي شاخص

 آلودگي كاهش» راستاي در منابع اين از محل اختصاص

 تبصره اين ماده آمده است، «د» جزء و ماده كه در اين «هوا

 . شودمي تلقي آن سياست كلي اير بامغ

ارائه جدول به منظور درج منابع و مصارف هدفمند كردن  -

تواند شفافيت در هاي سنواتي ميها به همراه بودجهيارانه

 .ها را افزايش دهداجراي قانون هدفمند كردن يارانه

50 

توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم و منظور به دولت موظف است -(50)ماده 

 عمل آورد:هنوين اقدامات زير را بهاي فناوري

ها و صنايع ايجاد و توسعه زيرساختمنظور به ي و حمايت الزمالف( بسترساز

فضايي، ماهواره، هاي برداري از سامانهمرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره

 زمينيهاي ماهواره بر و ايستگاه

توسعه » :6كلي برنامه هاي ( سياست38)در راستاي ماده 

فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و 

برداري هاي فضايي و حفظ و بهرهبرداري از سامانهبهره

 است.« حداكثري از نقاط مداري كشور

( قانون برنامه پنجم توسعه است. 47اين بند تكرار ماده )

با توجه به عدم تحقق كامل اين در برنامه پنجم توسعه و 

 موافق

                                                 

 برنامه پايان تا كنوني ميزان دوميك اقلحد به و توسعه پنجم برنامه پايان تا كنوني ميزان دوسوم حداقل به كشور «انرژي شدت شاخص» مستمر كاهشمنظور به غيرقيمتي و قيمتي اقدامات از متعادل ايمجموعه اعمال با انرژي مصرف در جوييصرفه -7». 1

 ...«توسعه  ششم
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لق به جمهوري اسالمي ايران و مداري متعهاي ب( حفظ و نگهداري از موقعيت

ماهواره ملي در هاي ها و اجراي پروژهم براي ايجاد زيرساختبيني تمهيدات الزپيش

 راستاي حفظ نقاط ياد شده.

 

مداري كشور،  تكرار آن در هاي ضرورت حفظ موقعيت

 برنامه ششم الزم است. 

تاكنون دو نقطه از سه نقطه  شايان ذكر است

تحريم، قوانين  ل مختلفي نظيرداليمداري كشور بهحساس

ها المللي و رقابت شديد ساير كشورها براي تصاحب آنبين

 از دست رفته است.

به  ITUو پايان مهلت هفت ساله  1397بديهي است تا سال 

بايد عملياتي شود نقطه رزرو شده  13و  2نقطه زهره ايران، 

صورت به سرنوشت نقاط قبلي دچار خواهد شد و در غير اين

 قاط مداري لغو خواهد شد.و امتياز اين ن

 پانزدهممغاير با اصل « ب»در جزء « پروژه»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است.

51 

  -(51)ماده 

 ي،اقتصاد مقاومت ي برنامه وابالغ يكل هايياستس يشبردو پ اجرا يراستا در (الف

طرح  ينه تدونسبت ب با رعايت اصول پدافند غيرعامل مكلف است ياتم يسازمان انرژ

سازمان، وزارت  يبا همكار ياهسته يساتو تأس هايروگاهن ياضطرار يطمقابله با شرا يمل

هاي دستگاه يرمسلح، وزارت كشور، وزارت امور خارجه و سا يروهاين يبانيدفاع و پشت

مكلفند نسبت ذيربط اجرايي  هايدستگاه برساند. يرانوزهيئت  يباقدام و به تصوذيربط 

 .ينداقدام نما يرانا ياتم يو نظارت سازمان انرژ يآن با راهبر يبه اجرا

حاكم نباشد كه « الف»ند ، اگر صدر ب«ب»در مورد بند 

، «ب»رسد، تعيين ضوابط مصرح در بند نظر ميچنين به

در صورتي كه ماهيت تقنيني داشته باشد، مغاير با اصل 

قانون اساسي بوده و در صورتي كه ماهيت هشتادوپنجم 

مقرراتي داشته باشد كه با توجه به تصريح بر اصطالح 

صويب بر خالف تدليل به رسد،چنين به نظر مي« ضوابط»

قانون اساسي وهشتم يكصدوسيترتيبات مقرر در اصل 

 مغاير با آن است.
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون
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حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

درخصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر براساس ضوابطي  (ب

گردد، مي كه توسط وزارت كشور و سازمان انرژي اتمي و سازمان برنامه و بودجه تدوين

 تعيين تكليف شود.

52 

  –(52)ماده 

ها و اقتصاد مقاومتي، حمايتهاي سياست دولت مكلف است در اجراي (الف

مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي هاي هاي الزم از قبيل كمكمساعدت

اقالم دفاعي و تأمين  د صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي دراستفاده از ظرفيت مازا

اجرايي هاي دستگاه غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به عمل آورد. همه

 مجازند از اين ظرفيتهاي استفاده نمايند. 

بنيان هواپيماسازي، تحقق صنعت دانشهاي و به روز نمودن فناوري يارتقامنظور به (ب

هاي شركت صنايع هواپيماسازي ايران، سازي زيرساختاد مقاومتي و بهينهاهداف اقتص

هاي )خريد هواپيما( با اولويت استفاده از ظرفيت ناوگان مسافري كشورتأمين  نوسازي و

 اين شركت انجام گيرد.

بنيان دارد. با توجه به طراحي و ساخت هواپيما ماهيت دانش

الت انتقال و انتشار ماهيت دفاعي و دولتي شركت هسا و مشك

-فناوري، همچنين تجربه ناموفق هواپيماي مسافربري ايران

از اين ماده مغاير با اهداف « ب»رسد بند مي نظر، به140

قانون اساسي و همچنين وچهارم چهلهاي اصل سياست

ناوگان تأمين  نوسازي وباشد و اقتصاد مقاومتي مي

استفاده از  اولويت)خريد هواپيما( با  مسافري كشور

در ارتباط با موضوعات مرتبط با  هاي اين شركتظرفيت

طراحي و ساخت هواپيماي مسافربري )تجاري( سبب انحصار 

بنيان در زيرمجموعه معاونت علمي هاي دانشو زيان شركت

هاي هوافضايي جمهوري و شركتو فناوري رياست

د شود. اين بنمجموعه وزارت صنايع، معادن و تجارت ميزير

« ج»مندرج در بند  «2-1»تر در جزء صورت جامعهمچنين به

سياستگذاري و لحاظ »اليحه برنامه ششم با عنوان « 65»ماده 

انواع هواپيماها و تأمين  كردن تدابير الزم براي چگونگي

هوايي كشور با اولويت  ونقلحملبالگردهاي مورد نياز ناوگان 

لحاظ شده « تلفمخهاي حمايت از توليد داخلي به شيوه

 است.

 

 

 

 

 

 

 «ب»حذف بند 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

53 

دولت مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ اين قانون قيمت انواع  -(53)ماده 

خوراك گاز و مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي را با حفظ قابليت 

 شرح ذيل تعيين نمايد:گذاري بهپذيري و جاذبيت سرمايهرقابت

قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي  (الف

قيمت اين نوع خوراك  درصد 85مت خوراك گاز طبيعي تحويلي از مشروط بر اينكه قي

 كننده آن بيشتر نشود.عمده توليد گاز در كشورهاي

تي آن : قيمت خوراك گاز اتان براساس ميانگين حسابي قيمت حاصله از ارزش حرار(ب

كننده آن گاز اتان در كشورهاي عمده توليد نسبت به گاز طبيعي پايه و قميت خوراك

 گردد.مي تعيين

اتان و به نسبت  گاز طبيعي پايه وهاي گازي براساس قيمتها قيمت ساير خوراك (ج

 گردد.مي دهنده آن تعيينسهم اجزاي تشكيل

ها واحدهاي پتروشيمي و پااليشگاهقيمت انواع نفت خام و خوراك مايع تحويلي به  (د

 درصد 90هاي اجراي برنامه از گردد كه در طول سالمي اي تعيينگونهتوسط دولت به

قيمت فوب خليج فارس بيشتر نشود. در راستاي اجراي اين بند وزارت نفت تخفيفات 

ه اعمال شده در اين بند را متناسباً از محل اعمال تخفيف در قيمت فروش نفت خام ب

 نمايد.مي كننده خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي جبرانتأمين هايپااليشگاه

نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين قيمت انواع خوراك گاز مايع، يينآ -تبصره

ارچوب قراردادهاي تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول در چ

امور اقتصادي و دارايي، نفت و هاي زارتخانهتوسط و مدت و ساير ضوابط مربوطه،بلند

اقض آشكار با قانون دائمي است اوالً ماده پيشنهادي در تن

( قانون الحاق 1ماده )« الف»بند « 4»كه در جزء اي گونهبه

قررات مالي دولت اد به قانون تنظيم بخشي از مبرخي مو

پتروشيمي هاي گذاري انواع خوراك(، ضوابط قيمت2)

توسط نامه اجرايي آن نيز مشخص شده و آيين

و صنعت، معدن  امور اقتصادي و دارايي، نفتهاي تخانهروزا

 حال اجراست. و تجارت تهيه و در

نامه ششم گذاري مجدد در قالب احكام بربنابراين ضابطه

توسعه محل ايراد اساسي است. در نهايت اگر ضابطه 

الذكر نياز به قيمتگذاري تعيين شده در قانون دائمي فوق

بازنگري مجدد داشته باشد بايد در قالب اصالح قانون الحاق 

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

عه ( مطرح شود و گنجاندن آن در برنامه ششم توس2)

 موضوعيت ندارد. 

هاي ثانياً در صورت تصويب ماده مذكور با توجه به شاخص

دولت از محل فروش انواع هاي تعريف شده، درآمد

 يابد. مي گازي كاهشهاي خوراك

 30/9/1395مورخ  2/25-452859اساس نامه شماره بر

( درخصوص 53ماده ) «ب»و  «الف»وزارت نفت، دو بند 

طبيعي و اتان حداقل موجب كاهش گاز هاي قيمت خوراك

 53حذف كل ماده 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و به تصويبصنعت، معدن و تجارت حداكثر ظرف يك

 رسد.مي وزيران هيئت 

 

)بيست هزار ميليارد  ميليارد دالر 6درآمد دولت به ميزان 

تومان( در طي دوره برنامه ششم خواهد شد.  ضمن اينكه 

عمال شده در وزارت نفت مكلف شده است كه تخفيف ا

هاي شركت بهها سوي پااليشگاهتحويل خوراك مايع از

مال تخفيف در قيمت پتروشيمي را متناسباً از محل اع

ها جبران نمايد. براساس فروش نفت خام به اين پااليشگاه

دالر  50برآورد وزارت نفت با فرض منظور كردن قيمت 

براي هر بشكه نفت خام، تخفيف اخير موجب كاهش درآمد 

 در طول برنامه خواهد شد.  ميليارد دالر 10دولت به ميزان 

ه نكته مهمي را ناديده گذاري پيشنهاد شدضابطه قيمت ثالثاً

عنوان خوراك است كه صنعت پتروشيمي از گاز به گرفته

كند لذا بايد مي افزوده ايجادكند و از آن ارزشمي استفاده

 گذاري متفاوتي داشته باشد.نحوه قيمت

دهي اشتباه به رابعاً كاهش قيمت خوراك موجب جهت

بخش خصوصي و تشديد توسعه نامتوازن صنعت 

 كه خالف شودمي در بخش باالدستپتروشيمي 

كلي هاي سياست كلي اقتصاد مقاومتي وهاي سياست

 برنامه ششم است. 

باتي ثاز سويي تغيير مجدد ضابطه قيمتگذاري موجب بي

 گذاران براي ورود به اين بخشقوانين كشور و ترديد سرمايه

 . شودمي
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

54 

، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن حمايتر منظوبه دولت مكلف است -(54)ماده 

 هاي اجراي برنامه:طي سال و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در

 :شودمي شوراي معادن در هر استان با تركيب،  و ظايف و اختيارات زير تشكيل .1

 تركيب شورا:  .1-1

 )غيرقابل تفويض( عنوان رئيس شورااستاندار به -

 استاندارمعاون امور عمراني  -

 )دبيرشورا( رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت -

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور -

 رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي استان -

 رئيس اتاق تعاون استان -

 نفر از قضات با معرفي رئيس دادگستري يك -

ه نظام مهندسي رئيسهيئت نفر از نظام مهندسي معدن استان با انتخاب  دو -

 معدن استان

 زيست استان رئيس سازمان حفاظت محيط -

 طبيعي استان مديركل منابع -

 كشاورزي استان سازمان جهادرئيس -

 فرمانده نيروي انتظامي استان  -

دونفر از نمايندگان استان كه در حوزه انتخابيه آنان ذخاير معدني وجود دارد با  -

 عنوان ناظر()به تانانتخاب مجمع نمايندگان اس

مطابق قانون معادن حق اعمال حاكميت بر بخش معدن و 

عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صنايع معدني به

قانون اصالح قانون معادن توسط  (10اين حق مطابق ماده )

شوراي عالي معادن جهت ايجاد وحدت رويه و هماهنگي 

با تركيب  در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده كه

تخصصي تشكيل شده است كه برخي از  مشخص و كامالً

، معدن و ختيارات اين شورا به سازمان صنعتوظايف و ا

 تجارت هر استان تفويض شده است.

تخصصي با تركيب غيرايجاد شوراي عالي معادن استان 

عمل اي مذكور در اين ماده عالوه بر اينكه منجر به جزيره

مختلف خواهد شد، بلكه هاي تانگذاري در اسكردن سياست

با توجه به تركيب مذكور منجر به تصميماتي خواهد شد 

شايد توسعه پايدار بخش معدن و مصالح ملي  كه عمالً

ناديده گرفته شود. بنابراين لزومي به تشكيل اين شورا در 

 استان نيست.

نفر از  يك»مشخص نيست كه منظور از  «1-1»در جزء  -

، با معرفي رئيس «ئيس دادگستريقضات با معرفي ر

جه به ساير اعضاي دادگستري استان است يا ...؟ با تو

پس از « استان»رسد كه بايد مي نظرشوراي معادن به

 عبارت مزبور اضافه شود.

