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 :اظهارنظر كارشناسي درباره

 مورد اليحه برنامه ششم  گزارش كميسيون تلفيق در

 جمهوري اسالمي ايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 (40تا  31)قسمت اول ـ مواد 

 (48تا  41)قسمت دوم ـ مواد 

 )ويرايش دوم( 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه

نظرات ( بررسي شده است. 48( تا )31درباره مواد )گزارش مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم اين در 

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

 .شده استاليحه و اعمال برخي پيشنهادهاي اصالحي بيان 

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

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

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

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

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

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

عنوان يك مرحله اساسي در فرآيند تصويب برنامه بهتواند واكاوي مصوبه كميسيون تلفيق برنامه مي

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

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

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

 صورت پذيرد:

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

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

 المللي را فراهم كند،بين

هاي كلي اقتصاد سازي اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي راهبردي و مقاومترميم وابستگي -

 مقاومتي،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نحوه  عمراني توسط دولت،هاي طرح هاي مالياتي و بانكي، نحوه گزينش و اجراياصالح نظام

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

 هاي كشور فراهم شود.تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت

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

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

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

قرار دهد. مد نظرهاي اساسي را بيش از پيش اولويت
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 ي و توانمندسازي فقراياي، توسعه روستاتوازن منطقه – 5بخش 

اي و ها، عدالت بين منطقهپذير كردن استانرقابت منظوربه -(31) ماده

هاي استاني ها، افزايش انگيزه وصول درآمدسرزميني و تقويت خوداتكايي استان

 :ايمنطقه و كاهش عدم تعادل

دولت موظف است در سال اول برنامه چارچوب آمايش سرزمين ملي و استاني  .1

  را تهيه و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين به اجرا در آورد.

اعطاي صالحيت تصويبي به شوراي عالي آمايش 

قانون  (85هشتادوپنجم )مغاير با اصل سرزميني 

 اليحه (35)خصوص ماده اين ايراد در اساسي است.

مصوب  هاي توسعه كشوراحكام دائمي برنامه

مجلس توسط شوراي نگهبان اعالم  30/4/1395

 داشته شد. 

. دولت موظف است تا پايان 1»

سال اول برنامه، جهت تعيين و 

اجراي چارچوب آمايش سرزمين 

ملي و استاني، اقدامات قانوني الزم 

را با پيشنهاد شوراي عالي آمايش 

 «.ندسرزمين، به انجام رسا

سال اول  هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دودرآمدها و هزينه .2

صورت سرجمع درآمدها، هزينه استاني به -برنامه در چارچوب نظام درآمد

اي هر استان )برمبناي وجوه هاي سرمايهاي و تملك دارايياعتبارات هزينه

نمايد. مازاد بر درآمدهاي  عمالسنواتي ادريافتي و يا واريزي به خزانه( در بودجه 

وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغي سازمان 

ماهه اي، در مقاطع سههاي سرمايهاي و تملك داراييبراي تأمين اعتبارات هزينه

 گردد.توزيع مي يربطذ يهابه استان

تواند سبب كاهش تمركزگرايي در اين حكم مي

نكات زير درباره اين بند ريزي توسعه كشور شود. هبرنام

 قابل توجه است:

هاي علمي و دقيق و بيني درآمد با روش. اگر پيش1

مازاد بر درآمدهاي »مسئوالنه صورت گيرد، بحث 

د است. ضمن آنكه ئزا« وصولي نسبت به سقف مصوب

تواند سبب مهم آن است كه در عمل وجود اين حكم مي

ريزي و توسعه استان شود شوراي برنامهكاهش اختيارات 

انه كم دبه اين دليل كه درباره درآمدهاي استاني عام

دي صورت گيرد و تا همان سقف اختيارات به ربرآو

ريزي و توسعه واگذار شود و درباره مازاد شوراهاي برنامه

هاي ابالغي درآمدها، اين شوراها بايد از دستورالعمل

بعيت كنند. لذا پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ت

 شود كه عبارت آخر اين پاراگراف حذف شود.مي

حذف جزء از عبارت مازاد بر 

درآمدهاي وصولي تا آخر 

 پاراگراف
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ميعانات گازي  از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و( 3%) درصدسه دولت  .3

خيز و گازخيز و هاي نفتسوم به استانترتيب يكرا به خالص صادرات طبيعي

هاي عمراني يافته جهت اجراي برنامهتوسعه كمتر ها و مناطقدوسوم به شهرستان

 يزو گازخ يزخنفت يهاهاي سنواتي اختصاص دهد. سهم استاندر قالب بودجه

 .يابديم ها اختصاصاستان اين و توسعه يزيربرنامه يشورا يب( با تصوسوميك)

  ( از درآمد حاصل از صادرات 3%) درصدمصرف سه

ميعانات گازي خالص صادرات طبيعي،  نفت خام و

منطقي به نظر  هاي عمرانياجراي برنامهصرفاً براي 

 كمتر مناطقرسد و چه بسا عمده محروميت نمي

پايين بودن كيفيت آموزش يا ، ناشي از يافتهتوسعه

 . باشدبهداشت و درمان و... 

 در »وهشتم قانون اساسي، براساس اصل چهل

برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي بهره

هاي اقتصادي ها و توزيع فعاليتملي در سطح استان

ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض ميان استان

طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و در كار نباشد، به

مكانات الزم در دسترس استعداد رشد خود، سرمايه و ا

بر اين اساس الزم است كه در متن اين «. داشته باشد

وهشتم تصريح شود بند بر ضوابط مصرح در اصل چهل

تر براي رسيدن به دو معيار هايي جزئيو يا شاخصه

موضوع اين اصل تعيين شود « نيازها و استعداد رشد»

قي اي تلتا بتوان حكم اين بند را داراي ماهيت برنامه

كرد. در غير اين صورت، اين بند عالوه بر اينكه ماهيت 

وهشتم قانون اساسي با اصل چهلاي ندارد، برنامه

 است. مغاير

جهت اجراي »حذف عبارت 

از سطر « هاي عمرانيبرنامه

 «3»چهارم بند 
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قابل  يفو وظا ياراتاخت يهبرنامه كل اجراي دولت موظف است در سال اول .4

و در  يينها را تعمتناظر در استان يهابه دستگاه يياجرا يهادستگاه يواگذار

 .يدواگذار نما گيرييمو تصم ياراتاخت يتجهت تقو

تواند سبب كاهش تمركزگرايي در اين حكم مي

 ريزي توسعه كشور شود. برنامه
 موافق

ها موظفند شهرستانريزي برنامه ي و توسعه استان و كميتهريزشوراهاي برنامه .5

اي هاي سرمايهييحداقل پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارا

استاني را در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان قرار دهند تا صرف تهيه 

 هاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.و اجراي طرح

انقالب ي مورد عمل بنياد مسكن هادي روستايهاي طرح

اسالمي دربردارنده عمليات مربوط به ترسيم نقشه 

 . شودوضعيت فعلي روستاها و تعيين نوع كاربري آن مي

هاي هادي و بهسازي روستايي، به ساماندهي طرح

پردازند. در اقتصاد مقاومتي، كالبدي روستاها مي-فيزيكي

هي فيزيكي روستاها، بهبود موضوع ساماند مهمتر از

، سال 1394ي آنها است. ضمن اينكه سال وضعيت اقتصاد

 رود.هاي هادي به شمار ميخاتمه طرح

 جزء: حذف

بنياد را در اختيار » عبارت  

 مسکن انقالب اسالمي استان

تهيه و »و « قرار دهند تا

از  «هاي هادي واجراي طرح

 «5»سطور چهارم و پنجم بند 

 حذف شود 
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هاي كلي برنامه و اقتصاد موظف است به منظور تحقق سياست دولت -(32)ماده 

و  هاي موجود در نواحي روستاييبرداري از ظرفيتمقاومتي، شناسايي و بهره

يان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر ارتقاي منزلت اجتماعي روستاي

را به انجام  محور روستاها، اقدامات زيرالزم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت

 رساند:

 اقدامات اقتصادي و بخشي: .1

هاي كلي برنامه سياست« 20»بند  اين ماده متناظر با

 ششم توسعه است.
 موافق

اي و تقويت اقتصاد ريزي منطقهدولت مكلف است در راستاي برنامه .1-1

روستا  5000محور در طول برنامه هرسال، در روستايي و توسعه اقتصادي صادرات

هاي )و با توجه به استعدادها و ظرفيت سند آمايش سرزمين كشور بررا مبتني

( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، 1طبق ماده )

ول توسعه روستايي است، لذا تهيه ئمس اين وزارتخانه

هاي توسعه روستاها بر عهده وزارت جهاد طرح

 جزء: حذف

به وسيله سازمان »عبارت  

از « برنامه و بودجه استان

31 
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اقتصادي آن منطقه( با مشاركت نيروهاي  –بومي و محيطي و قابليت محلي

گذاري هاي دولتي و سرمايهگيري از تسهيالت بانكي، حمايتمحلي و با بهره

ها را به وسيله بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستا

ريزي سازمان برنامه و بودجه استان تهيه و به تصويب شوراي توسعه و برنامه

استانهاي مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني 

 را تا سه ماه اول سال اول برنامه اعالم نمايد.

كشاورزي است و نه سازمان برنامه و بودجه استان. 

 در خط سوم اضافه است.« را»همچنين واژه 

سند آمايش »در خصوص عبارت  ،«1»بند  «1»جزء 

هاي )و با توجه به استعدادها و ظرفيت سرزمين كشور

اقتصادي آن  –محيطي و قابليت محلي بومي و

چنين سندي وجود خارجي ندارد. بايد  اوالً« منطقه(

يند تصويب آن مشخص شود. ثانيا آمرجع تصويب و فر

چنين  قانون اساسي (48وهشتم )چهلاصل اساس رب

استعداد »و « نياز»بر دو عامل سندي بايد مبتني

 تهيه و تصويب شود.« رشد

شوراي عنوان صحيح،  ، اوالً«1»بند  «1»در جزء  -

( اليحه 34)موضوع ماده ) استان و توسعه ريزيبرنامه

هاي توسعه كشور مصوب احكام دائمي برنامه

شوراي توسعه و است، نه  مجلس( 30/4/13952

شوراي . ثانياً صالحيت تصويبي ريزي استانبرنامه

دليل حضور اعضاي غير به ريزي و توسعه استانبرنامه

قانون  (60شصتم )مغاير با اصل اين شورا، وزير در 

است كه اين ايراد توسط شوراي نگهبان به  اساسي

هاي توسعه اليحه احكام دائمي برنامه (34)ماده 

 اعالم شد. مجلس 30/4/13952كشور مصوب 

و واژه  «1-1»سطر هشتم بند 

از سطر نهم اين « سازمان»

 در سطر سوم« را»و واژه  بند
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 ارشناسياظهارنظر ك

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -موافق)

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

32 

تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي  .1-2

 «عمران و توسعه روستايي»و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان 

 و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.

 ويژه هاي توسعه بهيكي از موضوعات مهم در برنامه

هاي سنواتي مشخص نبودن اقدامات و بودجه

ويژه در مقاطع ساليانه براي هاي دولت بهبرنامه

روستاهاست. وجود فصلي مستقل در اعتبارات 

 شود.شكل مياي موجب رفع بخشي از اين مبودجه

  با توجه به اينكه در اين بند، موضوع تهيه پيوست

مستقل براي اعتبارات توسعه روستايي و امور عشايري 

لذا به نظر در عمل خاصيت اجرايي نخواهد داشت 

درست در سطر آخر اين بند « فصل»رسد واژه مي

نيز به فصل تغيير « پيوست»بايد به واژه است و لذا 

 . يابد

در « پيوست»واژه  جايگزيني

اين بند با واژه اول سطر 

 «فصل»

هاي ها و صدور پروانه ساخت بنگاهكاهش مدت زمان پاسخ به استعالم .1-3

( 15) ذيربط، به حداكثرهاي دستگاه اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام از

( 98) برداري و ساختكار روستايي، بهرهو( خوشه كسب54) روز و توسعه حداقل

( فرصت شغلي در روستاها و مناطق 1.914.000) ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد

گرا پذير و صادراتهاي اقتصادي رقابتعشايري، از طريق احداث و توسعه بنگاه

 انجام شود.

هاي اقتصادي توليدي كشاورزي گذاري در فعاليتدرآمد ناشي از سرمايهـ تبصره

و مناطق عشايري و خدمات بخش كشاورزي در  و صنايع بالفصل آن در روستاها

 شود.آن مشمول ماليات با نرخ صفر مي

ترين ابزارها براي هاي مالياتي يكي از مناسبتخفيف

گذاري در نواحي روستايي است. البته تشويق سرمايه

هاي اقتصادي گذاري در فعاليتدرآمد ناشي از سرمايه

توليدي كشاورزي در حال حاضر نيز مشمول نرخ صفر 

 باشد. مالياتي است و لذا نيازي به اين موضوع نمي

از سوي ديگر، يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر 

هاي شغلي رويه، بهبود فرصتهاي بيكاهش مهاجرت

در نواحي روستايي و عشايري كار وهاي كسبو خوشه

هاي كلي برنامه ششم سياست «20»كه در بند  است

هاي فعاليت»حذف عبارت 

اقتصادي توليدي كشاورزي 

 از سطر اول تبصره؛« و

در سطر دوم « آن»حذف واژه 

تبصره و افزودن واژه 

 به جاي آن. « كشاورزي»



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 ارشناسياظهارنظر ك

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -موافق)

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 . توسعه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است 

( ضروري است، زيرا 32ماده )« 1-3»اصالح بند 

مشكل اصلي بخش كشاورزي، ماليات بر 

هاي زنجيره اي است كه از برخي حلقهافزودهارزش

شود و اغلب به توليد محصوالت كشاورزي اخذ مي

رت بهتر ابهامات در واسطه عدم تعريف و به عبا

هاي بخش كشاورزي در اين قانون و تعاريف فعاليت

خدماتي محسوب شدن آنهاست و به لحاظ شفافيت 

بيشتر، ضروري است كه به جاي درآمد ناشي از 

« افزودهماليات بر ارزش»گذاري، از عبارت: سرمايه

 استفاده شود.

خدمات بخش كشاورزي »، «1»بند  «3»جزء تبصره 

ابهام « آن»از حيث مشخص نبودن منظور از « در آن

 دارد.

32 

هاي شاخص (10%درصد)حداقل دهساليانه  منابع مورد نياز براي رشد .1-4

 ي تعيين شده در ساماندهي عشاير تأمين گردد.برخوردار
هاي كلي سياست «20»اين حكم متناسب با بند 

تثبيت جمعيت و تشويق مبني بر  برنامه ششم توسعه

مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري )كانون توليد 

 است. آفريني(و ارزش

 

 

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 ارشناسياظهارنظر ك

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -موافق)

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

برنامه با اولويت مناطق ( روستا در طول 10.000) تهيه طرح عمراني براي .1-5

 كمتر برخوردار
خواهد به چه مقصود از طرح عمراني و اينكه مي

موضوعاتي بپردازد و داراي چه شرح خدماتي است، 

هاي عمراني براساس مشخص نيست. اصوالً طرح

هاي ويژه قابليتها به خدمات و بهنيازهاي سكونتگاه

صرفاً  هاياقتصادي آنها بايد طراحي شود و تهيه طرح

  عمراني مفهومي ندارد.

 حذف كل

 

32 

عنوان عناصر پيشرو و ( هزارنفر از روستاييان و عشاير به100آموزش) .1-6

هاي هاي اقتصادي و برنامهريزي محلي، توسعه فعاليتتسهيلگر در زمينه برنامه

 هاي مردمي و نظارت بر اثربخشيرساني، جلب مشاركتفرهنگي، بهبود خدمات

 انجام پذيرد.اجرايي هاي دستگاه هايطرح

نيروي انساني ماهر و توانمند، زيربناي توسعه است و 

هاي فيزيكي، طبيعي و مادي است و مهمتر از سرمايه

هاي كلي برنامه سياست «20»اين بند متناسب با بند 

 ششم توسعه است. 

