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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 علي16طراحان اين طرح معتقدند كه در و افزايش قيمت رغم تورم سال گذشته هـاي اقتصـاد، ها در كليه بخش 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

شر. اي صورت نگرفته است هزينه ايط رقابتي با توجـه بـه در ادامه ضرورت توجه به خدمات قابل ارائه به مسافران خارجي در

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

ون يارانهقانون هدفمند كرد ضروري بودن تصويب اين 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 دريـافتي 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 

از)87(مـاده موضـوع(عوارض دريافتي سازمان هواپيمايي كشور از هر مسافر عازم خارج از كشـور  قـانون وصـول برخـي

و صرف آن در موارد معين  250,000(وپنجـاه هـزار ريـال بـه دويسـت) ريـال 70,000(از هفتاد هزار ريـال3)درآمدهاي دولت

.افزايش يافته است) ريال

بهبه»62«بند.1 و و تجهيز فرودگاهمنظور نگهداري و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده سازي 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

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

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

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

.فت كندقيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريا%)2(درصد 

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

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

و بودجه در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي 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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 اظهارنظر كارشناسي

شد همان دا قانون ماليات بر ارزش)48(طرح اصالح ماده طور كه اشاره » هاي كشـور شركت مادرتخصصي فرودگاه«رد كه منابع درآمدي افزوده تالش

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

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

مي. اند مشغول به كار بوده ده تاكنون رشد ماليمـي داشـته اسـت امـا نكتـه مهـم زيـان 1386دهد كه درآمدهاي شركت از سال بودجه اين شركت نشان

. تاكنون است 1387بودن اين شركت از سال

 280520بندي هاي كشور به شماره طبقه 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 راهبردي هاي دولتي، معاونت برنامه گزارش عملكرد مالي شركتقانون بودجه كل كشور .هاي مختلف در سال ريزي

)2(هـاي گـروه قانون اساسي جزو شركت وچهارم چهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست)2(هاي كشور طبق مادهي فرودگاهشركت مادرتخصص●

)2(هاي گروه سه موضوع مـاده زيرا نام اين شركت در فهرست شركت. درصد سهام آن به بخش خصوصي واگذار شود80شود كه بايد محسوب مي

اص قانون اجراي سياست همچنـين ايـن شـركت. ذكر شده است» سازمان هواپيمايي كشوري«قانون اساسي ذكر نشده بلكه نام وچهارم چهلل هاي كلي

انـد بـه عنـوان سـازمان اي معرفـي شـده هاي توسعه هيئت وزيران كه در آن سازمان 24/5/1388–ك 43081ت/104460تصويبنامه شماره)2(در بند 

. اي شناخته نشده است توسعه

هم نكته● و هم دويست5مهم طرح پيشنهادي اين است كه عـوارض هـر مسـافر) ريـال 250،000(پنجاه هـزار ريـالو درصد عوارض مسافران داخلي

و بنـد قانون ماليات بر ارزش)48(ماده(طبق قوانين موجود كه اختصاص يابد در حالي» هاي كشور شركت مادرتخصصي فرودگاه«خارجي به  افـزوده

و عوارض مسافران خارجي) 1390بودجه قانون»62« از)87(طبق ماده(فقط عوارض مسافران داخلي به اين شركت تعلق داشته قانون وصول برخـي

و مصرف آن در موارد معين م»سازمان هواپيمايي كشوري«به) درآمدهاي دولت بنابراين اگر ايـن طـرح. سسه دولتي است، اختصاص داردؤ، كه يك

مي از درآمدهاي اختصاصي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاهتصويب شود قسمتي  .شود هاي كشور واگذار

از مجموع درآمد واريز شده بـه حسـاب درآمـد عمـومي)%20(در صورت تصويب اين طرح بيست درصد طور كه در بخش قبل اشاره شد، همان●

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـتو مصـرف آن در مـوارد معـين)87(بخشي از عوارض مسافر عازم خارج از كشور موضوع ماده(كشور 

و اين مبالغ نيز عيناً) 1373مصوب  شد به عنوان درآمد شركت مادرتخصصي فرودگاه كاسته شده ايـن امـر منجـر بـه كـاهش. ها منظور خواهد

و لذا تصويب اين طرح را مخالف اصل هفتادوپنج .كند اساسيمي قانونمدرآمدهاي عمومي كشور شده

و هر فرودگاه داراي شرايط خاص خود54● و در همـه زمـان لذا، اين.ستافرودگاه در كشور وجود دارد و كه قيمت خدمات آن براي همه مسافران هـا

و اصل انصاف سازگار نيست مكان ك بنابراين اين شيوه قيمتگذاري همان. ها با نرخ يكسان تعيين شود با قواعد اقتصادي ) 161(مـاده»ب«ه در بنـد طور

. قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، بايد اصالح شود

و بهرهاز● مي ها، دو وظيفه اصلي شركت مادرتخصصي فرودگاه برداري فرودگاه ساخت دهـد كـه در انجـام هاي كشور است كه شواهد موجود نشان