 «1»حذف بند 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي
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حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

از  «1-2»با توجه به وظايف شوراي معادن كه در جزء  -

جنس نظارت و سياستگذاري است، تركيب شورا موضوع 

ز حيث وجود اعضاي غير وزير مغاير با اصول ا «1-1»جزء 

 قانون اساسي است.وهشتم يكصدوسيو يا شصتم 

شوراي معادن استان موظف است ضمن نظارت كلي بر استخراج معادن شناسايي  .1-2

برداري با رعايت مالحظات برداري قبل از بهرهشده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه بهره

سياستگذاري مورد نياز را نسبت به  حيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي،مزيست

 دستي انجام دهد.تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين

قانون معادن ( 12ماده ) «3» عالي معادن موضوع تبصرهوظايف و اختيارات شوراي .1-3 

مكرر( 24) و اصالحات بعدي آن، همچنين اختيارات موضوع ماده 27/2/1377مصوب 

( قانون مذكور 12) ماده «3» تبصره «ت»و « ب» قانون مذكور بجز قسمت دوم بندهاي

 .شودمي به شوراي معادن استان تفويض

 .شودمي عالي معادن ارساليك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي .1-4

 

 

 

 

 

 

عالي معادن شوراي»صالحيت  تفويضاز حيث  «1-3»جزء  -

 27/2/1377قانون معادن مصوب ( 12ماده ) «3» رهموضوع تبص

مكرر( 24) و اصالحات بعدي آن، همچنين اختيارات موضوع ماده

 «3» تبصره «ت»و « ب» قانون مذكور بجز قسمت دوم بندهاي

و حضور اعضاي « ( قانون مذكور به شوراي معادن استان12) ماده

م و يا شصتمغاير با اصول  شوراي معادن استانغير وزير در 

خصوص اينكه اين ايراد قانون اساسي است. بهوهشتم يكصدوسي

مجلس نيز  1389مصوب  اليحه اصالح قانون معادندرخصوص 

( 12ماده )به  «7»به كرات اعالم شد و مجلس با الحاق تبصره 

دارد مي مزبور اعالم «7»آن ايراد را رفع كرد. تبصره  قانون معادن

عادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن مصوبات شوراي عالي م»كه 

 «.و تجارت قابل اجراست

 جهت رفع ايراد پيشنهاد «1»در صورت عدم حذف بند 

 به ذيل اين جزء الحاق يابد. «7»كه عبارت تبصره  شودمي

 «3» تبصره «ت»و  «ب» ز قسمت دوم بندهايجب»عبارت  -

 حكم به «ب»مبهم است؛ زيرا بند « ( قانون مذكور12) ماده

تشخيص و اصالح و تغيير كميّت و كيفيت ذخيره معدني و »
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

برداري به تناسب ميزان بهرههاي كاهش يا افزايش محدوده

كرده است و مشخص نيست كه منظور از « ذخيره و استخراج

تأثير محاسبه »هم حكم به  «ت»قسمت دوم ان چيست؟ بند 

انه ن مندرج در پروحقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزا

 كرده است و قسمت دوم ندارد.« برداريبهره

هاي معادن با رعايت ضوابط قانوني، هاي بانكي و گردش مالي خريد و فروشحساب .1-5

بايد در استانهاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در 

 شودمي ها تعيينها در همان استانو حوزه مالياتي آن شودمي هاي مذكور مستقراستان

 و شوراي معادن استان موظف است بر موضوع اين بند نظارت نمايد.

 

هاي شركت هاي بانكيبر تمركز حساباين بند مبني -

امكانپذير نيست زيرا وقتي  معدني در استان مورد نظر عمالً

توان تكليف كرد كه شركت ، نميشودمي يك حساب افتتاح

ها در ساب خود را جابجا ننمايد. زيرا حسابمورد نظر ح

اينكه  قابل دسترسي هستند مضافاً كل كشور متمركز و

 افتتاح حساب در استان مزبور منفعت خاصي هم ندارد.

ها و مبادالت خارجي، دريافت تسهيالت كالن از بانكـ مبادالت

شود طور عمده در تهران انجام ميهاي بزرگ بهتجاري شركت

 اد ارائه شده عمالً ممكن نبوده و تكليف مااليطاق است.و پيشنه

ـ به دليل اينكه تعيين و ميزان ورود خسارت «6-1»بند 

 شوراي معادن استانماهيت قضايي دارد، تفويض اين امر به 

قانون اساسي است. وششم يكصدوپنجاهمغاير با اصول 

 (12) ماده «3»تبصره  «الف»بند براساس چنين ايرادي 

در صورت توافق طرفين مبني بر »معادن عبارت  قانون

 اضافه شد.« حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن

 حذف
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هايي به اهالي خسارت برداري از معدن و صنايع معدني،دليل بهرهدر مواردي كه به .1-6

ن ساكن در منطقه و احشام آنها برسد، عالوه بر عوارض آاليندگي، با تصويب شوراي معاد

هاي مذكور و درصورت وارد جبران خسارت ( فروش آنها، به%1) درصد استان تا يك

هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت

 يابد.مي اختصاص

آوري هاي آالينده و به روزشوراي معادن استان موظف است اصالح فناوري -تبصره 

 .كندآنها را پيگيري 

 درصد يكاختصاص منابع از محل  «1-6»حكم جزء  -

و بدون « واريز به خزانه»برداران، بدون بهره ( فروش1%)

« در حدود اعتبار مصوب در قوانين بودجه بودن»تصريح بر 

 قانون اساسي است.وسوم پنجاهمغاير با اصل 

عالوه بر »مشخص نيست كه منظور از  «1-6»جزء  در -

، همان عوارض آاليندگي موضوع قانون «يعوارض آاليندگ

 است يا خير؟افزوده ارزش ماليات بر

 حذف. -«5-1»بند 

 

گذاري و مؤسسات سرمايهها شركت اي مانند ايدرو و ايميدرو،توسعههاي شركت -2

ي مكلفند نسبت به هاي اجرايدستگاه ها، نهادهاي عمومي غيردولتي وبانك

 يع معدني اولويت قائل شوند.گذاري در معدن و صناسرمايه

با عنايت به اولويت بخش معدن و صنايع معدني در اليحه  -

به  ، مفيد، اين بند هر چند كه ارشادي استبرنامه ششم

 .رسدمي نظر

 موافق:«2»بند 

 

)با رعايت  دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي . 3

 «ت» )دولتي(، عوايد حاصل از بند بردارينتفاع پروانه بهرهحق اقانون معادن( (14) ماده

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و عوايد حاصل ( قانون رفع موانع توليد رقابت35) ماده

منظور نزد اي كه بدينحساب ويژه( قانون معادن را به6) ماده «3» و «2» از تبصره

هاي ( آن را درطول سال100%) درصد د، واريز و صشودمي داري كل كشور تعيينخزانه

برنامه در امور زير صرف نمايد. هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال 

 باشد:عمومي مي

 

در »اختصاص منابع بدون تصريح بر ، «3»حكم بند  -

مغاير با اصل « حدود اعتبار مصوب در قوانين بودجه

 قانون اساسي است.وسوم پنجاه

از لحاظ انشايي اشتباه انشا شده  «3»رسد بند مي رنظهبـ 

محل « 10»و  «6» ،«5»، «4»هاي شده است چرا كه بند

صورت « 3»هايي است كه قرار است از محل بند هزينه

صحيح بندهاي فوق به صورت ذيل  پذيرد. بنابراين انشاي

 : شودمي پيشنهاد

دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن  .3

حق  قانون معادن( (14) )با رعايت ماده ل حقوق دولتيشام

 «ت» )دولتي(، عوايد حاصل از بند برداريانتفاع پروانه بهره

 

 

 

 

 

 

 

 گذارياعمال تغييرات در شماره
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

پذير و ارتقاي نظام ( قانون رفع موانع توليد رقابت35) ماده

( 6) ماده «3» و «2» مالي كشور و عوايد حاصل از تبصره

نظور نزد ماي كه بدينحساب ويژهقانون معادن را به

 درصد ، واريز و صدشودمي داري كل كشور تعيينخزانه

هاي برنامه در امور زير صرف طول سال ( آن را در100%)

نمايد. هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در 

 باشد:اموال عمومي مي

هاي مورد نياز براي تكميل زيربناها و زيرساخت .1-3

 مي صنايع معدنيهاي عمومعادن بزرگ و زيرساخت

با اولويت ) ( قانون معادن14) ماده «6» اجراي تبصره .2-3

 ( قانون معادن31) مناطق مجاور محدوده معدني( و ماده

 تشويق صادرات محصوالت صنايع معدني داراي .3-3

 باالافزوده ارزش

شناسي شناسايي، هاي پايه زميننقشهتكميل  .4-3

هاي معدني )اعم فيته ظرجويي و اكتشاف عمومي كليپي

 كربوري( كشور از هيدروكربوري و غيرهيدرو

هاي جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحجهت . 4

اي و هاي توسعه، سهم آورده سازمانايهاي توسعهسازمان

تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، 

 .شودمي ت با نرخ صفرمشمول ماليا

منظور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است .5

 برداري مناسب از شبكههاي ملي و بهرهحفظ سرمايه

، اقدامات الزم را براي تجهيز كليه معادن هاي كشورراه

)باسكول( استاندارد و رعايت وزن  كشور به تجهيزات توزين

ادامه فعاليت و صدور عمل آورد. مجاز از سال دوم برنامه به

برداري از ذخاير معدني موضوع و تمديد هرگونه پروانه بهره

منوط به  1390قانون اصالح قانون معادن مصوب ( 1)ماده 

 دارا بودن تجهيزات توزين استاندارد است.

هاي عمومي بزرگ و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادنتكميل زيربناها و زيرساخت .4

 صنايع معدني
  

با اولويت مناطق مجاور محدوده معدني( ) ( قانون معادن14) ماده «6» اجراي تبصره .5

 ( قانون معادن31) و ماده
  

   باالافزوده ارزش تشويق صادرات محصوالت صنايع معدني داراي .6

اي، سهم آورده ي توسعههاهاي سازمانجذب مشاركت بخش خصوصي در طرح .7

اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به هاي توسعهسازمان

 .شودمي ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر

  

گذاري داخلي و خارجي در پذيري كشور در جذب سرمايهمنظور افزايش رقابتبه .8

( 90%) درصد صورت ترجيحي نودبر بهيمت گاز طبيعي براي صنايع انرژيمنطقه، ق

 (49)تعيين قيمت خوراك گاز طبيعي براي صنايع در مواد 

 ق آمده است. مصوبات تلفي (53)و 
 «8»حذف بند 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

درصد  طبيعي كشورهاي جنوبي خليج فارس و هشتاد ترين تعرفه صنعتي گازپايين

 گردد.يافته تعيين مي( آن براي مناطق كمتر توسعه80%)

 

تروشيمي نيز ازجمله در عين حال از آنجايي كه صنعت پ 

لذا مضمون اين جزء با  شودمي بر محسوبصنايع انرژي

( در تعارض است. ضمن اينكه نحوه 53مباحث ماده )

 سوخت مطرحعنوان به قيمتگذاري انرژي براي صنايع

گذاري در مورد قيمت كه اين موضوع با قيمت شودمي

نعت پتروشيمي متفاوت بوده و هريك از آنها خوراك ص

 باشد.مي تابع ضوابط خاص خود

هاي ملي و حفظ سرمايهمنظور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است. 9

، اقدامات الزم را براي تجهيز كليه معادن هاي كشورراه برداري مناسب از شبكهبهره

ول( استاندارد و رعايت وزن مجاز از سال دوم برنامه به )باسك كشور به تجهيزات توزين

برداري از ذخاير معدني عمل آورد. ادامه فعاليت و صدور و تمديد هرگونه پروانه بهره

منوط به دارا بودن تجهيزات  1390قانون اصالح قانون معادن مصوب ( 1)موضوع ماده 

 توزين استاندارد است.

 موافق 

هاي پايه و تجارت مكلف است تا انتهاي سال دوم برنامه نقشه وزارت صنعت، معدن .10

)اعم از هاي معدني شناسي شناسايي، پيجويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتزمين

ها اقدام بندي محدودهكربوري( كشور را تهيه و نسبت به بلوكهيدروكربوري و غيرهيدرو

 نمايد.

اير با اصل مغ «10»در بند « بنديبلوك»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است. پانزدهم
 

درآمد حاصل  شودمي شناسي و اكتشاف معدني كشور اجازه دادهبه سازمان زمين .11

 -خدمات آزمايشگاهي ويژه -ژئوفيزيك دريايي -از ارائه خدمات نظير ژئوفيزيك هوايي

ه صورت صدور خدمات فني مهندسي را در دوسال اول برنامه پس از واريز به خزانه ب

همين ماده است « 3»با عنايت به اينكه اين بند مغاير بند 

بخش هاي دولت مكلف شده است كليه درآمد «3»و در بند 

معدن را متمركز و دوباره به بخش معدن )اعم از اكتشاف، 

 حذف 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي اكتشافي هزينه توسعه فعاليتمنظور به درصد تخصيص يافته دريافت نموده و صد

 نمايد.

اين بند حذف  شودمي هزينه نمايد پيشنهاد .(زيرساخت و..

 شود.

در »بدون تصريح بر ، تجويز هزينه كردن «11»در بند 

مغاير با اصل بودن، « حدود اعتبار مصوب در قوانين بودجه

 قانون اساسي است.وسوم پنجاه

55 

زش و و تكميل زنجيره ارافزوده ارزش افزايشمنظور به دولت مكلف است -(55) ماده

در طول برنامه اقدامات زير را  «مصرف انرژي براي واحد توليد»كاهش شدت انرژي 

 انجام دهد:

كاهش  درصد 5ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساليانه مصرف انرژي در بخش ساختمان،  .1

 يابد. 

نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از اجراي برنامه توسط يينآ – تبصره

 رسد.وزيران ميهيئت  و به تصويبوزارت نيرو تهيه 

تسهيالت الزم براي ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصد هزار بشكه در  .2

بخش غيردولتي را به نحوي  روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي باال توسط

تر و ميان كورده آنها اساساً به محصوالت سبريزي و اجرا كند تا تركيب توليد فرآبرنامه

 فراتر نباشد. درصد 10نفت كوره در الگوي پااليش از  تقطير اختصاص يابد و سهم

گذاري بخش غيردولتي براي افزايش ظرفيت توليد . شرايط الزم براي جلب سرمايه3

ريزي و اجرا گردد كه تا آخر برنامه ظرفيت ت پتروشيمي جديد به نحوي برنامهمحصوال

ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور الزم  130يمي كشور به توليد محصوالت پتروش

برداري توليدي كه داراي پروانه بهرههاي است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع

مغاير با اصل  «4»در بند « راندمان»استفاده از واژه  -

 قانون اساسي است. پانزدهم

با توجه به اين كه هدف ذكر شده كاهش شدت  -«1» بند

در تبصره انرژي در بخش ساختمان است، لذا پيشنهاد 

وزارت مسكن و »، «وزارت نيرو»رت قبل از عبا

 اضافه شود. «شهرسازي

 

 

 

 

 

، بند «الف»جزء  «7»و  «2»هاي به استناد بند -«3» بند

 «ت» جزء «1» و بند «پ» جزء «4» بند ،«ب»جزء  «7»

مصوب  ،( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت3ماده )

19/2/1391 

 

 

 

اصالح عبارتي در  -«1»بند 

وزارت »تبصره قبل از عبارت 

وزارت مسكن و »، «نيرو

 اضافه شود. «شهرسازي

 

 

 

 

 حذف  -«3» بند
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ميسر است ها آب و برق مورد نياز آنتأمين  از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و

 گردد.تأمين  نفت محيطي ندارند، با هماهنگي وزارتو مشكالت زيست

 ها:افزايش راندمان و ضريب بهره وري نيروگاهمنظور به وزارت نيرو موظف است .4

 درصد صادر نمايد. 60-55ها با راندمان اصولي براي ايجاد نيروگاههاي موافقت (الف

 قيمت خريد برق را با توجه به سازوكار بازار در بورس تعيين نمايد. (ب

 ها توسط شوراي تنظيم مقررات )رگوالتوري( تعيين شود.قيمت سوخت نيروگاه (ج

اجرايي اين بخش توسط، وزارت نيرو، وزارت نفت و سازمان تهيه و نامه آيين - تبصره

 وزيران ميرسد.هيئت  به تصويب

كشور نسبت به كاهش مصرف  ونقلحملدولت موظف است در قالب طرح جامع  .5

هايي كه شرايط گذاري اتومبيلدام و از شمارهاق ونقلحملانرژي و كربن در ناوگان 

 را ندارند خودداري نمايد. 4يورو

 مشي مؤثرراهبردي، تعيين خطهاي تهيه و تنظيم برنامه

تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، نظارت و منظور به

دستي صادره در عمليات پايينهاي پايش مجوزها و پروانه

برداري براي اشخاص صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره نفت،

دستي دولتي در عمليات پايينغيرهاي واجد شرايط بخش

ت قوانين و صنعت نفت؛ گاز، پتروشيمي و پااليشي با رعاي

گذاري صنعت سرمايهاي توسعههاي مقررات و تأييد طرح

تكميل زنجيره منظور به نفت، گاز، پتروشيمي و پااليشي

وظايف و اختيارات بيشتر، از افزوده ارزش توليد و ايجاد

. شايان ذكر است كه شودمي محسوب وزارت نفت

نامه نحوه بررسي تقاضاها، صدور مجوز و تخصيص شيوه

هاي راك به اشخاص متقاضي احداث و توسعه واحدخو

اجتناب منظور به لذاست. حال اجرا، مصوب و درپتروشيمي

 «3»سازي مديريت، حذف جزء كاري و يكپارچهاز موازي

 .شودمي پيشنهاد

56 

اجرايي هاي دستگاه نفت و نيرو موظفند با همكاري سايرهاي وزارتخانه -(56) ماده

را تا پايان سال اول برنامه در راستاي  «طرح جامع انرژي كشور»ذيربط، برنامه اجرايي 

هيئت  سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه و به تصويب

 ان برسانند.وزير

هاي زماني مشخصي هاي اجرايي براي بازهعموماً برنامه

تا برنامه مورد نظر  شودمي شوند. اين روش باعثتعيين مي

عبارت بهتر در در امور مختلف مورد استناد قرار گيرد. به

نفعان بتوانند در ذي شودمي نظر گرفتن بازه زماني باعث

برنامه »عبارت  شودمي پيشنهاد

ساله طرح جامع  25اجرايي 

اجرايي جايگزين برنامه  «انرژي

 .شود «طرح جامع انرژي كشور»
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 تري انجام دهند. لذا پيشنهاد ريزي دقيقامور مربوطه برنامه
   .شودمي روبرو مطرح

57 

 

منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي به -(57) ماده

 اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت وهاي سياست اولويت

 كنند:ي ذيربط به شرح زير اقدام ميياجراهاي دستگاه

احكام كليدي و جامع بخش صنعت و معدن  ءاين حكم جز

 ست اخاص اي است و هر بند آن داراي نكات برنامه
 موافق

س از تصويب برنامه ماه پوزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر شش .1

معدني( را با رعايت مالحظات آمايش  )با اولويت صنايع هاي صنعتيفهرست اولويت

 تصويب دولت برساند.اي بهسرزميني و تعادل بخشي منطقه

ساله بخش صنعت و معدن موضوع تدوين استراتژي پنچ

هاي برنامه ششم توسعه هدفگذاري شده است و براي سال

 ،قبلي به نوعي مطرح شدهاي ر برنامهاين موضوع هرچند د

 اما تصويب آن در دولت از اهميت بااليي برخوردار است.

 موافق

دولت مكلف است طرح جايگزيني محصوالت كم بازده و پرمصرف مانند خودروهاي  .2

اي كه از به گونه هاي مورد نياز در طول برنامه اجرا نمايد.فرسوده را با اعطاي مشوق

 درصد جايگزيني انجام پذيرد. انه بيستيلسال دوم سا

ي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت صنعت، معدن و ينامه اجراآيين - تبصره

 رسد.وزيران ميهيئت  تصويب تجارت، وزارت نفت و وزارت نيرو به

موضوع اصالح الگوي مصرف انرژي در بخش صنعت مطرح 

ها يارانهكردن  هدفمند قانون (8)شد كه از مصارف ماده 

 است.

 موافق

هاي سياست بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران )شوراي پول و اعتبار( مكلف است .3

اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از پرداخت تسهيالت بانكي را به گونه

 ( باشد.40%) درصد انه طي برنامه حداقل چهليتسهيالت پرداختي سال

 

 انه شوراي پول و اعتبار در قالبيلاز طريق مصوبات سا

و نيازي به  پذير استپولي و اعتباري امكانهاي سياست

 قانونگذاري ندارد

ها، هاي كارشناسي مركز پژوهشطبق بررسي -

هاي اقتصادي بندي تسهيالت بانكي براي بخشسهميه

 سهمهايي كه مؤلفهتجربه چندان موفقي نبوده است. زيرا 

 حذف
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

كند فضاي ريسك و بازدهي آن را مشخص ميها بخش

 بخش است و نه تكليف قانوني.

هاي اقتصادي از تسهيالت بهبود وضعيت سهم بخش -

بانكداري »بانكي با اعمال اصالحات ساختاري در طرح 

اكنون در كميسيون كه هم «جمهوري اسالمي ايران

 اقتصادي در حال بررسي است، ديده شده است. 

 

 

 

ساالنه بيش ف است طي برنامه سازوكار الزم براي پوشش خطرات افزايشدولت مكل .4

كننده و تسهيالت ارزي هاي اقتصادي دريافت( نرخ ارز را براي بنگاه10%) درصد از ده

 طراحي و به اجرا درآورد.

هايي در موضوع پوشش خطرات افزايش نرخ ارز با تفاوت -

نامه پنجم انون بردر ق 1قانون برنامه پنجم نيز وجود داشت.

اي گذاشته شده عهده نظام بيمهدرستي اين موضوع بربه

ها توان بود كه البته به دليل نوسانات ارزي زياد، بيمه

پوشش نوسانات را نداشتند. ولي در اين بند اين تكليف كه 

بار مالي بسيار زيادي را دارد بر دوش دولت گذاشته شده 

 است.

بع مالي، دولت بايد نوسانات به چه دليل و با كدام منا -

هاي توليدي درصد در نرخ ارز را براي بنگاه 10بيش از 

فراهم نمايد؟ در شرايطي كه ممكن است بنگاه توليدي نيز 

 از افزايش نرخ ارز منتفع گردد.

بازگشت به كميسيون براي 

 اصالح 

                                                 

 ت مربوط به نوسانا يامهيامكان ارائه خدمات ب مه،يب يتجار يهاشركت قياز طر رانيا يمركز مهيب ،يـ صادرات يديتول يواحدها يازجمله نوسانات نرخ ارز برا هامتياز نوسانات ق يناش يريمنظور كاهش خطرپذـ به(72) ماده .1

 و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. هامتيق
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هزار ريال باشد و طي  35طور مثال اگر نرخ ارز امروز به -

ش يابد، دولت ريال افزاي هزار 40يك بازه زماني كوتاه به 

هايي كه ريال براي همه بنگاه 1500ازاي هر دالر، بايد به

و پرداخت نمايد. آيا تأمين  اندتسهيالت ارزي دريافت كرده

اين مسئله امكان محاسبه و درج در قانون بودجه سنواتي 

 را دارد؟ 

هاي دستگاه ت و فناوري اطالعات و سايردولت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطا .5

اي دولت الكترونيكي و اجرايي ذيربط نسبت به ايجاد و يكپارچگي و مديريت  توسعه

 ي اقدام نمايد.اجرايهاي دستگاه الكترونيكي نمودن خدمات

ها، محاكم و دادگستري و نيروي انتظامي مكلفند ي، شهردارياجرايهاي دستگاه - تبصره

هاي هاي داخلي و زيرساختها و فرآيندل دوم برنامه ضوابط، دستورالعملتا پايان سا

اي آماده نمايند تا دريافت اطالعات از متقاضيان و محاسبه افزاري خود را به گونهنرم

م آنها مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه، جرائم و ئكليه حقوق و عوارض دولتي و جرا

افزار راضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمعوارض شهرداري و ... و نيز اعت

زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه همو بدون حضور نيروي انساني 

)آنالين( به متقاضي  صورت برخطهمراه با توضيح كامل محاسبات به محاسبه شده و

 انجام شود. ها از طريق الكترونيكيها و دريافتاعالم و پرداخت

( از بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 83ماده ) «ج»بند 

(، احكام كاملي از اجراي دولت الكترونيك، نحوه 13)بخش 

اجراي آن با همكاري بخش خصوصي، نحوه تعيين تعرفه 

ارائه خدمات دولت الكترونيك و تكليف ارائه گزارش 

ذا اي شش ماهه به مجلس شوراي اسالمي را دارد. لدوره

 اين بند حذف شود. شودمي پيشنهاد

، بايد با «5»تعين تكليف براي نيروي انتظامي در بند 

موافقت مقام معظم رهبري باشد و اال توسط شوراي نگهبان 

قانون اساسي يكصدودهم و  وهفتمپنجاهمغاير با اصول 

 اعالم خواهد شد.

 حذف

ريزي و اقدام نمايد كه ورود رنامهاي بدولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه .6

درصد كاهش يابد و تا پايان حداقل دهساليانه  كاالي قاچاق در طول سالهاي برنامه،

درصد از درآمد حاصل از كاالهاي قاچاق مكشوفه در اختيار معادل بيستساليانه  برنامه

يرنفتي گيرد تا جهت حمايت و تشويق صادرات غوزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي

قاچاق براساس تخميني است كه عنوان به آمار ارائه شده. 1

اختالف نظر  آيد ودست ميهازسوي نهادهاي مختلف ب

 جدي در روش محاسبه و ميزان تخمين وجود دارد و قرار

 «6»حذف كل  بند 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

22 

 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك اين اختصاص دهد. آيين

 رسد.وزيران ميهيئت  وزارتخانه و سازمان به تصويب

تا پايان سال دوم برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه  - تبصره

آن را به مجلس شوراي  خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش

 اسالمي ارائه نمايد.

 

مالكي براي اجراي قانون و نظارت بر آن عنوان به دادن آن

 رسد.ر نميصحيح به نظ

درصد كاهش قاچاق  10اينكه دولت در هر سال  حداقل  .2

زيرا براي  ،داشته باشد به نظر هدفگذاري مناسبي نيست

ميليارد دالر  15مثال اگر دولت اعالم كند در سال قاچاق  

ميليارد دالر  5/13است و در سال بعد اعالم كند كه به 

تحقق پيدا رسيده است يعني هدفگذاري مبارزه با قاچاق 

ثير محصوالت أكرده است در حالي كه هنوز بازار تحت ت

عالوه فعل قاچاق  هپذيرد. بقاچاق بوده و از آن آسيب مي

هدف عنوان به درصدي آن 10جرم اقتصادي است و كاهش 

 رسد.مناسبي به نظر نمي

رزه با قاچاق، پرداخت مباهاي دستگاه با توجه به تعدد .3

درآمد قاچاق مكشوفه به وزارت از  درصد 20هر ساله 

ماده . الزم به توضيح است كه در استال ؤصنايع  محل س

ها اهقانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز نقش ساير دستگ( 77)

جمله ناجا، واجا و گمرك، متكلف مبارزه با  قاچاق از

سازمان بنادر، تعزيرات، قوه قضائيه و ستاد مبارزه با قاچاق 

هاي اجراي قانون هزينهتأمين  ر شده و نحوهكاال و ارز...ذك

نامه دولت مشخص خواهد شد و ناديده براساس آيين
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

درصد  20ها و پرداخت رقم گرفتن اعتبارات ساير دستگاه

 به وزارت صنعت، معدن و تجارت جاي ابهام جدي دارد.