 موافق

اندازي و توسعه واحدهاي گردشگري توسط بخش مساعدت و تسهيل در راه .1-7

محيطي و شئونات اسالمي، ورود خصوصي، به نحوي كه با رعايت ضوابط زيست

يان و عشاير از يگردشگري به روستاها و مناطق عشايري كشور و درآمد روستا

انه ينيز سال رشد يافته و واحدهاي گردشگري كشاورزيساليانه  صورتاين محل به

 ( رشد يابد.5%) درصدپنج

گردشگري كشاورزي و روستايي يكي از مهمترين 

بخشي مشاغل تواند به تنوعهايي است كه ميزمينه

معلوم نيست كه چرا بايد روستايي كمك كند. 

واحدهاي گردشگري در روستاها فقط از طريق بخش 

خصوصي انجام شود و چرا بخش تعاوني بايد در اين 

 .محروم شود خصوص

توسط بخش »حذف عبارت 

از سطر دوم بند « خصوصي

 عبارتو جايگزيني  «1-7»

به  «دولتيتوسط بخش غير»

 جاي آن

 

 

 

گذاري شده و مدون فرهنگي براي روستاها و مناطق عشايري برنامه هدف .1-8

السالم، احداث و توسعه مساجد، عليهمبا محوريت تقويت معارف قرآني و اهل بيت

ها و آموزش نيروهاي متعهد در روستاها و مناطق هاي عالم و كتابخانهخانه

 شود.عشايري براي هدايت امور فرهنگي و ديني تهيه و انجام 

اهميت اساسي خود، رغم بههاي فرهنگي فعاليت

ريزي توسعه و پيشرفت مورد غفلت معموالً در برنامه

گيرند. اين بند هرچند مجري و اهداف قابل قرار مي

تواند در معطوف نمودن توجه نظارتي ندارد، ولي مي

 موافق



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 

 ماده
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32 

دولت به موضوع فرهنگ در روستاها و مناطق 

قويت فرهنگ و حفظ و ت امور فرهنگيعشايري 

ايراني مؤثر باشد و از سوي ديگر، متناظر با  -اسالمي

هاي كلي برنامه ششم بندهاي امور فرهنگي سياست

 توسعه است. 

ويژه از طريق خريد گذاري بخش خصوصي و تعاوني، بهحمايت از سرمايه .1-9

روستاهاي ( از 2%) انه دودرصديمنظور توسعه توليد انرژي زيستي سالتضميني به

آوري، انباشت و تبديل ( خانوار و نواحي عشايري، از محل جمع100) باالي

پسماندهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به نحوي كه عالوه بر توليد و تأمين 

 .پايدار انرژي پاك، اشتغال روستايي و توليد كود كشاورزي بهبود يابد

هاي كلي برنامه سياست «13»اين بند متناظر با بند 

هاي فزايش سهم انرژيبر ششم توسعه مبني

هاي پراكنده و تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه

 است.  مقياسكوچك

 موافق

)سيل، زلزله، رانش،  شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي .1-10

 ها با همكاريسازي اين سكونتگاهايمنهاي طرح لغزش و نظاير آن( جهت اجراي

نوعي كه حداقل به ول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي،ئمسهاي دستگاه

 سازي گردند.روستاهاي در معرض خطر تا پايان برنامه ايمن (30%) درصدسي

هاي كلي برنامه ششم اين بند متناسب با سياست

توسعه در حوزه توسعه روستايي و پدافند غيرعامل 

غيرمقاوم بودن اكثر با عنايت به  ضمناًشود. ارزيابي مي

ي و قرار گرفتن فالت ايران روي بناهاي روستاي

مين، ضرورت دارد تا اي كره زلرزهكمربند زمين

سازي بناهاي مذكور به جهت پرهيز از اقدامات ايمن

ها و خطرات احتمالي آن حوادث تقابل با هزينه

 پيشاپيش صورت پذيرد.

 موافق

 

 

 هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجرايهاي شناسايي بافتشاخص .1-11

 هاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت تعيين گردد.بهسازي بافتهاي طرح
 هاي فرسوده امرهاي شناسايي بافتتعيين شاخص

قيد شود  سالهپنج نيست كه در برنامه توسعه اساسي
 جزء: حذف

هاي شاخص» عبارت 
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32 

 

 

 

هاي صرف طرحجهي قابل توو احتماالً منابع مالي 

مطالعاتي مربوطه گردد. چرا كه در حال حاضر 

مضاف مطالعات زيادي در اين حوزه انجام شده است. 

هاي فرسوده روستايي نبايد به بر اين، بهسازي بافت

هاي نحوي انجام شود كه به مانند بسياري از طرح

خي و توليدي گذشته، سبب از بين رفتن ماهيت تاري

يان رضايت چنداني نداشته وستايروستاها شود و ر

 باشند. 

هاي فرسوده و شناسايي بافت

از « نابسامان روستايي و

و عبارت  «11-1»ابتداي بند 

از انتهاي بند « تعيين گردد»

 مذكور 

 اقدامات عمراني زيربنايي: .2

بندي و و سطح هاي روستاييماندهي منظومهبه منظور سا .1 دولت مكلف است:

توزيع مناسب فعاليت و خدمات عمومي روستايي، بنياد مسكن انقالب اسالمي 

طرح توسعه  300موظف است متناسب با اعتبارات مصوب نسبت به تهيه حداقل 

 روستايي اقدام نمايد. هاي پايدار منظومه

 

 

 

 

 

 

 

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي،  (1)طبق ماده 

ول توسعه روستايي كشور است، لذا ئاين وزارتخانه مس

ه موضوع توزيع هاي منظومه روستايي كه بتهيه طرح

پردازد، در هاي روستايي در سطح منظومه ميفعاليت

صالحيت اين نهاد است. اصوالً بنياد مسكن مأموريت 

هاي و صالحيتي در حوزه تعيين نحوه توزيع فعاليت

مربوط به كشاورزي و  روستايي كه بخش عمده آنها

 خدمات و صنايع مربوطه است، ندارد.

عالي شهرسازي و  يشوراسوي ديگر طبق مصوبه از

تهيه  چارچوب ضوابط»تحت عنوان معماري ايران 

، «هاي روستاييهاي ساماندهي فضا و سكونتگاهطرح

ها با وزارت اقتصادي منظومه-ساماندهي اجتماعي

 حذف كل
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ها تصويب اين طرحعنوان مرجع ريزي و توسعه استان بهشوراهاي برنامه -تبصره

هاي مصوب طرح را در ريزي شهرستان موظفند اولويتهاي برنامهتعيين و كميته

 انه مالك عمل قرار دهند.يتوزيع اعتبارات سال

جهاد كشاورزي است. مضاف بر اين در حال حاضر 

ها هاي منظومه روستايي در برخي از منظومهطرح

 . تهيه شده است

شوراي صالحيت تصويبي  ،«2»بند  «1»جزء  تبصره

دليل حضور اعضاي غير به ريزي و توسعه استانبرنامه

قانون  (60شصتم )مغاير با اصل وزير در اين شورا، 

 است. اساسي

32 

تي موقت قاممنظور احداث فضاهاي اي تسهيالت الزم بهزمين و اعطا .2–2

روستاي هدف گردشگري با  300در مسافركاشانه  -مجتمع خدمات گردشگري

 همكاري و مشاركت بخش خصوصي و توزيع عادالنه در كشور را تأمين نمايد.

هايي است كه گردشگري روستايي يكي از مهمترين زمينه

 بخشي مشاغل روستايي كمك كند. تواند به تنوعمي

هاي روستاها و جاذبههاي با توجه به پتانسيل

ر گرفتن توسعه تدريجي گردشگري كشاورزي و در نظ

با توجه به اينكه تعداد لكن  اين واحدها مناسب است.

روستاهاي هدف گردشگري در كشور قريب به هزار 

روستاي هدف براي  300. در نظر گرفتن است عدد

برنامه توسعه ششم واقع بينانه نيست. ضمنا الزم است 

توسعه تدريجي و بطي گردشگري در روستاها به 

از آثار و تبعات منفي اجتماعي و منظور پرهيز 

 فرهنگي در نظر گرفته شود.

روستا حذف  300حذف جزء : 

 شود

 
مين اراضي و تسهيالت مورد نياز أسيصد روستاهاي هدف گردشگري و ت .3–2

موقت، مجتمع خدمات گردشگري، مسافركاشانه در اقامتي  براي احداث فضاهاي

و تامين اراضي و تسهيالت مورد نياز براي »عبارات 

تي موقت، مجتمع خدمات قاماحداث فضاهاي ا
 كلحذف 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد نياز با مشاركت هاي طرح روستاهاي هدف گردشگري منتخب و اجراي

 بخش خصوصي را بهسازي نمايد.
گردشگري، مسافركاشانه در روستاهاي هدف 

مورد نياز با هاي طرح گردشگري منتخب و اجراي

نيز آمده  «2-2»در بند « مشاركت بخش خصوصي

در شكل موجود،  «3-2»است. مضاف بر اينكه بند 

 مبهم است. 

هاي فني و كانون توسعه و اشتغال روستايي و اعطاي كمك 400حداقل  .4–2

هاي توليدي و خدماتي از جمله اعتباري و تسهيالت مورد نياز براي توسعه فعاليت

 ي و اجرا نمايد.ي مرزي )محلي( در اين نقاط شناسايهاايجاد بازارچه

هاي كلي برنامه سياست« 20»بند  اين بند متناسب با

هاي جديد ايجاد فرصتبر ششم توسعه مبني

هاي كارآفريني هاي ويژه از فعاليتاقتصادي و حمايت

 است.  دار بوميو اشتغالزايي مزيت

 موافق

كه شاخص برخورداري  ايگونهههاي برنامه بتمهيدات الزم در طول سال .5–2

سازي مسكن بهسازي محيط روستاها و نيز مقاومهاي هادي و از اجراي طرح

افزايش  درصد 50ال اول برنامه حداقل به ميزان روستايي نسبت به ابتداي س

 يابد.

هاي كلي برنامه سياست« 20»بند  اين بند متناسب با

سازي تأسيسات و مقاومبر توسعه مبني ششم

 است.  ها و اماكن روستاييزيرساخت

 موافق

آوري و دفع بهداشتي هاي جمعنجي، طراحي و اجراي ايجاد سامانهامكان س .6–2

 هاي روستايي در محدوده بخش يا شهرستانزباله
  

هاي دفع بهداشتي فاضالب در روستاها با اولويت طراحي و اجراي پروژه .7–2

 ها، سدهاها، تاالبروستاهايي واقع در حريم رودخانه

« محيط زيست»هاي كلي سياستاين بند متناسب با 

 نظام است. 

 (15پانزدهم )مغاير اصل « پروژه»استفاده از واژه  -

 است. قانون اساسي

 

 موافق
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32 

 

 

 

روستاهاي واقع  %20ساماندهي و بهسازي حداقل هاي طرح تهيه و اجراي .8–2

در بخشهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، 

 اجتماعي و فرهنگي 

 امور دفاعي و امنيتياين بند، با بندهاي مربوط به 

  هاي كلي برنامه ششم توسعه، متناظر است.سياست
 موافق

به افزوده ارزش وجوهي كه تحت عنوان كمك يا سهم عوايد ماليات بر -2-9

شود گيرد، در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار داده ميمي ها تعلقيدهيار

براي امور  %25براي اقدامات عمراني و  %75تا با نظارت نهاد يادشده به صورت 

 ها هزينه گردد.جاري توسط دهياري

ها بسيار بيشتر از وظايف بنياد اريتنوع وظايف دهي

يكي از وظايف اساسي دهيار به ويژه و  مسكن است

مدير روستا، عنوان به در راستاي اقتصاد مقاومتي،

 مشاركت فعال در توسعه اقتصادي و اشتغالزاي روستا

 كانون توليد است عنوان به

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي در 

ها ، وظايف مختلفي براي دهيارياسالمي كشور

، مقرر «9-2»برشمرده شده است؛ در حالي كه در بند 

ها صرفاً صرف امور درصد اعتبارات دهياري 75شده 

هاي عمراني شود. لذا از اين نظر بند مذكور با سياست

هاي كلي سياست« 20»بند  كلي اقتصاد مقاومتي و

مديريت ريزي و برنامهبر برنامه ششم توسعه مبني

  مغايرت دارد. اي و محليبهينه در سطح ملي، منطقه

 حذف كل

 

 

33 

 

 

 ـ نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد 6بخش 

 هايينهدر هز ييجوصرفه»موضوع  ي،اصالح نظام ادار يراستا در -(33)ماده 

اندازه دولت  سازييدر ساختارها، منطق يبر تحول اساس يدكشور با تأك يعموم

 گردد:اقدامات زير انجام  د،ئزا هايينهو هز يرضرورو غ يمواز يهاو حذف دستگاه

مسئول فراز حكم به نحوي نگارش شده است كه 

مشخص اين حكم و پاسخگويي براي اجراي  ياجرا

 نيست.

 

شود عبارت پيشنهاد مي

مکلف به انجام دولت »

جايگزين « اقدامات زير است
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33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي باستثناي مدارس اجرائ يكاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاهها .1

 ( نسبت به وضع موجود%15پانزده درصد ) يزانحداقل به مدر طول برنامه،  دولتي

 ياتي،عمل يواحدها يواگذار يقاز طر ( در پايان سال دوم(%5) )حداقل پنج درصد

حذف  ها،يردولتي با اولويت تعاونيغ يهاخدمات و مشاركت با بخش يدخر

 لانحال ي،سازمان يهاكاهش پست يريت،كاهش سطوح مد يرضرور،غ يواحدها

به  يياجرا يهاگاهدست يفاز وظا يبرخ يها و مؤسسات و واگذارو ادغام سازمان

 عالييشورا يببا تصو ها و بنياد مسكن انقالب اسالميياريو ده هايشهردار

 ي.ادار

 كليه موارد مذكور بايد در چارچوب قوانين و با رعايت آنها صورت پذيرد. -تبصره

 

 ياجرا يبرا يساعت يا)مشخص(  ينافراد در قالب قرارداد كار مع يريكارگبه .2

 يخدمات كشور يريتفقط در سقف مقرر در قانون مد ي،سازمان يهاپست يفوظا

 بالمانع است. يقبل يقراردادها يدمجاز است. تمد

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي ندارد.ماهيت برنامه 2بند  -

( قانون مديريت 32، اصالح تبصره ماده )2حكم بند 

بدون تعهد »دو قيد داراي  1خدمات كشوري

است. اگر « در سقف اعتبارات مصوب»و « استخدامي

اثر شدن اين قيدها شود تصويب اين حكم موجب بي

تواند موجب گسترش نيروي در عمل اين حكم مي

 انساني دولت شود. 