مي. اين دو وظيفه مشكالت زيادي وجود دارد م به نظر شكالت چندان ناشي از كمبود بودجه اين شركت نباشد بلكه اين مشـكالت بيشـتر ناشـي رسد اين

و بهـره از عوامل ديگري از جمله؛ نقش نمايندگان شهرهاي مختلف براي سـاخت فرودگـاه  بـرداري هـايي كـه توجيـه اقتصـادي ندارنـد، تمركـز سـاخت

و ناكارآمديهاي كشور فرودگاه» دولتي شركت«هاي كشور در اختيار فرودگاه بـرد، عـدم هاي زيادي رنج مـي كه با توجه به ابعاد بزرگ آن از ناكارايي

و اقتصادي موجود در كشور مانند شهردارييهاي مدير استفاده از ظرفيت و بخش تي و ارائـه خـدمات بـرداري از فرودگـاه خصوصي براي بهـره ها هـا

بخ روشها، عدم استفاده جانبي در فرودگاه و خصوصي براي ساخت فرودگاهشهاي مشاركت و عمومي ها، نبود قواعد حمايتي شـفاف بـراي سـاخت

. ها در كشور برداري از فرودگاه بهره
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و بهسـازي 1390قانون بودجه سال»62«مستفاد از بند● و افـزايش عـوارض مصـرح در آن، صـرفاً نگهـداري و تصويب اين ماده و، هدف از تدوين

و مناطق محروم فرودگاه«تجهيز مي» هاي كوچك و اولويت آنها در اختصاص بودجه در بوده كه اين امر با توجه به نياز اين مناطق باشـد؛ در حـالي كـه

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

و مي كه نتيجه اين امر اختصاص بودجه...) آخرين تجهيزات نوين فرودگاهي مي اي كمتر به اين مناطق شود در ماده، درصد مشخصـي باشد؛ لذا پيشنهاد

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

پ) 161(ماده»د«با وجود تصريح بند● و فرودگـاهيضرورت ارتقا«به بحث13901نجم توسعه مصوب قانون برنامه و» هـا ايمني هواپيماهـا، پروازهـا

و با لحاظ افزايش قابل توجه ميزان عوارضو امكان تخصيص بودجه در اين راسـتا، در مـاده پيشـن هادي عليرغم اشاره مقدمه توجيهي به اين موضوع،

دربه. اي به اين موضوع نشده است اشاره از«و» امنيـت پـرواز«، بـه مباحـث 1387افـزوده مصـوب قـانون ماليـات بـر ارزش)48(ماده عالوه اسـتفاده

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

مي.اصالح اين قانون در اين دوره ضرورتي ندارد افزوده، با توجه به اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش● شود اصـالحات براين اساس پيشنهاد

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

و پيشنهادهاي سياستي جمع  بندي
و يا فراتر از بند قانون ماليات بر ارزش)48(اگر ماده● بـراي 1390حل موقتي قانون بودجـه اصالح گردد راه 1390قانون بودجه»61«افزوده متناسب

و فرآيند مشاركت بخش و بهـره هميشه تثبيت خواهد شد و سـيطره ناكارآمـد شـركت بـرداري فرودگـاه خصوصـي در سـاخت هـاي كشـور متوقـف

.ونقل هوايي كشور تداوم خواهد يافت هاي كشور در حمل فرودگاه

و اين موضوع كه فرآيند خصوصـيمشود با توجه به مغايرت مفاد طرح با اصل هفتادوپنجميدر مجموع پيشنهاد● سـازي امـور قانون اساسي

به حمل و همچنين الزامات بند ويژه حمل ونقل كـه(قانون برنامـه پـنجم توسـعه) 161(ماده»ب«ونقل هوايي هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد

نر«داللت بر  :تا شرايط براي اجراي مراحل زير در آينده حاصل شود، طرح پيشنهاد شده رد شود)خدمات فرودگاهي دارد»خواقعي نمودن

و هر فرودگاه كشـور خـود بـه صـورت يـك شـركت مسـتقل اداره تر شركت مادرتخصصي فرودگاه هر چه سريع)الف هاي كشور تفكيك شود

.شود

هـاي كشـور بـه بخـش برنامـه واگـذاري فرودگـاه ضـروري اسـت هـارم قـانون اساسـيوچ هاي كلي اصل چهل در راستاي اجراي سياست)ب

و شهرداري و اجرا گردد خصوصي .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

ـ) 161(از ماده»ج«و»ب«بندهاي.1

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

و هرگونه معافيت در زمينه بهرهلنرخ حم و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و ونقل هوايي، خدمات فرودگاهي برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست

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

ـ ك تبصره و برخاست به صورت انحصاري بر عهده شركت فرودگاهارائه خدمات و نشست .خواهد بود) دولت(ها مك ناوبري هوايي

ونقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از جمله مواد پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل رقابتينقل هوايي، ارتقاو منظور ساماندهي امور حملبه)ج

و خدماتو واگذاري به بخش 6/2/1373قانون اصالح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مصوب)7(و)5( و تعاوني رساني بهينه هاي خصوصي

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

ق و همچنين اصالح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام و اختيارات حاكميتي آن سازمان .انوني نمايدوظايف