با توجه به وظايف ستاد مبارزه با قاچاق كاال در  .4

ي و قانون اجرايهاي دستگاه سياستگذاري و هماهنگي

مبارزه با قاچاق كاال و ارز و تعيين عوايد حاصل از قاچاق 

مكشوفه تعيين اهداف برنامه و تخصيص منابع بدون 

 هماهنگي و بررسي وضعيت قاچاق كاال و اعتبارات

اجرايي و ارزيابي عملكرد آنان مناسب به نظر هاي دستگاه

 رسد.نمي 

ادرات غيرنفتي توسط وزارت نحوه حمايت و تشويق ص .5

صنعت، معدن و تجارت مشخص نگرديده است و تخصيص 

وجوه بدون تعيين سازوكارهاي اجرايي موجب اجراي 

اي و انحراف در تخصيص منابع خواهد گرديد. سليقه

آن از منابع تأمين  عالوه حمايت از صادرات غيرنفتي وهب

رز با توجه به قانوني اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ا

هاي متكلف مبارزه با قاچاق هعدم تكافوي امكانات دستگا

كاال مناسب نبوده و گره زدن منابع مورد نياز براي توسعه 

صادرات به درآمدهاي حاصل از قاچاق كاال نيز صحيح 

 باشد.نمي
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 شرح مصوبه

وسعه ملي براي )ارزي( از منابع ورودي صندوق ت انهيدرصد سال %10سپرده گذاري  .7

ارائه تسهيالت ريالي به صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي 

 .شودمي هاي عامل دولتي انجامو از طريق بانك

گذاري صندوق توسعه ملي براي صنايع موضوع سپرده

كلي هاي سياست «10»كوچك و متوسط منطبق بر بند 

 م رهبري است.برنامه ششم توسعه ابالغي مقام معظ

 موافق

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نوسازي  .8

ندگي و به افزايش و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف انرژي و آالي

ري آنها منتهي شود، تصويب و پذيبازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت

اعتبارات تأمين  ايد و دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنيني نماجراي

 بيني نمايد.مورد نياز را پيش

نوسازي و بازسازي صنايع به نحوي كه منجر به  هدف

و به افزايش بازدهي شود كاهش مصرف انرژي و آاليندگي 

منجر پذيري آنها قاي كيفيت توليدات داخلي و رقابتو ارت

پذيري واحدهاي صنعتي و در افزايش رقابتند تواشود مي

 باشد. ثر ؤسربار آنها بسيار مهاي كاهش هزينه

 موافق

ثر از فعاليت ؤدولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت م .9

هاي معدني حمايت الزم را از صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليت

گذاري صنايع كوچك، حمايت از ادرات ايران، ضمانت سرمايهمانت صهاي ضصندوق

هاي معدني و حمايت از صنايع دريايي تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت

 عمل آورد.ههاي برنامه بدر طي سال

بخش صنعت و معدن و هاي موضوع حمايت از صندوق

 تواند تحركمي تقويت آنها مطرح شده است و اين امر

مالي ايجاد كند. تأمين  مناسبي در بخش در ابعاد ضمانت و

خروجي اين حكم تقويت صادرات غيرنفتي و مطابقت آن 

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.سياست« 10»با بند 

 موافق

58 

 وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي مكلفند ضمن اولويت قائل شدن به -(58) ماده

و ها شركت هاي منعقد شده باشرايط مساوي، در پيمان و پيمانكاران بومي درها شركت

هاي استخراج نفت، گاز خيز و گازخيز كشور و پروژههاي نفتپيمانكاران فعال در حوزه

كارگيري نيروهاي بومي در شرايط مساوي و مشابه را درج هاي اتمي، اولويت بهو نيروگاه

 و برحسن اجراي آن نظارت كنند.

قانون  پانزدهممغاير با اصل « پروژه»ت استفاده از عبارـ 

 اساسي است.

 اي ندارد.حكم اين ماده ماهيت برنامه -

كه اين ماده در  شودمي از حيث قواعد تنقيحي پيشنهاد -

قالب اصالح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و اصالح 

 قانون سازمان انرژي اتمي ايران طراحي شود.

 حذف
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59 

 كلف است: دولت م -(59) ماده

برداري از گازهاي همراه توليد و آوري، مهار، كنترل و بهرهجمعهاي كليه طرح( الف

صنعت نفت را با تسهيل و تعيين نرخ عادالنه تأسيسات  مشعل در كليه ميادين نفت و

ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طريق نشر فراخوان 3خوراك آنها ظرف مدت حداكثر 

گازهاي مشعل مهار  درصد 90كه تا پايان برنامه حداقلاي گونهايد بهبه مردم واگذار نم

 و كنترل شده باشد.

)بانكرينگ( و خدمات جانبي آن ها رساني به كشتيافزايش خدمات سوختمنظور به (ب

دولتي در خريد الزم از بخش غيرهاي در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت

و صدور مجوزهاي ها رآورده، شرايط، تسهيالت، مشوقگذاري فشناور مخصوص، قيمت

نحوي انجام دهد كه ضمن هرا بها رساني به كشتيمورد نياز براي توسعه صنعت سوخت

در منطقه خليج ها رساني به كشتيساالنه، سهم كشور از بازار سوخت %30رشد حداقل 

 برسد. درصد 50مان در پايان برنامه حداقل به فارس و درياي ع

و پذيرش اجتماعي و ها از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي (ج

هاي و ايفاي مسئوليتاي افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هستهمشاركت

 به عمل آورد.اي اجتماعي خود اقدامات الزم را با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته

هيئت  ربوطه به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويباجرايي منامه آيين -تبصره

 رسد.وزيران مي

وزارت نيرو مكلف است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست  (د

هاي عمومي، تعاوني گذاري بخش( مگاوات از طريق سرمايه25.000) و پنج هزار

 تابعه و يا به صورتهاي شركت اخليوخصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع د

 هالطرح مهار مشع يكار واگذارسازو ،«الف»بند ر د

به موجب  كه اين امر شودمي پيشنهادو  ستني مشخص

 ئتيه بيوزارت نفت به تصو شنهاديكه با پ اينامهيينآ

 شود.ب نيمع رسديم رانيوز

 

 

 يدارا« الزم هاييتانجام حما»عبارت  ،«ب»بند در  -

مشخص شود دولت در طول برنامه موظف  ديابهام است و با

است، سازوكار  تيحما نيا يدر راستا يبه انجام چه اقدامات

 .ستيامر ك نيا ميمستق يو متول ستيآن چ

 

 

 ابهام است. يدارا« اقدامات الزم»عبارت  ،«ج»بند در  -

 

 

 

 

ابهام دارد آيا « هاي عموميبخش»، عبارت «د»در بند  -

 سسات عمومي غيردولتي است يا ...؟ؤمنظور م
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( و BOO) برداري و تصرفگذاري ازجمله ساخت، بهرهسرمايه متداولهاي روش

 ( اقدام نمايد.BOTبرداري و انتقال )ساخت، بهره

 درصد1افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل منظور به (هـ

تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد هاي شركت انهيلسااي هاي توسعهاز اعتبارات طرح

هاي دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژيهاي اولويتظرفيت جذب، توسعه فناوري

سازي هاي موجود و بوميفناوري ييري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاكارگتجديدپذير و به

صاص دهد و گزارش آنها وكاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اخت

انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس هاي انه به كميسيونيعملكرد اين بند را سال

افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در منظور به شوراي اسالمي ارائه نمايد. همچنين

وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه ، صددر 1طول برنامه به ميزان 

بندي مخازن ياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويتجامع صيانتي و ازد

به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را 

 به عمل آورد.

قانون برنامه پنجم  (129)ماده  «د»تنفيذ بند  «ـه»بند 

 توسعه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافق

60 
و اي دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به تشكيل بازار منطقه -(60) دهما

برق اقدام نمايد به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، اي ايجاد قطب )هاب( منطقه

 جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.

  

61 

اولويت  هاي تجديدپذير و پاك بادولت مكلف است سهم نيروگاه -(61)ماده 

گذاري توسط بخش غيردولتي )داخلي و خارجي( با حداكثر استفاده از ظرفيت سرمايه

 ( ظرفيت برق كشور برساند.5%) داخلي را تا پايان برنامه به حداقل
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62 

 -(62)ماده 

)توليد، انتقال( هر  تمام امور برق 1396وزارت نيرو موظف است تا پايان سال  (الف

وعه )اداره كل يا شركت( تجميع نمايد و تا پايان برنامه بخش استان را در يك مجم

تصديگري اين امور را در قالب قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به بخش 

اجرايي اين ماده توسط سازمان، سازمان اداري و نامه آيين خصوصي واگذار كند.

ماه پس از ابالغ اين استخدامي، سازمان خصوصي سازي و وزارت نيرو ظرف مدت شش 

 رسد.مي وزيرانهيئت  قانون تهيه و به تصويب

قانون اساسي صدور مجوز برگزاري  وچهارمچهل كلي اصلهاي سياست در راستاي (ب

المللي و تخصصي داخلي و خارجي به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و هاي بيننمايشگاه

 .شودمي ف ايران واگذاركشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي و اتاق اصنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

با توجه به اشتراك حوزه كاري و صالحيت ميان سه اتاق  -

جهت  شودمي موضوع اين بند در برخي مسائل، پيشنهاد

هاي متعدد در اين ري از بروز اختالف و ايجاد رويهپيشگي

صالح مانند نامه اجرايي توسط يك نهاد ذيخصوص، آيين

 يكي از وزرا به پيشنهاد روساي اين سه اتاق تصويب شود.

 

63 

 و مسكن ونقلحمل – 11بخش 

 قانون اساسي در وچهارمچهل كلي ابالغي اصلهاي سياست با رعايت -(63)ماده 

خدمات تجارت  يبرا يازموردن هاييرساختاقتصاد و گسترش ز شدن يمردم يراستا

  :ونقلحملو حل مشكالت  (يتعبور )ترانز يشو افرا يخارج

هاي نسبت به مشاركت با شركت شودمي به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده .1

گذاري و يهسرما شركت جهت يلتشك ي(، برايخارج ياو  يالمللي )داخلمعتبر بين

شوند هاي ملي محسوب ميبنادر اصلي كشور از سرمايه

بايد  گذاري در بنادر اصلي تجاريسرمايهبنابراين هر نوع 

در قالب اصول و رعايت موازين ملي صورت بگيرد. رعايت 

گذاري دولتي اصول و موازين ملي هم تنها از طريق سرمايه

كه منافع ملي را مدنظر دارد قابل تأمين است، در 

گذاري بخش خصوصي به دنبال سود كه سرمايهصورتي

 ذف ح
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 المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانورديبا كاركرد بين يبنادر اصل برداريبهره

خواهد بود. همچنين به  (51%) پنجاه و يك درصدحداقل  و بخش خصوصي داخلي

 نسبت به مشاركت با شودمي ها و ناوبري هوايي ايران اجازه دادهشركت فرودگاه

جي(، براي تشكيل شركت جهت )داخلي و يا خار الملليمعتبر بينهاي شركت

خدمات كمك ناوبري و نشست و استثناي به برداري فرودگاهيگذاري و بهرهسرمايه

ها و ناوبري هوايي ايران و بخش برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاه

سازمان  ( خواهد بود. سهم شركت و51%) درصد ويكخصوصي داخلي حداقل پنجاه

 ( باشد.35%مذكور در مشاركت داخلي نبايد بيش از سي و پنج درصد )

 ،الزم يهاو مشوق يتبا ارائه حما شودمي به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده .2

مجوز احداث  ياعطا ي،بنادر كوچك و محل يريتمد و يبردارحق بهره ينسبت به واگذار

ضوابط و مقررات  يتبا رعا يردولتيو معتبر غ ياحرفه يبه اشخاص حقوق يدبنادر جد

 .يدنما اقدام يتيحاكم يفو حفظ وظا يو اصول رقابت يللالمينو ب يداخل

گذاري بخش خصوصي در اين است و هر نوع سرمايه

گذاري شود و اين نوع سرمايهمينانجام كامل چارچوب 

تواندمنافع ملي را تأمين كند. در ارتباط با مشاركت با نمي

المللي )داخلي و خارجي( جهت هاي معتبر بينشركت

برداري از بنادر اصلي شايان ذكر است كه امر بهره

هاي تصديگرايانه است در برداري از جمله فعاليتبهره

انوردي، نهادي حاكميتي صورتي كه سازمان بنادر و دري

انجام اين فعاليت تصديگرايانه توسط سازمان لذا است. 

هاي بنادر و دريانوردي در قالب شركتي با مشاركت شركت

هاي كلي اصل المللي مغاير با سياستمعتبر بين

 وچهارم قانون اساسي است.چهل

ها و ناوبري هوايي ايران، شركتي دولتي در فرودگاه شركت

اين كه عه سازمان هواپيمايي كشوري است زيرمجمو

در زمينه حكمي اگر  .سازمان، نهادي حاكميتي است

بايد ونقل هوايي در برنامه، مورد نظر باشد اين حكم حمل

براي نهاد حاكميتي يعني سازمان هواپيمايي كشوري در 

هاي توسعه، نظر گرفته شود. ضمن اينكه اصوالً در برنامه

 يع قانون تجارت هستند، حكمها كه تاببراي شركت

توسعه هاي شود و تاكنون هم در برنامهبيني نميپيش

چنين حكمي ديده نشده است. نكته ديگر آنكه در متن 
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برداري گذاري و بهرهجهت سرمايه»پيشنهادي آورده شده 

ناوبري و نشست و خدمات كمك  ياستثنافرودگاهي به

فعاليت شايان ذكر است كه در  «.برخاست هواپيما

ها به غير از خدمات كمك ناوبري و برداري از فرودگاهبهره

فعاليت  چهها، نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه

گذار بخش خصوصي در ماند كه سرمايهشاخصي باقي مي

 و دنبال نفع باشد؟گذاري كند سرمايهآن 

64 

بخش  گذارييهسرما يبو ترغ يلير ونقلحملاقتصاد  يتتقو منظوربه -(64) ماده

و اقبال  يتمنديرضا يشها و افزاپروژه ياجرا يلو تسه يعو تسر ينهزم يندر ا يردولتيغ

 : ونقلحملنوع  ينشده در ا از خدمات ارائه يعموم

ريلي درون و  ونقلحملبرداري احداث و بهرهدر  يردولتيبخش غ گذارييهسرما (الف

و مقررات مرتبط  ينقوان يهشده و كل يمحروم تلقدر مناطق  گذارييهسرما شهري،برون

 ونقلحملدر  گذارييهبر سرمامحروم كمتر توسعه يافته  در مناطق گذارييهبا سرما

 مترتب خواهد بود. يلير

(، با نرخ صفر يمسافر ياستثنا)به يلير ونقلحملخدمات افزوده ارزش بر ياتمال (ب

 .شوديمحاسبه م

 

 

 

 

 

تواند به حضور با وجود محدوديت منابع دولتي، اين بند مي

 ريلي كمك كند ونقلحملو مشاركت بخش غيردولتي در 

تأمين  ريلي شامل احداث زيربنا )خط آهن( و ونقلحمل

ي هاهاي مسافري، و واگنوسايل ناقله )لكوموتيو، سالن

هاي ها و ظرفيتبرداري شامل احداث ايستگاهباري( و بهره

ها كه در اين راستا توسعه آن شودمي برداري از آنبهره

 باشد.مربوطه ميهاي سياست جزئي از توسعه زيربنائي در

 كه شودمي پيشنهاد اساسي قانون پانزدهم اصل اجراي در

« (هاپروژه) هاحطر» در صدر اين ماده به «هاپروژه» واژه

 قانون اساسي است.پانزدهم يابد و اال مغاير با اصل  تغيير

نياز به اصالح دارد به اين نحو  «الف»پردازي بند عبارت -

در احداث و  غيردولتي بخش گذاريسرمايه»كه 

در شهري، شهري و برونونقل ريلي درونبرداري حملبهره

 «.محروم است مناطق در گذاريحكم سرمايه

 موافق
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 يمسافر يلير ونقلحملموظف است شركت  يوزارت راه و شهرساز -بند الحاقي

