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 مقدمه
و تنقـيح قـوانين مربـوط بـه هزينـه ارائـه) 1387مصوب(افزوده قانون ماليات بر ارزش)48(طرح اصالح ماده با هدف تجميـع

و در راستاي اجرايي كردن برخي از اهداف مصرح در سند چشـم  و خارجي كشور انـداز خدمات به مسافرين پروازهاي داخلي

و تأسيسـات ايمني، رعايت استانداردهاي بينيبراي ارتقا))161(ماده(و قانون برنامه پنجم توسعه المللـي در بخـش تجهيـزات

.فرودگاهي ارائه شده است

و عليرغم تورم16طراحان اين طرح معتقدند كه در و افزايش قيمت سال گذشته هـاي اقتصـاد، ها در كليه بخـش هاي ساليانه

و منابع دريافت و)87(مادهي موضوع هيچ تغييري در مبالغ صـرف آن در مـواردمقانون وصـول برخـي از درآمـدهاي دولـت

ـ هاي كشور بـه از طرف شركت مادرتخصصي فرودگاه) 1373مصوب سال(معين  عنـوان شـركت دولتـي بـا سـاختار درآمـد

ط رقابتي با توجـه بـه ضرورت توجه به خدمات قابل ارائه به مسافران خارجي در شراي همچنين. اي صورت نگرفته است هزينه

و محيط رقابتي فرودگاه هاي بين كيفيت خدمات ارائه شده در فرودگاه هـاي كشـورهاي آسـياي جنـوب غربـي، ضـرورت المللي

هـاي جـاري بـا اجـراي ايمني پروازها، افـزايش هزينـه حفظها، الزام هاي مستقر در فرودگاه هاي مربوط به دستگاه تأمين هزينه

و يارانهقانون هدفمند كردن  ضروري بودن تصويب ايـن طـرح بـه آن بيان از جمله موضوعاتي هستند كه طراحان طرح در ... ها

.اند اشاره داشته

قـانون)48(در قالب اصـالح مـاده13901قانون بودجه سال»62«اين طرح در واقع به نوعي خواستار دائمي كردن حكم بند

موضـوع(هـاي كشـور عوارض دريافتي شـركت فرودگـاه 1390قانون بودجه سال»62«در بند.افزوده است ماليات بر ارزش

عالوه بر ايـن در ايـن مـاده. افزايش يافته است%)5(به پنج درصد%)2(از دو درصد2)قانون ماليات بر ارزش افزوده)48(ماده 

نون وصول برخي از درآمدهاي دولـتقا)87(ماده درصد آن طبق80كه(عوارض دريافتي از هر مسافر عازم خارج از كشور 

وپنجـاه بـه دويسـت) ريـال 70,000(از هفتاد هزار ريال3)به سازمان هواپيمايي كشور تعلق داشتهو صرف آن در موارد معين

.استهاي كشور اختصاص يافتهو به شركت فرودگاهافزايش يافته) ريال 250,000(هزار ريال 

و تجهيز فرودگاهبه»62«بند.1 و بهسازي و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده منظور نگهداري از قانون ماليات بر ارزش)48(هاي كوچك افزوده

و مصرف آن در موارد معين)87(ماده» الف«و عوارض موضوع بند%)5(به پنج درصد%)2(دو درصد  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

مي) ريال 250,000(پنجاه هزارو به دويست) ريال 70,000(از هفتاد هزار 28/12/1373مصوب  منابع حاصله در اختيار شركت. يابد افزايش

م فرودگاه .قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد)55(گيرد تا در چارچوب مادهيهاي كشور قرار

و توسعه زيربناها در فرودگاه منظور تأمين هزينه اجراي برنامهبهـ)48(ماده.2 و امنيت پرواز و هاي نگهداري، بهسازي و نيز استفاده از تجهيزات ها

و سيستم و هوانوردي مي امنيتي، به شركت فرودگاه هاي جديد فرودگاهي دو شود با تصويب شوراي هاي كشور اجازه داده عالي هواپيمايي كشوري

.قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند%)2(درصد 

هـ)87(ماده.3 ) ريال 70,000(فتاد هزار سازمان هواپيمايي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ

و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد ساله به همين رآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همهد%)80(معادل هشتاد درصد. دريافت

و بودجه در اختيار سازما منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي ن هواپيمايي كشوري قرار شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه

:خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد

شص) الف و تجهيز فرودگاه بين%)60(درصدتمعادل ،)ره(المللي امام خميني جهت مطالعه، اجرا

.هاي عملياتي جهت تجهيز فرودگاه%)20(معادل بيست درصد)ب
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كه همان را» هـاي كشـور شركت مادرتخصصي فرودگـاه«افزوده تالش دارد كه منابع درآمدي قانون ماليات بر ارزش)48(طرح اصالح ماده اشاره شد طور

و تقويت كند :توجه به برخي نكات در اين خصوص ضروري است.تثبيت

در ايـن شـركت 1389نفـر در سـال 5435كشور اسـت كـهدر) المللي فرودگاه بين8(فرودگاه54هاي كشور داراي شركت مادرتخصصي فرودگاه●

مي. اند مشغول به كار بوده ده بـودن ايـن تاكنون رشد ماليمي داشته است اما نكته مهم زيان 1386دهد كه درآمدهاي شركت از سال بودجه اين شركت نشان

. تاكنون است 1387شركت از سال 

 280520بندي به شماره طبقه هاي كشور جدول بودجه شركت مادرتخصصي فرودگاه

)زيان(سود هزينه درآمد سال

 748 1،760 2،508 1386عملكرد

)83( 2،005 2،832 1387عملكرد

0 3،500 3،500 1388مصوب

0 3،696 3،696 1389مصوب

0 3،917 3،917 1390مصوب

و:خذĤم و نظارت راهبرديت برنامههاي دولتي، معاون گزارش عملكرد مالي شركتقانون بودجه كل كشور .هاي مختلف در سال ريزي

و مصرف آن در موارد معين مصوب قانون)78(و)63(،)62(مواد طبق● سـه نـوع درآمـد بـراي سـازمان 1383وصول برخي از درآمدهاي دولت

موهواپيمايي كشوري معرفي شده بود كه بايد به حساب درآمد  و پس از مبادله ميعمومي كشور واريز رسيد، عالوه بـر افقتنامه توسط سازمان به مصرف

قانون ماليات بر ارزش افزوده بـراي ايـن)48(هاي كشور تبديل شده است يك درآمد نيز طبق ماده با گذشت زمان به درآمد شركت فرودگاهكه اين درآمدها 

چسابقه. شركت تصويب شده است :هار درآمد به شرح زير استاين

و اراضي فرودگاهدرآمد حاصل.1 قـانون)55(قانون وصول برخي از درآمـدهاي دولـت كـه بـا تصـويب مـاده)62(ها موضوع ماده از اجاره اماكن

شد تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به درآمد شركت فرودگاه .هاي مالي كشور تبديل

و هواپيماهاي عبوري موضوع ماده.2 و)63(درآمد حاصل از مسافران قـانون تنظـيم)55(صول برخي از درآمدهاي دولت كه با تصويب مـاده قانون

شد بخشي از مقررات مالي دولت به درآمد شركت فرودگاه .هاي كشور تبديل

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت كـه بـا تصـويب)87(درصد از درآمد حاصل از عوارض مسافران عازم خارج از كشور موضوع ماده3.80

شد كل كشور به درآمد شركت فرودگاه 1390قانون بودجه»62«بند  .هاي كشور تبديل

از.4 كـل 1390قانون بودجـه»62«قانون ماليات بر ارزش افزوده كه طبق بند)48(درصد از بهاي بليط مسافران داخلي موضوع ماده2درآمد حاصل

.درصد افزايش يافته است5كشور به 

ميروند تغيير قواعد اين در و مجلس شوراي اسالمي بـر هاي اخير با تبديل دهد كه طي سال آمدها نشان درآمد عمومي به درآمد شركت، نظارت دولت

و اگر بخواهد بـراي سـال. كرد اين درآمدها كاهش يافته است هزينه هـاي پـس از سـال نكته ديگر اين است تاكنون اين تبديل براساس اليحه دولت بوده است

حا 1390 به درآمد شركت تبديل شود مغـايرت بـا اصـل هفتـادوپنجم طبق طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس صل از عوارض مسافران خارج از كشور درآمد

.آورد قانون اساسي پيش مي

ه نامـه شـمارو تصـويب قـانون اساسـي وچهارم چهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست)2(هاي كشور طبق ماده شركت مادرتخصصي فرودگاه●

