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 :اظهارنظر كارشناسي درباره

 مورد اليحه برنامه ششم  گزارش كميسيون تلفيق در

 جمهوري اسالمي ايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 (128تا  117مواد –)قسمت چهارم و (116تا 101)قسمت سوم ـ مواد 

 

 

 

    

   

 

 مقدمه

( بررسي شده است. 128( تا )101در اين گزارش مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم درباره مواد )

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

 به اليحه و اعمال برخي پيشنهادهاي اصالحي بيان شده است.

شود كه اقتصاد و جامعه ايران در هاي مربوط به برنامه ششم توسعه در زماني مطرح ميبحث

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

ست هاي از دهاي موجود به تهديد مبدل نشود و فرصتد تا فرصتدقت و عمق بيشتري برگزيده شو

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

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

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

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

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

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

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

 صورت پذيرد:

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

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 ـ

 مقاومتي،

ايجاد نهادهاي مشوق رشد و »قتصاد ايران از طريق سازي براي اصالح نظام انگيزشي در ازمينه ـ

 ،«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 بحرانـ 

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

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

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

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

بندي است؛ بيان نحوه ه تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور نيازمند اولويتتوجه ب

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

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

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

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

 هاي كشور فراهم شود.تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت

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

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

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

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

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

101 

 امور ايثارگران -16بخش 

  -(101)ماده 

لي ترويج كهاي اجرايي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياستهاي كليه دستگاه .1

 فرهنگ ايثار و جهاد  و سازماندهي امور ايثارگران ابالغي مقام معظم رهبري اقدام نمايند.

هاي كلي سياست« 5»و  «3»با وجود تطبيق با بندهاي  

نظام در امور ترويج فرهنگ ايثار و جهاد لكن غالب 

بر مبتني و يحيتنق استي، براساس سبندهاي اين ماده

در  ديو مقررات كشور، با نيقوان حيو تنق نيقانون تدو

و يا  ثارگرانيبه ا يرسانقالب اصالح قانون جامع خدمت

 شوند.ارائه اصالح قانون مديريت خدمات كشوري و يا ... 

 د.اي ندارماهيت برنامه بنداين  -

 يهااستيس»، عنوان صحيح سياست كلي، «1»در بند  -

جهاد و و  ثاريفرهنگ ا ميو تحك جيترو ينظام برا يكل

 است.« ثارگرانيامور ا يسامانده

هاي دستگاه اي،با توجه به اينكه از حيث حقوقي و رويه -

هاي كلي نظام اجرايي موظف به اجراي كليه سياست

نيازي به تصريح قانوني ندارد. به  «1»هستند، حكم بند 

مصوبه كميسيون تلفيق تصريح كرده  (144)عالوه، ماده 

هاي ي برنامه و ساير سياستهاي كلسياست»است كه 

كلي ابالغي مقام معظم رهبري در حكم قانون بوده و 

 االجراست و تخلف از اجراي آنها مشمول حكم مادهالزم

( كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي )تعزيرات( 570)

ضرورتي ندارد و توصيه  «1»لذا حكم بند «. باشدمي

 شود.نمي

 

 «1»حذف كل بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هفتم وبا اصل پنجاه ريمغا «1»بند حكم صدر به عالوه، 

و به منزله تنزل  يدهم قانون اساسوكصدياصل  كيو بند 

 يمقام معظم رهبرنظام ابالغي  يكل هايتاسيس گاهيجا

فراتر از قانون دارند و  يگاهيجا يكل هايتاسياست. س

در  ندموظفو دولت و مجلس  ستنديدر حكم قانون ن

 و نيقواناقدام به وضع  يكل هايتاسيچارچوب س

 .دينمقررات نما

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به منظور به وزارت آموزش و پرورش مكلف است .2

تحصيلي و هاي و قهرمانان ملي ايثار و شهادت در متون درسي كليه پايهها معرفي الگو

مان و پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي  اقدام نموده و در جهت تعميق ايهاي فعاليت

شهداي هاي ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقالبي نسبت به  اجراي يادواره

دانش آموز و فرهنگي و برگزاري راهيان نور  ويژه دانش آموزان و فرهنگيان با بسيج 

 عمل آورند. ههمكاري الزم را ب

 آورده شده است (79)در ماده  «2»بند  -

 دارد.اي ناين بند ماهيت برنامه -

محدود ساختن همكاري آموزش و پرورش با بسيج  -

تواند مي به  اجراي برخي مصاديق خاص فعاليت فرهنگي

تر ديگر در اين مؤثر جديدتر وهاي مانع برگزاري دوره

حوزه شود. بنابراين بهتر اين بود كه اين موارد به عنوان 

نيز ها شد و امكان همكاري در ساير برنامهمي نمونه ذكر

 شد. مي نظر گرفتهدر 

 

هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامه .3

از توليدات  (10%)مختلف به موضوع ترويح فرهنگ ايثار و شهادت، ده درصدهاي شبكه

 هنري نمايشي خود را به اين موضوع اختصاص دهد.هاي برنامه

 

براي درصد ن تعييدهد مي نشانتجربه قانونگذاري 

سازمان صدا و سيما و تكليف سازمان بر اساس هاي برنامه

آنها در عمل تكليف مااليطاق محسوب شده و به نتيجه 

مد نظر مقنن ختم نخواهد شد. چرا كه اين موضوع به 

هاي ملي و اقتضاء شرايط جامعه، مخاطبين، مناسبت

ضمن اختصاص ده »بارت حذف ع

هاي از توليدات برنامه (10%) درصد

هنري نمايشي خود را به اين 

 «موضوع
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي و ظرفيتسازي مختلف برنامههاي مذهبي و گونه

باشد مؤثر  تواند در درصد بنديمي ايي هر يك كهمحتو

تواند مي و موجب خنثي شدن اين حكم شود. ضمن اينكه

 ميزان پخش ساير موضوعات را نيز محدود سازد.

تواند باعث مي عالوه بر اين در عمل اين گونه تكاليف

شده و باعث اتالف مؤثر  فيت و غيريكبيهاي توليد برنامه

 منابع گردد.

دوران دفاع مقدس و انتقال و هاي گيري از دستاوردبهرهمنظور به دولت موظف است  .4

آينده نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي هاي ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل

دفاع مقدس و مرمت و هاي ان شهداي گمنام، احداث و تكميل موزهسراسر كشور و يادم

هاي نيرو و نفت و راه و شهرسازي و كشور موظفند نگهداري آنها اقدام نمايد. وزارتخانه

 رساني، برق رساني، گازرساني و جاده مواصالتي راخدماتي مربوط به آبهاي كليه هزينه

 نمايد.تأمين 

هاي ر به افزايش هزينهدر عمل منجحكم اين بند  -

 يهانهيدر هز ييجوصرفه»شود؛ لذا مغاير با عمومي مي

هاي كلي سياست« 16»)موضوع بند  «كشور يعموم

 هيكل»تأمين  ؛ زيرا حكم بهاقتصاد مقاومتي( است

 ،يرسانبرق ،يرسانمربوط به آب يخدماتهاي نهيهز

سراسر  يشهدا يگلزارها« يِو جاده مواصالت يگازرسان

 دفاع مقدسهاي موزه وگمنام  يشهدا ادمانيشور و ك

 كرده است.

پيوست در بحث ساماندهي گلزار شهداء توجه به  -

اين حكم ضرورت دارد. تجربه انجام  فرهنگي اجراي

اين كار باعث ايجاد نارضايتي در ميان خانواده شهدا شده 

و الزام دولت به انجام اين كار بدون در نظر داشتن 

 تواند پيامدهاي منفي داشته باشد.مي هنگيمالحظات فر
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

شاخص در حوزه ترويج فرهنگ هاي تداوم اجراي برنامهمنظور به دولت موظف است .5

ايثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و 

گي نسبت به قرار اجرايي و فرهنهاي الزم در دستگاههاي و زيرساختها توسعه ظرفيت

ها و سازمانها اي وزارتخانهفرهنگي و هزينههاي دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه

 اقدام نمايد. 

دولتي به هاي دستگاه توجه به پيامدهاي منفي الزام

 نظراجراي برنامه راهيان نور در اين بند ضروري است. به

ه همچون اي تنظيم شود كگونهرسد بهتر بود بند بهمي

روال جاري افراد عالقمند در هر دستگاه به خواست خود 

مشاركت كنند. عالوه بر اين ايجاد ها در اين برنامه

توان بايد متناسب با متقاضيان باشد و نميها زيرساخت

 به صورت كلي حكم به ايجاد زير ساخت داد.

 حذف كل

اد و شهادت و تكريم از حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهمنظور به دولت مكلف است .6

الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و 

به باال هستند نشان ملي ايثار اعطا  %50يا يك شهيد و دو جانباز باالي  %50يك جانباز 

 نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي نمايد.

فرهنگ و ارشاد اسالمي، هاي صداو سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزراتخانه -«1» تبصره

آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور 

هاي دفاع مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند جهت ارج و بنياد حفظ و آثار و ارزش

 فرهنگي الزم را جهت معرفي آنها انجام دهند.ماندگار اقدام هاي نهادن به اين چهره

ماه سال اول برنامه به پيشنهاد بنياد شهيد و  6نامه اجرايي اين بند در آيين -«2» تبصره

ت وزيران ئهاي دفاع مقدس به تصويب هيامور ايثارگران و بنياد حفظ و آثارو ارزش

 رسد.مي

اني همپوش (103)ماده  "ط"با بند  6بند از نظر موضوعي 

 دارد.

 

 

از اعتبارات  (20%)اجرايي موضوع اين قانون موظفند بيست درصد هاي كليه دستگاه -7

فرهنگي خود باستثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه اي را براساس موافقتنامه مبادله 

فصول اول و ششم اعتبارات »عبارت ، 7در بند  -

 ابهام دارد و بايد عنوان دقيق و كامل محل« ايهزينه
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

مصوب ابالغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار هاي شده با سازمان در چارچوب سياست

 رف اين امور نمايند.و شهادت ص
اعتبار مشخص گردد؛ زيرا فصول اعتبارات تأمين 

اي براساس قانون تعيين نشده است و ممكن است هزينه

هاي ساليانه موضوع هر يك از فصول توسط در بودجه

 برنامه و بودجه تغيير يابد. سازمان

دفاع مقدس موظف است با همكاري بنياد شهيد و هاي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش -8

امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و 

و  فرهنگي كشور تا پايان برنامه ششم نسبت به توسعههاي و ساير دستگاهها شهرداري

دفاع مقدس و تدوين  المعارفةدایرتكميل مراكز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوين 

 تاريخ دفاع مقدس اقدام نمايد.

  

علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش هاي وزارتخانه -9

 ل نيروهاي مسلحو پرورش، دانشگاه آزاد اسالمي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد ك

مرتبط با هاي بعدي، رشتههاي دفاع مقدس به نسلهاي تعميق و ترويج ارزشمنظور به

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي ايجاد نموده و تعدادي از 

علمي و تحقيقاتي خود را هاي و پروژهها نامهدرسي، موضوعات پژوهشي، پايانهاي واحد

 رهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند.به موضوع ف

در حوزه ترويج فرهنگ ساليانه  اجرايي موظفند گزارش عملكردهاي كليه دستگاه -تبصره

بنياد حفظ ، ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنياد شهيد و امور ايثارگران

المي ارائه مرتبط مجلس شوراي اسهاي هاي دفاع مقدس و كميسيونآثار و نشر ارزش

 نمايند.

در اين بند مغاير با اصل « پروژه»استفاده از واژه  -

شود كه به واژه قانون اساسي است. پيشنهاد مي پانزدهم

 تغيير يابد.« طرح )پروژه(»

صدور مجوز جهت ايجاد رشته جديد به  «9»در بند  -

فصل اول  (3)عهده وزارتين علوم و بهداشت است. ماده 

دانشگاه آزاد اسالمي مصوب شوراي  اساسنامه اصالحي

حدود فعاليت دارد كه  مي عالي انقالب فرهنگي مقرر

آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته 

تحصيلي و از حيث ايجاد واحدهاي وابسته، به 

تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهاي گسترش 

آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و 

 

 

 

 

 

 

 

و آموزش و پرورش، » حذف عبارت:

شهيد و دانشگاه آزاد اسالمي، بنياد 

امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي 

 «مسلح
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 .گردددرمان و آموزش پزشکي تعيين مي بهداشت،

در غير اين صورت  عبارت مقابل حذف شودلذا بايد 

توسط شوراي نگهبان به جهت نقض مصوبه شوراي عالي 

قانون اساسي  110و  57انقالب فرهنگي مغاير با اصول 

 اعالم خواهد شد.

 

 

102 

موقع قانون جامع دولت موظف است اقدامات الزم براي اجراي صحيح و به -(102)ماده 

رساني به ايثارگران را در طول برنامه به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه خدمات

ماهه اول برنامه  6ايي آن را حداكثر تا اجرهاي نمايد و كليه آيين نامهبيني پيش سنواتي

 تصويب و ابالغ نمايد.

معظم شهدا و ايثارگران اعم از هاي دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده .1

پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و كليه مطالبات 

و توسط بنياد شهيد و امور تأمين  قانوني آنان را به طور كامل در دو سال اول برنامه

ايثارگران پرداخت نمايد. به نحوي كه در پايان سال دوم برنامه هيچگونه مطالبات معوقي 

 در حوزه ايثارگران و خانواده معظم شهدا باقي نمانده باشد.

مطالبات مذكور در اين ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت  -تبصره

بر حسب مورد توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران و دستگاه مربوطه در طي اشتغال نيز 

 و پرداخت گردد.تأمين  بايد دو سال اول برنامه

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي  61ماده ) دولت مكلف است در اجراي .2

سال اول  2ريزي نمايد كه تا به نحوي برنامه 4/12/93مصوبه  2از مقررات مالي دولت 

كننده موظفند اعزامهاي برنامه كليه مشمولين ماده مذكور تعيين تكليف گردند. يگان

هاي در عمل منجر به افزايش هزينه اين مادهحكم 

 يهانهيدر هز ييجوصرفه»شود؛ لذا مغاير با عمومي مي

هاي كلي سياست« 16»)موضوع بند « كشور يعموم

 47. شايان ذكر است كه بند اقتصاد مقاومتي( است

دادن به  تياولو»هاي كلي برنامه ششم حكم به سياست

ها و و فرصت يمال التيدر تسه يانقالب اسالم ثارگرانيا

مختلف  يهادر صحنه يدولتهاي مسئوليت امكانات و

كرده است و نه افزايش مزايا و « يو اقتصاد يفرهنگ

 امتياز براي ايثارگران.