و  ياحومه يلير ونقلحملشهرها و توسعه امور  يهحاش يرا با هدف سامانده ياحومه

 يرانا ياسالم يآهن جمهورشركت راه يرمجموعهدر ز ياساخت خطوط مستقل حومه

 ونقلحملامور  يهكل توليمربوطه م هاييشهردار يشركت با همكار يندهد. ا يلتشك

طور قطارهاي شهري بههاي شركت فعاليت. باشديدر كشور م ياحومه يمسافر يلير

 ونقلحملاساسنامه شركت ريلي حومه بالمانع است.   ونقلحملمستقل در امور توسعه 

 يشنهادقانون به پ ينا يبماه پس از تصوظرف مدت شش ياحومه يمسافر يلير

 رسد.مي يرانوزهيئت  يبو وزارت كشور به تصو يراه و شهرساز مشترك سازمان، وزارت

مناطق »كه در صدر اين بند از اصطالح  شودمي يشنهادپ -

 «19»استفاده شود؛ زيرا در ذيل بند « كمتر توسعه يافته

ناطق م»سعه از اصطالح كلي برنامه ششم توهاي سياست

استفاده شده است. ثانياً بايد مرجع و « يافتهكمتر توسعه

 مشخص شود.« مناطق كمتر توسعه يافته»يند تعيين آفر

 

ونقل شهرها و توسعه امور حمل اماندهي حاشيهبراي س

ونقل هاي حملحمايت از سامانه»اي، در قانون ريلي حومه

تعيين تكليف  1385مصوب سال « ايريلي شهري و حومه

واگذار شده ها شهرداري و مديريت اين سامانه بهاست شده 

است. با وجود اين قانون، ورود وزارت راه و شهرسازي به 

تواند مورد داشته باشد. ضمن اينكه در نه نمياين ساما

ونقل ارتباط با ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل

شركت »اي، در متن پيشنهاد آمده كه ريلي حومه

اي ..... در زيرمجموعه ونقل ريلي مسافري حومهحمل

 اين امر با سياست« شودمي آهن تشكيلشركت راه

هاي سياست« 16»موضوع بند  سازي اندازه دولت ـمنطقي

كلي اقتصاد مقاومتي ـ و كاستن بار دولت در تصدي 

هاي هاي تصديگرايانه كه يكي از اهداف سياستفعاليت

 وچهارم قانون اساسي است مغايرت دارد. كلي اصل چهل

 

 

 

 

 

 

 حذف
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

65 

 –(65) ماده

فرودگاهي هاي شركت وايي ايران وها و ناوبري هشركت مادرتخصصي فرودگاه (الف

وابسته و شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت 

 شوند.مي 7/7/1370مصوب  ،ايرانگردي و جهانگردي

ه ئلكن ارامغايرتي ندارد اسناد باالدستي اين ماده با اگرچه 

به  و مزاياي قانون توسعه ايرانگردي و جهانگرديها يارانه

بخش دولتي فاقد توجيه است. خاصه اينكه معادل ريالي 

نيرو و هاي مزاياي مذكور هزينه قابل توجهي براي وزارتخانه

 نفت به دنبال خواهد داشت. 
براساس  كشور هايفرودگاه شركت ، عنوان«الف»در بند  -

 مورخ هـ 52659 ت/167293 شماره تصويبنامه «1» بند

 ناوبري و هافرودگاه شركت به وزيران، هيئت 19/12/1394

 .است يافته تغيير ايران هوايي

 انطباق تشخيص، اجرايي نامهآيين ، به موجب«الف»در بند  -

 سه از يك هر با اقتصاديهاي بنگاه وها فعاليت بنديطبقه و

هاي سياست اجراي قانون( 2) ماده در مصرح اقتصادي گروه

 تصويبنامه ضوعمو اساسي، قانون وچهارمچهل اصل كلي

 7/6/1388 مورخ ك – 43181ت/115320 شماره

 اساسي، قانونوهشتم يكصدوسي اصل موضوع كميسيون

هاي بنگاه ازجمله «كشور هايفرودگاه مادرتخصصي شركت»

هاي سياست اجراي قانون( 2) ماده دو گروه موضوع اقتصادي

 به موجب لذا است؛ اساسي قانون( 44) چهارموچهل اصل كلي

 از( 80%)هشتاد درصد  است مكلف دولت انون،ق اين (3) ماده

 مشمول فعاليت هر در دولتي هايبنگاه سهام مجموع ارزش

 «الف»ذف بند ح
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 به را آهن راه و راه ياستثنا به قانون اين( 2) ماده دو گروه

 . نمايد واگذار غيردولتي عمومي و تعاوني خصوصي،هاي بخش

 از مزبور شركت اين ماده، تصويب در نتيجه ديگر سوياز

 جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه قانون مزاياي ميتما

 كه ستاينجا نكته .شودمي برخوردار 7/7/1370 مصوب

مزبور، اين  قانون 6ماده  به موجب اشاره مورد مزاياي ازجمله

 هاجنگل سازمان ها،شهرداري شهري، زمين سازمان است كه

 ذيربط هايسازمان و هاوزارتخانه ساير و كشور مراتع و

 و ايرانگرديتأسيسات  احداث براي نياز مورد زمين وظفندم

 به اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت معرفي با را جهانگردي

 در تقليل موجب كه ايگونه به شده تمام يا ايمنطقه قيمت

 . نمايند واگذار متقاضيان به نشود آمد عمومي

 چنين اعطاي كه است اين موضوع، اين ابهامات جملهاز

 نياز مورد زمين گرفتن در اختيار مانند حاكميتي زاتامتيا

 آستانه در كه شركتي به مربوطهتأسيسات  احداث براي

 چه است خصوصي بخش به آن سهام اكثريت واگذاري

 افزايش جهت سازيزمينه گونهاين آيا و دارد؟ توجيهي

 است؟ صحيح ها،دارايي

 صنعت سعهتو قانون مزاياي تمامي اعطاي ،«الف»بند  در -

به » شركت، اين به 7/7/1370 مصوب جهانگردي و ايرانگردي
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 مزايا، اعطاي گونهاين. است شده درج «كلي و مطلق صورت

 خواهد هادستگاه ميان حقوقي اختالف ساززمينه و بوده مبهم

 قانون (7) ماده «1» تبصره به موجب نمونهعنوان به .شد

 دفاتر تأسيس مجوز لغو يا تعليق تمديد، صدور، مرجع مزبور،

 مقصود آيا حال. است ترابري و راه وزارت مسافرتي خدمات

 باشد؟مي نيز حاكميتي صالحيت اين اعطاي مقنن،

65 

دولت موظف است نسبت به بازنگري در تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه  (ب

است، خدمات پروازي، برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخبهره

 واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.

 هوايي، ونقلحملدر  تبا توجه به آزادسازي قيمت بلي

تواند بر مي هابازنگري در تخفيفات تكليفي و نيز معافيت

هوايي كمك  ونقلحملشفاف شدن قيمت تمام شده در 

هوايي نبايد بيش  ونقلحملاي هشركت كند ضمن اينكه

 از اين، به كمك دولت وابسته باشد.

قانون اساسي، ويكم پنجاهاساس اصل با توجه به اينكه بر -

اعطاي معافيت مالياتي بايد به موجب قانون باشد، اطالق 

مغايرت با اصل ابهام و يا شائبه  ،«ب»در بند « اقدام نمايد»

تواند مي« موارد مرتبطساير »خصوص كه مزبور را دارد. به

چنين شامل امور داراي ماهيت تقنيني شود كه اين

قانون اساسي خواهد هشتادوپنجم تفويضي مغاير با اصل 

« با رعايت قوانين»بود. جهت رفع اين ايراد بايد بر قيد 

 تصريح شود.

 

 موافق 
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ر بخش هوايي گذاري دهوايي و ترغيب سرمايه ونقلحملتقويت اقتصاد منظور به .1( ج

 و فني و علمي سطح ارتقاي ها،سرمايه وها ظرفيت از بهينه گيريبهره و غيرنظامي –

بنيان و انتقال حمايت از صنايع داخلي دانش اصل رعايت با و كشور هوايي صنعت تقويت

ه و تحقق پيشرفته به داخل، ايجاد اشتغال براي نيروي كار تحصيل كردهاي فناوري

بنيان، تدوين نمايد. اجراي طرح جامع بازسازي و توسعه صاد دانشبخشي اهداف اقت

و بالگردها( با محورهاي ذيل در دستور كار ها ناوگان هوايي كشور )شامل انواع هواپيما

 گيرد:مي دولت قرار

 رعايت با كشور هوايي ناوگان توسعههاي نيازمندي مديريت وبيني پيش .1–1

 .ايدارپ توسعه برمبتني هايمشيخط

هوايي يك ضرورت است. اين  ونقلحملسازماندهي نظام 

مديريتي و  -امر نيازمند توجه الزم به ابعاد فني، اجرايي

اقتصادي است و نقش بخش خصوصي در صنعت توليد 

 هوايي كشور بايد مشخص شود.

 موافق 

 

 

 

 و پيماهاهوا انواعتأمين  چگونگي براي الزم تدابير كردن لحاظ و سياستگذاري .2-1

كشور با اولويت حمايت از توليد داخلي به  هوايي ونقلحمل ناوگان نياز مورد بالگردهاي

 .مختلفهاي شيوه

در راستاي تحقق بخشي از اهداف كالن حوزه هوايي و 

بر ايجاد د جامع توسعه هوافضاي كشور )مبنيهوانوردي سن

افزاري جهت تحقق ترافيك افزاري و نرمهاي سختظرفيت

 50هزارتن بار داخلي و  550ميليون مسافر و  50وايي ه

الملل(، هزارتن بار در سطح بين 950ميليون مسافر و 

 ناوگان هوايي فرسوده كشور نيازمند ارتقا و نوسازي

هاي باشد كه تحقق اين امر در راستاي تحقق سياستمي

 اقتصاد مقاومتي، نيازمند سياستگذاري و تدابير الزم است.

 موافق 

 

65 
 و جزئي تغييرات خدمات انجام جهت الزم تدابير كردن لحاظ و گذاري سياست .3-1

( ناوگان هوايي كشور با محوريت صنايع داخلي و لحاظ كردن آن در RO) اساسي

 بالگردها خارجي انواع هواپيماها وتأمين  قراردادهاي خريد و

 مين ناوگان هواپيمايي و خريدأبا توجه به نياز كشور به ت

و مالحظات ها هواپيماهاي پيشرفته، سياستگذاري

 درخصوص انتقال فناوري در حوزه خدمات خصوصاً

 وافق م
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

واسطه آن هنگهداري ضروري است كه ب و علميات تعمير

 هاي عمليات تعميربتوان در آينده كشور را به يكي از قطب

 نگهداري هواپيما در منطقه تبديل كرد. و

ردن تدابير الزم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي در سياستگذاري و لحاظ ك .4-1

 و خريد آنها از خارج از كشور صورتتأمين  ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه

 پذيرد.مي

 امروزه مشاركت و حضور صنايع هوايي داخلي، خصوصاً

مين ساخت و توليد هواپيما و أبخش خصوصي در زنجيره ت

هايي است كه توسط سياست تجهيزات هوايي ازجمله

اقتصادهاي نوظهور هوافضايي نظير هند و چين امارات 

متحده عربي در حال پيگيري است. سياستگذاري در اين 

تحريم با انتقال ه در پساحوزه با توجه به فرصت پيش آمد

هاي پيشرفته امري ضروري است و در راستاي فناوري

ر حوزه كشور د 1404انداز هاي چشماهداف سياست

 باشد.مي فناوري هوافضا

 وافق م

 

تأمين  براي ذيربطهاي دستگاه مشاركت با الزم تدابير كردن لحاظ و سياستگذاري .5-1

تأمين  ابزارهاي طريق از هوايي ناوگان و صنعت تقويت و توسعه الزم جهت مالي منابع

 فرابورس در عام صورت بهها شركت سهام از بخشي ارائه و مالي

هاي نوسازي ناوگان أمين مالي بخشي از هزينهنظور تبه م

هاي هواپيمايي كشور، سياستگذاري در هوايي شركت

و ابزارهاي بازار فرابورس ايران ها كارگيري ظرفيتهزمينه ب

 ثر و راهگشا خواهد بود.ؤاقدامي م

 موافق 
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يربط براي ذهاي دستگاه شاركتم با الزم تدابير كردن لحاظ و سياستگذاري .6-1

 بنيان در زنجيرهدانشهاي شركت الزم ازهاي مشاركت دادن حداكثري و انجام حمايت

 كشور هوايي صنعت در دانشي –و شبكه همكاران صنعتي تأمين 

سياستگذاري حمايتي در جهت مشاركت افزون 

بنيان صنايع هوافضايي  با توجه به هاي دانششركت

توان داخلي در آينده  اهميت توسعه اين صنايع، به تقويت

 منجر خواهد شد.

 وافق م
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامياد دانشحمايت از اقتصمنظور به (د

طراحي، ساخت، مونتاژ و تعمير و نگهداري هاي فعال در اين صنعت در حوزههاي شركت

 حمايتيهاي سياست وانواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اين برنامه از قوانين 

 برخوردار خواهند بود.بنيان دانش هايشركت شده و مصوب برايبيني پيش

بر عهده معاونت علمي و فناوري ها صالحيت احراز و برخورداري از  اين حمايت -تبصره

 رياست جمهوري خواهد بود.

 

 حجم قانونگذاري را افزايش هدف تكراري است و صرفاًـ 

بنيان كليه دانشهاي شركت از دهد. قانون حمايتمي

بنيان داشته باشند و مورد هايي را كه فعاليت دانششركت

ييد كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت در معاونت أت

مورد حمايت  علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گيرند،

دهد. تصريح عنوان صنعت هوايي و واگذاري احراز مي قرار

كرار قوانين موجود است. صالحيت به معاونت علمي، ت

قانوني وجود ندارد كه با اين بند الحاقي  عبارت ديگر خألبه

 رفع شود.

بنيان و سسات دانشؤو مها شركت قانون حمايت ازـ 

هاي مندرج در حمايت، ها و اختراعاتسازي نوآوريتجاري

خاص اختصاص داده هاي ي با ويژگييهاقانون را به شركت

يز ي نفعال در صنايع هوايهاي شركت اساست. بر اين اس

طور طبيعي و نه با توجيه در صورت داشتن شرايط احراز به

هاي مربوط توانند از حمايتمي اهميت توسعه آن صنعت

 برخوردار شوند.