مي)2(هاي گروه جزو شركتدولت 7/6/1388ك مورخ- 43181ت/115320 . درصد سهام آن به بخش خصوصـي واگـذار شـود80شود كه بايد محسوب

قـانون اساسـي ذكـر وچهارم چهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست)2(هاي گروه سه موضوع ماده نام اين شركت در فهرست شركت قابل ذكر است كه

ب هيئـت 24/5/1388–ك 43081ت/104460تصـويبنامه شـماره»2«همچنين اين شركت در بنـد. ذكر شده است» سازمان هواپيمايي كشوري«لكه نام نشده

. اي شناخته نشده است اند به عنوان سازمان توسعه اي معرفي شده هاي توسعه وزيران كه در آن سازمان

و هر فرودگ54● و در همه زمانلذا، اين.ستااه داراي شرايط خاص خود فرودگاه در كشور وجود دارد و كه قيمت خدمات آن براي همه مسافران هـا

و اصل انصاف سازگار نيست مكان ) 161(مـاده»ب«طـور كـه در بنـد بنابراين اين شـيوه قيمتگـذاري همـان. ها با نرخ يكسان تعيين شود با قواعد اقتصادي

.، بايد اصالح شودقانون برنامه پنجم توسعه آمده است

و بهره● مي ها، دو وظيفه اصلي شركت مادرتخصصي فرودگاه برداري فرودگاه ساخت دو هاي كشور است كه شواهد موجود نشان دهد كه در انجـام ايـن

مي. وظيفه مشكالت زيادي وجود دارد الت بيشتر ناشي از عوامل ديگري از رسد اين مشكالت چندان ناشي از كمبود بودجه اين شركت نباشد بلكه اين مشك به نظر
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و بهره نقش نمايندگان شهرهاي مختلف براي ساخت فرودگاه:موارد زير است جمله در برداري فرودگاه هايي كه توجيه اقتصادي ندارند، تمركز ساخت هاي كشور

و ناكآهاي كشور كه با توجه به ابعاد بزرگ آن از ناكار فرودگاه» دولتي شركت«اختيار  مي ارآمدييي ويهاي مـدير برد، عدم استفاده از ظرفيت هاي زيادي رنج تي

و بخش اقتصادي موجود در كشور مانند شهرداري و ارائه خدمات جانبي در فرودگاه برداري از فرودگاه خصوصي براي بهره ها هاي روشاز ها، عدم استفاده ها

و خصوصي براي ساخت فرودگاه مشاركت بخش و بهرهها، نبو عمومي . ها در كشور برداري از فرودگاهد قواعد حمايتي شفاف براي ساخت

و 1390قانون بودجه سال»62«مستفاد از بند● و بهسـازي و افزايش عـوارض مصـرح در آن، صـرفاً نگهـداري و تصويب اين ماده ، هدف از تدوين

مي»و مناطق محرومهاي كوچك فرودگاه«تجهيز و اولويت آنها در اختصاص بودجه باشد؛ در حالي كـه در طـرح بوده كه اين امر با توجه به نياز اين مناطق

اسـتفاده از آخـرين: ماننـد(پيشنهادي، هر چند به مناطق محروم اشاره شده است، اما مصارف ايـن افـزايش عـوارض، بـه صـورت متعـددي تعريـف شـده 

وتجهيزات نوين فرود مي كه نتيجه اين امر اختصاص بودجه...) گاهي شـود در مـاده، درصـد مشخصـي از ايـن باشد؛ لذا پيشـنهاد مـي اي كمتر به اين مناطق

و فرودگاه«افزايش، جهت  و مشخص شود» هاي كوچك مناطق محروم .تعيين

و فرودگـاهيضرورت ارتقا« به بحث13901قانون برنامه پنجم توسعه مصوب) 161(ماده»د«با وجود تصريح بند● و» هـا ايمني هواپيماها، پروازها

و با لحاظ افزايش قابل توجه ميزان عـوارضو امكـان تخصـيص بودجـه در ايـن راسـتا، در مـاده پيشـن هادي عليرغم اشاره مقدمه توجيهي به اين موضوع،

از«و» امنيـت پـرواز«، بـه مباحـث 1387افـزوده مصـوب ارزشقـانون ماليـات بـر)48(عـالوه در مـاده بـه. اي به اين موضوع نشده اسـت اشاره اسـتفاده

و تصريح شده است؛ در حالي كه در متن پيشنهادي با وجود اهميت موضوع، اشاره» امنيتيهاي سيستم .اي به آن نشده است اشاره