 

 

اقدامات زير انجام »عبارت 

 شود.« گردد

                                                 

 صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به%( پست 10توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد )مياجرايي هاي دستگاه -تبصره. 1
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33 

 

 

انه نسبت به يسال ايينهدر حدود اعتبارات هز شوديبه دولت اجازه داده م .3

قانون  يرمشموالنحقوق كاركنان دولت اعم از مشموالن و غ يبضر يينتع

 .اقدام كند يخدمات كشور يريتمد

 تقنيني موضوعي كارمندان، حقوق ضريب تعيين -

 با اصل مغاير دولت به آن تفويض كه است

 بر. رودمي به شمار اساسي قانون (85) هشتادوپنجم

 قانون (64) ماده تبصره به موجب كه است مبنا همين

 اين در مذكور ريالي ضريب كشوري، خدمات مديريت

 بودجه اليحه در زندگي هزينه شاخص به با توجه ماده

 اسالمي شوراي مجلس تصويب به و بينيپيشساليانه 

 .رسدمي

34 

اداش پايان خدمت پرداخت پ»قانون  پاداش پايان خدمت موضوع -(34) ماده

و اصالحات  «26/2/1375هاي ضروري كاركنان دولت مصوب و بخشي از هزينه

اجراي موضوع اين قانون، حداكثر هاي دستگاه مشابه در كليههاي آن و پاداش

( قانون مديريت خدمات 76معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده)

كشوري در ازاي هر سال خدمت كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه 

گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين مي قرار

به در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب عنوان و عناوين مشا

 شود.مي

  اي ندارد.اين ماده ماهيت برنامه

 

35 

 

 

اندازي سامانه ثبت دولت مكلف است ظرف يكسال نسبت به راه -(35)ماده 

، رؤسا، مقاماتها به حقوق و مزايا اقدام نموده و امكان تجميع كليه پرداخت

اجرايي موضوع اين قانون، را فراهم نمايد، هاي دستگاه مديران و كاركنان كليه

خص بوده و به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مش

هاي راستاي شفافيت و ايجاد بستر و زمينهاين حكم در 

اجرايي در هاي دستگاه كنترل و نظارت بر عملكرد مالي

 گردد. زمينه حقوق و مزايا مي
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35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي فراهم شود. وزارت اطالعات و نيروهاي 

 هستند.  امسلح از شمول اين حكم مستثن

ها، كمك ها، هزينهالعادههاي مشمول اين قانون مكلفند حقوق، فوقدستگاه

م از هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعها، كارانه، پرداختهزينه

، مقاماتمستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي )معادل ريالي آن( و ساير مزايا به 

روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج 

از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، 

عمومي و منابع عمومي و همچنين هاي رفاهي، اعتبارات بودجه اعتبارات كمك

( 39ماده )« 1»هاي مستقيم، تبصره ( قانون ماليات217اعتبارات موضوع ماده )

قانون امور گمرگي و يا  (162)تا  (160)افزوده، مواد قانون ماليات بر ارزش

سازي، ها در سازمان خصوصياعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت

هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها اعتبارات مربوط به رديف

و موارد مشابه(، منحصراً در يك فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه 

يزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه م

  يك از افراد بالفاصله در سامانه اطالعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

 1/1/1388كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ  -«1»تبصره 

، روسا و مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات مقاماتاطالعات مربوط به 

ن بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطالعات كشور و سازما

مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه يا يك 

شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان سال به تشخيص مراجع قضايي محكوم مي

( و 38با توجه به ارتباط موضوعي اين حکم با ماده )

( ذيل ماده 35خر آنها الزم است ماده )أتقدم و ت

 ( آورده شود.38)

آن،  «4»بند الحاقي و تبصره در صدر اين « دولت»واژه 

مبهم و كلي است و لذا مجلس جهت نظارت بر ميزان 

عملياتي شدن مفاد اين بند، با نهاد مشخصي مواجه نيست 

 و يا بايد كليت قوه مجريه را مورد خطاب قرار دهد.

 «يافتيدر التيهرگونه تسه»به  يحيماده تصر نيدر ا -

 فزوده شود.ا زيموضوع ن نينشده است كه الزم است ا

 وزارت نمودن در ذيل پاراگراف اول اين ماده، استثنا -

 تعيين بدون و كلي صورتبه مسلح نيروهاي و اطالعات

 رسانياطالع مانند) امنيتي مالحظات رفع جهت الزاماتي

 مقامات برخي صرفاً دسترسي شده، بنديطبقه صورتبه

 و كارمندان مشخصات كدگذاري يا و اطالعات به خاص

 مغاير با همچنين و ناروا تبعيض از ديگري مصداق نيز...( 

 مي تلقي اداري نظام كلي هايسياست در مقرر اهداف

در ذيل اين سياست كلي تصريح شده است كه  .شود

 قوه، سه محترم سايؤر) هاسياست اين محترم مخاطبان»

 موظفند( غيردولتي نهادهاي مسئوالن مسلح، نيروهاي
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اسرع  هاي مذكور را دربازرسي كل كشور مكلفند اطالعات مربوط به پرداخت

وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه 

مبالغي بر خالف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده است، اقدامات 

 عمل آوردند. قانوني الزم را به

هاي دولتي و پرداخت هر گونه تسهيالت بانكي به كاركنان بانك -«2»تبصره 

 سسات مالي اعتباري بجز تسهيالت مسكن ، ضروري و تعميرؤغيردولتي و م

بار در دوران خدمت ممنوع است. ميزان تسهيالت مذكور و نحوه مسكن براي يك

بازپرداخت آن با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، 

 رسد.به تصويب شوراي پول و اعتبار مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تهيه را آن شدن عملياتي براي مشخص بنديزمان

 «.نمايند گزارش معين زماني فواصل در را آن پيشرفت

 

هاي گذشته، موضوع دريافت در طول سال -«2»تبصره 

الحسنه توسط كاركنان بانكي يكي تسهيالت و يا وام قرض

از مسائل بحث برانگيز در شبكه بانكي تبديل شده است. 

تسهيالت كاركنان  آنچه مهم است اين است كه دريافت

مند و منطبق ها اعم از مديران و كارمندان، بايد قاعدهبانك

 با ضوابط باشد.

گذاري دريافت تسهيالت ممكن افراط و تفريط در قاعدهـ 

است فسادزا باشد. اينكه يك كارمند بانك در طول دوران 

خدمت فقط يك بار تسهيالت ضروري دريافت نمايد 

بيش از حد و نوعي تبعيض ناروا  رسد سختگيرينظر ميبه

 باشد. 

توان يك حكم و نمياي دائمي دارد موضوع برنامهاين ـ 

 براي طول مدت برنامه ششم تصويب نمود. موقت 

ها كه دريافت تسهيالت كاركنان بانكآنچه مهم است اينـ 

هاي ترجيحي، بدون وثيقه، فراتر از حدود نبايد با نرخ

ين موارد هم بايد توسط شوراي متعارف و غيره باشد كه ا

پول و اعتبار تصويب و ابالغ گردد. بر اين اساس حذف كل 

 

 

 

 

حذف جزء:  -«2»تبصره 

پرداخت هر گونه »عبارت 

تسهيالت بانکي به كاركنان 

هاي دولتي و غيردولتي بانك

و واژه « ... ممنوع است.

از جمله دوم حذف « مذكور»

بانکي كاركنان » شود. عبارت

هاي دولتي و غيردولتي بانك

سسات مالي اعتباري، ؤم و

به  «نرخ سود، ساير ضوابط

ميزان »عبارت  بعد از

 اضافه گردد. «تسهيالت

 

 

 



 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

19 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 ارشناسياظهارنظر ك

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -موافق)

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه
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حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه  -«3»تبصره 

حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در 

هاي حسابرسي و بازرس قانوني، اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش

جمع عمومي، م صالح )اعضايتخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي

هاي تخلفات اداري، مرجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان تئهي

 محاسبات كشور( اعالم نمايند. 

سال از طريق اتخاذ سازوكارهاي دولت مكلف است ظرف مدت يك -«4»تبصره 

مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي به نحوي عمل نمايد 

سا، مديران و كاركنان موضوع اين ؤ، رمقاماتكه اختالف حقوق و مزاياي بين 

تجاوز  (20%) ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد

 نكند. 

 

تبصره به صالح نبوده و بايد ضابطه مربوط به تصويب 

 شوراي پول و اعتبار برسد.

سازوكار خاص )نوع، ميزان، نحوه  نيي، تع«2»در تبصره 

به كارمندان  يبانك التيارائه تسه يبازپرداخت( برا

كامندان دولت  ريكه با سا يبه نحو يدولت يهابانك

اصل  «9»بند  ريناروا و مغا ضيمتفاوت باشند، مصداق تبع

 .رسديبه نظر م يقانون اساس (3سوم )

 

 

 

 

 
 

 از جهات زير ابهام دارد: «4»حكم تبصره  -

سا و ؤدرصد بين ر 20تا  اختالف حقوق و مزايايآيا  اوالً

است يا بين كارمند يك  مد نظركاركنان يك دستگاه 

 دستگاه و دستگاه ديگر؟

اتخاذ سازوكارهاي آيا عمل نمودن دولت نسبت به  ثانياً

، مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي

بدون رعايت ساير قوانين است يا با رعايت ساير قوانين؟ 

اگر منظور بدون رعايت قوانين باشد، دادن چنين اختياري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت به كميسيون براي 

 رفع ابهام 
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35 

 

 قانون اساسي (85هشتادوپنجم )مغاير با اصل لت به دو

 است.

با همديگر « در مشاغل مشابه و شرايط مشابه»قيد  ثالثاً

مالك است يا به صورت مجزا؟ اگر مالك مقايسه مشاغل 

درصدي بين رئيس و  20مشابه باشد كه عدم اختالف 

معنا است و اين حكم به معناي نقض نظام كارمند بي

شاغل مندرج در قانون مديريت خدمات پرداخت شغل و 

 كشوري است.

اگر مالك مقايسه شرايط مشابه باشد كه اجراي چنين 

سال به معناي تحميل هزينه به دولت حكمي ظرف يك

سا، مديران ؤ، رمقاماتبايد حقوق و مزاياي  است زيرا عمالً

ها پرداخت دستگاهي كه كمتر از ساير دستگاه و كاركنان

هزينه عمومي عالوه بر  برد و اين افزايش كند را باالمي

قانون اساسي،  (75هفتادوپنجم )مغايرت با اصل 

كشور با  يعموم يهانهيدر هز ييجوصرفه»مغاير با 

 يسازيدر ساختارها، منطق يبر تحول اساس ديتأك

 رضروريو غ يمواز يهااندازه دولت و حذف دستگاه

هاي سياست« 16»)موضوع بند  «دئزا يهانهيو هز

 ( است.كلي اقتصاد مقاومتي
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36 
دولت مكلف است تا سال سوم اجراي برنامه نسبت به احداث  -(36)ماده 

سيس أهاي جديد التها و بخشهاي مورد نياز شهرستاناداري و ابنيههاي مجمتع

 سازماني آنها اقدام نمايدهاي ستمين نيروي انساني ابنيه مورد نياز پأو ت

هاي دولت خواهد شد لذا مغاير موجب افزايش هزينه

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. سياست«16»بند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

نظام پرداخت، رفع  به برقراري عدالت در دولت مكلف است نسبت -(37)ماده 

نات شاغلين، بازنشستگان سازي دريافت ها و برخورداري از امكاتبعيض و همسان

بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتيازي و مستمري

جامع در سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايد، به نحوي كه اختالف حقوق و 

بگيران طي سنوات داري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمريبرخور

مختلف با شرايط شغلي، تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي خدمتي، در پايان 

اين حكم به پيشنهاد سازمان اجرايي  نامهيينبرنامه از بيست درصد تجاوز نكند. آ

 رسيد.ميت وزيران ئاداري و استخدامي كشور، طي سه ماه به تصويب هي

 

هاي گذشته و طي چند مرحله اگرچه در سال

تغييراتي در مستمري بازنشستگان رخ داده است، اما 

اين تغييرات به سبب نداشتن آهنگي مشخص و نيز 

فقدان تناسبي معين با حقوق و مزاياي شاغلين پس 

اختالف دريافتي بروز  از گذشت چند سال مجدداً

قوانين به گونه اي نمود، برهمين اساس بهتر است مي

اصالح شوند كه مستمري بازنشستگان با حركتي 

ت نمايد تا متناسب با حقوق و مزاياي شاغلين حرك

 اي از بين برود.نياز به اصالحات دوره

نكته دوم اينكه با توجه يه اينكه اختالف اصلي 

دريافتي شاغلين و بازنشستگان در بخش مزايا اعم از 

هاي زمان اشتغال است الزم عادهالاضافه كار و فوق

 است اين مورد نيز در نظر گرفته شود.

البته نكته سوم و مهمتر اين است كه اتخاذ اين 

رويكرد براي اصالح حقوق ايّام بازنشستگي اين اشكال 

هاي موجود در بين شاغلين عمده را دارد كه نابرابري

عالوه اين روش در گردد. بهبه بازنشستگان منتقل مي

پيشنهاد حذف ماده و اصالح 

موضوع در قانون مديريت 

كشوري و قانون خدمات 

 تأمين اجتماعي
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37 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه به  مشمولين صندوق تأمين اجتماعي بامورد 

اينكه حقوق شاغلين يك معيار مشخصي ندارد، قابل 

بازنشستگان كشور كه از  هاجرا نيست و بخش عمد

كنند از صندوق تأمين اجتماعي مستمري دريافت مي

مانند كه اقدامي بهره ميمزاياي اين اصالح بي

ويكرد را رسد. بنابراين اين رنظر ميآميز بهتبعيض

توان يك رويكرد اساسي در مواجهه با مشكل نمي

 فعلي دانست.

« ج»نكته چهارم اين است كه به اين موضوع در بند 

نيز پرداخته شده است. البته متن ماده  (13)ماده 

تري براي تر و داراي شاخص مناسبمنقح (37)

هرحال همچنان همان گيري و اجراست. اما بهاندازه

بر مشخص ( مبني13)اره براي ماده مشكل مورد اش

نشدن منابع مورد نياز براي اجراي اين ماده 

 پابرجاست.

با توجه به اينكه موضوع حقوق و مزايا ماهيت -

برقراري عدالت در نظام تقنيني دارد، تكليف دولت به 

به نحوي كه اختالف حقوق و برخورداري از  پرداخت

بگيران طي امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري

سنوات مختلف با شرايط شغلي، تحصيلي، سنوات و 
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37 

 

 

 

ساير متغيرهاي خدمتي، در پايان برنامه از بيست 

مغاير با ، يينامه اجراينيآبر اساس  درصد تجاوز نكند

 است. قانون اساسي( 85هشتادوپنجم )اصل 

هاي در عمل منجر به افزايش هزينهحكم اين ماده  -

در  ييجوصرفه»با  شود؛ لذا مغايرعمومي مي

در  يبر تحول اساس ديكشور با تأك يعموم يهانهيهز

اندازه دولت و حذف  يسازيساختارها، منطق

 «دئزا يهانهيو هز رضروريو غ يمواز يهادستگاه

هاي كلي اقتصاد سياست« 16»)موضوع بند 

 ( است.مقاومتي

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

اجرايي هاي دستگاه مجموع ناخالص پرداختي ماهانه به مديران -(38)ماده 

ونيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي موضوع اين قانون، حداكثر رقمي معادل يك

به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در مستمر قابل پرداخت 

 باشد.مي ( اين قانون76ماده)

توانند با تأييد شوراي حقوق و مي موضوع اين مادههاي دستگاه -«1» تبصره

دستمزد به كارشناسان تخصصي خود تا سقف دو و نيم برابر حداكثر حقوق و 

مديريت خدمات كشوري مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون 

 ( مذكور، پرداخت نمايند.76) در ماده

و  مقاماتهرگونه پرداخت ديگر عالوه بر حقوق و مزاياي فوق به  ـ«2» تبصره

غيرمستمر تحت هر عنوان نظير  مديران در ازاي وظايف محوله اعم از مستمر يا

باشد با مي« مديران»دامنه شمول اين حكم كه  -

« كارشناسان تخصصي»كه « 1»دامنه شمول تبصره 

رار باشد داراي تعارض و همپوشاني است. اگر قمي

براي كارشناسان  (38)است سقف تعيين شده در ماده 

  در فراز ماده درج شود. نيز باشد اين عبارت بايد عيناً

 مجموع ناخالص دريافتي تعريف قانوني ندارد و-

 كند. مي اجرايي را با ابهام در اجرا مواجههاي دستگاه

 وبا اشكال در نگارش مواجه است  ـ«2»تبصره 

ي دارا «2»در تبصره « و مديران عالي مقامات»عبارت 

شود از تعريف حقوقي نيست و پيشنهاد مي

به « مقامات»يا عبارت  .1

( اضافه شود و يا 38ماده )

از « مقامات» اينکه عبارت

 حذف شود. « 2»تبصره 

پس از كسر »عبارات:  .2

پايه درمان، ماليات  بيمهسهم 

بعد از عبارت « و بازنشستگي

ماهانه در سطر اول اضافه 

 شود.
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38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا، پاداش، نقدي و غيرنقدي از جمله سكه، هدايهاي العاده، كمك هزينه، كمكفوق

وجوه رفاهي از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون 

هاي اعتبارات كمك محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه،

منابع عمومي و در اختيار و همچنين اعتبارات  رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و

( قانون 39) ماده «1» ، تبصرههاي مستقيم( قانون ماليات217) موضوع ماده

كمك به اشخاص حقيقي هاي و اعتبارات مربوط به رديفافزوده ارزش ماليات بر

الحسنه و تسهيالت توسط مديران است. دريافت وام، قرضو حقوقي ممنوع 

 پذير است.مورد عمل درباره ساير مردم امكانموضوع اين قانون براساس مقررات 

فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه هاي عالوه بر پرداخت ـ«3»تبصره 

هاي قانوني در پرداخت 20/10/1374پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 

زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات مورد عمل 

دولتي بر هاي درباره كاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري و اعطاي نشان

 باشد.مي پذيردرباره مشمولين اين قانون امكان طبق قوانين و مقررات مصوب،

پرداخت هرگونه وجهي، خارج از ضوابط و ميزان مقرر در اين قانون ـ «4» تبصره

وجوه پرداختي به جزاي نقدي معادل دو تا  جرم محسوب و مرتكب عالوه بر رد

گردد. محكومين به موجب حكوم ميچهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج م

شوند. تعويق، آزادي مشروط و تخفيف مجازات نمياين ماده مشمول تعليق،

مرتكبين عالوه بر مجازات مقرر در اين ماده حسب مورد براساس قوانين و مقررات 

 شوند.مي انضباطي و انتظامي متناسب محكوممربوطه به مجازات اداري،

اصطالحات مذكور در قانون مديريت خدمات كشوري 

سياسي يا حرفه اي، همطرازان آنها( استفاده  مقامات)

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت « 1»در تبصره  .3

مديران شاغل در مشاغل »

جايگزين « تخصصي

« كارشناسان خصصي»عبارت

و سازمان اداري و شود 

ماه ظرف دو كشور استخدامي 

مکلف به تعيين مشاغل 

 مديريتي تخصصي شود.