قانون تصريح دارد بر اينكه  (10)در همين ارتباط ماده 

شده هرگونه استفاده از مزايا و امتيازات و تسهيالت عنوان 

بنيان پس از و مؤسسات دانشها شركت در اين قانون براي

انطباق با اهداف مندرج در قانون توسط وزارت علوم 

 حذف 
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم 

گردد. به عالوه بر طبق ماده مي تحقيقات و فناوري ارائه

 اجرايي قانون، ارزيابي و تشخيص صالحيتنامه آيين (3)

عهده كارگروهي بنيان برؤسسات دانشو مها تشرك

رئيس عنوان به متشكل از نماينده رئيس شوراي عالي عتف

علوم تحقيقات و هاي كارگروه و نمايندگان وزارتخانه

فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن 

و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مدير عامل 

 است. صندوق گذاشته شده

از اين حيث مصوبه كميسيون تلفيق در اين خصوص در 

تعارض با قانون دائمي مصوب مجلس شوراي اسالمي است 

عنوان به جمهوريعرفي معاونت علمي و فناوري رياستو م

مرجع صالحيت احراز، موجب بروز دوگانگي و تداخل 

 ها و مانعي براي اجراي قانون استوظايف دستگاه

پانزدهم مغاير با اصل « مونتاژ»ستفاده از واژه ا «د»در بند  -

 قانون اساسي است.

ثبت هاي سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه (هـ

 سفارش معاف خواهد بود.

هاي تشويقي دولت در جزء حاضر از بند مذكور به سياست

خت و جهت حمايت از صنايع هوايي داخلي در حوزه سا

 باشد.مي توليد مربوط

 موافق 

 

66 
معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي  ،وزارت صنعت -(66)ماده 

فناوري رئيس جمهور، وزارت كشور و وزارت  راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان 

 وع حمايت و منابع آن مشخص نيست.ن
 حذف 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

خريد خارجي ، شهريريلي شهري و بين ونقلحملداخلي تجهيزات مورد نياز صنعت 

انتقال ، سازماندهي نمايد كه به ازاي خريدهاي خارجياي گونهت مورد نياز را بهتجهيزا

درصد دانش  85فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تاپايان برنامه حداقل 

شهري با ريلي شهري و بين ونقلحملطراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت 

 ها ودانشگاه، ي ملي نظير جهاد دانشگاهيكمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناور

 داخلي صورت گيرد.بنيان دانش هايشركت

جمهوري دستگاه اجرايي معاونت علمي و فناوري رياست

 باشد.ينيست و پاسخگو به مجلس نم

تدريج صورت اوري و دانش فني بههر چند انتقال فن

ظار داشت در طي يك برنامه توان انتگردد و نميمي

درصد دانش فني و ساخت به كشور  85ساله حداقل پنج

  .وارد شود

67 

شركت اي سرمايههاي يهاي تملك دارايهزينه خدمات مديريت طرح -(67)ماده 

كشور، بنياد مسكن انقالب اسالمي، شركت مجري  ونقلحملساخت و توسعه زيربناهاي 

دولتي و عمومي، شركت منابع آب و نيروي ايران و شركت تأسيسات  ها وساختمان

( عملكرد تخصيص اعتبارات 2%/5)درصد نيم تا دوو توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

ذيربط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد 

دولتي در قالب )عملكرد جذب منابع غير خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار

هاي شركت مشاركت عمومي يا خصوصي( تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و

 گيرد.مي مذكور قرار

مذكور در هاي شركت ناپذير بنياد وتاباجهاي سازمان موظف به تخصيص هزينه

 باشد.مي مربوطهاي سرمايههاي ييچارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات تملك دارا

اي دارد يا خير، اين بند از حيث اينكه ماهيت برنامهكم ح

ي دارد و به نظر اقابل خدشه است. اين بند ماهيت بودجه

ودوم پنجاهرسد كه بايد در قانون موضوع صدر اصل مي

انه كل يخصوص ترتيب تهيه بودجه سالقانون اساسي در

 كشور بيايد.

 

 

 

 

68 

  -(68)ماده 

رت موظف است در طراحي و ساخت خودرو داخلي، وزارت صنعت، معدن و تجا (الف

تلفات به اي ايمني آن را متناسب با  حداكثر سرعت ارتقا دهد تا در تصادفات جاده

 حداقل برسد.

 

 

 

 

 موافق 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي نفت، نيرو و راه و شهرسازي در راستاي دولت مكلف است با هماهنگي وزارتخانه (ب

نفتي، هاي جويي فرآوردهو صرفه وري انرژيصاد مقاومتي نسبت به افزايش بهرهتحقق اقت

اي )اعم شهري جادهعمومي برون ونقلحملهمچنين گسترش استفاده از گاز طبيعي در 

( از %40) نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه حداقل چهل درصدهاز بار و مسافر( ب

سوز سوز يا پايه گازسال با خودروهاي دوگانه 20تر از خودروهاي ديزلي با عمر كم

پذير و ارتقاي ( قانون رفع موانع توليد رقابت12) مشمول مادههاي جايگزين شوند. طرح

 نظام مالي كشور توسط بخش خصوصي در اولويت اجرا قرار دارند.

 -«ب»بند  

جويي در سوخت نوسازي ناوگان با كاهش مصرف و صرفه

 همراه است. 

69 

  –(69) ماده

ونقل ريلي، دو هاي حملتكميل و اجراي پروژهمنظور به دولت مكلف است (الف

تأمين  السير براي تامين مالي و همچنينكردن آنها و احداث خطوط برقي و سريعخطه

خصوصي، عالوه  –هاي عمومي)فاينانس( و مشاركت مالي خارجيتأمين  سهم دولت در

( منابع حاصل از 1%) ريلي در بودجه سنواتي، يك درصد ونقلحملبر رشد اعتبارات 

فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سنواتي به وزارت راه و شهرسازي 

هاي و اجراي طرح)فاينانس( اختصاص دهد تا براي استفاده از تسهيالت مالي خارجي

 ريلي با اولويت دسترسي مناطق محروم اقدام كند. ونقلحمل

 

 

 

 

 

 

آن به منابع  تخصيصهاي كشور و ـ شناسايي اولويت

جريه از هاي اجرايي زير نظر قوه مويژه در حوزهبه

اختصاص درصدهاي مختلف  .وظايف قوه مجريه است

منابع به امور در عمل به معناي تحديد اختيارات 

دولت و مجلس شوراي اسالمي در تهيه و تنظيم 

مدعي بودجه سنواتي است. سازمان برنامه و بودجه 

كند كه در حال حاضر منابع الزم را براي مياست 

نقل در وف كشور در حوزه حملادستيابي به اهد

 اسناد برنامه ديده است. 

مناطق »و نه « مناطق محروم»از اصطالح  «الف»در بند  -

 شودمي پيشنهاداستفاده شده است. « كمتر توسعه يافته

مناطق »از اصطالح « الف»صدر بند  در اين بند نيز همانند

 .استفاده شود« كمتر توسعه يافته

 حذف 
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

 

 

عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب  ونقلحملاجراي قانون توسعه  (ب

ريلي حداقل  ونقلحملاي كه سهم گونهبه شودمي تا پايان برنامه تمديد 18/9/1386

 ( برسد.20%) درصد و سهم حمل مسافر حداقل به بيست (30%) درصد به سي

، به جهت شمول تصريح بر استفاده از فاينانس «الف»در بند  -

مغاير  اطالق آن نسبت به جواز اجراي قراردادهاي خالف شرع،

 با موازين اسالمي و اصل چهارم قانون اساسي است.

هاي ها و تعهدات و مأموريتبا توجه به ظرفيت -«ب»بند 

تواند زمينه تحقق باقيمانده از قانون مذكور، تنفيذ آن مي

 .فراهم كندتكاليف را 

70 

  –(70)اده م

دولت مكلف است با اصالح اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران زمينه  (الف

هاي ريلي فراهم نموده استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت

اي موظف است در عنوان سازمان توسعهو شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران به

، استخدامي و تشكيالتي كه هاي مالي، معامالتي و ادارينامهآيين ارچوب اساسنامه وچ

رسد با هدف تكميل شبكه داخلي و اتصال به شبكه مي وزيرانهيئت  به تصويب

هاي ساخت، تجهيز، بهبود و افزايش المللي فعاليت و بخشي از پروژهريلي بين ونقلحمل

ها بندي و تحويل ايستگاهتراكظرفيت زيرساخت ازجمله دو خطه كردن، برقي نمودن، 

( و مشاركت BOTبرداري و انتقال )هايي نظير مشاركت، ساخت، بهرهرا با روش

امتيازهايي مانند ( و واگذاري EPCF)تأمين  خصوصي و طراحي، تداركات و -عمومي

ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهالك كامل  ونقلحملبناهاي استفاده از زير

 مورد توافق را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند. سرمايه و سود

مين ناوگان و تجهيزات قطار أدولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيالت و ت (ب

نحوي هبيني شده در بودجه سنواتي بآنها از محل منابع پيشحومه شهري شهرها و 

صالح اساسنامه شركت راه آهن و به هنگام كردن آن از ا

ضروريات انكارناپذير است. اما در اين بند دولت مكلف شده 

وري اسالمي تا با اصالح اساسنامه شركت راه آهن جمه

تبديل كند. از « ايسازمان توسعه»ايران، اين شركت را به 

آنجا كه شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران امور جاري 

كند بنابراين با تبديل ريلي كشور را مديريت مي ونقلحمل

، عمالً مديريت امور جاري اياين شركت به سازمان توسعه

. حفظ وضعيت ريلي بدون متولي خواهد شد ونقلحمل

ريلي كشور و جلوگيري از اختالل در آن  ونقلحملموجود 

كند تا از سوداي تبديل شركت راه آهن به ايجاب مي

اي خارج شويم و راه آهن با اصالح و به سازمان توسعه

هنگام كردن اساسنامه و انطباق آن با شرايط روز، كماكان 

 كشور را مديريت كند. ونقلحملفعاليت جاري 

 «  ايسازمان توسعه»ذف ح
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ات مربوط به ( دستگاه واگن و تجهيز2000)  اقدام نمايد كه تا پايان برنامه دوهزار

ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري خطوط ريلي شهري اضافه شود. شهرداري

 از محل منابع خود اقدام نمايند.

شهري ريلي درون ونقلحملهاي زايش و توسعه ظرفيتاف

 ونقلحمليكي از تمهيدات الزم در جهت مديريت 

 شهري است و محسنات فراواني را به همراه دارد.درون

 موافق

71 

دي حمل مواد معدني و فوالهاي كاهش هزينهمنظور به دولت مكلف است -(71)ماده 

طريق توسعه و نوسازي شبكه ريلي بر اساس طرح توسعه صنعتي و معدني براي از 

االت فوالدي، به ازاي هر كيلوگرم آهن دسترسي به واحدهاي معدني و صنايع معدني و 

جمله آهن و فوالد به صورت شمش، انواع تيرآهن، كويل، لوله، ميلگرد، وارداتي )از

هزار ف، ورق گالوانيزه، ورق استيل( متوسط يكمفتول، ميله، قراضه، پروفيل، كال

 ( ريال أخذ نمايد. 1000)

گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه موضوع اين ماده را وصول  - تبصره

آهن جمهوري داري كل كشور و به نام شركت راهو به حساب خاصي كه نزد خزانه

زي در قالب بودجه سنواتي براي واريز نمايد. وجوه واري شودمي اسالمي ايران افتتاح

 گيرد.مي هاي ريلي در اختيار شركت مذكور قرارتكميل پروژه

 

 دليلبه وارداتي كاالهاي از دريافتي وجوه و عوارض تعدد

 موجب آنها از ايتعرفهغير موانع تلقي و اجرايي مشكالت

گرديد  «تجميع عوارض»قانوني موسوم به قانون  تصويب

 است ذكر به الزم. شد االجراالزم 1382 لسا ابتداي كه از

 مانند متعددي عوارض عوارض، تجميع قانون از قبل

 صندوق ويژه، تعاون، احمر،هالل شهرداري، عوارض

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

 .شدمي اخذ كاال واردات از....  و بهداري

 به موسوم قانون در مندرج قانوني احكام صراحت عليرغم

 بر ماليات قانون :جملهساير قوانين از و عوارض تجميع

 بر گوناگون عوارض وضع ممنوعيت بر مبنيافزوده ارزش

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

 دريافت وارداتي كاالهاي انواع از التفاوتمابه و كارمزد

 يلتحم موجب اوالً فوق عوارض بنابراين. شودمي

 و شده مصرف و توليد واردات، بخش به فراوان هايهزينه

 شدن پيچيده موجب متعدد هايهزينه اين تعدد با ثانياً

 از قانونگذار اصلي اهداف و شده تجاري وكاركسب فضاي

 بر ماليات قانون و عوارض تجميع به موسوم قانون تصويب

 ذف كلح
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 قحقو در هاهزينه اين تمامي تجميع هدف باافزوده ارزش

 قانون در ورودي حقوق تعريف و درصدي چهار گمركي

 زمان طول در را گمركي امور قانون وافزوده ارزش بر ماليات

 . است كرده اثربي

هم ريختن تمامي هوضع اين نوع عوارض به نوعي باعث بـ 

مشتقات آن  بازارهاي مرتبط با محصوالت مرتبط با آهن و

بيش اي ل هزينهكننده و تحميشده و كاهش رفاه مصرف

كننده نهايي گرم بر مصرفمان به ازاي هر كيلوتو 100از 

خواهد شد. همچنين طيف محصوالت ذكر شده در اين 

ماده مانند آهن قراضه و آهن استيل داراي قيمت بسيار 

توماني براي تمامي  100متفاوتي هستند و اخذ تعرفه ثابت 

نظر اسي بههاي متفاوت اقدامي كارشناين اقالم با قيمت

 طيف و موضوع اين اهميت به توجه با رسد. بنابرايننمي

 التفاوتمابه و كارمزد ها،هزينه و عوارض انواع اخذ گسترده

 در ايماده شودمي پيشنهاد وارداتي كاالهاي انواع از

 برنامه قانون در دريافتي وجوه كليه مجدد تجميع راستاي

 تصويب از نظر مورد اهداف و شود گنجانده توسعه ششم

و موادي از اين   شود احيا مجدداً عوارض، تجميع قانون

 دست از متن اليحه حذف گردد.
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72 

هاي ورودي و كيفيت و نماسازي بدنه جاده يساماندهي و ارتقامنظور به -(72)ماده 

، كيلومتري شهر 20ها حداكثر تا در مراكز استانمكلفند ها شهرداري خروجي شهرها،

كيلومتري شهر نسبت  2كيلومتري شهر و در ساير شهرها تا  5ها تا ر مراكز شهرستاند

جران مستقر أو ساماندهي آنها اقدام نمايند . مالكان و مستها به اصالح منظر بدنه جاده