انون حالت ق»، «1»در تبصره بند  عنوان كامل قانون

جانباز، ازكارافتاده و  د،يشه نياشتغال مستخدم

 ديكه با «يليو جنگ تحم يمفقوداالثر انقالب اسالم

 اصالح شود.
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

گواهي حضور افراد در مناطق جنگي و اسناد و مداركي كه در اختيار دارند را به كميسيون 

 احراز بنياد شهيد و امور ايثار گران ارائه نمايند. 

ه تبعيض بين آزادگان تحت پوشش ارتش دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد ك .3

 سازي صورت گيرد.جمهوري اسالمي ايران و آزادگان  غير ارتشي برطرف شده و همسان

 

 

 
 

دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت  .4

ول هشت سال تكفل ايشان)والدين و همسر و فرزندان ( داراي تابعيت غيرايراني كه در ط

دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي ماموريت محوله ازسوي مراجع ذيصالح به درجه رفيع 

اند پس از تاييد مراجع ذيصالح تحت پوشش بنياد شهادت يا جانبازي يا اسارت نائل آمده

شهيد و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان بنابه تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح تحت 

 گيرند.مي اجتماعي نيروهاي مسلح )ساتا( قرارتأمين  زمانپوشش سا

اي خواهد بود نامهتبصره : اعطاي تابعيت و اقامت به افراد موضوع اين ماده بر اساس آيين

كه  حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با 

ه تصويب شوراي عالي امنيت ملي با همكاري وزرات امورخارجه و وزارت كشور تهيه و ب

 رسدمي قانون اساسي يكصدوهفتادوششمرعايت اصل 

 

 

با توجه به نامشخص بودن حكم و وجود  3بند پيشنهاد 

) براي رفع شود.  به كميسيون تلفيق ارجاعابهام متن 

دولت  توان بند را به اين شكل تدوين نمود:مي ابهام

حقوق سازي موظف است تمهيدات الزم را جهت همسان

و ساير مزاياي رفاهي آزادگان تحت پوشش ارتش 

 (جمهوري اسالمي ايران و ساير ازادگان فراهم نمايد

 رسد.اي به نظر ميفاقد ماهيت برنامه 4بند   -

 يحيتنق استي، براساس س4و  3و بندهاي  2ذيل بند  -

و مقررات كشور،  نيقوان حيو تنق نيقانون تدوبر مبتني و

قانون جامع  قوانين موجود مانند در قالب اصالح ديبا

 شوند.ارائه  ثارگرانيبه ا يرسانخدمت

 

 

 ارجاع به كميسيون – 3بند 

103 
 -(103)ماده 

عنوان هاي حداقل معيشت گروهمنظور تأمين به دولت موظف است اعتبار الزم را .1 

و حداقل حقوق بيني پيش ل كه فاقد شغل يا هرگونه درآمدي يا معسر باشند راشده ذي

 ميو تحك جيترو ينظام برا يكل هايستايس «6»بند  -

ابالغي  ثارگرانيامور ا يو جهاد و سامانده ثاريفرهنگ ا

توانمندسازي »مقام معظم رهبري حكم به  16/2/1385
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

سنواتي درج و در هاي اجتماعي را به آنان جهت پرداخت در بودجهتأمين  قانون كار و

 مربوطه قرار دهد. هاي اختيار دستگاه

 اسارت جانبازان به هر ميزان درصد از كارافتادگي و آزادگان به هر ميزان سابقه  (الف

 ماه حضور در جبهه  6رزمندگان با حداقل  (ب

رزمندگان متوفي )با حداقل ، آزادگان متوفي، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي (ج

 ماه حضور در جبهه(  6

تشخيص معسرين اين جزء به عهده ايثارگران نيروهاي مسلح بوده و مسئوليت  :تبصره

 ساتا(مي ايران )اعي نيروهاي مسلح جمهوري اسالاجتمتأمين  ارائه خدمات با سازمان

 باشد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء فردي و جمعي و ا

 سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها

هاي مختلف آفريني فعال و مؤثر در عرصهتقشمنظور به

هاي و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش

داده است. همچنين بند  «مديريتي در شرايط مساوي

لويت قائل شدن براي او»سياست كلي مزبور حكم به  «7»

ها، قوانين و ها، برنامهايثارگران در سياستگذاري

هاي كشور و نيز در تخصيص و توزيع امكانات و نامهآيين

هاي اقتصادي، ها در زمينههاي دولتي و فعاليتحمايت

فرهنگي و اجتماعي كشور به تناسب ايثار و جهاد در راه 

كرده است و « يهاي اسالم و اهداف انقالب اسالمآرمان

شناخت نيازهاي واقعي و ارائه »نيز حكم به  «8»بند 

هاي آنان در ابعاد خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده

مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، 

معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، ، يادرماني، بيمه

اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، 

كرده « يو روحيه خوداتكايي و شئون ايثارگر عدالت

ارائه خدمات نبايد نافي و يا ناقض حقوق است كه اين 

 ساير افراد و يا ظلم به ديگران باشد.

لذا تمامي احكامي كه حكم به ايجاد ظرفيت انحصاري 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، ذهني، حركتي، فرزندان معظم شهدا، برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي (د

ييد بنياد يا كميسيون أالعالج يا معسر پس از تداراي بيماري خاص يا صعب، محجور

 پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران

ييد بنياد أنامادري يا قيم شهيد و فرزند شهيد غير مزدوج و فاقد شغل و درآمد با ت (هـ

 شهيد و امورايثارگران  

 

 

 

 

هاي حفظ كرامت ايثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاهمنظور به .2

نيستند  مجاز 8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  (5ماده ) اجرايي موضوع

 ايثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نيروي مازاد )عدم نياز ( معرفي نمايند .

مغاير با ، «7»و  «2»، «1»مانند بندهاي اند، كرده

، «1»خصوص بند در  رسند.نظر ميسياست كلي مزبور به

تأمين  قانون اساسي، وسومچهلاصل  «1»بر اساس بند 

كليه افراد از وظايف دولت است و  شتيحداقل مع

نافي ايثارگران داراي اولويت هستند و اين امر نبايد 

 عيشت ساير افراد باشد.حداقل متأمين  تكليف دولت در

به نيز نبايد عدم معرفي ايثارگران  2در خصوص بند 

منجر به معرفي فرد ديگري شود كه  مازاد يروين عنوان

لياقت بيشتري نسبت به آن اهليت و وي در حال حاضر 

 ايثارگر دارد.

 «د»جزء در « يرزمندگان متوف، يآزادگان متوف»عبارت 

 «يرزمندگان متوف يا يآزادگان متوف»بايد به  «1»بند 

 تغيير يابد.

نيست كه ابهام دارد؛ زيرا مشخص  «1»بند  «د»جزء  -

 يدارا يا فرزندان شهدايي كه فرزندان معظم شهدامطلق 

 يماريب يدارا، محجور، يذهن، يحركت، يجسم تيمعلول

باشند، مشمول حكم آن جزء العالج صعب ايخاص 

 هستند.

با اصول اداري مغايرت دارد.پيشنهاد حذف  «2»بند  -

 .شودمي داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حذف :  2بند  -
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

سازمان و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلفند به كليه فرزندان شاهد غير شاغل  .3

هاي فرما، شاغل بخش خصوصي غير دولتي كه از مزاياي فوق العاده ايثارگريخويش

قانون جامع  (51ماده ) قانون مديريت خدمات كشوري و( 68) ماده «2»موضوع )بند 

و پرداخت معادل ريالي تأمين  رساني به ايثارگران( برخوردار نيستند، نسبت بهخدمات

 اقدام نمايند. 1396ايثارگري مذكور از ابتداي سال هاي مجموع فوق العاده

 

 

 

فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان سازمان و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلفند كليه  .4

اي متقاضي شغل و كار مناسب را تا فاقد شغل و فاقد پوشش بيمه (70%) هفتاد درصد

اشتغال پايدار )تهيه شغل استخدامي يا خود اشتغالي و كارآفريني( تحت تأمين  زمان

قرار اجتماعي تأمين  پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني و از كارافتادگي سازمان

و تأمين  حق بيمه مربوطه را معادل حداقل حقوق كارگري (100%)داده و صددرصد 

 پرداخت نمايند.

زايي نموده براي مشمولين ماده مذكور كه با استفاده از هر نوع تسهيالت، اشتغال -تبصره

تأمين  و داراي طرح كارآفريني و خود اشتغالي باشند كه اشتغال آنان صرفاً از طريق طرح

حق بيمه  (100%) ( سال صددرصد15صدر ماده به مدت پانزده )هاي دستگاه ه باشدشد

 و پرداخت نمايند.تأمين  مربوطه را

 

 

رسند. نظر مي اي و دائمي بهبندهاي اين ماده غيربرنامه -

 15اين ماده، با توجه به حكم  «4»به خصوص بند 

 اي كه در تبصره آن آمده است.ساله

و  5 ،4 ،3 يبندهاغالب بندهاي اين ماده به خصوص  -

و  نيقانون تدوبر مبتني و يحيتنق استي، براساس س7

قوانين  در قالب اصالح ديو مقررات كشور، با نيقوان حيتنق

 شوند.ارائه  ثارگرانيبه ا يرسانع خدمتقانون جام مانند

 

هاي در عمل منجر به افزايش هزينه اين مادهحكم  -

 يهانهيدر هز ييجوصرفه»شود؛ لذا مغاير با عمومي مي

هاي كلي سياست« 16»)موضوع بند « كشور يعموم

 «47». شايان ذكر است كه بند اقتصاد مقاومتي( است

دادن به  تياولو»ه هاي كلي برنامه ششم حكم بسياست

ها و و فرصت يمال التيدر تسه يانقالب اسالم ثارگرانيا

مختلف  يهادر صحنه يدولتهاي مسئوليت امكانات و

كرده است و نه افزايش مزايا و « يو اقتصاد يفرهنگ

راه احياي عزت ايثارگران شريف  امتياز براي ايثارگران.

ديد قرار كه به جهت عدم اجراي مزاياي قانوني مورد تح

گرفته است، پيگري اجراي قانون است و نه ايجاد مزاياي 

جديدي كه در عمل دولت را به ايثارگران بدهكارتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف«: 4» بند
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي
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 شرح مصوبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج درصد و باالتر آزادگان و فرزندان شهدا و رزمندگان با سابقه حداقل وجانبازان بيست .5

هاي يا شركتها دستگاه زمندي از حقوق و مستمري اماه جبهه )به شرط عدم بهره 12

هاي اجتماعي( داراي مشاغل آزاد به ميزان دو ونيم برابر معافيتهاي خصوصي و بيمه

 گردند.مالياتي افراد عادي از مزاياي معافيت مالياتي در طول اجراي برنامه برخوردار مي

 (100%)درصد و پرداخت صدتأمين  سازمان و بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلفند نسبت به .6

هزينه بيمه عمر و حوادث والدين، همسر و فرزندان شهدا جانبازان و آزادگان فاقد پوشش 

 بيمه عمر و حوادث اقدام نمايند. 

ميزان تعهدات قرارداد مربوط به اين ماده نبايد از حداقل يك دوم ديه سال  -تبصره

 قرارداد كمتر باشد.

 كند.مي

با سياستهاي كلي اشتغال و اقتصاد مقاومتي  «4»بند 

ازسوي ديگر در اين بند موضوع بيمة بيكاري  .مغاير است

ردي مجزا با بيمة ازكارافتادگي خلط شده است. اينها موا

و متفاوت است. ازسويي ديگر، تصويب آن ايجاد هزينه 

و  (13)بدون مشخص كردن منبع آن است كه با مواد 

هاي كلي پيشنهادي كميسيون تلفيق و سياست (40)

 .برنامة ششم در تضاد است

اي كه در ساله 15اين ماده با توجه به حكم  «4»بند  -

 است.اي تبصره آن بند آمده است غيربرنامه

 

 .اليحه است (6ماده ) مغاير با «5»بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

رزمندگان  هشت  سال هاي يل از رشادتحمايت و تجلمنظور به دولت مكلف است .7

 (25%) ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان كمتر از 6دفاع مقدس كه حداقل 

جانبازي و آزادگان با كمتر از شش ماه سابقه اسارت و براي خانواده آنان تسهيالت رفاهي، 

 معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد.

شبانه هاي هزينه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي، دوره %30رداخت حداقل پ (الف

ييد وزارتين علوم، أمورد تهاي دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاههاي دانشگاه

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً براي فرزندان رزمندگان با 

 لبانه.ماه و باالتر سابقه حضور داوط 12

نقل شهري و ومندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حملبهره (ب

و سازمان اوقاف و امور ها وابسته به شهرداريهاي مندي رايگان از خدمات آرامستانبهره

 خيريه 

دولتي و خصوصي هاي هزينه از طريق هر يك از شركت %30معافيت از پرداخت  (ج

 و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عالياتهواپيمايي، ريلي 

 مندي از انشعاب رايگان آب، فاضالب، برق و گاز براي يك باربهره (د

 يهـ: ادامه تحصيل فرزندان مشمول اين ماده در مدارس شاهد و ايثارگر و كمك به ارتقا

 سطح بنيه علمي آنان 

 

 

 

 

 :«7»در خصوص بند  -

رسد جهت تضمين نظام اداري نظر ميدر جزء الف، به

قانون اساسي( و  سوماصل  «10»صحيح )موضوع بند 

اصل  «6»جلوگيري از اسراف و تبذير )موضوع بند 

د ئهاي زاقانون اساسي( و حذف هزينه وسومچهل

هاي كلي اقتصاد مقاومتي( سياست «16»بند )موضوع 

 كسببايد براي برخورداري از تسهيالت موضوع اين جزء 

به عنوان شرط مناسب در هر مقطع تحصيلي معدل 

 تصريح شود.