قبل از « قانون»عبارت  .4

« 1»در تبصره « مذكور»كلمه 

 افزوده شود.
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38 

 

 

ست ظرف چهارماه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت دولت مكلف ا ـ «5» تبصره

مشمولين اين ماده اقدام نموده و امكان تجميع كليه هاي حقوق و مزايا و پرداخت

مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي كه هاي دستگاه ها به مديرانپرداخت

ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان 

 ترسي به آن براي نهادهاي نظارتي فراهم شود.دس

ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور حسب وظايف  ـ«6» تبصره

هاي قانون خود مكلفند ظرف سه ماه از زمان تصويب اين قانون، كليه پرداخت

غيرعادالنه كه بيش از مبناي اعالم شده در قانون مديريت خدمات كشوري و 

 1393( مصوب اسفندماه 2مقررات مالي دولت) تنظيم بخشي از ( قانون84ماده)

 ي اعالم و براي استرداد مبالغ مذكور اقدام نمايند.يبوده است را به دستگاه قضا

تر ايجاد ( به شكلي جامع35ماده ) ـ «5»تبصره 

پيش بيني كرده است و سامانه ثبت حقوق و مزايا را 

( نيست و اين 38ماده )« 5»لذا نيازي به تبصره 

 تبصره بايد حذف شود.

اين مصوبه ( 35) ماده «1» تبصره ذيل ـ«6»تبصره 

در  اين تبصره بايد لذا است؛ كرده حكم مشابهي

 .شود مزبور تجميع «1»تبصره 

 «5»حذف تبصره 

 

 

جايگزين « قانوني»عبارت 

در سطر دوم « قانون»عبارت 

 ( شود.38ماده )« 6»تبصره 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

اجرايي موضوع اين قانون در طول هاي دستگاه كليه كاركنان - (39)ماده 

بار نسبت به تغيير صندوق بازنشستگي خود اقدام نمايند. توانند يكمي خدمت

رساني نموده و به صندوق روزاي فرد را بهت كسورات بيمهصندوق مبداً مكلف اس

پردازي فرد در صندوق جديد بدون پرداخت صد منتقل نمايد. كليه سوابق بيمهمق

 شود.شده پذيرفته مياز سوي بيمهالتفاوت مابه

 

ت علمي( به طور ئ. برخي افراد )كارمند و هي1

ناخواسته پس از تبديل وضع به رسمي مجبور به 

اند. اين افراد اگر بخواهند سوابق تغيير صندق شده

خود را منتقل كنند مجبورند مبالغ سنگيني پرداخت 

 كنند كه از توانشان خارج است.

ها كفايت و جامعيت انتقال صندوق. قوانين نقل و 2

 كافي ندارد و بسيار تفسيرپذير است.

ها در قانون بودجه اجازه نقل و انتقال . در برخي سال3

سوابق بدون پرداخت وجه به كاركنان دولتي براي اينكه اين 

 بار اجازه داده شود.تبعيض حل شود بهتر است به همه يك

جهت رفع ابهام و بررسي 

بيشتر به كميسيون تلفيق 

 ارجاع شود.
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39 

 

اند ا عوض كردهكه به اجبار صندوق خود ر. افرادي4

علت درخواست صندوق مقصد به پرداخت وجه به

هايي اند سوابق خود را منتقل كنند عمالً سالنتوانسته

اند و اين اند كه نفعي از آنان نبردهپردازي كردهبيمه

 دور است.هاز عدالت ب

با توجه  التفاوتمختلف براي محاسبه مابههاي . نرخ5

به اينكه عبارت ذكر شده در صدر ماده تحت عنوان 

به لحاظ حقوقي  «اجراييهاي دستگاه كليه كاركنان»

ت ئداراي ابهام است و از جمله ممكن است اعضاي هي

علمي، قضات و كادر نظامي نيروهاي مسلح را 

 دربرنگيرد لذا الزم است رفع ابهام شود. 

است و عمالً  دامنه شمول اين حكم خيلي وسيع .6

يك بي نظمي جدي با توجه به دامنه شمول اين حكم 

 ايجاد خواهد كرد. 

 

 

 

 

 

 

در صورت عدم بازگشت به 

كميسيون براي رفع ابهام 

عبارت شود: پيشنهاد مي

ها و شدگان وزارتخانهبيمه»

رابطه مؤسسات دولتي داراي 

استخدامي رسمي و پيماني تحت 

اي صندوق پوشش بيمه

بازنشستگي كشوري و سازمان 

جايگزين « تأمين اجتماعي

كليه كاركنان » عبارت

اجرايي موضوع اين هاي دستگاه

 شود.« قانون
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40 

ها و همچنين ها، دستورالعملها، بخشنامهكليه تصويبنامه - (40)ماده 

و مراجع قوه مجريه اجرايي  مقاماتهاي امنا و تئتصميمات و مصوبات هي

هاي ي كه متضمن بار مالي براي صندوقياحكام محاكم قضا ياستثنابه

ي و دولت باشد درصورتي قابل اجراست كه بار ياجراهاي دستگاه بازنشستگي يا

ساليانه  مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه

صورت عمل مراجع درغيراين  يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد.دستگاه 

سوي دستگاه يا بر اعتبار است و مشمول پرداخت ازمذكور در حكم تعهد زائد 

هاي مربوط مجاز به اجراي ها و صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهصندوق

، و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است اجرايي مقاماتاحكام 

نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است درهرحال 

ها غيرقابل و صندوق يياجراهاي دستگاه تحميل كسري بودجه به دولت و

ها ها و صندوقعهده رؤساي دستگاهوليت اجراي اين بند بهئباشد. مسپذيرش مي

 مربوط است. مقاماتمديران و و 

ها ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر برنامه، بودجه سازماناي برنامهگونهدولت به

شده و از محل بودجه عمومي اعتباري  گر اجتماعي مستقلبيمههاي و صندوق

 به آنها پرداخت نگردد.

 صدر ماده به نوعي تكرار برنامه پنجم است.

بايد اشاره شود با توجه به اما درخصوص ذيل ماده 

انه ياي از بودجه سالاينكه هم اكنون بخش عمده

هاي بيمه و بازنشستگي از محل بودجه صندوق

گردد تحقق اين ماده به شكل مين ميأعمومي ت

 رسد. نظر نميكنوني عملي به

ها، عليرغم نكات با توجه به وضعيت كنوني صندوق

چنيني اين سختگيرانهالذكر، اتخاذ يك موضع فوق

 تواند قابل قبول باشد.مي

 موافق
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاورزي - 7بخش 

هاي هفتم سياست براي حصول به اهداف بند دولت موظف است -(41)ماده 

اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصوالت 

درپايان برنامه و  (95%)درصد  پنجراعي، دامي و آبزي به ميزان نودواساسي ز

ويژه محصوالت داراي مزيت صادراتي، رسيدن به هافزايش توليدات كشاورزي ب

 يهاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاجيرهتراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زن

هاي كمي وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخصبهره

 شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:به

  

زراعي، توليد و نژادي و بهتوسعه كشاورزي حفاظتي،توسعه كشت نشايي، به (الف

مقاوم، خود اتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب  قامكارگيري ارتأمين و به

 صدم اسب بخار در هكتارحداقل دوازدهساليانه  ماشيني كردن

در شرايط كنوني امكان توسعه كشاورزي از طريق 

نژادي امكانپذير است و اين زراعي و بهبههاي عمليات

 بر اين موضوع است.تأكيدي  بند

 موافق

انجام به موقع خريد تضميني محصوالت كشاورزي و درصورتي كه در پرداخت خريد  (ب

صورت روزشمار وفق نرخ سود كارمزد بانكي تضميني وقفه ايجاد شود دولت موظف است به

 شود نسبت به پرداخت ديركرد اقدام نمايد. كه هر ساله توسط بانك مركزي اعالم مي

گرفته در پرداخت  تاخيرهاي صورت نگراني كشاورزان از

لب خريدهاي تضميني انجام پول محصوالت آنها كه در قا

 يابد. با اجراي اين بند كاهش ميشود مي

 موافق

از اراضي  هزار هكتار (500) افزايش توليد محصوالت راهبردي و تبديل (ج

 دار به باغات شيب

و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با  امنيت غذا تأمين

وكيفي توليد )مواد اوليه و يتأكيد بر افزايش كمّ

اقتصاد مقاومتي( ضمن هاي سياست «7»( )بند كاال

در راستاي  بدارآنكه ايجاد باغات در اراضي شي

 خاك از اهميت برخوردار است.حفاظت 

 موافق

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
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41 

 

 

 

 

 

 

 

آفات نباتي و كودهاي  دفعبهينه سموم فراهم نمودن امكان مصرف مناسب  (د

ضوابط  زيستي و تدوينكمپوست و مبارزه  كوداستفاده بيشتر از  و شيميايي

 فرموالسيون كود و سم ،ساخت ،ورود

كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميايي براي 

 سالم ضروري است حصول به توليد غذاي
 موافق

يج و ترو نوينو نظام  يقاتيجهت انجام امور تحق يازمورد ن يگذاريهسرما (هـ

بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز هاي دانشانتقال فناوري، تقويت شركت

 مراكز جهادكشاورزي

هاي سياست« 2-8»بند در راستاي اجراي بند اين 

معظم رهبري مقام كلي علم و فناوري، ابالغي 

 درخصوص امر پژوهش

 موافق

اعمال استانداردهاي ملي كنترل ، ارگانيكمحصوالت سالم و توسعه كشت  (و

گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و  هاي كشاورزيكيفي توليدات و فرآورده

ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از مصرف بهينه نهاده هاي گياهي،بيماري

 گياه پزشكي در راستاي ارتقاي سالمت انسان و جامعههاي كيكلين

كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميايي براي 

 حصول به توليد غذاي سالم ضروري است
 موافق

ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصوالت تراريخته، بدون  (ز

 الملليمجوز مراجع قانوني و رعايت مقررات و موازين ملي و بين

ويژه هدر شرايطي كه مصرف محصوالت تراريخته و ب

مصرف مستقيم آن محل مناقشه در مراكز علمي است 

دولت در سند پشتيبان برنامه توسعه كشت برنج 

 تراريخته را مورد توجه قرار داده است لذا اين بند

 الملليات و موازين ملي و بينربر رعايت مقرتأكيدي 

 صوالت تراريخته است.در توليد و مصرف مح تواندمي

 موافق

هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و ترانس أخذ عوارض از انواع چربي (ح

هاي گازدار مصرفي داخل كشور و صرف منابع حاصل بيش از حد مجاز ونوشابه

 از آن در جهت افزايش سرانه مصرف شير 

تعدد عوارض و وجوه دريافتي از كاالهاي وارداتي 

اي از تعرفهدليل مشكالت اجرايي و تلقي موانع غيربه

تحت  2/11/1381آنها موجب تصويب قانون مورخ 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم »عنوان 

 حذف
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توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير 

دهندگان كاال و ارائهكنندگان وجوه دريافتي از توليد

مصوب جلسه مورخ « خدمات و كاالهاي وارداتي

مجلس شوراي اسالمي و تأييد مورخ  22/10/1381

شوراي نگهبان در مجلس شوراي  25/10/1381

شد. از آنجا كه مصوبه مربوط، تجميع عوارض  اسالمي

را هدف قرار داده بود به قانون تجميع عوارض شهرت 

االجرا شد. الزم به الزم 1382 يافت و از ابتداي سال

ذكر است قبل از قانون تجميع عوارض، عوارض 

احمر، تعاون، متعددي مانند عوارض شهرداري، هالل

ويژه، صندوق حمايت، آموزش و پرورش، صدا و سيما، 

آسفالت، بندري، بهداري و .... از واردات كاال اخذ 

 شد.مي

از »رض ( قانون موسوم به تجميع عوا1مطابق ماده )

برقراري و دريافت هرگونه وجوه از  1382ابتداي سال 

جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از 

دهندگان خدمات و كنندگان كاالها، ارائهتوليد

همچنين كاالهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون 

پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به مي صورت

زه برقراري و دريافت وجوه كه برقراري، اختيار و يا اجا
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راها و ساير مراجع، ت وزيران، مجامع، شوئتوسط هي

هاي دولتي سسات و شركتؤم ها،سازمان ،هاوزارتخانه

كه شمول اجرايي هاي دستگاه از جمله آن دسته از

قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، 

و نهادهاي عمومي غيردولتي مؤسسات  همچنين

هاي ))قانون ماليات يپذيرد به استثنامي ورتص

و اصالحات بعدي آن،  03/12/1366مستقيم مصوب 

 صنعتيـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

 قانون ،07/06/1372 مصوب ايران اسالمي جمهوري

 مصوب خارجي نقليه ليوسا تردد مقررات

 ماده موضوع عوارض ها،آزادراه عوارض ،12/4/1373

 از خارجي كاالهاي عبور و نقل و حمل قانون( 12)

 22/12/1374 مصوب ايران اسالمي جمهوري قلمرو

ماده  «ب»(، بند 46) ماده «ب» بند موضوع عوارض و

( قانون 132ماده ) «ب»و  «الف»هاي ( و بند130)

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 (( لغو1379 /17/01جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  «گردد.مي

افزوده ( قانون ماليات بر ارزش52ماده ) براساس

كميسيون اقتصادي  17/2/1387)مصوب جلسه 
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پنجم قانون مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتادو

ساله آن توسط پنجاساسي و تصويب آزمايشي و 

شوراي نگهبان(، مقرر شد  2/3/1387مجلس، تأييد 

شدن اين قانون، قانون موسوم االجرا كه از تاريخ الزم

به تجميع عوارض و ساير قوانين و مقررات خاص و 

عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات 

غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كاالها و ارائه 

افزوده ارزش خدمات لغو شود. هر چند قانون ماليات بر

( 1392ماه دار)تا پايان تيرقانوني آزمايشي و مدت

 بوده است با اين حال اين قانون در قوانين بودجه

كل كشور تمديد شده و اليحه دائمي شدن ساليانه 

رسد با و به نظر مياست  آن نيز در حال نهايي شدن

توجه به اينكه منبع درآمدي مناسبي براي دولت 

هاي آتي به قانوني دائمي شود، طي سالمي محسوب

 تبديل شود.