دو افزوده، با توجه به اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش● شـود بـراين اسـاس پيشـنهاد مـي.ره ضـرورتي نـدارد اصالح ايـن قـانون در ايـن

و پس از اتمام دوره اجراي آزمايشي ارائه شوند .اصالحات مورد نظر در هر مورد احصا شده

و پيشنهادهاي سياستي جمع  بندي
و بودجه ارائه● بنـابراين الزم اسـت خـود دولـت. اسـت از وظايف دولتهاي كشور اي كشور مانند درآمدهاي شركت فرودگاه لوايح در زمينه امور اجرايي

.مشمول واگذاري است، اليحه ارائه كندكه هاي كشور براي ساماندهي درآمدهاي مختلف شركت فرودگاه

و يا فراتر از بند قانون ماليات بر ارزش)48(ماده طرح پيشنهادي اصالح اگر● ي قـانون حل مـوقت اصالح گردد راه 1390قانون بودجه»61«افزوده متناسب

و 1390بودجه .مفهومي نخواهد داشتبراي يك شركت غيردولتي هاي كشور اين حكم پس از واگذاري شركت فرودگاهبراي هميشه تثبيت خواهد شد

مي● و اين موضوع كه فرآيند خصوصيمطرح با اصل هفتادوپنجقسمتي از شود با توجه به مغايرت پيشنهاد ل ونقـ سازي امور حمـل قانون اساسي

و همچنين الزامات بند ويژه حمل به بر(قانون برنامه پنجم توسعه) 161(ماده»ب«ونقل هوايي هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد واقعـي«كه داللت

:شود فراهمتا شرايط براي اجراي مراحل زير در آينده، طرح پيشنهاد شده رد شود)خدمات فرودگاهي دارد» نمودن نرخ

چه)الف و هر فرودگاه كشور خود به صورت يك شركت مستقل اداره شود تر شركت مادرتخصصي فرودگاه سريعهر .هاي كشور تفكيك شود

و برنامه واگذاري فرودگاهضروري است وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل در راستاي اجراي سياست)ب هاي كشور بـه بخـش خصوصـي

و اجرا گردد شهرداري .هاي كشور تهيه

و با كمك مالي شفاف دولت انجام گيرد ساخت فرودگاه)ج و عمومي . هاي مورد نياز كشور در آينده با مشاركت بخش خصوصي

و طي برنامه زماني مشخص نرخگذاري براي خدماتها فرودگاهمتنوع دولت خود نرخگذاري براي خدمات)د بـه سـمت فرودگـاهي را بر عهده بگيرد

پ .قط درآمد حاصل از عبور هواپيماها يعني حق مالكيت دولت بر آسمان كشور به درآمد عمومي واريز شودفودرويشآزادسازي

به● ـا ضرورت اختصاص بودجه به اين فرودگاهو هاي مناطق محروم كشور هاي فرودگاه تجهيزاتو زيرساخت،ضرورت توجه به امكانات، تأسيساتبا توجه و ه

ميوسوم قانون اساسيههمچنين رعايت مفاد اصل پنجا .ها اختصاص يابد هاي كشور به اين فرودگاه شود قسمتي مشخص از درآمدهاي شركت فرودگاه پيشنهاد

ـ) 161(از ماده»ج«و»ب«بندهاي.1

ا)ب و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ سازي نرخ خدمات حمل ست تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوعدولت مكلف و مسافر اقدام نمايد ونقل هوايي بار

و هرگونه معافيت در زمينه بهره حمل و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي ن ونقل هوايي، خدمات فرودگاهي و برخاست، خدمات برداري از خدمات اوبري هوايي، فرودگاهي، نشست

و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي نمودن نرخ آنها اقدام كند .پروازي، واگذاري اماكن

ـ و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاه تبصره و نشست .خواهد بود) دولت(ها ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي

و)5(ونقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از جمله مواد پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل رقابتينقل هوايي، ارتقاو امور حملمنظور ساماندهيبه)ج

و تعاوو واگذاري به بخش 6/2/1373قانون اصالح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مصوب)7( و خدماتهاي خصوصي و ني رساني بهينه صنعت هوايي

و مسئوليت و اختيارات اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصالح وظايف، اختيارات و متناسب نمودن وظايف هاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت

و همچنين اصالح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي اير .ان تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايدحاكميتي آن سازمان
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