اعطاي مزايا نبايد بدون ، «د»و  «ج»، «ب»در اجزاي  

جبران خسارت وارده به اشخاص غيردولتي باشد و اال به 

الكانه مشروع، مغاير با شرع و اصول جهت تحديد حقوق م

 قانون اساسي خواهد بود. وهفتمچهلو  بيستم

ابهام دارد و نيز « يعموم يمراكز فرهنگ»، «ب»در جزء 

و  بيستمشرع و اصول الذكر )مغايرت با ايراد فوق

هاي ( در خصوص سازمانقانون اساسي وهفتمچهل

 ها نيز وارد است.وابسته به شهرداري

بايد داراي حد مشخص ريالي در هر  «ج»و  «ب»اجزاي 

 «د»مانند حكم جزء  سال باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن بند حذف و  به جاي آ    «و»بند  

 .باشد (105ماده ) «1»
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

تي و آزاد اسالمي  براي فرزندان دولهاي مندي از سهميه كنكور ورودي دانشگاهبهره (و

 باشد.مي ( ماه حضور داوطلبانه در جبهه12رزمندگان با سابقه حداقل )

 سهميه عمره مفرده  ياعطا (ز

رزمندگان و  مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي باالتر براي فرزندان شهداء( بهرهح

رساني به ون جامع خدماتقان (2ماده ) موضوعهاي جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاه

 گردد(.اين بند مشمول خانواده وفرزندان ايشان نمي) ايثارگران

اعطاي نشان ملي قهرمان دفاعي و ايثار به رزمندگان واجدالشرايط )دستورالعمل  (ط

 گردد.(مي اجرايي اين موضوع توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه، تصويب و ابالغ

وپنج امتيازات فوق فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان بيست در استفاده از كليهـ تبصره 

 و باالتر در اولويت هستند. (25%) درصد

 «الف»جزء  و (105ماده )« 1» با بند «7»بند  «و»جزء 

تعارض دارد .در  (106ماده )« 5»و « 4»بند با  «7»بند 

ماه  12حداقل سابقه حضور داوطلبانه در جبهه « و»بند 

نظر گرفته  ماه در 6حداقل  (105ماده ) «1»و در بند 

با درصد [ «7»بند  «الف»]حكم جزء شده است. و 

 تعارض دارد. (106ماده ) «5»و « 4» هايجانبازي در بند

104 

 -104ماده 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در طول برنامه، ساليانه نسبت به  .1

( هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل 50به تعداد پنجاه ) %4ارائه تسهيالت مسكن با سود 

ماه اسارت كه فاقد  6ر جانبازي و آزادگان زي %25ماه سابقه جبهه و جانبازان كمتر از  6

التفاوت سود مذكور تا هاي عامل اقدام نمايد. مابهباشند از طريق بانكمي مسكن ملكي

 شود.مي عامل پرداختهاي و به بانكتأمين  سقف نرخ مصوب نظام بانكي توسط دولت

 تعيين اولويت و نحوه معرفي افراد واجد الشرايط به موجب دستورالعمل ستاد كل نيروهاي)

 مسلح خواهد بود(. 

 

 

 

هاي در عمل منجر به افزايش هزينه اين مادهحكم  -

 يهانهيدر هز ييجوصرفه»شود؛ لذا مغاير با عمومي مي

هاي كلي سياست« 16»)موضوع بند « كشور يعموم

 «47». شايان ذكر است كه بند تصاد مقاومتي( استاق

دادن به  تياولو»هاي كلي برنامه ششم حكم به سياست

ها و و فرصت يمال التيدر تسه يانقالب اسالم ثارگرانيا

مختلف  يهادر صحنه يدولتهاي مسئوليت امكانات و

كرده است و نه افزايش مزايا و « يو اقتصاد يفرهنگ

هاي كلي نظام را به عالوه، سياست ران.امتياز براي ايثارگ

بايد مطابق با قانون اساسي تفسير و اجرا كرد؛ بر اساس 

آحاد ملت، مسكن تأمين  قانون اساسي، در ويكمسياصل 
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تأمين  پايه وهاي مازاد بر بيمههاي هزينه (100%) تامين و پرداخت صد درصد .2

كليه داروها و تجهيزات و اقالم پزشكي مورد نياز و بيمه تكميلي جانبازان و افراد تحت 

ها و تكفل آنان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان، فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آن

پدر و مادر و همسر شهيد شاغل در دستگاههاي اجرائي بعهده دستگاه بوده و كليه 

هاي بازنشستگي و بازنشستگان مشمول بازنشستگان كشوري و لشكري برعهده صندوق

اجتماعي و غير شاغل و شاغلين بخش خصوصي به استثناي ايثارگران تأمين  قانون كار و

 باشد. د و امور ايثارگران مينيروهاي مسلح بر عهده بنياد شهي

خدمات بهداشتي و درماني مشمولين ذكر شده در هاي در موارديكه هزينه -«1»تبصره 

( قانون 49ماده فوق در ضوابط دستگاه لحاظ نشده يا قابل پرداخت نباشد مطابق ماده )

اقدام  1393الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرررات مالي دولت مصوب سال 

 گردد.يم

؛ لذا «نيازمندترند»اولويت متعلق به افرادي است كه 

نظر بهويكم سياطالق حكم اين ماده مغاير با اصل 

 رسد.مي

و  نيقانون تدوبر مبتني و يحيتنق استيبراساس س -

 «2»و  «1»بندهاي  ديو مقررات كشور، با نيقوان حيتنق

به  يرساناين ماده در قالب اصالح قانون جامع خدمت

 ارائه شوند. ثارگرانيا

 رسد.اي به نظر ميفاقد ماهيت برنامه «2»بند  -

 

 

 

 

 

 

قانون ، عنوان صحيح قانون، «2»بند  «1»در تبصره  -

اق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي الح

مشمولين ذكر شده در ماده »عبارت و است. (2دولت )

مشمولين ماده »، عبارت «2»بند  «3»در تبصره و « فوق

 د.نابهام دار« مذكور
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

و پرداخت هزينه بيمه پايه )سالمت( ايثارگران مذكور و نيز شهداء تأمين  -«2»تبصره 

باشند و افراد تحت تكفل آنها كه تحت پوشش هيچ دستگاهي نبوده و فاقد بيمه پايه مي

 بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

ل صحت و سالمت مشمولين پيشگيري از بروز بيماريها و كنترمنظور به -«3»تبصره 

ماده مذكور و افراد تحت تكفل آنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشكي و سازمانهاي بيمه گر پايه و تكميلي مكلفند پايش و كنترل كامل 

 .يكبار براي افراد سي وپنج سال به باالتر مشمول اجرا نمايندساليانه  سالمت را بصورت

( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح و يك تبصره 26ماده ) .3

 شود:به آن الحاق مي

عبارت )جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي( بعد از عبارت )جانبازان اعصاب و روان 

 شود.و شيميايي( اضافه مي

خاص يا صعب العالج  هايوالدين همسران و فرزندان شهداء كه داراي بيماري –تبصره 

باشند پس از تاييد كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور مي يا محدوديت جسمي حركتي

 شوند.مي ايثارگران مشمول اين ماده

 رساني به ايثارگران الحاقمكرر قانون جامع خدمات (3ماده ) ذيل بههاي تبصره .4

 گردد:مي

باشند، دگان متوفي كه فاقد مسكن ميهمسر، فرزندان متأهل جانبازان و آزا – «1»تبصره 

 شوند.از يك فقره تسهيالت مسكن ارزان قيمت بهره مند مي

دولت مكلف است به جانبازان، آزادگان، و همسر و فرزندان شهداي داراي  – «2»تبصره 

 1395هاي كمتر از سقف سال مسكن نامناسب يا ناتمام كه در سنوات قبل يك بار از وام

 اند، مابه التفاوت آن را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.استفاده نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيالت ارزان قيمت ابهام دارد و اساسا تسهيالت  -

باشد. بلكه تسهيالت مسكن قيمت ندارد كه ارزان يا گران 

الحسنه باشد كه كارمزد دريافت اگر به صورت قرض
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي عامل مكلف هستند وام خريد يا ساخت مسكن ايثارگري بانك – «3»تبصره 

مشمولين شامل )جانبازان، آزادگان، والدين، همسر و فرزندان شهداء( را در طي دوره 

ش كامل بيمه عمر و حوادث شامل هاي بيمه، تحت پوشبازپرداخت از طريق شركت

)طوفان، سيل، زلزله، آتش سوزي( قرار دهند، هزينه بيمه مذكور بعهده بانك عامل 

پرداخت كننده تسهيالت بوده و در رديف مطالبات بانك عامل از دولت قرار گرفته و اخذ 

 خواهد شد.

ولتي ثبتي هاي حق الثبت و حقوق دايثارگران مشمول در پرداخت هزينه -«4»تبصره 

 (70%) ترهين اسناد مالكيت تسهيالت وام خريد يا ساخت مسكن ايثارگري از هفتاد درصد

 معافيت برخوردار ميباشند.

 

 

 

 

 

 شود.قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح مي (21)ماده  .5

يروهاي مورد تأمين ن»بعد از عبارت « اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي»عبارت: 

 شود.اضافه مي« نياز خود را

مرجع رسيدگي به اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به كليه آراء هيأتهاي  – «1» تبصره

( قانون جامع 2مشمول ماده )هاي دستگاه تخلفات اداري و نظرات هيأتهاي گزينش

اجتماعي  قانون تسهيالت استخدامي و (16ماده ) خدمات رساني به ايثارگران، كميسيون

الحسنه باشد كه سود ناشي از شود و اگر غير از قرضمي

عقد فروش اقساطي است كه اگر قرار است با نرخ سود 

ميزان نرخ سود ترجيحي بر ترجيحي داده شود، بايد 

 شود. تصريح

ي زيادي به هااكنون دولت بدهيبه طور كلي هم -

بانكها دارد و در سالهاي گذشته منشا بسياري از مشكالت 

هاي دولت كه منجر از جمله افزايش وجه التزام بدهي

 100حدود ) شده است كه بدهي دولت به ارقام زيادي

هزار ميليارد تومان( افزايش يابد. متاسفانه در اين احكام 

نيست. و التفاوت دولت متعهد به بازپرداخت بدهي و مابه

اين موجب شده است كه در سالهاي اخير به روشهايي 

 همچون استفاده از منابع تسعير نرخ ارز متوسل گردد.

بهتر است به جاي تكليف به بانكها دولت از منابع  -

 بيني نمايد.اي خود پيشبودجه

با قانون گزينش و قانون رسيدگي به  5بند  1تبصره  -

 تخلفات اداري در تعارض است.

قانون ، «5»بند  «1»عنوان صحيح قانون در تبصره  -

انقالب اسالمي  تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان

 است كه بايد اصالح شود.
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 باشد. احكام صادرهجانبازان و هسته مركزي گزينش بنياد شهيد و امور ايثارگران مي

 باشند.( الزم االجرا مي16مركزي گزينش بنياد و كميسيون ماده )هيئت 

والدين، همسر و ، ( و باالتر، آزادگان%25جانبازان بيست و پنج درصد ) – «2» تبصره

( و باالتر و همسر و %25ن جانبازان بيست و پنج درصد)فرزندان شهداء، همسر و فرزندا

( 2مشمول ماده )هاي دستگاه فرزندان آزادگان باالي سه سال سابقه اسارت شاغل در

قانون جامع با داشتن سه سال سابقه خدمت ميتوانند بدون رعايت ساير ضوابط به محل 

 خدمت و جغرافيايي مورد تقاضا براي ادامه خدمت منتقل شوند.

محكومين هيأتهاي تخلفات اداري يا محاكم به تغيير محل خدمتي در طول دوره 

 باشند.محكوميت مستثنيء از حكم اين ماده مي

دولت موظف است نسبت به تبديل وضعيت مشمولين سهميه بيست و  – «3» تبصره

( بدون رعايت شرايط سني و تحصيلي با بيش از شش ماه 21( ماده )%25پنج درصد )

 ( اقدام نمايد.2مشمول ماده )هاي دستگاه قراردادي درخدمت 

حكم اين جزء شامل سهميه استخدامي دولت است و ازتعداد افراد مشمول تبديل وضعيت 

( كسر 2مشمول ماده )هاي دستگاه هاي قانوني استخداميافته، از مجوزها و سهميه

 شود.مي

 رزندان شهداء شاغل در كليهجانبازان و آزادگان، والدين، همسران و ف – 4تبصره

( اين قانون و مؤسسات تابعه آنها، نيروهاي مسلح، شركتهاي 2مشمول ماده )هاي دستگاه

عمومي دولتي، در صورت تنزل از مناصب باالتر، اداري و لشكري، مشروط به عدم 

محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي و يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و 

 شوند.ياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست باالتر برخوردار ميمزا

قانون ، «5»بند  «2»عنوان صحيح قانون در تبصره  -

است كه بايد اصالح جامع خدمات رساني به ايثارگران 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 در»از عبارت بايد پس ، «5»بند  «3»در تبصره  -

قانون جامع »عبارت « (2مشمول ماده )هاي دستگاه

 اضافه شود.« خدمات رساني به ايثارگران

 

 

 

دستگاههاي مشمول »بايد عبارت  5بند  4در تبصره  -

دستگاههاي مشمول »به عبارت « ( اين قانون2ماده )

تغيير « جامع خدمات رساني به ايثارگران ( قانون2ماده )

 يابد.

در  مندرج در« شركتهاي عمومي دولتي»ح اصطال -

، اوالً از نظر قوانين اصطالح نادرستي «5»بند  «4»تبصره 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي باالتر  .6

( قانون 103باشند با داشتن مدرک كارشناسي، مشمول بند )الف( ماده )مند ميبهره

 سي و پنج سال خدمت كنند.توانند تا مي مديريت خدمات كشوري بوده و

شوند صرفاً يك برابر محسوب مي مدت اسارت افراد مذكور كه به خدمت اعاده -تبصره

 شود.مي

( مكرر به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 59متن زير بعنوان ماده ) .7

 شود.الحاق مي

كانون قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، كانون وكالي دادگستري، »

( از %30كارشناسان رسمي، مركز وكالء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي درصد )

سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز 

كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد 

ن با داشتن حداقل شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن ( جانبازي، آزادگا10%)

جانبازي و  %25حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان باالي 

ماه سابقه حضور  12فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل 

 «داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني اختصاص دهند.

ادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي آز .8

توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج مي سال بازنشسته شده اند،

سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال خدمت خود را تكميل 

 ازنشستگي نائل آيند.كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به ب

استفاده شود. « شركت دولتي»است و بايد از اصطالح 

دستگاههاي مشمول ماده »ثانيا زايد است زيرا يكي از 

كه در  «( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران2)

مزبور  (2)تصريح ماده آمده است، به  «4»تبصره 

شركتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت »

 است.« دولتي
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

پاداش پايان خدمت آزادگان مشمول اين بند به ميزان خدمت مجدد آنها محاسبه  -تبصره

 شود.مي و پرداخت

105 

 -105ماده 

هاي وزارتين علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه -1

رساني به قانون جامع خدمات 2هاي اجرائي موضوع مادهدولتي و غير دولتي دستگاه

آموزش عالي و مؤسسات  وها ورود به دانشگاههاي از سهميه%25ايثارگران موظف اند 

دكتراي هاي مطالعاتي و دورههاي تحصيلي داخل و خارج از كشور ،فرصتهاي بورسيه

جانبازان،آزادگان و رزمندگان با شش ماه حضور در ، تخصصي را به همسر و فرزندان شهدا

 ندان آنان اختصاص دهند.جبهه  و همسر وفرز

درصد حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته شدگان براي %70كسب حداقل  -تبصره

پزشكي براي دارندگان سهميه الزامي هاي ها و مقاطع تحصيلي از جمله رشتهكليه رشته

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي در عمل منجر به افزايش هزينه اين مادهحكم  -

 يهانهيدر هز ييجوصرفه»شود؛ لذا مغاير با عمومي مي

كلي  هايسياست« 16»)موضوع بند « كشور يعموم

 47. شايان ذكر است كه بند اقتصاد مقاومتي( است

دادن به  تياولو»سياستهاي كلي برنامه ششم حكم به 

ها و و فرصت يمال التيدر تسه يانقالب اسالم ثارگرانيا

مختلف  يهادر صحنه يدولتهاي مسئوليت امكانات و

كرده است و نه افزايش مزايا و « يو اقتصاد يفرهنگ

 ثارگران.امتياز براي اي

و  نيقانون تدوبر مبتني و يحيتنق استيبراساس س -

غالب بندهاي اين  ديو مقررات كشور، با نيقوان حيتنق

قانون جامع قوانين از جمله ماده در قالب اصالح 

 ارائه شوند. ثارگرانيبه ا يرسانخدمت

اي رسد كه احكام اين ماده ماهيت برنامهبه نظر مي -

 ندارند.

تعارض دارد  (103ماده ) «7» بند «و» زءجبا  1بند  -

 12حداقل سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  «و».در بند 

ماه در نظر گرفته  6حداقل  105ماده ) «1»ماه و در بند 

ماده  « 5»و « 4»شده است. درصد جانبازي در بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ورد نياز اعتبارات مبيني پيش از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است نسبت به .2

( هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد )همسر و فرزندان %100پرداخت صددرصد )

( و باالتر و همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج %10شهدا(،جانبازان ده درصد )

آموزش عالي مؤسسات  ( درصد و باالتر و آزادگان و همسران و فرزندان آنان كه در25%)

يام نور،شبانه دولتي،دانشگاه آزاد اسالمي و هر موسسه و دانشگاه غير انتفاعي،غير دولتي،پ

آموزش عالي شهريه بگير مورد تأييد وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان 

باشند و اعتبار مورد نياز در بودجه ساليانه بنياد مي و آموزش پزشكي شاغل به تحصيل

 گردد.مي و پرداختبيني پيش شهيد وامور ايثارگران

كليه ايثارگران و فرزندان شهدا و همسران شهداي اتباع خارجي تحت پوشش  -«1» تبصره

 باشند.مي مشمول اين حكم، بنياد شهيد و امور ايثارگران

دولتي يا هاي پرديس بين الملل داخل و خارج دانشگاههاي هزينه دانشگاه -«2» تبصره

 شود.مي گاه ازاد اسالمي داخل كشور پرداختدانشهاي غير دولتي حداكثر در سقف شهريه

آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتين علوم مؤسسات  وها كليه دانشگاه .3

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه 

ز بين جامعه علمي مورد نياز خود را اهيئت  اعضاي %20آزاد اسالمي مكلفند حداقل 

درصد و باالتر، آزادگان و همسران  15ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 

و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر، رزمندگان با 

هاي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرک علمي مورد تاييد وزارتخانه

باشد حسب مورد از حقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميعلوم ت

يا تبديل وضعيت كاركنان ها دستگاه طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر

 تعارض دارد «2»با حكم بند  (106)

و مغايرت همپوشاني  (80ماده ) «ل»با بند  «2» بند -

 دارد.
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

و از ابتدا آنان به صورت عضو هيئت علمي رسمي قطعي با احتساب تأمين  غير هيئت علمي

تبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به سوابق آموزشي پژوهشي و اجرايي مر

اين  (26ماده ) رعايت شرط سني و آزمون و مصاحبه استخدام كنند. اين افراد مشمول

باشد. مستنكف از اجراي اين ماده به سال سن( مي 65سال خدمت و حداكثر  35) قانون

 گردد.مي انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال محكوم

مذكور هاي دستگاه وليت اجراي احكام اين ماده بطور مستقيم بر عهده وزير و رئيسئمس

 باشند.مي است و مقامات يادشده  مجاز به اتخاذ تصميم در اين ماده

 شود.احكام و امتيازات اين بند شامل اعضا هيئت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي

اجتماعي و صندوق تأمين  رزندان شهدا مشمول صندوقچنانچه دريافتي ايثارگران و ف .4

 بازنشستگي همزمان گردد پرداخت كسور سهم بيمه شده مربوط به حق بيمه صندوق

گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در اجتماعي توسط اين افراد پرداخت ميتأمين 

 صندوق دريافتدو صندوق بازنشستگي به طور مستقل، مستمري بازنشستگي را از هر دو 

 نمايند.مي

و باالتر و فرزندان شهدا براي يك بار  از پرداخت ما به التفاوت  %25آزادگان و جانبازان  .5

سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير  صندوق بيمه و بازنشستگي به هر عنوان  و  15براي 

وق منتقل اليه دليلي به صندوق ديگر منتقل شوند معافند.اين مبلغ به عنوان مطالبه صند

 شود.از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي

 «3»قانون خدمت وظيفه عمومي الحاق و دو تبصره به بند  «1»متن زير به انتهاي بند  .6

 شود:قانون الحاق مي (45ماده )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به جهت عدم به دليل تجويز پرداخت  «5»ذيل بند 

« در حدود اعتبارات مصوب در قوانين بودجه» تصريح بر

 قانون اساسي است. وسومپنجاهمغاير با اصل 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

در صورت تاييد ستاد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، »

ست و پنج درصد جانبازي به پانزده درصد جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به بي

 «يابد.مي پانزده ماه سابقه حضور در جبهه تغيير

106 

 -106ماده 

اعم از ها ختو پرداها حقوق، پاداش، فوق العاده شغل و ساير فوق العاده 100% .1

مستمر و غير مستمر شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا و رزمندگان با 

از پرداخت ماليات و بيمه سهم كارمند ها ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 12حداقل 

و كارگر به ميزان چهاربرابر معافيت كارمندان مندرج در احكام قوانين بودجه سنواتي 

 باشد.معاف مي

جانباز، اسير، ، دولت موظف است كسورات بازنشستگي سهم كارمندان آزاده .2

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه،  24مفقوداالثر و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل 

اجتماعي را پرداخت نمايد. تاخير تأمين  در بخش دولتي و غير دولتي مشمول قانون كار و

خدمات درماني و بازنشستگي مشمولين اين ماده نخواهد شد و جزء در پرداخت مانع ارائه 

 گردد.مطالبات صندوق مذكور از دولت منظور مي

همسر و فرزندان »قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران : بعد از عبارت  70ماده ) در .3

 حذف ميگردد.« %25باالي بيست و پنج درصد »عبارت « جانبازان

بيست و پنج درصد »مع خدمات رساني به ايثارگران: عبارتقانون جا 66ماده ) در .4

 حذف گردد.« ( و باالتر25%)

 

هاي در عمل منجر به افزايش هزينه اين مادهحكم  -

 يهانهيدر هز ييجوصرفه»شود؛ لذا مغاير با عمومي مي

هاي كلي سياست« 16»)موضوع بند « كشور يعموم

 47. شايان ذكر است كه بند اقتصاد مقاومتي( است

دادن به  تياولو»به  سياستهاي كلي برنامه ششم حكم

ها و و فرصت يمال التيدر تسه يانقالب اسالم ثارگرانيا

مختلف  يهادر صحنه يدولتهاي مسئوليت امكانات و

 مزايا و امتياز وضعكرده است و نه « يو اقتصاد يفرهنگ

 براي ايثارگران. جديد

و  نيقانون تدوبر مبتني و يحيتنق استيبراساس س -

، «2»، «1»بندهاي  ديات كشور، باو مقرر نيقوان حيتنق

قانون قوانين ازجمله اين ماده در قالب اصالح  «8»و  «7»

 ارائه شوند. ثارگرانيبه ا يرسانجامع خدمت
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

بيست و پنج »قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران: عبارت  (67ماده ) در تبصره .5

به جاي عبارت حذف شده قيد « و»حذف گردد و حرف اضافه « ( و باالتر%25درصد )

 گردد.

نون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ( قا8ماده واحده اصالح ماده)  .6

 گردد:به شرح ذيل اصالح مي 28/9/1389

يا به ايثارگران بدون شرط سابقه سكونت »عبارت « از طريق مزايده عمومي»بعد از عبارت 

 گردد.اضافه مي «هاي جديدو نيز با اولويت بدون شرط در واگذاري

امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف همسران و فرزندان شهداء از كليه   .7

و باالتر به استثناي تسهيالت خودرو حق پرستاري، كاهش ساعت  %50براي شخص جانباز

امتيازات ناشي از اين بند به استثناي بيمه خدمات ) كاري و حالت اشتغال برخوردارند.

 شود.بهداشتي و درماني( شامل وابستگان فرزند شهيد نمي

اعتبار و برقراري مستمري براي جانبازان بيني پيش ولت مكلف است نسبت بهد  .8

جانبازي و رزمندگان و چريكهاي جنگهاي نامنظم معسر و غير شاغل با حداقل  %25زير

اجتماعي تأمين  حق عليه باطل آن از طريق سازمانهاي شش ماه حضور در جبهه

بيني پيش اين بند در بودجه سنواتي مسلح اقدام نمايد. اعتبار مورد نيازهاي نيروي

 گردد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (103ماده ) «1»بند ج  جزءبا تبصره  «8»بند  -

 .همپوشاني دارد

 

 

107 

 ـ فرهنگ، هنر و ورزش 17بخش 

بسترسازي فرهنگي و دستيابي ، مقاوم سازي فرهنگي، تقاء، تعاليارمنظور به -(107)ماده 

انداز نظام و اجراي سند مهندسي فرهنگي به سياست ابالغي برنامه و اهداف سند چشم

هاي بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متكي بر حفظ و ارتقاء ارزشمبني

و فضائل اخالقي و كرامت و حقوق  اسالمي، انقالبي و ملي و مردم ساالري ديني، اصول

تواند هم به معناي مي «الزم قانوني تمهيدات»عبارت 

ارايه اليحه به مجلس شوراي اسالمي باشد و  هم 

شود، درحالي مي وزيران را شاملهيئت  مصوب نامهينيآ

ه اليحه به ئكه مقصود مجلس از آوردن اين عبارت ارا

 س شوراي اسالمي بوده است. مجل
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي انساني، هويت و انسجام ملي و ايفاي نقش كارآمد، اثربخش و متعالي نهادها و تشكل

مردمي در اين عرصه و همچنين حمايت از توليدات و محصوالت فرهنگي، مذهبي و هنري 

 امالتفاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تع

هاي فرهنگي اجتماعي و و نيز ارتقاء جايگاه و منزلت سرمايه انساني در عرصهالمللي بين

نيروهاي مومن به انقالب » اصحاب فرهنگ،نخبگان وپيشكسوتان فرهنگ وهنركشور و

و احياء موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقويت و توسعه نهادهاي  «اسالمي

 الهاي اجراي برنامه:مذهبي در طول س_فرهنگي 

دولت مكلف است با همكاري قوه قضائيه تمهيدات قانوني الزم مربوط به تسهيل فرآيند  -1

صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدود كننده توليد و نشر آثار فرهنگي 

ري هاي فرهنگي و هنو هنري و ايجاد امنيت الزم براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه

 نمايدبيني پيش داراي مجوز را تا پايان سال اول اجراي برنامه

شود منظور تأكيد  بنابراين بايد در شرح مذاكرات مجلس

از اين اصطالح ارايه اليحه به مجلس شوراي اسالمي است 

در غير اين صورت با توجه به حساسيت اين يند و ظرفيت 

ايجاد تنش براي جامعه در آن حذف شدن كامل آن 

 شود.مي پيشنهاد

تمهيدات قانوني »عبارت  -ظر داشت با اين حال بايد در ن

ابهام دارد. اگر منظور از آن الزام  3و  1در بندهاي « الزم

رسد كه شوراي نگهبان به ارائه اليحه باشد، به نظر مي

قانون اساسي اعالم  هفتادوچهارمآن را مغاير با اصل 

خواهد كرد. لذا اطالق عبارت مزبور مغايرت با اصل 

 دارد. هفتادوچهارم

واقع بند يك دوحكم متفاوت را بيان كرده است حكم در 

اول يعني درخصوص تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز 

 كاهش ضوابط محدودكننده اشكاالت ذيل وجود دارد:

عدم تعيين مصاديق تسهيل فرآيندها و كاهش ضوابط . 1

انگاري دستگاه در در حكم بيان شده باعث تقويت سهل

هاي موازين و سياستزمينه وظايف نظارتي و رعايت 

 نظام در توليدات آثار فرهنگي خواهد شد .