م قانوني مندرج در قانون موسوم عليرغم صراحت احكا

افزوده ارزش به تجميع عوارض و قانون ماليات بر

بر ممنوعيت وضع عوارض گوناگون بر واردات، مبني

مورد ماليات، عوارض، هزينه،  40هم اكنون حدود 

التفاوت از انواع كاالهاي وارداتي دريافت كارمزد و مابه
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تحميل عوارض فوق اوالً موجب . بنابراين شودمي

هاي فراوان به بخش واردات، توليد و مصرف هزينه

هاي متعدد موجب شده و ثانياً با تعدد اين هزينه

پيچيده شدن فضاي كسب وكار تجاري شده و اهداف 

اصلي قانونگذار از تصويب قانون موسوم به تجميع 

با هدف تجميع افزوده ارزش عوارض و قانون ماليات بر

حقوق گمركي چهار درصدي ها در تمامي اين هزينه

 و تعريف حقوق ورودي در قانون ماليات بر

و قانون امور گمركي را در طول زمان افزوده ارزش

سفانه افراط و تفريط در وضع و أاثر كرده است. متبي

)تخفيفات و ترجيجات گمركي( منجر  بخشش عوارض

ثباتي در اقتصاد كشور شده است و آثار به نوعي بي

هاي اقتصادي ازجمله ايجاد فضاي ساير سياست

رقابتي براي صنايع و يا حمايت از توليدات داخلي و 

 ها را تا حدود زيادي بي اثر كرده است.تعرفه حتي آثار

بر صرف منابع حاصله، بدون مبني« ح»حكم بند  -

مغاير با اصل « پس از واريز به خزانه»تصريح بر 

 است. قانون اساسي (53وسوم )پنجاه
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر أخذ عوارض بايد با تعيين مبني« ح»بند  حكم-

مغاير با ميزان يا سقف اين عوارض در قانون باشد واال 

 است. قانون اساسي (51ويكم )پنجاهاصل 

هاي بيولوژيك دامپزشكي دارو و فرآورده هاي خامتوزيع فرآورده و مراكز توليد (ط

طرف سازمان دامپزشكي اعالم چارچوب ضواط فني و بهداشتي كه از  موظفند در

 هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنندگردد، نسبت به استقرار سامانهمي

سطح  ياين اقدام در راستاي ايمني غذاي و ارتقا

 سالمت جامعه ضروري است. 
 موافق

هاي سبك و سنگين و تأمين الزامات مورد نياز انجام واكسيناسيون دام (ي

 نهاپرداخت يارانه مورد نياز آ

هاي در شرايطي كه دامداران بواسطه هزينه

اري و در نتيجه ضمن دواكسيناسيون از انجام آن خود

وارد شدن خسارت به دامداران اغلب فقير موجب 

شود در راستاي كنترل مي گسترش بيماري

 هاي دامي اين اقدام ضروري است.بيماري

 موافق

گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كاال و نهاده كشاورزي زيرساخت شناسه (ك

ي در روزآمد كردن شناسه اين كاالها را يكننده نهاو دامي را تا رسيدن به مصرف

اندازي و فهرست كاالهاي مشمول اين بند را از طريق وزارت جهادكشاورزي راه

 اعالم نمايد.

توليدات داخلي و  اين اقدام براي ايمني و سالمت

)و  ويژه صادرات اين محصوالت به كشورهاي ديگرهب

 .ويژه بازار كشورهاي توسعه يافته( ضروري استهب

 موافق

حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ( ل

بندي محصوالت مانند كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته

 هاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايعتوجه به مزيت كشاورزي با

اين اقدام براي تحريك تقاضا و حمايت از توليد داخلي 

ضروري است هر چند كارخانجات خوراك دام، طيور 

و آبزيان نيز از صنايع تبديلي و تكميلي بخش 

شوند و ذكر نام آنان همانند مي كشاورزي محسوب

 روري نيست.ديگر صنايع مذكور ض

 موافق
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –هاي فني تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي از طريق اعطاي كمك (م

 يهاي فراگير كشاورزي و روستايتشكلاعتباري به 

ره توليد هاي تكميل زنجيثرترين راهؤيكي از م

اند همزمان به عدالت محصوالت كشاورزي كه بتو

گيري بهرهمك به جوامع محلي مؤثر باشد توزيعي و ك

ي است و يهاي فراگير كشاورزي و روستااز تشكل

 اعتباري به آنها است.  –هاي فني اعطاي كمك

 موافق

تعيين تكليف استخدامي كارگزاران بيمه محصوالت كشاورزي در بانك  (ن

كشاورزي يا صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و يا وزارت جهادكشاورزي و 

بيني سنوات همكاري آنها اول برنامه و پيش هاي تابعه تا پايان سالشركت

 عنوان سابقه خدمتبه

موضوع حل مشكالت كارگزاران بيمه كشاورزي از 

طرق مختلفي از جمله استخدام آنان و يا اصالح 

در حال حاضر طرح مذكور  .پذير استاساسنامه امكان

مجلس شوراي هاي در حال بررسي در كميسيون

 اسالمي است. 

ارائه با توجه به وجود طرح  

شده توسط نمايندگان محترم 

در دستور كار مجلس شوراي 

( 41)ماده  «ن»بند اسالمي 

 حذف گردد.تواند مي

هاي دولت مكلف است از طريق اجراي احكام مندرج در اين ماده، شاخص (س

 ويژه در زمينه درآمدتوسعه مناطق توليدي كشاورزي و بهبود امور عشايري به

انداز، سهم از صادرات خصوصي، نرخ بيكاري، نرخ پسگذاري بخشسرانه، سرمايه

هاي چندبعدي، مديريت پايدار گيري شده براساس نمايهغيرنفتي، فقر اندازه

تغذيه و شكاف درآمدي را درطول برنامه منابع پايه توليد، جمعيت دچار سوء

ناطق توليدي كشاورزي بهبود دهد و جمعيت مساليانه  صورتششم توسعه، به

جمعيت (%35درصد )پنج وسطح سيرا در انتهاي برنامه ششم توسعه، حداقل در 

 كشور تثبيت نمايد:

 

توسعه مناطق روستايي و تعيين اهداف كمي براي 

عنوان صدر بهبهتر بود اين بند  .استضروري عشايري 

به اي عنوان يك بند به فصل توازن منطقهماده و يا به

 اضافه شود.  (32)ماده 

 موافق
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وري آب و خاك كشاورزي اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره - 5جدول شماره 

 جويي درمصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضاصرفه
وضعيت در  هدف كمي

پايان سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

هاي نوين سامانهتوسعه 

آبياري و احداث 

هاي فرعي آبياري شبكه

 و زهكشي

 هزار هكتار
2600 

 )تجمعي(
500 500 500 500 500 

ايجاد و ساماندهي 

 برانهاي آبتشكل

تعداد 

 تشكل
 180 220 280 325 375 

اصالح و بهبود خاك 

 كشاورزي
 500 500 500 500 500 320 هزار هكتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وري و سازي موضوع افزايش بهرهدر جهت كمي

پذيري آنها اين اهداف بخش كشاورزي و نظارت

 جداول از سند پشتيبان اخذ شده است هر چند

در فصل آب و مطالب جدول  5مطالب جدول شماره 

در فصل محيط زيست ذكر شده و حذف  7شماره 

 شودمي پيشنهادآنان 

 حذف جزء:

واسطه هب 7و  5حذف جداول 

ذكر اطالعات آنها در 

 آب و محيط زيستهاي فصل
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازي اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سالمت و غني - 6جدول شماره 

 محصوالت كشاورزي )بخش زراعت(
وضعيت در  هدف كمي

پايان سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 واحد عنوان
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 14500 14000 13400 12600 11800 10578 هزار تن گندم

 3588 3412 3254 3100 2890 2955 هزار تن جو

 3150 3003 3036 2984 2949 2347 هزار تن شلتوك

 3000 2400 2300 2200 2100 1659 هزار تن ايذرت دانه

 11154 10940 107726 10512 10298 9803 هزار تن ايذرت علوفه

 10200 6722 6380 5876 5508 4731 هزار تن چغندرقند

 763 747 731 716 700 615 هزار تن حبوبات

 327 309 291 268 250 184 هزار تن وش

 934 698 533 371 228 146 هزار تن كلزا

 331 298 255 203 176 142 هزار تن سويا

هاي ساير دانه

 روغني
 189 164 140 116 93 55 هزار تن

 7500 7189 7020 6820 6732 6588 هزار تن نيشكر

 5596 5513 5432 5351 5272 4988 هزار تن زمينيسيب

محصوالت 

 ايعلوفه
 13275 11692 11094 10540 10020 8631 هزار تن
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سازي اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سالمت و غني - 7جدول شماره 

 محصوالت كشاورزي )باغباني، دام ، طيور و آبزيان(

وضعيت  هدف كمي

در پايان 

سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 سال دوم سال اول واحد عنوان
سال 

 سوم

سال 

 چهارم
 سال پنچم

 2497 2414 2333 2254 2179 2033 هزار تن افزايش توليد گوشت طيور

 899 880 859 838 819 785 هزار تن افزايش توليد گوشت قرمز

مرغ افزايش توليد تخم

 )تجاري و بومي(
 1103 1063 1024 987 951 925 هزار تن

 11890 11302 10733 10183 9652 8800 تنميليون افزايش توليد شير

 9/21 8/20 8/19 6/18 7/17 1/17 تنميليون توليد محصوالت باغباني

 4600 4160 3260 2740 2000 9610 هكتار هاي جديداحداث گلخانه

ي
صيد و صياد

هاي صيد در آب 

 شمال
 42000 41532 41034 40536 40038 39647 تن

هاي صيد در آب

 جنوب
 658000 619200 590900 557800 540000 535865 تن

ي
ي پرور

آبز
 

پروري )با آبزي

تأكيد بر پرورش 

ماهي در قفس 

 هاي آزاددر آب

 811000 712270 618830 534200 471250 371717 تن

رهاسازي بچه 

ماهي و ميگو 

جهت بازسازي 

 ذخاير

ميليون 

 قطعه
362 345 380 430 475 500 
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور  - 8جدول شماره 

 و توسعه آن در چارچوب اصولي توسعه پايدار
وضعيت در  هدف كمي

پايان سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 واحد عنوان
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

هاي مرتعي احياي رويشگاه

 و توسعه گياهان دارويي
 2800 2300 2000 1400 1100 826 هزار هكتار

جنگلكاري و احياي 

 هاجنگل
 هزار هكتار

359 

 )تجمعي(
120 148 165 182 200 

 هزار هكتار توسعه زراعت چوب
81 

 )تجمعي(
10 12 15 18 20 

حدنگاري )كاداستر( منابع 

 طبيعي
 30000 30000 27000 25000 20000 3000 هزار هكتار

 هزار هكتار اجراي عمليات آبخيزداري
9505 

 )تجمعي(
1320 1780 2080 2360 2460 

هاي روان و تثبيت شن

هاي بحراني مهار كانون

 فرسايش بادي

 هزار هكتار
271 

 )تجمعي(
160 185 220 265 310 
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41 

 

هاي اهداف كمي راهبرد توسعه صنايع كشاوري و زنجيره - 9جدول شماره 

 عرضه

وضعيت در  هدف كمي

پايان سال 

1393 

 هاي برنامه ششمسال

 واحد عنوان
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

حمايت از توسعه ظرفيت 

بخش صنايع تبديلي و تكميلي

كشاورزي )افزايش ظرفيت 

 جذب مواد خام(

ميليون 

 تن

35000 

 )تجمعي(
1972 2184 2396 2612 2836 

حمايت از بازسازي و 

واحدهاي تبديلي و نوسازي

 تكميلي

 واحد
1001 

 )تجمعي(
154 170 194 217 250 

 
 

 

 

42 

 

 

 

 

به منظور كاهش التهابات بازار كاالهاي اساسي و كاهش نوسانات غيرعادي  (الف

مين نقدينگي أفصلي محصوالت كشاورزي و به منظور كاهش بار مالي دولت براي ت

مين ذخاير أهاي تنظيم بازار و تتبعي مورد استفاده در سياستهاي گردش و هزينه در

هاي مسئول تنظيم بازار ايران يا هر يك از شركتاستراتژيك، شركت بازرگاني دولتي 

هر محصول مشمول اين ماده به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، 

عرضه داخلي و تقاضاي هريك از ساليانه  براساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و

محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف، 

سلف موازي استاندارد، پيمان آتي، قراردادهاي آتي يا قراردادهاي اختيار معامله روي 

 نمايند.مي مشمول صدر اين ماده اقدامهاي ييهر يك از دارا

اقتصاد هاي سياست «23»اين بند در راستاي بند 

سازي نظام توزيع و شفاف و روانمقاومتي به 

 هاي نظارت بر بازارقيمتگذاري و روزآمدسازي شيوه

ها سازيباالي اين ذخيرههاي كمك كرده و از هزينه

و عرضه ذخاير در مواقع نزديك به اتمام تاريخ مصرف 

 كاهد.مي آنها كه از عوارض شرايط كنوني است

 موافق
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42 

 

 

دولت مكلف است نسبت به ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت در لوايح بودجه سنواتي و  (ب

صورت صددرصد تخصيص يافته در طول برنامه جهت پرداخت خسارت به بيني اعتبار بهپيش

 گذاران محصوالت كشاورزي و دامي صندوق بيمه كشاورزي اقدام نمايد.بيمه

ت كشاورزي، درخصوص بيمه محصوال (42)ماده  «ب»بند 

از اين بايد  ،(43)ماده  «ع»دليل تشابه و تكرار در بند به

 ابقا گردد. (43)ماده حذف و در ماده 

 حذف

ويژه از طريق خريد تضميني گذاري بخش خصوصي و تعاوني، بهحمايت از سرمايه (ج

( از %2) دودرصدساليانه  منظور توسعه و توليد انرژي آفتابي، بادي، زيستيبه

آوري، انباشت و تبديل ( خانوار و نواحي عشايري، از محل جمع100) روستاهاي باالي

پسماندهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به نحوي كه عالوه بر توليد و تأمين پايدار 

 انرژي پاك، اشتغال روستايي و توليد كود كشاورزي بهبود يابد.

هاي اجراي اين بند ضمن توسعه بهره گيري از انرژي

پاك به تامين كودهاي كشاورزي و كاهش مصرف كود 

 كند. مي خام كمك

 موافق

نوين آبياري و هاي گيري از روشانه با بهرهاي سالي( ارائه برنامه كشت منطقهد

انجام اقدامات مربوط به خريد تضنميني محصوالت كشاورزي و كمك به بازاريابي 

 و صادرات توليدات

الگوي كشت و همچنين تنظيم اين بند در راستاي اجراي 

بازار محصوالت كشاورزي و خروج از شرايط پر نوسان 

  كنوني عرضه و تقاضاي محصوالت كشاورزي است.

 موافق

 

 

 

 

43 

 

 

 

هاي اقتصاد مقاومتي و دولت مكلف است در اجراي بند سوم سياست -(43)ماده 

سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، منظور متنوعبه

كشاورزي و ارزش افزايي  افزايش صادرات محصوالتگذاري، توسعه و امنيت سرمايه

 اقدامات ذيل را به انجام برساند: محصوالت كشاورزيو تكميل زنجيره ارزش 

اقتصاد هاي سياست «3»بند  اين ماده در راستاي

 مقاومتي است.
 موافق

، كارخانجات تبديلي، تكميليصنايعهاي ارزش، و تكميل زنجيرهگسترش  (الف

هاي اساسي كشاورزي در قطب و نگهداري محصوالت خوراك دام، طيور و آبزيان

 ، سردخانه و انبارهاي فني چند منظوره.توليدي

توليد و ارزش در بخش كشاورزي هاي كامل نبودن زنجيره

 رود البتهمي از مشكالت اصلي اين بخش به شمار

كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان نيز از صنايع 

شوند و مي تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي محسوب

 كور ضروري نيست.ذكر نام آنان همانند ديگر صنايع مذ

 موافق
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ت امنايي متشكل از وزير ئتشكيل صندوق حمايت از صادرات كشاورزي با هي (ب

جهاد كشاورزي، وزير اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان و رئيس كل بانك مركزي. 