هاي مصوب شوراي شهر هستند. در صورت در محدوه ياد شده مكلف به اجراي طرح

ساً نسبت به اجراي طرح اقدام و هزينه آن را با أرعدم همكاري، شهرداري موظف است 

 جر مستقر دريافت نمايد.أدرصد جريمه از مالك، مالكان يا مست 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام واقع در مناسب يا نيمهدر مورد اراضي يا بناهاي مخروبه و غير -«1» تبصره

اسب واقع خصوص بناهاي نامنقانون شهرداري و در (110)محدوده مذكور، مطابق ماده 

 .شودمي ( قانون شهرداري اقدام100) ماده «1»شده مطابق تبصره  در محدوده ياد

 

هاي ياد شده در اين سياست با توجه به اينكه مسافت

ثر هستند ؤمحدوده شهرها قرار دارند و در مبادي شهري م

 عنوان بخشي از وظايف مديريت شهري قيد گردد.هببايد 

وه خريد و تملك اراضي و حاكميت رويكرد قانون نحـ 

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت امالك براي طرح

شوراي انقالب در خصوص نحوه برخورد با  1358مصوب 

هاي مذكور، داراي صراحت الزم حمالكان واقع در طر

دارد باشد از اين منظر آن بخش از اين ماده كه اعالم ميمي

ه ياد شده مكلف به مالكان و مستاجران مستقر در محدو»

هاي مصوب شوراي شهر هستند. در صورت اجراي طرح

ساً نسبت به اجراي أعدم همكاري، شهرداري موظف است ر

درصد جريمه از مالك،  15طرح اقدام و هزينه آن را با 

در مغايرت با نص « جر مستقر دريافت نمايد.أمالكان يا مست

 .قانون دائم و جاري و حقوق مالكيت است

 تبصره در تناقض با حقوق مالكيت است.  اين

اين تبصره در تناقض صريح با حاكميت قانون نحوه خريد  ـ

هاي عمومي، عمراني و و تملك اراضي و امالك براي طرح

شوراي انقالب در خصوص  1358نظامي دولت مصوب 

 باشد.هاي مذكور مينحوه برخورد با مالكان واقع در طرح

اشغال  سد معابر عمومي وبر ممنوعيت ناظر  «2»تبصره  -

ها و ها و پاركها و ميدانمجاز آنروها و استفاده غيرپياده

مالكان و »حذف عبارت 

 تا آخر بند. « مستأجران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 حذف -«1» تبصره
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 شرح مصوبه

هاي ساختماني در در صورت وجود ضايعات كاالهاي مختلف يا نخاله -«2» تبصره

( 55( ماده )27/11/1345اصالحي ) «1»مسيرهاي موضوع اين ماده مطابق تبصره 

 .شودمي قانون شهرداري عمل

شهرهاي نزديك به هم به نسبت  درصورت تداخل مسيرهاي ياد شده در -«3» تبصره

 .شودمي حريم آنها عمل

هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان باغ

كه در اين راستا شهرداري را مكلف نموده  ديگري است

از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن است تا 

. مأمورين خود رأساً اقدام كند توسطكن مذكور معابر و اما

هاي شهري جزئي از مل زباله و نخالهحبا توجه به اينكه 

باشد و ميها شهرداري وظايف تشكيالت مديريت پسماند

 تكرار آن در قانون برنامه ضرورتي ندارد.

 حذف «2» تبصره

73 

هاي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در طول برنامه اجرا و مهلت (الف

 گردد.بيني شده در آن تا پايان برنامه تمديد ميپيش

در قانون مذكور. تمهيدات و سازوكارهاي الزم به جهت  -

ساماندهي و الزامات حمايتي دولت در قبال فعاالن و 

گذاران اين بخش اتخاذ شده است و همچنين در سرمايه

مين منابع و اعتبارات دولتي أآن الزامات دولت در قبال ت

 براي نيازهاي بخش مسكن و شهرسازي ديده شده است. 

 موافق

ند در طول برنامه نسبت ها مكلفوزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور و شهرداري (ب

محله در قالب  270انه حداقل يسازي و بازآفريني سالقاوم، بهسازي، نوسازي و مبه احيا

 –هاي مختلف )شامل ناكارآمد حسب گونهعات مصوب ستاد بازآفريني شهري برمطال

بهبود دسترسي به خدمات و  اي( و ارتقاياي غيررسمي و حاشيههگاهسكونت –تاريخي 

هيئت  1393يني مصوبمحور در چارچوب سند ملي بازآفرها با رويكرد محلهزيرساخت

وزيران اقدام نمايند. تسهيالت و اعتبارات مورد نياز سهم دولت همه ساله با پيشنهاد 

رسد مي ها به تصويب ستاد ملي بازآفرينيوزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري

اجرايي ذيربط و هاي دستگاه بيني و در اختيارو در بودجه عمومي كشور پيش

محله، مبنا و معيار مشخصي ندارد،  270از آنجا كه تعداد  -

صورت سهم از كل و يا درصد از بهتر است عدد مذكور به

، انجام «انهيدرصد سال 10حداقل »كل رقم مورد نظر مثالً 

 شود.

وسعه به جاي بند قانون برنامه پنجم ت (171)تنفيذ ماده  -

 .ها باشدتواند تا حدودي رافع دغدغهمي (73)ماده  «ب»

 :«ب»اصالح بند 

 محله 270حذف عبارت 

ساالنه »و جايگزيني عبارت: 

 «درصد 10حداقل 
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مين خدمات أگيرد. برنامه عملياتي در دو بخش نوسازي مسكن و تمي رها قراشهرداري

، ، در سه ماهه اول برنامه توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، سازمانو زيرساخت

عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در هاي دستگاه ها و كليهعالي استانشوراي

هاي بازآفريني شهري لتزام به اجراي برنامهسطح مديريت ملي و مياني و محلي تعهد و ا

 خواهند داشت. 

هاي تاريخي شهرها، سازمان ميراث فرهنگي، در تهيه برنامه عملياتي محدوده -تبصره

 گردد.موصوف اضافه مي هايدستگاه صنايع دستي و گردشگري به

 

تاريخي در محدوده  ي كه بخش عمده بناهايياز آنجا ـ

مديريت و ميراث فرهنگي و... ت سازمان شهرها با تولي

 نمايد.آفريني آن سازمان ضروري مينقش ،شودنظارت مي

براساس سندهاي توسعه  بايدمنابع هزينه و درآمد استان ـ 

 تي درج گردد.هر استان تهيه و در بودجه سنوا

هاي بافت آثار و ،با توجه به نقش سازمان در تعيين حريم -

تاريخي و فرهنگي طبق قانون اساسنامه اين سازمان بالمانع 

 است.

 موافق

)با هدف  هاي روستاييگاهپذيري سكونتكاهش آسيبمنظور به دولت موظف است (ج

راي اقشار كم درآمد مسكن بتأمين  بهسازي و نوسازي مسكن روستايي( و همچنين

قيمت و زمين مورد نياز را در وچك( منابع مالي و تسهيالت ارزانشهري )در شهرهاي ك

 آورد.و اقدامات ذيل را از طريق بنياد مسكن انقالب اسالمي به عملتأمين  طول برنامه

ل دهه يو اوا 60سياستي است كه در دهه  ،واگذاري زمينـ 

شهرها تجربه شده كالن :جملههفتاد در شهرهاي بزرگ و از

است و نتايج آن سياست توسعه غيراصولي و انحرافاتي بود 

 كه به وقوع پيوست.

براساس بايد اگذاري زمين و هرگونه توسعه شهري وـ 

معيارها و اصول و ضوابط خاص صورت پذيرد تا از هرگونه 

 انحرافات احتمالي پيشگيري شود.   

 حذف
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حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت  ساليانه بهسازي و نوسازي .1

التفاوت سود تسهيالت براي دوران مابهتأمين  و درصد 5قيمت با كارمزد تسهيالت ارزان

 مشاركت مدني و فروش اقساطي.

چه تعداد  مجموعاًدر اين رويكرد مشخص نشده است كه  ـ

ي نيازمند بهسازي و نوسازي است تا از اين خانه روستاي

را تعيين كرد و چنين ساليانه  بتوان هدفگذاري طريق

 رويكردي تا چه زماني ادامه خواهد داشت.

از شفافيت كامل برخوردار بايد هرگونه اقدام در اين زمينه ـ 

 گردد.  

 حذف

منابع مالي و تسهيالت ارزانقيمت و زمين مورد نياز براي كمك به ساخت و يا تأمين  .2

)با  زار واحد مسكن محرومان و اقشار كم درآمد در شهرهاه 150حداقل ساليانه  خريد

 اولويت شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت(.

هزار  20شهرهاي زير  ،براساس شرح وظايف تشكيالتيـ 

نفر جمعيت تحت مديريت عملكردي بنياد مسكن قرار 

آفريني بنياد مسكن انقالب اسالمي در نقش روايناز ،دارد

زار نفر جمعيت( مغاير و خالف قوانين شهرهاي زير )يكصده

 موضوعه است.

 ذفح

هاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط توسط بندي گروهشناسايي و اولويت -تبصره

ساز انجام بنياد مسكن و با همكاري كميته امداد، سازمان بهزيستي و خيرين مسكن

 خواهد شد.

 شايان ذكر است كه افراد تحت پوشش كميته امداد وـ 

ساز در كليه سازمان بهزيستي و همچنين خيرين مسكن

دن دخيل ش روهاي جمعيتي كشور هستند ازايننونكا

هاي هدف و بندي گروهبنياد مسكن در شناسايي و اولويت

 20ها در شهرهاي باالي معرفي براي برخورداري از حمايت

هزار نفر جمعيت مغاير و خالف قوانين و مقررات جاري و 

 است. موضوعه

 حذف
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 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

منابع مورد تأمين  باقيمانده تعهدات خود وتأمين  بانك مسكن موظف است نسبت به (د

اي اقدام نمايد تا تعهد احداث گونههنياز مسكن مهر با تشخيص وزارت راه و شهرسازي ب

 واحدهاي جديد ايجاد نشود. 

منابع تأمين  از بابت مسكن  آنچه جزء تعهدات بانكـ 

 صورتدر اين بند به االجراست و الزم مسكن مهر بوده

هاي كيدي درج شده است و هدف اين است كه در سالأت

برنامه ششم اين پروژه تعيين تكليف شود و در قالب مصوبه 

 تعهد جديدي براي دولت ايجاد نشود. اي يا تكمله

 موافق

سعه و هاي توپذيري طرحوزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي تحقق (هـ

عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق 

هاي زيرساختتأمين  شهروندان نسبت به استقرار سيستم يكپارچه اطالعات مكاني و

 هاي مكاني توسط كليهگذاري دادهمورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك

 حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست.مرتبط اقدام نمايد. اين هاي دستگاه

در حال حاضر طرح جامع حدنگاري )كاداستر( كشور با ـ 

هاي گسترده در حال اجرا و سير مراحل تكميل و قابليت

طبق قانون ها گذراند و همه دستگاهي شدن را ميينها

 اند بنابراينخود شدههاي گذاري دادهموظف به اشتراك

سامانه يكپارچه اطالعات مكاني كه در  ايجاد سيستم و يا

كاري و موازي اين بند پيشنهاد شده است فقط موجب

 خواهد شد.ها اتالف منابع و فرصت

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

 قانون اساسي است.پانزدهم 

 ذفح

 

74  

ويژه مصرف به ها و اصالح الگوي مصرفسازي ساختمانمقاوممنظور به -(74)ماده 

 انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد :

تصويب اين ماده ضروري ايران  فالت خيزيزهبا توجه به لر

 است.
 موافق

هاي مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانهها شهرداري (الف

واحدهاي احداث شده بر مبناي اين كار براي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان

 منوط به رعايت كامل اين مقررات است.، هاپروانه

 .  
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 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون
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مالك براساس طراح، ناظر، مجري و  ،متخلفان از مقررات ملي ساختمان ازجمله -تبصره

رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت وزيران ميهيئت  اي كه به تصويبنامهينيآ

 شوند.مي

  

اصولي بيمه كيفيت ساختمان  روانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقتصدور پ (ب

نامه صادره در صورت ورود هرگونه بيمه مكلفند براساس بيمههاي شركت احداثي است.

اي وارده را ظرف سه ماه جبران هسال به ساختمان احداثي، خسارت خسارت در طي ده

 نمايند.

 مضاعفي توسطظارت شود تا ناين سياست موجب مي ـ

در خصوص رعايت قوانين و مقررات حوزه بيمه هاي شركت

 ساز اعمال شود.وساخت

 

 

وليت ئاي خود و در صورت نياز، مسوليت حرفهئكليه مجريان دولتي موظفند مس (ج

هاي تحت پوشش خود اعم ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان

 داراي صالحيت بيمه نمايند.هاي شركت نزد يكي ازاز شهري و روستايي را 

 موافق  

    انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري زلزله :منظور ( بهد

هاي خيز بودن كشور توسعه شبكه ايستگاهبا توجه به لرزه - نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.نگاري و پيشنگاري و زلزلههاي شتابشبكه ايستگاه .1

وع ارتعاشات  به نگاري كه به ثبت وقنگاري و زلزلهتابش

پردازند اقدامي ضروري مي يك منطقهوقوع پيوسته در 

 .است

 وافقم

نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و هاي شتابايستگاه -تبصره

 يابد.پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي

سازي ساختماني، استاندارد و از هاي مؤثر در مقاومشطي برنامه، مصالح و رو .2

 ها حمايت شود.توليدكنندگان آن

حمايت از توليدكنندگان رعايت مقررات ملي ساختمان و  -

ساز و وتواند به افزايش كيفيت ساختمي استاندارد مصالح

  سازي بناها و افزايش عمر مفيد آنها منجر شود.مقاوم

 وافقم
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

75 

تدوين و ترويج منظور به شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است -(75)ماده 

 ايراني: –الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي

ذيربط و صاحبنظران و هاي دستگاه با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان (الف

هاي هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشمتخصصان رشته

 ري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام نمايد.كاربردي، سياستگذا

ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين سازي ساختمانهاي مناسبطرح (ب

 جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.

هاي موضوع اين بند نسبت به ها موظفند بر اساس ضوابط و طرحها و دهياريشهرداري

 سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.مناسب

ي، شوراهاي اسالمي اجرايهاي دستگاه مصوبات شوراي فوق براي كليه -«1»تبصره 

 است. االجراشهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان الزم

آموزشي براساس هاي دستگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير -«2»تبصره 

ها و محتواي هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلصيهتو

 دروس مربوطه اقدام نمايند.