كند تا عالوه بر حساسيت مسئله فرهنگ ايجاب مي. 2

نده و فرآيند تعيين مصاديق كاهش ضوابط محدودكن
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

كاهش و حذف اين موارد در سطح ملي  صدور مجوز، 

رو واگذار كردن آن به يك هنر و گردشگري، از همين

-اين زمينه مي درعث تشديد مناقشه دستگاه اجرايي با

تأمين  برتأكيد  درخصوص بخش دوم حكم بند اول شود.

امنيت برگزاري مراسم با توجه به اينكه اين موارد از 

 وظايف ذاتي نيروي انتظامي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكلفند ربطيذ يدستگاهها يرو سا يماسازمان صدا و س ي،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم .2

فهرست مجوزها و  44ايت سياستهاي كلي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل با رع

هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان يفرهنگي و هنر گريتصدي

 در طول سالهاي برنامه واگذار نمايند. شوديم ييننهاد را كه تا پايان سال اول تعمردم

اجرايي هاي دستگاه گري درصدور مجوز و تصدي .1

مذكور، اموري هستند كه به موجب قانون )قانون تكاليف 

شاد، قانون تشكيل و اداره صدا و و اختيارات وزارت ار

 سيما و مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي( به اين

 تكليف شده است. انتزاع اين امور از اينها دستگاه

و واگذاري به بخش دولتي بايد با مجوز قانون ها دستگاه

صورت پذيرد. لذا اين مسئله بايد در قالب اليحه به 

 بعاً توسطمجلس تقديم و در صورت تصويب آن ت

 اجرايي، اجرا شود.هاي دستگاه

 ايرسانههاي فرهنگي و تصدي». در قسمت مربوط به 2

هاي فرهنگي بايد توجه داشت كه تصدي« قابل واگذاري

هاي )الف(، )ب(، )ج( و وسيما شامل برنامهو هنري صدا

هاي زنده هاي )ج( و )د( كه عمدتاً برنامه)د( است. برنامه

د، قابل واگذاري نيست. در بخش )الف( تلويزيوني هستن

( قانون 29موجب ماده )و )ب( نيز درحال حاضر به

 2حذف بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

و فروش با  يفهرست مذكور و نحوه واگذار يينتع يوهبند شامل ش ينا نامهآيين -تبصره

به  يماو سازمان صدا و س يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يسازمان و همكار يشنهادپ

 .رسديم يرانوز يأته يبتصو

 

ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي « و»مناقصات )بند 

و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا 

باالترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه 

ح كشور( پس از مقدور نباشد با رعايت صرفه و صال

خريد خدمات  ،تصويب طرح اوليه و با نظارت سازمان

 گيرد و امكان واگذاري منتفي است.ميصورت 

( درصدد است تا با 2) بند رسدمينظر بهازسوي ديگر  .3

مقدرات نهادهاي كانوني  ميتما« هيئت وزيرانمصوبه »

وسيما( را تعيين فرهنگ )شامل: وزارت فرهنگ و صدا

هاي دستگاه ساير»د و با استفاده از لغت مجهول كن

اِعمال قدرت خود كه وجه قانوني يافته است را « ذيربط

دستگاه فرهنگي كه شامل همه « مصاديق»به ساير 

شود، ميها و نهادهاي عمومي و دولتي و انقالبي سازمان

درحالي است كه مصوبه مذكور صرفاً با تسري دهد. اين 

ن مديريت و همكاري قابل تفسير وزارت پيشنهاد سازما

نظر بهشود و از اين جهت، ميوسيما تهيه فرهنگ و صدا

هيئت وزيران را براي رسد تصويب بند مذكور دست مي

هاي اِعمال قدرت در همه نهادهاي فرهنگي از مجموعه

 گشايد. ميهاي مقام معظم رهبري صنفي تا زيرمجموعه

 كننده است:نگراناين مسئله از دو جهت 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

بيني بودن مخاطرات واگذاري اختيارات . غيرقابل پيش1

 گسترده. 

. دشواري بازگرداندن يا لغو مصوبات مرتبط با واگذاري 2

دليل تكاليف دولتي؛ چراكه هرگونه لغو چنين مصوباتي به

ايجاد هزينه مالي از توان مجلس شوراي اسالمي خارج 

( قانون اساسي 75پنجم )وبوده و با اشكال اصل هفتاد

 ازسوي شوراي نگهبان روبرو خواهد شد.

به « سياستهاي كلي»بايد عبارت  «2»همچنين در بند -

 تبديل شود.« نظام سياستهاي كلي»عبارت 

شائبه مغايرت با قانون اجراي  «2»حكم تبصره بند  -

قانون اساسي است كه  وچهارمچهلسياستهاي كلي اصل 

انون مزبور بايد قوانين مغاير با قانون ق (92ماده ) بر اساس

مزبور صراحتا با تعيين مواد نسخ شده، آن قانون را نسخ 

مغاير با قانون  «2»تبصره بند كنند. دليل شائبه مغايرت 

 قانون اساسي وچهارمچهلاجراي سياستهاي كلي اصل 

قانون مزبور،  (2ماده ) اين است كه بر اساس ذيل

ها و بنگاههاي بندي فعاليتتشخيص، انطباق و طبقه»

اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به 

پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به 

و حال آنكه در تبصره « رسدمي وزيرانهيئت  تصويب

 وهيبند شامل ش نيا نامهنييآتصريح شده است كه  2بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 يو هنرگري فرهنگي فهرست مجوزها و تصدي نييتع

هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان

رسد. بر اين اساس به تصويب هيئت وزيران مي نهادمردم

 وهيشامل ش»در عبارت « شيوه»شود واژه پيشنهاد مي

 حذف شود.« فهرست مجوزها نييتع

ان صدا و سيما و دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه با مشاركت سازم .3

وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات قانوني الزم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي 

 نمايد.بيني پيش ناشي از پخش مسابقات ورزشي را

 

اليحه احكام الزم براي اجراي برنامه ششم  (23)ماده 

تعيين سهم و نحوه حق پخش »توسعه به موضوع 

بق آئين نامه تدوين شده تلويزيوني مسابقات ورزشي مطا

 ورزش وزارت و( ريزي¬توسط سازمان)مديريت و برنامه

 حال، اين با. دارد اشاره( وزيرانهيئت  مصوب و جوانان و

هامات و ايرادات وارده بر آن، كميسيون تلفيق اب به توجه با

درصدد اصالح و رفع ابهام برآمده و ضمن اشاره به تقسيم 

مسابقات ورزشي به درآمدهاي طرفين موضوع پخش 

مكلف كردن كردن دولت در خصوص مشاركت صدا و 

سيما پرداخته است. با اين حال، خالي از اشكال نيست؛ 

نخست اينكه احتمال عدم مشاركت يكي از طرفين وجود 

 است نشده بينياين صورت سازوكار الزم پيش در  دارد و

 ثاني در و شود تبديل بزرگ چالشي محل به تواندمي كه

 اليحه قالب در تواندمي «الزم قانوني تمهيدات» عبارت

هيئت  مصوب نامهينيآ مطابق يا و مجلس به ارائه جهت
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

كه در آن صورت  ايرادات حقوقي زير را  .باشد وزيران

 خواهد داشت:

از حيث واگذاري بدون ضابطه اختيار  «3»بند 

هاي حق پخش تلويزيوني گيري در تمامي جنبهتصميم

، مغاير با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي دولت به تصميم

 رسد. نظر ميبه

مجمع  26/5/1381همچنين با توجه به مصوبه مورخ 

و  1تشخيص مصلحت نظام پيرامون حق پخش تلويزيوني

 مورخ 5318 شمارهنظريه تفسيري شوراي نگهبان به 

بر عدم صالحيت قانونگذاري مجلس مبني 24/7/13722

اي ع تشخيص مصلحت نظام مصوبهدر مواردي كه مجم

به، اين بند مغاير با نادارد مگر پس از انقضاي مدت معت

اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي و نظريه تفسير مذكور 

 .رسدنظر ميبه

                                                 

به  تیاختصاص دهد و با عنا ورزش ر بهاز بودجه کشو یسهم مناسبدولت دینمایم هیتأمین خواهد شد، توص یدولت یهابودجه ضرورتاً از محل ونهایفدراسو هرگونه پرداخت به کندیکسب نم یدرآمد یورزش مسابقاتش از بابت پخ مایسکه صدا و نیبا توجه به ا». 1

و  یمکاره رانیا یاسالم یجمهوری مایکشور، صدا و س یورزشیهابه مشارکت فعال و گسترده در برنامه یورزش یباشگاهها بیترغ یبرا شودیم هیتوصما،یباشگاهها و صدا و س نیگرفتن تفاهم موجود ب درنظر در گسترش ورزش و با مایو سصدا یهابرنامه تیاهم

 «آوردبه عمل یشتریمساعدت ب

تغییر  که بهنامعت زمان گذشت از پس بود مجلس اسالمی و مجلس شورای نگهبان نظر شورای اختالف به مربوط مصلحت مجمع مصوبه که را ندارد، اما در صورتی مصلحت نظام تشخیص مجمع مصوبه و فسخ و نقض رد و ابطال حق قانونگذاری از مراجع یكهیچ. »2

 ..«.مغایر را دارد قانون و تصویب طرح باشد حق موجه مصلحت
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است با همكاري سازمان، وزارت راه و شهرسازي،  -4

امالک كشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و  و سازمان ثبت اسناد وها شهرداري

 فرهنگي اقدام نمايند.هاي تبديل بقاع متبركه به قطب

 

ها و سازمان ثبت اسناد مكلف اند نسبت به شهرداري»عبارت 

هاي صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه به قطب

است  مبهم هم از حيث حقوقي كامالً« فرهنگي اقدام نمايند

ابهام « هاي فرهنگيقطب»و هم از حيث سياسي. عبارت 

حقوقي دارد. اگر منظور اين است كه در بقاع متبركه 

ها و سازمان شهرداري هاي فرهنگي انجام شود، اساساًفعاليت

باره اختيارات و تكاليفي ندارند. معاونت ثبت اسناد در اين

در بسياري از اكنون فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه هم 

هاي فرهنگي گسترده اي اين اماكن متبركه و ديني فعاليت

بهار »توان به طرح ها ميدهد. از جمله اين فعاليتانجام مي

اشاره كرد. در ضمن صدور و اخذ اسناد موقوفات، « معنوي

مرتبط است هم به  كه هم به نحوي با شهرداري ايمسئله

اگرچه از آن دسته  سازمان ثبت و هم به سازمان اوقاف،

مسايل حقوقي است كه به واسطه ابهام در سازوكارهاي 

تواند اجرايي تيازمند تهميدات فوري است. اما اين حكم نمي

 پاسخ مناسب و كارگشايي باشد.

يكي از اين ابهامات اين است كه در فرآيند ثبت سند موقوفه، 

وفه موق  كهشود. در حاليسندبه نام سازمان اوقاف صادر مي

شخصيت حقوقي مستقل از سازمانهاي دولتي و حاكميتي 

 حذف 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

به حقوقي واجرايي بايد  فرآيندهاي دارد. اين استقالل در

 رسميت شناخته شود. 

هاي روستايي دولت مكلف است نسبت به توسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانه -5

اي با رويكرد زمين و نيازهاي منطقهدر مناطق كمتر توسعه يافته، بر اساس طرح آمايش سر

گذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و محصوالت تشويق و جذب سرمايه

 فرهنگي وساير كاالهاي فرهنگي و هنري، تا پايان سال اول اجراي برنامه با نرخ رشد

 نسبت به وضعيت موجود در طول اجراي برنامه اقدام نمايد. %5)پنج درصد(ساليانه 

 

 5د بن

ترويج فرهنگ كتابخواني امري متفاوت از توليد كتاب و 

محصوالت فرهنگي است و از همين رو صد و ذيل اين 

بند ناهمخوان است. به خصوص اين كه اين كار با رويكرد 

گذاري بخش خصوصي و تعاوني تشويق و جذب سرمايه

در توليد كتاب و محصوالت فرهنگي وساير كاالهاي 

ام خواهد شد. با توجه به كثرت توليد فرهنگي و هنري انج

فرهنگي و پايين بودن سرانه مطالعه تشويق بخش 

خصوصي به توليد بيشتر فاقد توجيه بوده و بايد حكم بر 

 ترويج فرهنگ مطالعه متمركز باشد.

 5در خصوص بند

عبارت با رويكرد تشويق حذف جزء: 

گذاري بخش و جذب سرمايه

خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و 

محصوالت فرهنگي و ساير كاالهاي 

 حذف شود. فرهنگي و هنري،

 

و سازمان آب و فاضالب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي در زمينه  ها دولت و شهرداري -6

 آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از كاربري فرهنگي در فضاهاي مسكوني

 از كتابفروشان، ناشران و مطبوعات كه داراي مجوزهاي قانوني الزم هستند حمايت كنند. 

آيين نامه اجرايي موضوع اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با  -تبصره 

همكاري  وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت نيرو و وزارت كشور تدوين و به تصويب هيات 

 رسد.مي وزيران

 

 6بند 

كلي برنامه ششم و حمايت از هاي راستاي سياستدر 

 .فرهنگ قرار دارد

با توجه به اينكه امر پستي در  6با اين حال در بند 

نظر وزارت  ريز است كهپست  يشركت ملصالحيت 

نامه آيين تهيه لذا دراطالعات است  يارتباطات و فناور

 اين وزارت نقش ايفا كند. ديبا زيتعرفه آن ن
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و منظور به مكلف استدولت  -7

المللي امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، بستر سازي براي حضور بين

هاي فرهنگي، هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي در عرصه

 ل را بعمل آورد:مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذي

تهيه اليحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ  -الف

 تا پايان سال اول برنامه.