 رسد.مي تصويب هيئت وزيراناساسنامه صندوق به

ثر از اجراي قانون تجميع وظايف بخش كشاورزي أمت

ورزي صندوق صادرات در وزارت وزارت جهاد كشادر 

ش بخ ، معدن و تجارت قرار گرفته در حالي كهصنعت

نيازمند كشاورزي به صندوق توسعه صادرات مجزا 

بخش كشاورزي  اين نياز است و اين بند پاسخي به

 است.

 موافق

هاي تجاري و اختصاص مشوق صادراتي به هاي صادراتي،ايجاد نشانخوشه (ج

ات محصوالت كشاورزي و كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان تشكيل صادر

 گردد.

التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كاالي كشاورزي در بازارهاي مابه -تبصره

ها عنوان مشوق صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانههدف را ساليانه به

 كند.اين بند را تعيين ميپرداخت نمايد وزارت جهادكشاورزي كاالهاي مشمول 

در بند اين بند مسبوق به سابقه بوده به طوري كه  -

ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج (150)ماده  «ج»

( مصوب 1390ـ  1394جمهوري اسالمي ايران )

 «6»بند  1،با اصالحات و الحاقات بعدي 25/10/1389

( 104) ماده «لفا» بند اجرايي نامهآيين (4)ماده 

 اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون

 (2)ماده  «د»بند  18/01/1392،2 مصوب «ايران

مصوب  نامه تشويق صادركنندگان نمونهآيين

 تشكيل 3،با اصالحات و الحاقات بعدي 02/02/1380

 موافق

                                                 

هاي برگزيده ساله جمهوري اسالمي ايران در قالب تدوين راهبرد )استراتژي( توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشانداز بيستست به منظور تحقق اهداف سند چشم( وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف ا08/04/1390)اصالحي  ـ(150)ماده  .1

 افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد: م كند كه نرخ رشد ارزشاي اقداگونهصنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به

 .پذيرهاي بزرگ رقابتگيري بنگاههاي صنعتي و نشان تجاري )برند( و تمهيد ادغام و شكلگيري خوشهتوسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل (ج

 : نمايد واگذار متقاضيهاي تشكل به را زير اختيارات از بخشي يا تمام مربوط ضوابط چارچوب در تواندمي ايران تجارت توسعه سازمان -(4) ماده 2

 .(26/4/1389 مورخ ن44772ت/52485 شماره تصويبنامه موضوع) صادراتي بنديبسته توسعه و تجاري نشان توسعه و ايجاد از حمايت .6

 : وقي است كه داراي شرايط زير باشدحقيقي يا حق ( صادركننده نمونه شخصيت14/05/1391)اصالحي  -(2)ماده  .3
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 تجاري مصوب نشان تخصصي كميسيون

جمهور در يسئنمايندگان ويژه ر 30/01/1389

 ملي برنامه تعيين «5»بند  1،بازار كارگروه كنترل

« زعفران صادرات و توزيع فرآوري، توليد، بهبود»

 تصميماتي اتخاذ «11»، بند 14/10/13902 مصوب

 و توليدي هايشركت به تسهيالت اعطاي خصوص در

 حقوق رعايت گواهينامه كنندهدريافت خدماتي

                                                 

 . دگان در كليه مراتب ملي و استانيهاي ويژه در انتخاب صادركننعنوان شاخص( بهتكهاي ( و فناوري باال )نام و نشان تجاري )برندهاي شاخص (د

، اتخاذ شده است 1388/7/29هـ مورخ 43505ت  /151263هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره وبيستبه استناد اصل يكصدو 30/1/1389ورخ جمهور در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه ميسئتصميم نمايندگان ويژه ر .1

  :شودشرح زير براي اجرا ابالغ ميبه

ي )سازمان توسعه وليت وزارت بازرگانئبا مس« كميسيون تخصصي نشان تجاري»ها، داخلي و نقش مؤثر آن در ثبات و ماندگاري محصوالت ايراني در بازارهاي صادراتي و تبليغ آن( در نظم بخشي و كيفي نمودن بازار نظر به اهميت نام و نشان تجاري )برند (الف

يت ها و مالكسازمان ثبت اسناد و امالك كشور )اداره كل ثبت شركت، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران اتاق، دادگستري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادنهاي االختيار وزارتخانهتجارت ايران( و با حضور نمايندگان تام

 شود.( تشكيل ميصنعتي

 :شودشرح زير تعيين ميايف كميسيون تخصصي نشان تجاري بهوظ (ب

 .توسعه فرهنگ نشان تجاري در كشور هاي راهبردي براي تببين واندهي و اجراي برنامه، نظارت و سامريزيسياستگذاري، برنامه .1

 .ر سقف اعتبارات مصوبمربوط دهاي هاي ويژه از نام و نشان تجاري در بازارهاي صادراتي با استفاده از منابع اعتباري دستگاه، تبليغات و حمايتبت در مبادي ذيربطصادراتي و تشويق ث -هاي توليدي حمايت از بنگاه .2

كننده ملي و گواهينامه و لوح رعايت حقوق ن تجاري در شرايط اعطاي لوح صادرتي و لحاظ نمودن نشااز ترويج آنها در بازارهاي صادراالمللي و حمايت داخلي و بينهاي هاي تجاري برتر كشور در عرصههاي ارزيابي و معرفي نشانها و مدلتعيين سياست .3

 .ندگانكنمصرف

 .جي براي پيشنهاد به مراجع ذيربطهاي تجاري محصوالت ايراني در بازارهاي داخلي و خاراستفاده از نشانجعل و سوءكارها و ضوابط اجرايي پيشگيري از تعيين سازو .4

 .وابط سازمان توسعه تجارت ايرانتي مطابق با ضهاي صادرااعتبارات جوايز و مشوقاده از خارج از كشور با استف در هاي تجاري ايراني كاال و خدمات مستقراعطاي تسهيالت ويژه به دارندگان نشان .5

 .شود، تعيين ميرسدميه و به تصويب كارگروه كنترل بازار ئنامه توسط كميسيون ارااي كه ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اين تصميمنامهوبات كميسيون تخصصي نشان تجاري در چارچوب شيوهنحوه پيگيري و اجراي مص (ج

 .ه نمايدئكارگروه كنترل بازار ارانامه را به انجام شده در رابطه با اين تصميمماه يك بار گزارش اقدامات  6كميسيون تخصصي نشان تجاري موظف است هر  (د

 (. جهاني استاندارد و غذايي كدكس المللي،بين مبادي در زعفران هايويژگي و خواص ثبت از حمايت) آن معنوي حقوق حفظ و ايران زعفران ملي برند ثبت .5 .2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

44 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -)موافق

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 نمايندگان 09/05/1389 كنندگان مصوبمصرف

 «4»، بند 1بازار كنترل كارگروه در جمهوريسئر ويژه

 وزارت نمودن در خصوص موظف وزيران تئمصوبه هي

 تجميع و قاليبافيهاي مجتمع ايجاد براي بازرگاني

گلستان  استان بازرگاني سازمان اداري هايساختمان

 تصويبنامه وزيران «2»، بند 13/07/13892 مصوب

درخصوص  غيرنفتي صادرات توسعه عالي شوراي عضو

 غيرنفتي صادرات توسعه خصوص در تصميماتي اتخاذ

هاي خوشه و هاشبكه توسعه و هابنگاه ايجاد كشور،

 به صادراتي هايمشوق و جوايز پرداخت و صادراتي

 مهندسي مصوب و فني خدمات صادركنندگان

 هاي صادراتي وو .... به ايجاد خوشه 21/03/13863

كيد شده و اين امر الزمه أهاي تجاري مكرراً تنشان

                                                 

 :شوندزير ميها و تسهيالت كنندگان و توليدكنندگان( مشمول اولويتفينامه رسمي از وزارت بازرگاني )سازمان حمايت مصرف، با اخذ معراندكنندگان شدهريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرفهاي توليدي و خدماتي كه موفق به دشركت (لفا .1

 .معرفي نام و نشان تجاري )برند( محصول در بازارهاي هدفحمايت از تأسيس شعبه  .11

 .ضوابط سازمان توسعه تجارت ايران هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم صادراتي در چارچوپگرا و شركتهاي صادراته ايجاد و توسعه خوشهكمك ب .4 .2

 بازرگاني هاياتاق از هريك صادراتي،هاي خوشه و هاشبكه توسعه و ساماندهي و بزرگ هايبنگاه ايجاد منظور به ايران، اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون( 39) ماده «الف» بند و( 37) ماده «ج» بند اجراي راستاي در .2 .3

 مديريت هايشركت غيرنفتي، صادرات توسعه غيردولتي صندوق ايجاد به نسبت ملي يا و استان خود، صنفي گروه سطح در توانندمي شده ياد نهادهاي از بخشي يا و تمام از تركيبي با صادراتي هايبنگاه نيز و صادارتيهاي تشكل تعاون، هاياتاق معادن، و صنايع و

 . نمايند اقدام تعاوني يا و خصوصي صورتبه صادراتيهاي خوشه يا و هاكنسرسيوم صادرات،

 خواهد االجراالزم شده ياد كارگروه تصويب از پس و تهيه غيرنفتي صادرات توسعه عالي شوراي كارشناسي كارگروه اعضاي همكاري با و( ايران تجارت توسعه سازمان) بازرگاني وزارت توسط ماه دو ظرف دولت هايحمايت و فعاليت ايجاد، شيوه اجرايي نامهآيين

 .بود
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در كشورو در سطح  گيري محصوالت رقابتيشكل

 . اي استبازارهاي منطقه

حمايت از صادرات محصوالت كشاورزي نيازمند لذا 

هاي اساسي و از جمله اعطاي مشوقهاي حمايت

ذكر كارخانجات  ضمناً سازي است.صادراتي و برند

خوراك دام، طيور و آبزيان نيز از صنايع تبديلي و 

شوند و ذكر نام مي تكميلي بخش كشاورزي محسوب

 آنان همانند ديگر صنايع مذكور ضروري نيست.

ي كنندگان نهايوليدكنندگان و قيمت پرداختي مصرفشكاف قيمت دريافتي ت (د

 كاهش يابد. (10%)درصد  حداقل دهاين محصوالت درطول برنامه به ميزان 

موجود براي  در حال حاضر بخش اعظم حاشيه بازار

شود و مي توزيعنصيب شبكه  محصوالت كشاورزي

ط معمول در دنيا خارج بوده و اين اين موضوع از شراي

توليدكنندگان خارج  كنندگان وسود از جيب مصرف

شود كه از مشكالت مي هاييو نصيب واسطه

ا حصول كنند لذمي ي اين محصوالت استفادهبازاررسان

ريزي و مهندسي مجدد به اهداف اين موجب برنامه

 شود.مي بازار محصوالت كشاورزي

 موافق

هاي مشترك و واگيردار، پرداخت ها در مقابل بيماريبيمه اجباري كليه دام (هـ

حذف دام گر توسط دولت و اجراي برنامه سهم بيمه (50%)درصد  حداقل پنجاه

 هاي آلوده پوشش يابد.در كانون

اجراي اين بند راهكار مناسبي براي حل مشكالت 

ناچيز به هاي هاي آلوده و پرداختناشي از امحا دام

 و كاهش آسيب به دامداران است. ديدگانتخسار

 موافق
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از  (%10)درصد  هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به دهسرمايه صندوق (و

 گذاري بخش كشاورزي برسد.سرمايهارزش 

حمايت بخش كشاورزي هاي ايجاد و توسعه صندوق

از راهكارهايي است كه در شرح وظايف مصوب وزارت 

سوي مجلس شوراي اسالمي مقرر جهاد كشاورزي از

شده است ولي تاكنون به اين راهكار و ظرفيت كم 

واند كمك موثري به تمي توجهي شده و بند مذكور

  گذاري در بخش كشاورزي باشد.سرمايهافزايش 

 موافق

ها در حال گذاريسهم بخش كشاوري از سرمايه افزايش يابد. (%2)درصد  بخش حداقل دوساليانه  گذاريسرمايهسهم  (ز

 درصد است و تعيين اين افزايش 5حاضر حدود 

 15گذاري كننده حصول به سرمايهواند تضمينتمي

 ششم توسعه باشد.درصدي در پايان برنامه 

 موافق

ارزش توليد  (%35درصد ) و پنجسطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي (ح

 ارتقا يابد. اين بخش

اين بند تنفيذي از برنامه پنجم توسعه است كه 

واسطه هواسطه عدم حصول در برنامه مذكور و بهب

ها در برنامه ششم اهميت تعيين سطح كلي حمايت

  كيد قرار گرفته است.أمورد تتوسعه نيز 

 موافق

كشاورزي كه حوادث غيرمترقبه موجب خسارت  هاي بخشفعاليت بدهي (ط

 است تسويه گردد.ماندن بدهي آنان به سيستم بانكي شده ناپذير و معوقجبران

ويژه در همحيطي بهاي بخش كشاورزي از خطرات ريسك

ديده و  ناپذيريها لطمات جبرانهه تداوم خشكساليد

ديده قادر به پرداخت معوقات اغلب توليدكنندگان خسارت

تواند از مشكالت اين مي بانكي خود نيستند و اين بند

كشاورزان و عدم دسترسي آنان به اعتبارات بانكي ناشي 

 .از وجود اين ديون بكاهد

 موافق
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از  (%20)درصد  يستب ميزاننقدينگي مورد نياز بخش كشاورزي، هرساله به (ي

ارزش توليد، ازطريق اعطاي خط اعتباري ويژه توسط بانك مركزي و اجراي 

 قيمت تضميني محصوالت كشاورزي تأمين گردد.

تكليف به بانك مركزي مبني بر اعطاي خط اعتباري 

هاي بخش پولي كشور بوده و خالف قواعد و سياست

با استقالل بانك مركزي مغايرت داشته و عواقب 

 ورمي دارد.ت

ها موظف به اعطاي بانك «س»در همين ماده بند ـ 

درصد كل تسهيالت  25تسهيالت بانكي معادل 

اند، كه هرچند اين بند نيز نيازي به تصويب ندارد شده

ولي با فرض تصويب چه نيازي به تكليف بانك مركزي 

 مين خطوط اعتباري وجود دارد؟!أبراي ت

 

هاي شاخص (%10)درصد  منابع مورد نياز، براي رشد ساليانه حداقل ده (ك

 برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير تأمين گردد.