انجام مطالعات مرتبط با معيارها و الگوهاي معماري 

عالي ايراني چندين سال است كه توسط شوراي -اسالمي 

پذيرد و تكرار آن در اليحه شهرسازي و معماري صورت مي

 يت ندارد.برنامه موضوع

 

 «ب»بند 

داراي قانون الزمه است و رعايت  ،رويكرد مندرج در اين بند

 باشد.ها تنها نيازمند تأكيد و رصد ميآن توسط شهرداري

 

 

 

 

 

  -«2»تبصره  -«ب»بند 

خواهد و جزء وظايف ذاتي دستگاه است و قانون نمي اوالً

 كند.پيدا ميتداخل  هاي ذيربطوظايف با وزارتخانهثانياً با 

 

 

 حذف -«الف»بند 

 

 

 

 حذف -«ب»بند 

 

 

 

 

 

 حذف -« 2»تبصره 

 

76 

مناطق ويژه  يعالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاشوراي (الف

هاي واقع در اين بندي طرحفرسوده و دستههاي بافت نيازمند بهسازي و نوسازي در

 يد :هاي زير اقدام نمامناطق، با اولويت

 دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.هايي كه بهطرح .1

كليه مناطق  احصاي ،يرانخيزي فالت الرزهبا توجه به ـ 

 نيازمند بهسازي و نوسازي ضرورت دارد.

قانون برنامه پنجم توسعه به جاي بند  (171)تنفيذ ماده ـ 

   تواند توصيه گردد.مي (76)ماده  «الف»

 وافقم
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 هايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت،طرح .2

 ها به مرور زمان قابل انجام است.و دهياريها شهرداري

هاي بافت ضروري است نوسازي مناطق ويژه احصا شده در

هايي صورت پذيرد كه براساس الب طرحقفرسوده در 

 وين باشد.معيارهاي شهرسازي مدرن و يا ن

در صورت تصريح بر  موافق

معيارهاي شهرسازي رعايت 

 مدرن  و يا نوين

اليحه »هاي عمومي و عمراني دولت موضوع ( مشمول برنامه1) هاي گروهطرح -تبصره

باشد كه مي« شوراي انقالب 1358قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك مصوب 

شود. تأمين  هاي غيردولتيتواند از طريق بخشتمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي

 ي است.ي( قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضا4) رأي صادره موضوع ماده

هاي هاي نوسازي بافتتسري قانون مذكور به طرح -

هاي شهرسازي مدرن را با تواند تحقق طرحفرسوده مي

هاي شهري مين سرانهألحاظ حداكثر آزادسازي عرصه و ت

 فراهم آورد. 

 موافق

وري و استحصال زمين افزايش بهرهمنظور به ي ذيربط موظفندياجراهاي دستگاه (ب

 فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.هاي بافت ينسبت به احيا

  

تشويقي و هاي سياست موظفند با اعمالها شهرداري وزارت مسكن و شهرسازي و (ج

فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي هاي بافت ين حمايت از احيادر چارچوب قانو

 فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.هاي بافت و بازسازي ياحيا

و فرسوده هاي بافت دست آمده در مورد احيايهجربه بت

دهنده آن است واحدها بصورت خود مالكي نشان نوسازي

ت در ساختار موجب افزايش چندين برابري جمعي كه

گونه و الزم است تا نوسازي اين شودمي كالبدي سنتي

هايي صورت پذيرد كه براساس الب طرحقواحدها در 

 معيارهاي شهرسازي مدرن  و يا نوين صورت پذيرد.

در صورت تصريح بر  موافق

معيارهاي شهرسازي رعايت 

 مدرن  و يا نوين

حداقل  ده ساليانه  فند در طول برنامهموظها شهرداري وزارت مسكن و شهرسازي و (د

هاي روبنايي و زيربنايي و با فرسوده شهري را با رعايت سرانههاي بافت ( از10%درصد )

و بازسازي نمايند تسهيالت و بودجه  حمايتي، حقوقي و تشويقي احياهاي سياست اعمال

بيني مومي پيشساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمورد نياز همه

 تواند شاخصي باشد براي ارزيابي( مي10%تعيين معيار ) ـ

 ي نقش نظارتي مجلس باشد.افعملكرد و اي

( از منابع. اعتبارات و تسهيالت موضوعه 50%تمركز ) ـ

بتواند با حداكثر سطح بايد  هاي فرسودهبراي نوسازي بافت

 موافق
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي نوسازي با يا  مجريان طرحها شهرداري و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و

 معرفي شهرداري قرار خواهد گرفت. 

( از منابع، اعتبارات و تسهيالت 50%دولت موظف است حداقل پنجاه درصد ) -تبصره

مندان و ي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازياعطا

فرسوده شهري اختصاص هاي بافت هاي مذكور در محدودهرا به اجراي طرحمانند آن 

 دهد.

ها و معيارهاي شهرسازي تراكم و با برخورداري از مالك

 مدرن و يا نوين صورت پذيرد.   

اين تبصره به نوعي زمينه ساز اجرايي شدن بندهاي از ـ 

مسكن ارزان تأمين  قانون تسهيل ازدواج جوانان است كه بر

 كيد دارد.أقيمت براي جوان ت

ديده شهرهاي آسيب يرت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياوزا -هـ 

هاي مخروبه باقيمانده داخل شده و ساختمان از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رها

 شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.

و مجاهدت مردم اين مناطق در ها با توجه به تالش  ـ

صورت گرفته طي اين  هايكوتاهيدفاع مقدس و هاي سال

  اولويت قرار گرفتن اين احياي اين مناطق در درها سال

 .مناطق ضروري است

 موافق

77 

  –(77) ماده

دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري  (الف

منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده به

پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري  هحريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعو 

ها، هاي خصوصي و تعاوني و شهرداريدولتي به بخشهاي دستگاه هايوظايف و تصدي

ها و جايگاه شهرداري يها و ارتقاروزرساني قوانين و مقررات شهرداريبازنگري و به

 مل آورد.عاتحاديه آنها اقدام قانوني به

نويس اليحه قانون جامع مديريت در حال حاضر پيش

دولت در حال بررسي است و هاي شهري در كميسيون

زودي اين اليحه تسليم مجلس خواهد هدولت اعالم كرده ب

 شد. 
 

 

77 

و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول ها شهرداري شوراهاي اسالمي و (ب

ذيل هاي سياست با اعمالها شهرداري م درآمدهاي پايداربرنامه از طريق تدوين نظا

 اقدام نمايد :

 1362قانون بودجه سال  «52»تبصره « ب»بند  اساسبر ـ

تا دولت موظف شد خودكفا اعالم شدند و ها شهرداري

س كند كه به اي تقديم مجلماه اليحه 6حداكثر ظرف 

ساله  3ريزي هاي كشور طي يك برنامهموجب آن شهرداري

 « ب»بند « 1»جزء ذفح
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي تجاري، اداري، صنعتي كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري .1

هاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي متناسب با كاربري

برداري از واحدهاي احداثي اين ت بهرهو نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدما

هاي اراضي و امالك، ناشي از اجراي طرحافزوده ارزش ها و همچنين عوارض بركاربري

 شهري. هتوسع

اي بعد از ، كه چنين اليحهبه خودكفايي كامل برسند

 سال ارائه نشده است. 33گذشت 

توانند شوراهاي اسالمي شهرها تنها ميبر اساس قانون،  ـ

شهرداري را  درآمد و هزينه حسابنامه مالي و صورت ينيآ

تواند از ميها شهرداري ند و تدوين نظام مالييد نمايأيت

طريق اليحه دولتي و تصويب مجلس شوراي اسالمي ارائه 

 شود. 

ها توسط از اين منظر تدوين نظام درآمدي شهرداري ـ

شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون تشكيالتي شوراها 

 است .

و  ها به عوارضتبديل عوارض صدور پروانه انواع كاربري ـ

برداري از واحدهاي احداثي اين بهاي خدمات بهره

( نوع پرداخت )عوارض به 3كننده )ها تداعيكاربري

افزوده( توسط ارزش ماليات مستقيم و ماليات بر ،شهرداري

فعاالن اقتصادي و ... خواهد بود كه اين به نوبه خود موجب 

 هاي فعاالن اقتصادي خواهد شد افزايش هزينه

كردي موجب افزايش قيمت و ارزش امالك با چنين روي ـ

 د.شتوجه به ركود و كاهش قدرت خريد مردم خواهد 

قانون برنامه پنجم  (174)ماده  «الف»اين بند در بند ـ 

وجود داشته است. با توجه به اينكه اين حكم  توسعه عيناً
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ندارد و در راستاي تبديل شدن به قانون اي ماهيت برنامه

توسعه قرار بگيرد هاي كام دائمي برنامهدائمي بايد در اح

پنجم در  قانون برنامه (174)حكم ماده  ذبنابراين تنفي

 شود. برنامه ششم پيشنهاد نمي

هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه .2

هاي توسعه، در ايجاد زيرساختنوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت 

 .ونقلحملعمران شهري و 

  

ها از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري .3

 مصرف و خدمات.

  

براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني اجرايي  تعيين ضمانت .4

 ها.شهرداري

داراي  ( قانون شهرداري77ده )هاي كميسيون ماظرفيت ـ

سازوكار الزم در قبال تعيين و تكليف و وصول بدهي 

 باشد. شهروندان مي

 حذف

 

هاي غيرمشجر هاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينافزايش تراكم زمين .5

 با سطح اشغال بيشتر.

اين سياست موجب حفظ اراضي مشجر و استفاده ـ 

 ه جاي تخريب اراضي مشجر خواهد شد.حداكثري از فضا ب
 موافق

اي هاي عملياتي و اقدامات هزينهتعريف برخي از پروژه ـ كرد شهرداري.كارهاي مديريت و نظارت بر هزينهوتقويت ساز .6

مديريت و نظارت  ينيازمند بازنگري، ارتقاها شهرداري در

 تري است.دقيق

 وافقم

 

كرد ها به سمت هزينهواگذاري و هدايت بودجه شهرداريسپاري وظايف قابل برون .7

ها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات در حوزه وظايف اصلي و قانوني آن

 اجرائي.هاي دستگاه شهرداري به
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 :هابراي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري (ج

مشمول ماليات مشاغل درحدود سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطالعات درآمد  .1

 ست.هامقرر در قوانين مرتبط با شهرداري

اند ميزان سهم نتوانستهها شهرداري در بسياري از مواقع -

درآمدهاي مالياتي را به موقع و در سنوات مربوطه از دولت 

ها شهرداري هاي دولت بهدريافت كنند و آن مبالغ در بدهي

 انباشته شده است.

 موافق

 

 

 

ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب  «2» تبصره .2

هاي زيرزميني آب و فاضالب، ترافيكي و ها و تونلبه ساير شهرداري 16/2/1354

 يابد.خدماتي تسري مي

گذر از زير اراضي و امالك در صورتي كه به حقوق  ـ

ه گونشهروندي تعرض نداشته باشد بدون پرداخت هيچ

وجهي براي اجراي تونل و مسير عبوري مترو مطلوب 

 .شودمي ارزيابي

با  1358در سال شوراي انقالب كه يادآور شد  بايد ـ

اليحه قانوني نحوه خريد و »اي تحت عنوان تصويب اليحه

هاي عمومي، تملك اراضي و امالك براي اجراي طرح

 نحوه خريد و تملك« 1358عمراني و نظامي دولت مصوب 

هاي عمومي و عمراني و نظامي اراضي و امالك را براي طرح

قوانين مغاير منسوخ  ،دولت تبيين كرده است و در آن قانون

خسارت به  ر صورت وقوعروي، داينشده است. از

براساس مصوبه  بايدخسارت وارده  مستحدثات ميزان

 رداختشوراي انقالب تعيين و خسارات وارده به ابنيه پ

در قانون مورد اشاره در اين بند رعايت مصوبه  لذا گردد

 .شوراي انقالب مورد اشاره قرار گيرد.

 موافق

مصوبه شوراي در صورت اشاره به 

 انقالب
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 ماده

 تلفيق برنامه مصوبات كميسيون

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

78 

شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان  يارتقامنظور به دولت موظف است -(78)ماده 

ري از ايجاد نگري و پيشگينشين از مزاياي شهرنشيني و پيشمناطق حاشيه

 هاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهد :سكونتگاه

.  

ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور برنامه (الف

 اي كهنشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونهو ممانعت از توسعه حاشيه

 نشيني اقدام شود..هش جمعيت حاشيهدرصد نسبت به ساماندهي مناطق و كادهساليانه 

اي بخش مسكن و اين سياست يكي از وظايف اساسنامه ـ

شهرسازي وزارت راه و شهرسازي است كه از زمان تأسيس 

 وزارت مذكور تاكنون مغفول مانده است.

سطح  يتقويت و ارتقا ،نشينتوجه به مناطق حاشيه ـ

جرت هاي شهري در مبادي مهابرخورداري از سرانه

 تواند موجب تثبيت جمعيت در مبادي مهاجرت شود.مي

 موافق

عالي شهرسازي و نشين تعيين شده توسط شورايبخشي مناطق حاشيهسامان (ب

معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و 

مشاركت آنها، در هاي شهري با واقع در داخل محدودههاي بافت توانمندسازي ساكنان

و ايجاد « هاي غيرمجازسند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه»ارچوب چ

 هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.شهرك

عنوان هبرخورداري شهروندان از خدمات شهري، بهر چند  ـ

در اما  شودمي بخشي از حقوق ذاتي افراد يك جامعه تلقي

نشين بايد اكنان مناطق حاشيهماندهي ساجراي اين بند و سا

ان هاي اقماري و اسككار ايجاد شهركتوجه شود كه سازو

ريزي شود كه برنامهاي گونهنشينان در اين مناطق بهحاشيه

 مناطق مهاجرپذير نشود.ساز مهاجرت بيشتر به زمينه

 موافق

به ساخت و وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي  (پ

 سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه.

  

هادي براي روستاهاي واقع در حريم كالنشهرها با رويكرد كنترل  تهيه و اجراي طرح (ت

 ها.محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آن

  

طراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط طراحي و ايجاد كمربند سبز در ا (ث

 ها.شهرداري

 بهبودتواند در ميها شهرداري انجام اين كار توسط -

 .ثر باشدؤم زيست مراكز جمعيتي محيط وضعيت 
 موافق
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