ها بازنگري و اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات نظام جامه حقوقي مطبوعات و رسانه -ب

 و تبليغات

 

 7بند

ده و قانون برنامه چهارم بو 116ماده ) اين بند تكرار

ه اليحه امنيت شغلي اصحاب ئتوجه به داليل عدم ارابي

فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ مجددا 

 ه شده است. ئدر برنامه ششم ارا

به خصوص اينكه تشكيل نظام صنفي نيازمند اجبار 

قانوني دولت نبوده و امكان تشكيل آن از سوي اصحاب 

 يز وجود دارد.فرهنگ بدون دخالت و الزام دولت ن

قانون  74مغاير با اصل  7همچنين حكم جزء الف بند 

 رسد.اساسي به نظر مي

مجلس است و  يذات فايوظنيز از  7بند  بحكم جزء 

 يقانون اساس 85با اصل  ريدولت به انجام آن مغا فيتكل

 است

 7در خصوص بند

 حذف جزء 

و استقرار نظام صنفي بخش عبارت 

 حذف شود فرهنگ

108 

بودجه سازمان تأمين  دولت مكلف است از ابتداي اجراي برنامه، سهم خود در -(108)ه ماد

 درصد بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. %7/0صداوسيما را حداقل به ميزان 

 

 

با وجود اين كه ضروري است تحول اساسي در  -1

وضعيت بودجه صدا و سيما صورت پذيرد و در يك قالب 

تهيه الزم براي اين هاي لياتي پيش بينيبينانه و عمواقع

تنظيم اما از آنجا كه نحوه درست  موضوع صورت پذيرد.و 

ريزي عملياتي و بر بودجه، بودجه مطابق قانون اساسي

باشد. بنابراين ميها دستگاه و عملكردها اساس برنامه

صدور حكم كلي به نحو فوق با اين نحو بودجه ريزي در 

 حذف كل 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

حاليست كه ممكن است سازمان تعارض است اين در 

ساليانه  مزبور در يك سال بيش از ميزان درصدرشد

بودجه كشور به اعتبارات نياز داشته باشد و در يك سال 

ديگر كمتر از ميزان درصد رشد بودجه كشور به اعتبار 

نياز داشته باشد. از اين رو در جايي كه نياز دستگاه بيشتر 

د اختصاص كمتر از آن باشساليانه  از ميزان درصد رشد

هاي و برنامهها ميزان اعتبارات باعث متوقف شدن پروژه

دستگاه خواهد شد و اختصاص بيشتر از ارقام مورد نياز 

 باشد.مي موجب اتالف منابع

مشخص نيست كه  اين حكم برنامه اي نيست و اصوالً -2

چرا بايد در قانون برنامه توسعه چنين حكمي درباره 

 اي يك دستگاه آورده شود. جهاعتبارات بود

109 

 

( %9( از كل نه درصد)%27/0دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد) -(109)ماده 

ماليات ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و 

ن اختصاص هاي ورزش بويژه در حوزه معلولين و جانبازاعشايري، ورزش بانوان و زيرساخت

دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش 

ها قرار و پس از مبادله موافقت نامه در اختيار اين وزراتخانهبيني پيش در بودجه سنواتي

 گيرد. مي

 شود.اين اعتبار فقط در استانها هزينه مي :«1» تبصره

ييد است و در صورت اجراي أبصورت كلي موضوع مورد ت

تواند موجبات رشد ابعاد مختلف ورزشي را صحيح مي

هاي فراهم آورد. بر همين اساس و با توجه به كاستي

فضاي ورزشي كشور، وجود بيش  بسيار در زمينه سرانه

تمام در اقصي نقاط كشور ي ورزشي نيمهپروژه 4000از 

و نظر به نقش اين مهم در توسعه ورزش كشور و جهت 

و هدررفت اعتبار مزبور در امورات  پيشگيري از هزينه

هاي شود زيرساختاهميت و نمايشي پيشنهاد ميكم
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو پرداخت هر گونه  :«2»تبصره 

 به ورزش حرفه اي ممنوع است و پيگرد قانوني دارد.

شاخص توزيع ورزشي در ابتداي ماده ذكر شود و نحوه و 

 اعتبار براي هر استان مشخص گردد.

110 

 مذهبي اماكن از بهينه گيريبهره و فرهنگي مذهبي فضاهاي توسعهمنظور به -110ماده 

 و اجتماعي سياسي، تربيتي، عبادي، پايگاه تريناصلي عنوان به مسجد جايگاه تثبيت و

  :شودمي انجام زير اقدامات فرهنگي،

 طراحي در موظفند هاشهرداري و اسالمي انقالب مسكن بنياد شهرسازي، و راه وزارت -الف

 وشهرهاي هاروستايي وشهرک وهادي شهري تفصيلي جامع طرحهاي واجراي

 جهت مساجد جوار در عالم مسجد وخانه احداث براي مناسب جديداالحداث، اراضي

 دريافت بدون زيساآماده از پس و كنند بينيپيش مسجد همان جماعت امام استفاده

 .دهند قرار مساجد احداث متقاضيان اختيار در عمومي مالكيت حفظ با و هزينه

 عوارض و فاضالب و گاز برق، آب، انشعاب حق هايهزينه پرداخت از مساجد -تبصره

 .باشندمي معاف اصلي فضاي فقط براي ساز و ساخت

 مناسبي نمازخانه موظفند جديداالحداث خدماتي و اداري تجاري، هايمجتمع مالكان -ب

 اين واحدهاي تعداد شامل بند اين دستورالعمل. نمايند احداث مذكور اماكن در را

 شهرسازي عاليشوراي تصويب به مصوب هاينقشه چهارچوب در احداث مكان و هامجتمع

 .رسدمي معماري و

 يا احداث به تنسب موظفند هاشهرداري و كشور آبخيزداري و مراتع ها،جنگل سازمان -ج

 هايبوستان و ملي هايبوستان در نمازخانه يا مسجد براي مناسب و كافي فضاي اختصاص

 .كنند اقدام شهري

برنامه پنجم با اين حال اعطاي  106ماده ) تنفيذ

و  يشهرساز يعاليشوراصالحيت تصويب مقررات به 

ا اصل ي كه داراي اعضاي غيروزير است، مغاير بمعمار

 قانون اساسي است. 138

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 هايمجموعه درماني، مراكز و هابيمارستان آموزشي، مراكز اجرايي، هايدستگاه كليه -د

 يردولتي،غ يا دولتي از اعم تجاري هايمجتمع و تفريحي رفاهي، هايمجتمع ورزشي،

 يا مسجد براي مناسب و كافي فضاي نگهداري و اختصاص يا احداث به نسبت موظفند

 .نمايند اقدام نمازخانه

 احداث جهت را الزم اقدام و تمهيدات موظفند نفت و شهرسازي و راه هايوزارتخانه -هـ

 و شهري بين سوخت عرضه هايجايگاه و مسافربري هايپايانه در نمازخانه و مسجد

 غيردولتي بخش طريق از مذكور هاينمازخانه و مساجد مديريت و نگهداري همچنين

 .آورند عملبه

 هنري و فرهنگي كاركرد ارتقايمنظور به است مكلف اسالمي ارشاد و فرهنگ و: وزارت

 به نوجوانان و جوانان جذب و اسالمي فرهنگ ترويج و فرهنگي عدالت برقراري مساجد،

 روستاهاي و شهري مساجد كليه تا نمايد اتخاذ ترتيبي اسالمي ازينمو رعايت با مساجد،

 .گردند برخوردار هنري و فرهنگي هايكانون از جمعيت نفر هزار باالي

111 

احداث و توسعه اماكن و فضاهاي منظور به وزارت جهاد كشاورزي موظف است -111ماده 

ورزشي، اراضي ملي غير كشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط 

لتي است زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز بخش غيردو

با تاييد وزارت ورزش و جوانان به قيمت ارزش معامالتي اعالم شده توسط وزارت امور 

ايثارگران واگذار هاي اقتصادي و دارايي به بخش غيردولتي و تعاوني با اولويت تعاوني

 نمايد. تغيير كاربري اين اراضي ممنوع است. 

 

 

عملكرد است هر چند   برنامه پنجم 14ماده ) تنفيذ

 عيفي در اين زمينه داشته است.ض

 موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

112 

تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت منظور به دولت مكلف است  -112ماده 

السالم و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اسالمي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم

ي و تمهيد امكانات ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز و برگزاراماكن زيارتي به

 نمايد:نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام  پياده روي اربعين،ساليانه  الزم مراسم

ريزي و تدوين سازوكارهاي الزم دقيق نيازها و مشكالت زائرين، برنامه شناسايي -الف

اريها و زيرساختهاي الزم از طريق حمايت از شهردتأمين  جهت ساماندهي امور زائرين و

 بخشهاي غيردولتي

هاي زيارتي و گردشگري امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب توسعه -ب

هاي زيربنايي مورد نياز در مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه

 هاي سنواتيبودجه قالب

 

 -قانون برنامه پنجم توسعه با اين حال  12ماده ) تنفيذ

 15در بند ب مغاير با اصل  «هايپروژه»ستفاده از واژه ا

 قانون اساسي است.

 

 

113 

 -113ماده 

صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع منظور به اجرائي مكلفندهاي دستگاه -1

 دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:

مرمت آثار منقول و غير منقول ثبت شده  مربوط به پژوهش، حفاظت وهاي الف: هزينه

ذيربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي هاي در فهرست آثار ملي و فهرست

كنند. اين اعتبارات در چارچوب سياستها و تأمين  همان دستگاه را از محل اعتبارات خود

 شود.صنايع دستي و گردشگري هزينه ميضوابط سازمان ميراث فرهنگي،

أسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنايع است و از شمول ب: ت

 باشند.مي قانون نظام صنفي مستثني

 الف : -1بند

ها دستگاه ن بند موجبات هماهنگي و نقش آفريني همهاي

نمايد. مي براي حراست از ميراث فرهنگي كشور را فراهم

در نظر گرفتن آثار منقول در كنار آثار غير منقول از 

، 1در جزء الف بند با اين حال  مزاياي اين بند است.

اعطاي صالحيت تعيين ضوابط به سازمان ميراث 

 138ي و گردشگري مغاير با اصل فرهنگي، صنايع دست

 قانون اساسي است.

 بند ب :
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 

 

 

 

 

منظور حفظ و موظف است به يو گردشگر يدست يعصنا ي،فرهنگ يراثسازمان م -2

 ياجرائ يدستگاهها يرسا يو هماهنگ ياقدامات الزم را با همكار يفرهنگ يراثاز م يانتص

)اعم  يفرهنگ يراثم يحفاظت و مرمت و معرف ي،مستندساز يي،منظور شناسابه ربطيذ

 يايو اح يدست يعصنا يجهان يشهرها يجادا يعي،طب يراثاز ملموس و ناملموس( م

 يراثو ثبت در فهرست م يرانيدر حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ا يسنت يهنرها

 را به عمل آورد. يجهان

مستشني نمودن بخش گردشگري از شمول قانون نظام 

تواند موجب تقويت بخش خصوصي و رهايي مي صنفي

هاي كسب  وكارهاي گردشگري از بالتكليفي و دخالت

 غير حرفه اي چندين مرجع در كسب و كارهاي آنها

 باشد.مي

  2بند 

وظايف قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع  اين وظايف

دستي و گردشگري است كه در قانون اساسنامه آن 

 .تصريح شده است و نياز به تصويب قانون نيست

 

 

 

 

 2حذف كل بند 

114 

بنياد مسكن انقالب اسالمي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  -114ماده 

روستاي  300و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل  و گردشگري موظف است تهيه

داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات 

هاي سرمايه اي، تا پايان برنامه به انجام رسانده تا در چهارچوب مفاد اين تملك دارايي

 ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره برداري قرار گيرد.

تاريخي فرهنگي بي هاي براي بافت "بهسازي"ه ژوا

 300رود. مبناي عدد مي صرفا احياء بكارو معناست 

مشخص نيست. سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و 

 گردشگري در اينجا صرفا نقش نظارتي دارد.

 300حداقل  حذف جزء:

115 

 115ماده ) 

يان سال اول برنامه، سند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است تا پا -الف

راهبردي توسعه گردشگري را با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي به دولت 

 عمل آورد:ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به

بند الف:با توجه به فقدان سند ملي توسعه گردشگري 

 چنين امري مورد نياز است. 

 1بند الف( 

ه طرح مورد اشاره در بند الف صرفا در از آنجايي ك

باشد لزومي به تهيه پيوست مي خصوص گردشگري

 : موافق بند الف

 1بند الف( 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه  -1

( 3موضوع ماده)هاي دستگاه نايي، توليدي و خدماتهاي زيرباي در حوزهطرحهاي توسعه

قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت تطبيق با اهداف و وظايف 

 اي، استاني و شهري سازمان در سطوح ملي، منطقه

 

ميراث فرهنگي و صنايع دستي هاي تخصصي در حوزه

هاي دستگاه براي سند توسعه گردشگري وجود ندارد. 

قانون تشكيل  4ماده ) ذيربط در حوزه گردشگري در

 .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اشاره شده اند

 يعمران يهاطرح هياظهار نظر در كل»، بند الف 1 در جزء

و  يخيو تار يدر رابطه با مناطق فرهنگ يليجامع و تفص

 يفرهنگها و بافتها و اماكندرباره محوطه ييموافقت نها

از هر گونه  يريارزشمند در موارد مذكور و جلوگ يخيتار

قانون اساسنامه  3ماده ) 11موضوع بند « آنها بيتخر

ماده به  نياست كه در ا شورك يفرهنگ راثيسازمان م

و  يفرهنگ راثيسازمان م لياشتباه قانون تشك

قانون تشكيل  3ماده ) موضوع ذكر شده است. يگردشگر

ميراث  ، شوراي عاليسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

  است. فرهنگي و گردشگري

 پيوست تخصصي در :حذف جزء

ميراث فرهنگي و هاي حوزه

 صنايع دستي

 

تطبيق و اصالح برنامه توسعه استانهاي كشور با سند راهبردي توسعه گردشگري تا  -2

 پايان شش ماه اول سال دوم اجراي برنامه 

« برنامه توسعه استانهاي كشور»مرجع و شيوه تعيين 

مشخص نيست و ابهام دارد؛ لذا اعطاي صالحيت اصالح 

مغاير با اصول  زمان ميراث فرهنگي و گردشگريساآن به 

 رسد.قانون اساسي به نظر مي 138و  60

اين كار ذاتا امري مورد نياز در راستاي اجرايي نمودن 

استاني سند راهبردي توسعه گردشگري است هاي برش

 

 حذف 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

اما شان و الزام قانون شدن ندارد. مضافا بر اينكه انجام 

كشور در يازه زماني هاي اين كار در براي تمامي استان

  شش ماه عمال مقدور نيست.