 (32)ماده  «4-1»در بند  عيناً (43)ماده  «ك»بند 

ي و ياي، توسعه روستاتوازن منطقه -5بخش 

از اين بايد  توانمندسازي فقرا، آورده شده است لذا

 ابقا گردد. (32)ماده حذف و در ماده 

 حذف

سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است با هدف توليد و ( سازمان صداول

وكيفي ويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمّيهاي آموزشي، ترپخش برنامه

زيست و منابع طبيعي محصوالت كشاورزي و فرآوري توليدات، حفاظت از محيط

 برداران، تا پايان سال سوم برنامههاي علمي به بهرهي و انتقال يافتهوركشور، بهره

 طبيعي، محيط كشاورزي، آب، منابع»اندازي شبكه ملي مستقل نسبت به راه

 اقدام نمايد. «زيست

فرهنگ عمومي در موضوع  يرتقااين بند در راستاي ا

 و ثر استؤمثبت و م وري بخش كشاورزيبهره

مي ندارد با ئمغايرتي با اسناد باالدستي و قوانين دا

اين حال توجه به چند نكته به لحاظ تخصصي اهميت 

 دارد:

قانون افزايش  (18)موجب ماده هپيش از اين ب .1

ي و منابع طبيعي صدا و سيما وري بخش كشاورزبهره

سيس أتعبارت  :حذف جزء

 حذف شود. شبکه مستقل
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 بيني وهاي سنواتي پيشاندازي شبكه مذكور در بودجههاي راههزينه -تبصره

 گيرد.در اختيار صدا و سيما قرار مي

خود گروهي به نام گروه هاي مكلف بود در شبكه

به دليل عدم  اندازي كند ولي عمالًشاورزي راهك

ها اين مهم محقق اندازي اين گروهبيني اعتبار راهپيش

 .نشد

اختصاص يك شبكه تخصصي به اين موضوع اگرچه  .2

ما با يت موضوع است ادر ظاهر به معناي توجه و اهم

 كه رسانه اقتضائات خود را دارد وتوجه به اين

اقد فكشاورزي در ذات خود موضوعات مرتبط با 

الزم براي جذب مخاطب است ايجاد يك هاي جذابيت

شبكه اختصاصي براي اين موضوع از طريق تزريق 

به معناي تشكيل  منابع مالي در بودجه عمومي صرفاً

جايي كه آن اي بدون مخاطب خواهد بود و ازشبكه

، بود و نبودش يكسان است شبكه بدون مخاطب اساساً

هاي هزينهافزايش تشكيل آن به معناي اتالف منابع و 

 كشور است.

هاي در نتيجه بهترين سازوكار همان تشكيل گروه

موجود است كه درباره آن نيز هاي كشاورزي در شبكه

 مين اعتبارأمي وجود دارد و در صورت تئقانون دا

 واند مححق شود.تمي
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گذاري در بخش هاي حمايت از توسعه سرمايهسياستگذاري، نظارت بر صندوق (م

نظارت  كشاورزي ازجمله تعيين گستره فعاليت، استانداردسازي رويه مورد عمل،

بر حسن اجراي مصوبات قانوني، توانمندسازي، حسابرسي، بازرسي و انحالل 

ركت مادرتخصصي ها، از وظايف شاي مديران صندوقها، صالحيت حرفهصندوق

 گذاري در بخش كشاورزي است.حمايت از توسعه سرمايه

ماه توسط وزارت جهادكشاورزي  6اين بند ظرف مدت اجرايي  نامهينيآ -تبصره

 رسد.وزيران مي تئهي تهيه و به تصويب

هاي براي ايرادات سازمان كنندهاين بند برطرف

هاي حمايت خصوص نحوه فعاليت صندوقنظارتي در

 گذاري در بخش كشاورزي استاز توسعه سرمايه

 موافق

گذاري در بخش كشاورزي، دولت بخشي منظور تجهيز منابع براي سرمايهبه (ن

عنوان )ملي و استاني( به ذيربطاجرايي هاي دستگاه از منابع خود را از طريق

هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق

ها به هزينه هاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوقدر اختيار صندوق

 شود.قطعي منظور مي

اين بند نيز تنفيذي از برنامه پنجم توسعه است و 

هاي امكان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق

هاي دستگاه حمايت از توسعه بخش كشاورزي توسط

 كند.مي اجرايي را فراهم

 موافق

هاي كشور از تسهيالت اعطايي كليه بانك (%25) درصد  حداقل بيست و پنج (س

افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با استانداردهاي )به بخش كشاورزي و 

اي در دهنده حداقل الزامات سرمايهالمللي اختصاص يابد به نحوي كه پوششبين

اعتبار، نرخ تسهيالت  . درصورتي كه شوراي پول و(پايان هر دوره مالي باشد

هاي اقتصادي اعمال ساير بخش بخش كشاورزي را متفاوت از نرخ تسهيالت در

پذير مشابه اين حكم در قانون رفع موانع توليد رقابتـ 

مبني بر اعطاي تسهيالت  1( 47)ماده  1394مصوب 

ي حداقل معادل سهم اين ورزبانكي به بخش كشا

بخش از توليد ناخالص داخلي وجود دارد و نيازي به 

 تصويب حكم قانوني جديد نيست.

پيشنهاد رفع ابهام و بازگشت 

به كميسيون براي تطبيق با 

 (22ماده )

 

 

                                                 

انه، به بخش يسال يناخالص مل ديتول يآمار رسم نياساس آخردر اقتصاد كشور، بر يخود را حداقل معادل سهم بخش كشاورز يياعطا التياز تسه يموظفند سهم يرتخصصيعامل غ يهابانك هيكل 1394پذير مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت -(47)ماده  .1

 كيماده را به تفك نيگزارش عملكرد ا رانيا ياسالم يجمهور ياقدام را ابالغ كنند و بانك مركز نيالعمل اقانون دستور نيا بيمكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصو رانيا ياسالم يجمهور يپول و اعتبار و بانك مركز يشورا اختصاص دهند. يكشاورز

 .دينمايارائه م ياسالم يمجلس شورا يعيآب و منابع طب ،يكشاورز ونيسيماهه به كم 6صورت ها بهبانك
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43 

 

 

ساله محاسبه و در قوانين التفاوت نرخ سود تسهيالت كشاورزي را همهنمايد مابه

 بودجه سنواتي كل كشور لحاظ نمايد.

عنوان افزايش تواند بهنمي« تسهيالت اعطايي»ـ 

بنابراين بايد در ماده سرمايه بانك محسوب شود، 

 اشتباه نوشته شده است.( تعيين تكليف شود 22)

 

ارت در لوايح دولت مكلف است نسبت به ايجاد رديف مستقل پرداخت خس( ع

بيني اعتبار به صورت صددرصد تخصيص يافته در طول بودجه سنواتي و پيش

گذاران محصوالت كشاورزي و دامي خسارت به بيمهبرنامه جهت پرداخت 

 صندوق بيمه كشاورزي اقدام نمايد.

ماده واحده قانون بيمه « 6»در راستاي تبصره 

( و 32و مواد ) 1362محصوالت كشاورزي مصوب 

( اساسنامه كنوني صندوق بيمه كشاورزي و 33)

( قانون رفع موانع توليد 49همچنين برابر مفاد ماده )

 ويژه تبصره ذيل آننظام مالي كشور و به يو ارتقا

 است.

 موافق

44 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش،  -(44)ماده 

نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، 

با هاي فرآوردهنقل وحمل بندي، توزيع،آوري، نگهداري، بستهآوري، جمععمل

د به پرداخت خسارت متعهدامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند،  أمنش

كنندگان در اثر اقالم غيربهداشتي يا ناسالم فوق در صورت تخطي وارده به مصرف

از اجراي ضوابط ومقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور و عدم 

ولين فني بهداشتي ئباشند. همچنين مسمي كارگيري مسئول فني بهداشتيهب

 وليت تضامني در اين خصوص هستند.ئداراي مس

نامه اجرايي اين ماده به جهاد كشاورزي)سازمان دامپزشكي كشور( يينآ -تبصره

 رسد.مي ت وزيرانئو سازمان تهيه و به تصويب هي

 

ها اين بند در راستاي امنيت غذايي و رعايت شاخص 

 ضروري است. محصوالت دامي سالمت
 موافق



 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

51 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -)موافق

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

 آب - 8بخش 

هاي آبي، رهاسازي حقآبهمنظور مقابله با بحران كمدولت مكلف است به

محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش زيست

وري و جبران هاي زيرزميني و ارتقاي بهرهبخشي به سفرهكشاورزي، تعادل

ميليارد مترمكعب در سال پاياني برنامه، اقدامات زير  ميزان يازدهترازنامه آب، به

 عمل آورد:را به

براي مشخص بودن ميزان دقيق و صحيح 

بخشي منابع آب زيرزميني بايد پس از عبارت تعادل

نيز اضافه « در سال»يازده ميليارد مترمكعب عبارت 

 گردد تا تعبير اشتباه نشود.

 موافق

 

وري در توليد محصوالت سطح و افزايش بهرهملكرد در واحد افزايش ع (الف

با  قامكشاورزي با اولويت محصوالت داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي باال و ار

نياز آبي كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي و رعايت الگوي كشت مناسب 

 با منطقه

ايجاد مزيت نسبي از طريق كاهش قيمت تمام شده 

پذيري براي افزايش رقابت يورناشي از افزايش بهره

ويژه در بازار صادراتي محصوالت هدر بازار داخلي و ب

 كشاورزي ضروري است.

 موافق

 

45 

اي و سازه) اجراي عمليات آب و خاك هاي آبياري نوين،توسعه روش (ب

 هاي سطوح آبگير حداقل به ميزانبندها و سيستماي(، توسعه آبغيرسازه

 سال( هكتار در 600.000)

 پنجهاي آبياري نوين حداقل هشتادوشهاي توسعه روبراي هزينه -تبصره

 شود.عنوان كمك بالعوض توسط دولت تأمين و پرداخت ميبه (%85) درصد

موارد موجود در اين بند به  «الف»با توجه به بند 

شرط عدم توسعه سطح زير كشت و بهبود شرايط 

 باشد.موجود مي

يين آب در بخش كشاورزي و وري پابا توجه به بهره

طور مطمئن، اين امر يكي از نياز به تأمين اعتبارات به

 هاي آبياري نوين است.الزامات تحقق توسعه روش

 موافق

 

 

 ميزان)ماده آلي( خاك به اصالح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (پ

 پانصد هزار هكتارساليانه 

تواند به مي و اين بند مرتبط با بخش كشاورزي است

بهبود  منتقل شود. نتيجه اجراي اين بند، (43)ماده 

ساختمان و حاصلخيزي خاك و همچنين بهبود 

 وري است.فوذپذيري و افزايش بهرهن

 موافق
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45 

ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترل شده حمايت از توسعه گلخانه (ت

 هاي نامتعارف و مديريت آب مجازيها، مديريت آبو بازچرخاني پساب

وري، ممنوعيت كشت محصوالت با جهت ارتقاي بهره

قابليت كشت در گلخانه در سطحي كه گلخانه ايجاد 

 شده باشد ضروري است و بايد تصريح گرد.

 بازگشت به متن اليحه:

هاي الزم براي ه حمايتئارا

ها و انتقال كشت توسعه گلخانه

محصوالتي كه قابليت انتقال از 

و فضاي باز به گلخانه را دارند 

 ها،همچنين بازچرخاني پساب

هاي نامتعارف و مديريت آب

  مديريت آب مجازي

اعمال محدوديت و يا ـ  تبصره

ممنوعيت كشت اين محصوالت 

حسب مورد با توجه به 

  ايهاي ايجاد شده گلخانهظرفيت

 

 يطراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصوالت راهبردي و ارتقا (ث

هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و چارچوب سياست وري آب دربهره

هاي مناسب قالب بودجه سنواتي و اعمال حمايت و مشوق الزامات مورد نياز در

 فقط در چارچوب الگوي كشت

ممنوعيت كشت خارج از الگوي كشت مصوب يكي از 

هاي مهم اليحه پيشنهادي است كه در نكته

كميسيون تلفيق برنامه حذف گرديده است و اين امر 

وجود هاي توسعه پيشين بهوضعيتي مشابه برنامه

 گردد.آورد. لذا متن اليحه دولت پيشنهاد ميمي

 حه:بازگشت به متن الي

اعمال مديريت جهت جلوگيري 

پرداخت هرگونه يارانه و عدم 

حمايت مالي به محصوالت كه 

برخالف الگوي كشت توليد 

 .دشونمي

نامه اجرايي اين ماده به آيين

پيشنهاد سازمان وزارت جهاد 
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كشاورزي و وزارت نيرو ظرف 

ماده پس از ابالغ اين  6مدت 

قانون به تصويب هيئت وزيران 

 رسد.مي

 
هاي توسعه پيشين نيز وجود داشته اين بند در برنامه وضع موجود درطول برنامه.ساليانه  احيا، مرمت و اليروبي قنوات به ميزان (ج

است و جهت افزايش آبدهي و حفظ منابع آب 

 زيرزميني، اليروبي قنوات الزم است.

 موافق

 
هزارتن ماهي در قفس تا پايان ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش دويست (چ

هاي شيالتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور برنامه و توسعه فعاليت

 با اولويت سواحل مكران و سواحل اروند

هاي دريا و عدم استفاده از جهت استفاده از ظرفيت

رش ماهي اين بند هاي تجديدپذير براي مقاصد پروآب

 ارائه شده است.

 موافق

45 

ها و ساير هاي بسته به ويژه خزر، تاالببرداشت و انتقال آب از درياچه (ح

اي داخلي جديد پس از هاي حساس كشور و انتقال آب بين حوضهگاهزيست

محيطي و اعمال و حقآبه زيست أمحيطي، تأمين نيازهاي مبدارزيابي اثرات زيست

وري فقط براي تأمين آب شرب در هاي مديريتي منابع آب و افزايش بهرهروش

 شرايط بحران دائمي و با هدف مديريت جامع منابع آب كشور. 

وجود آمده ناشي از انتقال آب بين با توجه به مشكالت به

اي در كشور )مصاديق: انتقال آب از خوزستان به حوضه

سازي و طرح شيرينآباد اصفهان و يزد و انتقال آب بهشت

و انتقال آب درياي خزر به سمنان( لزوم ارائه و تعيين 

 تكليف موضوع، ذكر بند مذكور ضروري است.

 موافق

 

تواند به مي و اين بند مرتبط با بخش كشاورزي است هاي فرسوده كشور هاي فني و اعتباري براي نوسازي باغارائه كمك (خ

هاي منتقل شود هر چند نوسازي باغ (43)ماده 

وري در ضمن افزايش توليد، عملكرد و بهرهفرسوده 

ثر ؤوري آب در اين اراضي نيز مبهبود راندمان و بهره

  است.

 موافق
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المنفعه كرد نه هاي بدون پروانه را بايد مسلوبچاه برداري.هاي داراي پروانه بهرههاي كشاورزي با اولويت چاهدار كردن چاهبرق (د

اي به دار نمود و امتياز اضافهها را برقاينكه اين چاه

هاي آنها داد. به نوعي رسميت بخشيدن به چاه

 غيرمجاز و مخالف قوانين دائمي در اين حوزه است.

  حذف جزء:

« هايچاه با اولويت»عبارت 

 .حذف شود

 

 
هاي فسيلي جويي در مصرف سوختمنابع مورد نياز آن از محل صرفه -تبصره

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ( قانون رفع موانع توليد رقابت12موضوع ماده)

 گردد.تأمين مي 1/2/1394مصوب 

ها دار كردن چاهسبب اجرايي شدن بند برق اين اقدام

د ( قانون رفع موانع تولي12از يكسو و اجراي ماده)

 شود.مي پذير و ارتقاي نظام مالي كشوررقابت

 موافق

45 

نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيالت از وجوه اداره شده با  (ذ

 برداري تا پايان برنامه. هاي داراي پروانه بهرهاولويت چاه

 هزينه كنتور بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. - تبصره

هاي مجاز پايش برداشتنصب كنتور هوشمند جهت 

از منابع آب زيرزميني با توجه به بحران آنها الزم 

است. عالوه بر اين امر بايد اعتبارات مورد نياز نيز 

 بيني گردد اما وجود عبارت با اولويت سببپيش

شود لذا مي مجازهاي غيرتسري اين قانون به چاه

 . حذف جزء ضروري است.

با  »عبارت  حذف جزء:

 حذف گردد.« اولويت

 

 

استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه  (ر

 آبريز محل استقرار سد 

با عنايت به مباني مديريت منابع آب در چارچوب 

هاي آبريز و الزام به تأمين آب شرب مناطق حوضه

ها، الزم است مختلف كشور و همچنين تأمين حقابه

شرب مناطق محل استقرار سد نسبت به تا تأمين آب 

 ساير مصارف دور از آن اولويت داشته باشد.