 

 

اختصاص يارانه و تسهيالت مالي و معافيتهاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات  -3

كننده ميليون نفر بازديددهساليانه  گردشگري در سواحل جنوبي و شمالي كشور تا سقف

 داخلي و خارجي

يالت توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و نامه تخصيص اين تسهآيين -تبصره

هاي كشور، جهادكشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و گردشگري و با همكاري وزارتخانه

 شود. زيست مشخص ميسازمان حفاظت محيط

يارانه و تسهيالت مالي  صينحوه تخصبند الف،  3در جزء 

ي و معافيتهاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات گردشگر

و  يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيبر عهده سازمان م

چنين امري در گذاشته شده است كه  يگردشگر

پنجاه و ل وبا اص ريمغاخصوص موضوع معافيت مالياتي 

در خصوص است و  يهشتاد و پنجم قانون اساسيكم و 

قانون اساسي  138و  60ساير موضوعات مغاير با اصول 

 است.

راي توسعه گردشگري مالياتي تشويقي بهاي معافيت

هاي خصوصا براي مناطق كمتر برخوردار در قانون ماليات

مستقيم وجود دارد و نياز به تصويب قانون جديد نيست.  

ميليون نفر مشخص نمي باشد. اختصاص  10مبناي عدد 

مشوق براي توسعه گردشگري در سواحل شمالي كشور 

موجب تشديد اثرات منفي بوجود آمده در اين مناطق 

بايست مي رسد سياست دولتمي خواهد شد. به نظر

تشويق و توسعه گردشگري در سواحل جنوبي كشور بوده 

يارانه اي و عوارضي را به آن سواحل هاي و مشوق

اختصاص دهد. اين امر ضمن تمركز زدايي از حوزه 

 

 

 

اختصاص يارانه و   جز حذف

تسهيالت مالي و معافيت عوارضي به 

تأسيسات گردشگري در سواحل 

 كشور شمالي
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

گردشگري ساحلي موجب اشتغال زايي و رونق 

  شود.مي گردشگري در مناطق جنوبي

، خدمات رفاهي و هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راهايجاد زيرساخت -4

گذاري، واگذاري تسهيالت سكونتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه

 قدامات حمايتي قيمت و ساير اارزان

 

 اين ماده با بخش الف همين بند معناي مشابهي دارد.
 

 حذف 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است  -ب

غرب كشور و تا پايان سال اول برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال

وزيران هيئت  كران را تهيه و جهت تصويبسواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل م

 ارائه نمايد.

 

همين بند ناظر بر چنين  1طبيعتا صدر بند الف و بخش 

 جزيياتي است لذا تصويب چنين بندي اصال لزومي ندارد.

  

 حذف 

 

 

 

دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني الزم را جهت  -ج

 عمل آورد.و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بهمديريت يكپارچه 

با توجه به پراكندگي، لزوم به روز شدن و رفع تعارض 

قوانين هر سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري چنين بندي ضروري است. لكن لفظ جامع 

معناي مشخصي ندارد. چرا كه هر يك از سه حوزه فوق 

 ي جداگانه است.نياز به قانون مجزا

ابهام دارد « تمهيدات و اقدامات قانوني الزم»در بند ج، 

و در صورتي كه اطالق آن شامل ارائه اليحه شود، مغاير 

  قانون اساسي است. 74با اصل 

 

 جامعحذف جزء : 

 

 

 

 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي  –د

( 5ها را كه در اجراي ماده)هاي تاريخي و موزهاز اماكن و محوطههاي مردمي و كمك

هيئت  صورتبه 3/10/1382قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

گردد، واريز نمايد. افتتاح مي حسابي كه نزد خزانهشوند بهامنايي اداره مي

اختصاص داده شده به هاي دولتي وجوه حاصله و همچنين سهم كمك (%100صددرصد)

گيرد تا براي اين اماكن در اختيار ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي

 اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

تواند بخشي از وظايف و امور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي -هـ

اي و تخصصي گردشگري كه براساس حرفههاي گري و اجرائي خود را به تشكلتصدي

گذاري تأسيسات گردشگري بندي و نرخنامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه( آئين25ماده)

 نمايند، واگذار كند.وزيران، فعاليت ميهيئت  4/6/1394مصوب 

هاي اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، هاي قانوني هزينهبديهي است تعرفه -تبصره

 باشد.هاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه ميتوسط تشكل

تواند زمينه تمركز سازمان ميراث بر امور مي اين بند

حاكميتي و فراهم آوردن واگذاري امور غير حاكميتي را 

قابل هاي فراهم آورد. لكن مناسب است فهرست فعاليت

ناصواب هاي واگذاري در قانون تصريح شود تا از برداشت

 ي شود.در خصوص جلوگير

 

 موافق

 

( قانون الحاق برخي مواد 65شركت ملي گاز مكلف است از محل منابع بند)الف( ماده) -ج

گازرساني روستاهاي هدف  4/12/1393( مصوب 2به تنظيم برخي از مقررات مالي دولت)

 گردشگري را در اولويت قرار دهد

تواند مشوق مناسبي براي تكميل مي اين ماده

گردشگري فراهم نمايد. لكن  حوزههاي زيرساخت

مناسب است اين وظيفه صرفا به روستاهاي هدف 

 گردشگري داراي سرمايه گذار محدود شود.  

شركت ملي گاز كه فاقد در بند ج تصريح بر عنوان 

توان محل ابهام معموله شوراي اساسنامه قانوني است، مي

 نگهبان واقع شود

 

 

 

 موافق

116 

 ،تحقق اهداف مندرج در اصول دهم منظوربه اجرائي موظفند يدستگاهها يهكل -116ماده 

برنامه  يكل هايياستانداز و ساهداف سند چشم ي،قانون اساس يكمو  يستو ب يستمب

زن در آن و  يگاهنهاد خانواده و جا يتتقو»بر  يمبن و سياستهاي كلي خانواده ششم

 «نانبه نقش سازنده آ يژهوجه وها و تزنان در همه عرصه يو قانون يشرع ،حقوق يفاياست

 ستاد تشكيل نامهآيين (2) ماده «5» بند موجب به -

 انقالب شوراي عالي 1389 مصوب خانواده و زن ملي

 ميزان بر مستمر ارزيابي و نظارت» وظيفه ،فرهنگي

 در اجرايي هايبرنامه و هاسياست اهداف، تحقق

 (116ماده ) حذف
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

و متوازن،  يدارتوسعه پا يندزنان در فرآ يانسان يهجامعه از سرما يمندمنظور بهرهبه يزو ن

امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال  يسازمان يگاهجا يتو تقو يبا سازمانده

 خود يها و طرحهابرنامه ها،ياستدر س يتي بر مبناي اصول اسالميعدالت جنس يكردرو

زن  يستاد مل يابالغ يخود در آن چهارچوب، براساس شاخصها يماتآثار تصم يابيو ارز

 . ينداقدام نما در چارچوب سياستهاي كلي خانواده و خانواده

 يقو تطب يابيموظف است ضمن ارز يجمهور ياستامور زنان و خانواده ر معاونت -1تبصره

زنان  يتوضع يشاخصها يو رصد مستمر ارتقاها ستگاهد يها و طرحهابرنامه ها،ياستس

 . يدارائه نما يرانوز يأتبه هساليانه  طورو خانواده، گزارش آن را به

 يشنظارت و پا يماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارها ينا ياجرائ نامهآيين -2تبصره

كور، به مذ يشاخصها يارتقا يبرا ياجرائ يو الزامات دستگاهها يفشاخصها و وظا

 ياجرائ يدستگاهها يرسا يسازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همكار يشنهادپ

 . يدخواهد رس يرانوز يأته يبتصو بهقانون  ينا يبماه پس از تصوشش ربط،يذ

 

 ساير و عالي شوراي به ايدوره گزارش ارائه وها دستگاه

 ملي ستاد» به «خانواده و زنان حوزه در ذيصالح مراجع

در اين ماده  اينكه حال است. شده واگذار «خانواده و زن

 هايطرح و هابرنامه ها،ياستس تطبيق»با عبارت 

 وضعيت هايشاخص ارتقاي مستمر رصد وها دستگاه

 امور معاونت وظيفه مزبور در صالحيت« خانواده و زنان

نظر به بيان شده است؛ لذا جمهوريرياست خانواده و زنان

حيث نقض مصوبه شوراي عالي  رسد كه اين ماده ازمي

 اصل مغاير باتوسط شوراي نگهبان  انقالب فرهنگي،

 .اعالم خواهد شد اساسي قانونوهفتم پنجاه
 

تعيين »تشكيل ستاد ملي زن و خانواده نامه آيين در -

هاي سنجش وضعيت زنان و خانواده متناسب با شاخص

هاي فردي، خانوادگي و هاي اسالمي در عرصهارزش

بندي از وظايف « المللياجتماعي در سطح ملي و بين

لذا ذكر اين عبارات تنها باعث تكرار ستاد تصويب شده 

شود كه نياز به تأييد و تصويب مجلس غير ضرور مي

 شوراي اسالمي را ندارد.

گويي و استفاده از عبارات و كلماتي كه اليحه با كلي-

كنند و حكم صريح و قابل سنجشي افاده معناي عام مي
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

سازماندهي و »كند. گنجاندن عبارات كلي را بيان نمي

، «ت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاهتقوي

در متن ماده « هاي ابالغيشاخص»و « عدالت جنسيتي»

و ندادن حكم صريح و واضح در مورد معناي مدنظر از 

عبارات در آينده قابليت ارزيابي دقيق اجراي قانون را از 

 بين برده است.

ز مندي جامعه ابه منظور بهره»در ماده ذكر شده  -

سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، 

اجرايي موظفند با سازماندهي و تقويت هاي دستگاه كليه

اقدام « جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه،...

 كنند. اين در حالي است كه با شروع كار دولت يازدهم

 سازيو متناسبسازي چابك سازي، منطقيمنظور به

رويه اجرايي كه موجب گسترش بيهاي ستگاهد

ايجاد پست »ساختارهاي سازماني شده بود موضوع 

پست سازماني  3مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص 

هاي مستقل لغو شد. ها و سازماندر وزارتخانه 1«ذيل آن

اجرايي هاي دستگاه هر چند كه بعدها مقرر گرديد كه

يك از واحدها يا پست سازماني براي اصالح و يا ايجاد هر 

بررسي و تأييد معاونت منظور به پيشنهادهاي خود را

                                                 

 معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس جمهور. 4/8/1392مورخ  13712/92/200بر اساس پيوست بخشنامه شماره . 1
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

-توسعه مديريت و سرمايه انساني ارسال كنند. اما بررسي

هاي دستگاه درصد 50دهد كه نزديك به ها نشان مي

اجرايي مشاور و تشكيالت دفاتر امور زنان و خانواده 

كه مشاور امور زنان  اجراييهاي دستگاه ندارند و نيمي از

هر چند كه بر  1و خانواده دارند تشكيالت مصوب ندارند.

ريزي، تنظيم و تصويب ساختارها و برنامه» 4اساس بند 

در خصوص ها دستگاه هايساماندهي و هماهنگي فعاليت

جز وظايف ستاد ملي زن و خانواده « زنان و خانواده

 دانسته شده است. 

 ه اي از محتوي اين حكم درعالوه بر اين بخشي عمد -

شده و با توجه بيني پيش برنامه پنجم توسعه 230ماده )

اجرايي آن ماده آماده شده  و به هاي به اين كه بسته

وزيران رسيده است ضرورتي براي چنين هيئت  تصويب

 .حكمي وجود ندارد

 وظايف»نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر تصويب آيين -

 هايشاخص ارتقاي براي اجرايياي هدستگاه الزامات و

 توسط هيئت وزيران، به جهت شمول« مذكور

مجريه،  قوه از خارجهاي دستگاه به اجراييهاي دستگاه

                                                 

 گزارش ملي عملکرد يکساله زنان و خانواده در دولت يازدهم.. 1
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

قوا دارد؛ لذا از اين حيث مغاير با  استقالل نقض شائبه

رسد. همچنين نظر ميوهفتم قانون اساسي بهاصل پنجاه

 برنامه» توسعه، جمپن قانون برنامه( 230) ماده در اجراي

 22/3/1392 تاريخ در «خانواده و زنان امور توسعه جامع

است كه بايد رابطه ميان  رسيده هيئت وزيران تصويب به

نامه اجرايي اين ماده مشخص اين برنامه مصوب و آيين

 .شود

شود جهت تقويت صالحيت نظارتي پيشنهاد مي -

 وريجمهرياست خانواده و زنان امور مجلس، معاونت

 مجلس به وزيران، هيئت به گزارش ساليانه ارائه بر عالوه

 .كند ارائه گزارش ساليانه نيز اسالمي شوراي

117 

دولت موظف است براساس سياستهاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت  -117ماده 

قويت و تحكيم تمنظور به مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذيربط 

جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با 

تأمين  ايراني با ايجاد سازوكارها و -اسالمي -ايراني و سبك زندگي -رعايت الگوي اسالمي

 اعتبارات الزم تا پايان سال اول اقدامات ذيل را به عمل آورد:

نسبت به سال پايه ي اجراي  %10زدواج به ميزان كنترل و كاهش ميانگين سن ا -1

 برنامه

اقدام قانوني الزم براي تنقيح و اصالح قوانين مرتبط با حوزه ي حقوق خانواده و  -2

اجتماعي متناسب تأمين  هاي اجتماعي، كار و نظامقضائي و مسؤوليتهاي جمعيت، رويه

 با سياستهاي كلي خانواده تا پايان سال سوم برنامه
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