 موافق

 
گذاري صندوق توسعه ملي به سپردهساليانه  ورودي (%10) درصد اختصاص ده (ز

ارزي نزد بانكهاي عامل در قبال دريافت خط اعتباري ريالي از بانكهاي مذكور و 

وارد ذكر شده گذاري در مأمين منابع براي سرمايهت

دوق توسعه ملي ضروري است از محل صن در اين بند
 موافق
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هيالت به متقاضيان غيردولتي مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تس

زيست  گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيطسرمايه

 «4-10» مطابق بند طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك و منابع

 هاي كلي سياست

هاي سياست «4-10» كه اين اقدام در بندضمن اين

درصد  20كلي برنامه ششم نيز ابالغ شده و ميزان آن 

تعيين شده و اين بند در صدد مشخص كردن سهم 

توجه  لكن بايدبخش كشاورزي از منابع مذكور است. 

مصارف مندرج در  «8»داشت كه براساس بند 

)ذكر شده در قانون  توسعه ملياساسنامه صندوق 

در چارچوب ضوابط و » احکام دائمي( عبارت 

داد ايط اعطاي تسهيالت مندرج در قرارشر

هاي عامل و پذيرش خطر صندوق بانك عامليت

به متن  «ناشي از نوسانات نرخ توسط صندوق

  اضافه گردد. مصوبه

 

 

 

 

 

45 
سدهاي احداثي ها از آب ها و قناتچشمهها، أمين حقابه كشاورزان از رودخانهت (ژ

 هاها و چشمهها، قناتبر روي اين رودخانه

ها و آب مورد نياز در راستاي تأمين مطمئن حقابه

مند، بند مذكور ذكر بخش كشاورزي به صورت نظام

 شده است.

 فقموا

46 

وري برداري آب آشاميدني و بهرهولت مكلف است با اصالح نظام بهرهد (الف

 30درصد ارتقا دهد و نيز حداقل  30استحصال و مصرف آن را حداقل معادل 

آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور از طريق شيرين كردن آب دريا تا  درصد

 پايان برنامه تامين نمايد.

طراحي  درصد 70تا پايان برنامه حداقل معادل  وزارت نيرو موظف است -تبصره 

هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي كنو ساخت آب شيرين

تأمين مطمئن و پايدار آب از وظايف مهم دولت است. 

در اين راستا و با توجه به وجود بحران آب و وقوع 

ها و كاهش سرانه آب تجديدپذير، بايد خشكسالي

قرار  مد نظردستيابي به منابع آب جديد و نامتعارف 

گيرد. با وجود سواحل گسترده در جنوب كشور و با 

 موافق
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كن از طريق انتقال عمان را از طريق مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين

هاي ها و شركت. جهاد دانشگاهي، دانشگاهأمين نمايدفناوري به داخل ت

 هده گيرند.توانند مديريت انتقال فناوري را برعمي بنياندانش

اي از توان قسمت عمدها ميهكنيرينشاستفاده از آب

 زدايي تأمين نمود.آب اين مناطق را از طريق نمك

46 

آب معدني و درماني در محدوده شهرهايي كه هاي عوارض حاصل از چشمه (ب

هاي همان ها و دهياريظرفيت توسعه گردشگري دارند، در اختيار شهرداري

متناسب با دريافت عوارض كه به پيشنهاد گيرد . منابع حاصله مي منطقه قرار

رسد، با مي ريزي و توسعه استانسالمي شهر به تصويب شوراي برنامهشوراي ا

هاي گردشگري همان ريزي شهرستان صرف زيرساختتصويب كميته برنامه

 شود.منطقه مي

اين بند نيز مغايرتي با اسناد باالدستي مرتبط با حوزه 

شدت نياز  به با توجهگردشگري ندارد و همچنين 

 گردشگري اين امرهاي چنين مناطقي به زيرساخت

 مين نمايدأتواند بخش اندكي از نيازهاي مذكور را تمي

با اين حال نبايد  و از همين جهت اقدام مناسبي است.

منابع مكفي براي عنوان به به منابع حاصل از اين بند

هر چند مناطق  ها نگريسته شود.رساختتوسعه زي

برخوردار از مزاياي اين بند بسيار محدود و شايد 

 مختص شهري مانند سرعين و يا محالت باشد و

اي قرار گيرد ولي تواند مواد فصل توازن منطقهمي

 ثر باشد.ؤتواند ممي در توسعه اين مناطق مطمئناً

 موافق

47 

 %25برنامه حداقل دولت مكلف است با استفاده از سازوكارهاي ذيل تا پايان 

 مشتركين آب شرب در شهرهاي كشور را به شبكه فاضالب متصل نمايد:

 گذاري بخش خصوصي در ازاي واگذاري پساب استحصالي ( استفاده از سرمايهالف

 استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تكميل (ب

 سنواتيهاي آن در بودجهبيني منابع و مصارف فاضالب شهري با پيشهاي طرح

آوري فاضالب در كشور و عدم وجود شبكه جمع

عملكرد نامطلوب آن از يك طرف و همچنين نياز به 

اعتبارات كالن و نياز به مشاركت بخش خصوصي از 

طرف ديگر و در جهت ايجاد انگيزه براي مشاركت 

 بخش خصوصي، الزم است تا اين ماده گنجانده شود.

 موافق
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 محيط زيست – 9بخش 

 اقدامات زير را انجام دهد:  زيستدولت موظف است جهت حفاظت از محيط

هاي كلي محيط زيست و در راستاي سياست لذا -

معظم رهبري، تحقق توسعه مقام ابالغي هاي سياست

پايدار و اقتصاد سبز،حفاظت از تنوع زيستي و به ويژه 

حيات وحش، حفاظت از اراضي كشاورزي و صيانت 

 ،ها، مراتعاز جنگل بهينه برداريبهرهطبيعي، از منابع

هاي و توسعه تعامل با نهادها و سازمان آب و خاك

به با توجه  (48)ماده  بندهاي المللي، تصويببين

 ضروري است . پيشنهادات زير

 

 

 

48 

برداري از چوب جنگل در طول اجراي برنامه ممنوع است. چوب مورد ( بهرهالف

هاي مصنوعي، واردات هاي جايگزين از قبيل توسعه جنگلنياز از طريق روش

 مين خواهد شد.أچوب و خمير چوب ساير راهكارها ت

 ها و ضرورتبا توجه به وضعيت بحراني جنگل

سال  5ها بايد توجه داشت كه اين استراحت جنگل

هاي جنگلداري تواند جهت مطالعه، بازنگري طرحمي

ريزي اصولي و علمي و طراحي مناسب و برنامه

براساس آمايش سرزمين و ارزيابي توان اكولوژيك، 

ها فرصت مناسبي براي مديريت بهينه آينده جنگل

 باشد.

 موافق

 

 

 

 

 

 

 

ها و ( براي سياستSEA) زيستنظارت بر ارزيابي راهبردي محيط (ب

 ها و( براي پروژهEIA) محيطياي و ارزيابي اثرات زيستهاي توسعهبرنامه

خصوصي و تعاوني، هاي اجرايي و بخشهاي دستگاه بزرگ كليههاي طرح

تجاري و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد 

 زيست.ها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيطصنعتي براساس شاخص

سازمان حفاظت  توسط نامه اجراييياز به تدوين آيينن

 .محيط زيست است

و  اليحه اصليماده  البته پيشنهاد اصلي بازگشت به 

 ي است.ئجز برخي اصالحات
 

بازگشت به اليحه با 

 : شرح زيرحاتي بهاصال

 راهبردي محيط زيستارزيابي 

(SEA و ارزيابي )زيست  آثار

ها، ( سياستEIA) محيطي
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48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزرگ تماميهاي و طرحبرنامه 

هاي اجرايي و بخشهاي دستگاه

خصوصي و تعاوني، نهادهاي 

براساس  عمومي غيردولتي

ها، ضوابط و معيارهاي شاخص

پايداري محيط زيست الزامي 

صورت به است. در غير اين

( 690) در مادهمجازات مقرر 

قانون مجازات اسالمي محكوم 

 شوند.مي

نامه اجرايي اين آيينـ تبصره 

خصوص تعيين بند در

هاي شناسايي طرحهاي شاخص

بزرگ، نحوه اعمال، سازوكارهاي 

هاي نظارت و پايش بر شاخص

هاي پايداري، الزامات شاخص

پايداري محيط زيست، وظايف و 

ي اجرايي براهاي دستگاه الزامات

شده به  يادهاي پيشبرد شاخص

پيشنهاد سازمان محيط زيست و 
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هاي دستگاه با همكاري ساير

ماه پس از  6اجرايي ذيربط، 

ت وزيران ئتصويب قانون در هي

 به تصويب خواهد رسيد.

 

هاي برداري مناسب از تاالباجراي برنامه عمل حفاظت، احيا، مديريت و بهره (ج

هاي ثبت ويژه تاالبهو جوامع محلي باجرايي هاي دستگاه كشور با مشاركت ساير

( 20%درصد)شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان برنامه، حداقل بيست

هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احيا و ضمن حفظ و تثبيت در روند تاالب

 بهبود قرار گيرند. 

هديد ت و در معرض بحراني هايتعريف تاالبهر چند  

 در اين بند تعريف نشده است اما اين اقدام كشور

هاي در معرض خشك شدن را وضعيت تاالب تواندمي

 بهبود بخشد.

  موافق 

48 

گيري زيست با رويكرد بهرهمحيطهاي حفاظتتهيه و تدوين و اجراي برنامه (د

يار از جمله: ستهاي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي زياز ظرفيت

هاي حفاظت از نهاد و جوامع محلي در اجراي برنامههاي مردمسازمان

 زيست.محيط

كلي بخش محيط هاي اين بند در راستاي سياست

 «15» و «14»، «11»، «1»زيست و بندهاي 

 باشدمي معظم رهبريمقام ابالغي هاي سياست

 موافق

 
المللي دولت تعهدات بيني مين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراأت (هـ

 زيست در قالب بودجه سنواتي. جمهوري اسالمي ايران در حوزه محيط

كلي بخش محيط هاي تاين بند در راستاي سياس

معظم مقام ابالغي هاي سياست «15» زيست و بند

 باشدمي رهبري

 موافق

 

المللي هاي بينمين سهم دولت جمهوري اسالمي ايران در پروژهأت (و

منظور ها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي بهزيستي مشترك با دولتمحيط

المللي داوطلبانه و هاي بينگذاريها و سرمايهتشويق و حمايت از جلب كمك

 هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. كمك به تأمين هزينه

كلي بخش محيط هاي اين بند در راستاي سياست

معظم مقام غي ابالهاي سياست «15»زيست و بند 

 باشدمي رهبري

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادات

حذف –حذف كل  -)موافق

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

ويژه در سواحل درياها، هجامع مديريت پسماند بهاي طرح نظارت بر اجراي (ز

 حداقل بيستساليانه  ها و مديريتهاي حاشيه تاالبها و دشتها، جنگلرودخانه

 هاي مناسب از حجم پسماندهاي موجود با روش (%20)درصد 

زيست موظف است در محدوده و حريم شهرها، سازمان حفاظت محيط -تبصره

 ها در اين خصوص نظارت كند.ها و دهياريبر اقدامات شهرداري

كلي بخش محيط هاي اين بند در راستاي سياست

معظم مقام ابالغي هاي سياست «8»زيست و بند 

 باشدمي رهبري

 موافق

48 
تحت مديريت  طراحي و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه (ح

زيست با همكاري ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيطسازمان جنگل

 و انتظامي ي، نظامي)در زمان صلح(يهاي اجرادستگاه

كلي بخش محيط هاي اين بند در راستاي سياست

معظم مقام ابالغي هاي سياست «6»زيست و بند 

 .باشدمي رهبري

 موافق

 

آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضالب اجراي تأسيسات جمع (ط

هاي صنعتي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و ساير واحدهايي كه در شهرك

 نمايند.فاضالب با آاليندگي بيش از حدمجاز از استانداردهاي ملي توليد مي

گذاران بخش خصوصي نسبت دولت مجاز است ازطريق تشويق سرمايه -تبصره

به اجراي سياست جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضالب در 

صنعتي، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضالب با آاليندگي -واحدهاي توليدي

 كنند، اقدام نمايدمي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي را توليد

( به لحاظ تداخل با قانون عبارت )از استاندارد ملي

ملي و ايراد فني عبارت مذكور براي حد  استاندارد

 .د استاليندگي داراي ايراآمجاز 
 

 پيشنهاد حذف

 
بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي هشتصد و پانزده هزارهكتار ها درسطحسازي جنگلتوسعه و غني ،احيا (ي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «6»بند 

 .باشدمي
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه
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حذف –حذف كل  -)موافق

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 
حداقل درسطح  و آبخوان و حفاظت از خاك عمليات آبخيزدارياجراي  (س

 ميليون هكتار ده

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «1»بند 

 .باشدمي

 

 
بحراني حداقل درسطح يك ميليون و يكصد هاي زدايي وكنترل كانونبيابان (ع

 و چهل هزار هكتار

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «7»بند 

 .باشدمي

 

48 

يعي و اراضي كشاورزي حداقل طب)كاداستر( منابعيحدنگار يهانقشهتهيه  (ف

 درسطح يكصد و سي و دو ميليون هكتار

هاي كلي محيط زيست و راستاي سياست در لذا

معظم رهبري ، تحقق توسعه مقام ابالغي هاي سياست

پايدار و اقتصاد سبز،حفاظت از تنوع زيستي و به ويژه 

 حيات وحش، حفاظت از اراضي كشاورزي و صيانت از

 .آنهاست

 

 

مراتع و اراضي ملي  ها،حفاظت از جنگل( %100) پوشش صددرصد ارتقاي (ص

جوامع محلي انجام پذيرد مشاركت  محيطي باو مناطق چهارگانه زيست دولتيو 

منظور پايداري جنگلها و همچنين ها و مراتع كشور بهو ضريب حفاظت از جنگل

 ( ارتقاء.10درصد حداقل ده درصد )ساليانه  بخشي دام و مرتعتعادل

 

( وجود خارجي عبارت )مناطق چهارگانه «ص»در بند 

مناطق )  د مفهوم است عبارت صحيحندارد و فاق

قانون حفاظت و بهسازي محيط  (16)موضوع ماده 

، پارك منطقه است. تاالب 5باشد كه شامل مي زيست

، مناطق ملي، اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش

 .حفاظت شده

 حذف

 
 ( قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي كشور54) رفع تداخل موضوع ماده (ق

( در كليه موارد، از جمله اراضي %10) حداقل ده درصدساليانه  1/2/1394مصوب 

 .كه در خصوص آنها حكم قضايي صادر شده است

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «1»بند 

 باشدمي

 موافق
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اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه،  (ر

ط يها و وساتجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان

 و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اجرايي هاي دستگاه نقليه، در كليه

سازمان حفاظت محيط نامه اين بند به پيشنهاد وزارت نيرو و ينيآ -تبصره

 رسد. ت وزيران ميئزيست به تصويب هي

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «8»بند 

 باشد.مي

 موافق

 
هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي به ميزان حداقل نه رويشگاه احياي (ش

حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير ميليون و ششصد هزار هكتار و افزايش 

 هكتار برسد 250000نحوي كه در پايان برنامه به كشت گياهان دارويي به

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «8»بند 

 باشدمي

 موافق

48 
ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها را حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه  (ت

 ثر آن از سال دوم برنامهؤو اجراي عملي و م

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «7»بند 

 باشدمي

 موافق

 
( %10) اعتبار الزم، ساليانه ده درصدبيني عطاي تسهيالت و پيشتمهيد و ا (ث

 هاي برقيبنزيني از رده خارج و جايگزين موتورسيكلتهاي از موتورسيكلت

 بخش محيط زيست و كليهاي سياست در راستاي

معظم  مقامابالغي هاي سياست «8»و « 13»بند 

 باشدمي رهبري

 موافق

 
دولت موظف است با همكاري بخش خصوصي در طي برنامه براي شهرهاي  (ذ

 مختلف سرمايه ارزي الزم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي را فراهم نمايد

بخش محيط زيست و  كليهاي سياست در راستاي

 معظم رهبري مقامابالغي هاي سياست «8»بند 

 باشد.مي

 موافق
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