، پشتيباني و ارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، حمايت -3

هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني

 نسبت به سال پايهها نرخ رشد مستمر فعاليت

مخل اي همقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه -4

هاي دستگاه يسازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليههاي آن از طريق برنامهارزش

 ذيربط

 در طول دوره اجراي برنامه  %5/2افزايش نرخ باروري به حداقل -5

پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق و آسان، فرزند آوري و تربيت فرزندان  -6

، از طريق تمهيد و ساز و كارهاي قانوني و اعطاي صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوري

 درماني و تكميليهاي تسهيالت و امكانات و چتر فراگير بيمه

ها قبل، ي نوجوانان، جوانان با اولويت خانوادهي مستمر و مسؤوالنهآموزش و مشاوره -7

ذيربط، به ويژه وزارت هاي دستگاه حين و دست كم پنج سال پس از ازدواج توسط همه

و  درمان و آموزش پزشكي، وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت

سازمان بهزيستي، مراكز آموزش عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام 

روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذيربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي 

 پايه و تكميليهاي از تسهيالت و مزاياي بيمه

ارائه تسهيالت و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند بيشتر  -8

 و اقدام نسبت به سالمت ازدواج و درمان ناباروري
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

مندي از قضات و وكالي مجرب با اولويت وكالي متاهل، با ارائه آموزشهاي الزم بهره -9

آنها منجر به صلح و سازش بين هاي پروندههاي طالق، براي وكالء و قضاتي كه در پرونده

 مختومههاي زوجين شود و ايجاد مشوقهاي الزم نسبت به پرونده

هاي پايه و تكميلي براي مادران در حمايت و توسعه بيمه سالمت در بيمه -10

 كليه مراحل دوران بارداري و بعد از آن با اولويت مادران فاقد پوشش بيمه درمان

ده مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، با تشكيل ستاد ملي زن و خانوا -11

جلسات مستمر، عهده دار سياستگذاري جامع، هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت 

اجرائي هاي دستگاه وها ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانهكالن بر برنامه

لي براي جلب مشاركت فراگير هاي مردمي و نيز بسيج مذيربط و نهادهاي عمومي و تشكل

در تحقق سياستهاي كلي ابالغي و رصد و پايش تحوالت خانواده و جمعيت خواهد بود و 

 گزارش آن بايد هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود.

و نهادهاي ها دستگاه مصوبات اين ستاد با امضاي رئيس جمهور ابالغ و براي كليه -تبصره

 ومي الزم االجراء و در حكم قانون خواهد بود.اجرائي و عم

118 

 -118ماده 

مكلفند مردان متاهل داراي فرزند را در شرايط مساوي با مردان  اجراييهاي دستگاه -الف

 متاهل فاقد فرزند در اولويت استخدام قرار دهند.

تي كه هاي دولتي و غيردولاين قانون كليه مردان شاغل در بخش تصويباز تاريخ  -ب

 شوند.مي شوند از دو هفته مرخصي اجباري)تشويقي( برخوردارمي صاحب فرزند

حذف  "حداكثر تا سه فرزند"قانون مديريت خدمات كشوري عبارت 68ماده ) 4در بند  -ج

 شود. مي
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي
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حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

هاي تحكيم خانواده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياست -د 

دار حداقل اجتماعي زنان متأهل خانهتأمين  ت الزم براي ايجاد بيمهشش ماه تمهيداظرف 

 اجتماعي فراهم آورد.تأمين  فرزند را در قالب نظام چند اليه 3داراي 

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت صرفا جهت بانوان متاهل داراي حداقل  -هـ

شد. اعتبار مورد نياز اين كار همه ساله در بااالجرا ميفرزند تا پايان برنامه تمديد و الزم 2

 خواهد شد.تأمين  بيني وكل كشور پيش قوانين بودجه سنواتي

هاي مناسب براي خوابگاهتأمين  دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را به -و

د ها با زوجين داراي فرزندانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاه

 باشد.مي

119 

  -119ماده 

سال  %20سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طالق به  -الف

هاي اجتماعي و مددكاري جهت پيشگيري از پايه اجراي برنامه، از طريق مركز فوريت

هاي خانوادگي و وقوع طالق اقدامات خود را در جهت مشاركت تمام اختالف و بحران

 اي ساماندهي دهد.ها و نهادهاي متولي خدمات مشاورهسازمان

هاي خود ترويج ازدواج، ضد ارزش بودن سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه -ب

هاي اجتماعي آن براي زوجين و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجين طالق و آسيب

 مد نظر قرار دهد.به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي 

 

در راستاي اهداف كمي اعالمي در سند اليحه برنامه 

هاي ششم توسعه و همچنين راهبردها، سياستها و اقدام

 اين حكم آورده شده است. اساسي سند

 

نتيجه بخش عمده اي از احكامي كه با عناوين -بند ب

شود مي به شكل قانوني بيانتأمين  حمايت، گسترش و

كم اثر و در هاي بي كيفيت و فعاليتاي هتوليد برنامه

نتيجه اتالف منابع بوده است. اين موارد به خصوص در 

حوزه فرهنگ يكي از داليل عمده كيفيت نازل بسياري 

پذيرد. مي از اقداماتي است كه با هزينه بيت المال انجام

 شود تا احكامي شامل اين عناوينمي در نتيجه پيشنهاد

 موافق

 

 

 

 حذف بند ب
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي
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 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 صريح بيان شود و يا حذف گردد.باشد به شكل حكم مي

120 

 دفاعي و امنيتي ، سياسي – 18بخش 

قدرت مقاومت و  يشو افزا يمفاد مصرح در قانون اساس ياجرا يدر راستا  -120ماده 

منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط  يريتمنظور مداقتصاد كشور و به پذيرييبكاهش آس

 يبانيپشت ياصل عزت، حكمت و مصلحت و برا يبر مبنا انيرا ياسالم يجمهور يخارج

اقدامات خود در  يمكلفند، تمام ياجرائ يتحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاهها

وزارت امور خارجه انجام دهند . وزارت امور خارجه  يرا با هماهنگ يروابط خارج ينهزم

 : يدموارد زير اقدام نما يموظف است نسبت به اجرا

  ي؛خارج ياستاقدامات اعتمادساز در س يو اجرا ياحطر -1

با  يراهبرد هاييوندپ يتو تقو يبخشتنوع يالزم برا ياسيس يطبسترها و شرا يجادا -2

 نوظهور؛ يهاو قدرت يگانمنطقه، همسا يكشورها يژهجهان به و يكشورها

صادرات كاال و  يبرا يجهان يبا تمركز بر ورود به بازارها ياقتصاد يپلماسيد يتتقو -3

به  يابيو دست يخارج گذارييهو جذب سرما يمالتأمين  ي،و مهندس يخدمات فن

 ين؛نو هاييفنآور

در توسعه مشاركت آنها  جلب خارج از كشور و يرانيانهمه جانبه از حقوق ا يتحما -4

 كشور 

 طيمح يجادا يدر سطوح دو و چندجانبه برا يرسم يپلماسيد هاييتظرف يريكارگبه -5

 در منطقه؛ يداربا ثبات و پا يتيو امن ياسيس

در  يرسانو كارآمد اطالع يننو يو روشها و ابزارها يعموم يپلماسياز د يبرداربهره -6

 ييو معنا يدر ابعاد گفتمان يرانا ياسالم يجمهور يدگاههايد يينتب يبرا يگستره فرامرز

 جهان؛  يدر افكار عموم يرانا يگاهو ارتقاي جا

نامه ششم نسبت مصوبات كميسيون تلفيق بر 120ماده 

به اليحه دولت در دو قسمت تغيير و اصالحيه داشته 

است. در اصالحيه اول، عبارت نيروهاي مسلح از شمول 

نهادهايي كه مكلفند اقدامات خود را در حوزه روابط 

خارجي با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند 

مستثني شده اند. به همين دليل در اين ماده عبارت 

از متن اليحه حذف شده است. با توجه  "ي مسلحنيروها"

به اينكه نيروهاي مسلح اقدامات خود در زمينه روابط 

خارجي را با هماهنگي شورايعالي امنيت ملي و مطابق با 

دهند لذا نيازي به مي منويات مقام معظم رهبري انجام

هماهنگي با وزارت امور خارجه در اين حوزه ندارند و از 

ژوهشها با اين اصالحيه كميسيون تلفيق و اينرو مركز پ

 حذف عبارت نيروهاي مسلح از اين ماده موافق است.

 

در اصالحيه دوم عبارت پاسخگويي متناسب به ادعاهاي 

بين المللي )در زمينه حقوق بشر( جايگزين عبارت 

پاسخگويي به مطالبات بين المللي شده است. شايان 

ي نظام سلطه به توجه است كه موضوع حقوق بشر از سو

ابزاري براي اعمال فشار بيشتر بر جمهوري اسالمي ايران 

در نظام بين الملل تبديل شده است و عمده مباحث 

 موافق

 

 

 

 

 

 

پيشنهاد اصالح عبارتي در جزء  -

بند سوم و الحاق عبارت ذيل در 

تسهيل حضور بخش » آخر آن 
خصوصي و نيز كمك به توسعه 

يزنان اقتصادي ايران در فعاليت را
منظور تأمين به خارج از كشور

منافع و نيازهاي اقتصادي 
 «داخلي

پيشنهاد حذف جزء بند هفتم و  -

 جايگزيني متن ذيل:

مهوري بکارگيري همه امکانات ج

براي مقابله با  اسالمي ايران
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

و  يسممقابله با ترور يبرا يبرا يرانا ياسالم يهمه امكانات جمهور يريكارگبه -7

  يي؛گراافراط

 يدر رابطه با موضوعات حقوق بشر يرانا ياسالم يجمهور المللييناز وجهه ب يانتص -8

به  يي متناسبپاسخگو المللي،ينحقوق بشر در عرصه ب يتوضع يشرصد و پا يقاز طر

  ربط؛يذ يدستگاهها يبا همكار يگسترش حقوق بشر اسالمو  الملليينب ادعاهاي

ساليانه  بودجه ينهدف در چهارچوب قوان يبه كشورها ياتوسعه يكمكها ياعطا -9

 كشور؛ 

يش و افزا يفرهنگ ياسي،ارتقاي استقالل س يو اقدام مؤثر در راستا يزيربرنامه -10

 ي؛اقتصاد  مقاومت

مرتبط با اين موضوع نه بعنوان مطالبات واقعي بلكه در 

شود. مي چارچوب ادعاهايي بي اساس عليه ايران مطرح

در بند  از اينرو جايگزيني عبارت ادعاها به جاي مطالبات

هشتم اقدامي منطقي است. طبعا هرگونه واكنش 

بايست مي جمهوري اسالمي ايران به اين قبيل ادعاها

مطابق با ماهيت مباحث ادعايي صورت گيرد به نحوي 

كه در صورت برخورد سياسي با اين موضوع از سوي 

دولتها و مجامع غربي پاسخگويي متناسبي از جانب 

پذيرد. از اينرو مركز  جمهوري اسالمي ايران صورت

پژوهشها نظر مثبت خود را با اين اصالحيه كميسيون 

 دارد. مي تلفيق ابراز

در عين حال مركز پژوهشها ضمن موافقت با دو اصالحيه 

ماده  فوق خواستار ايجاد تغييرات  و اصالحاتي در

 اليحه نيز هست.120)

كلي اقتصاد مقاومتي و هاي با توجه به الزامات سياست 

ضرورت حل مشكالت اقتصادي كشور در دوران پسابرجام  

توجه برنامه ششم به ديپلماسي اقتصادي منطقي و 

درخور توجه است. در عين حال، و از آنجا كه ديپلماسي 

دستاوردهاي اقتصادي و سازي بيشينهمنظور به اقتصادي

نيل به اهداف متصور، نيازمند پيش شرط هايي مشخص 

افراط گرايي  ،تروريسم، خشونت

 تجاوزگريو 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

مجلس بر گنجاندن اين پيش  است، مركز پژوهشهاي

در تسهيل حضور بخش خصوصي از جمله ها شرط

ها و مبادالت اقتصادي بين المللي و كمك به فعاليت

رايزنان اقتصادي ايران در خارج از كشور توسعه فعاليت 

مورد انتظار از هاي دارد تا رويهتأكيد  در برنامه ششم

هاني براي ورود به بازارهاي جديپلماسي اقتصادي مانند 

تأمين  ي؛صادرات كاال و خدمات فني و مهندسافزايش 

و تعيين  گذاري خارجيجذب سرمايهافزايش مالي و 

هاي دستيابي به فناوريدرصد افزايش آن در هر سال و 

 دست يافتني جلوه نمايد. نوين

بكارگيري همه در مورد بند هفتم نيز در حكم مربوط به 

براي مقابله با تروريسم و  مهوري اسالمي ايرانامكانات ج

بر آن است كه عبارت ها نظر مركز پژوهش افراط گرايي

نيز در متن برنامه ششم « تجاوزگري»و « خشونت»

گنجانده شود. اين پيشنهاد از آن جهت است كه از 

غرب در باب تروريسم و هاي همنوايي با مفهوم پردازي

 افراط گرايي پرهيز گردد. كشورهاي غربي تعريف و

مصداق مورد نظر خود از افراط گرايي و تروريسم را به 

كنند كه بي شك در آن جايي مي شيوه اي گزينشي ارائه

خشونت بار هاي براي رژيم صهيونيستي و سياست

خودشان نيست. از اين جهت افزودن دو مفهوم خشونت 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

 و تجاوزگري با توجه به اينكه برد كالن تري دارند،

 را نيز در بر گيرد.تواند مصاديق فوق مي

حكم به  توسعه ششم برنامه كلي هايسياست« 59» بند

 جمهوري سياسي دستاوردهاي بر افزودن و حفظ»

 اين است؛ كرده «غربي جنوب آسياي منطقه در اسالمي

 هيچ اين اليحه به خصوص اين ماده، كه درحالي است

 .حكمي ناظر به اجراي اين سياست كلي ندارد

امور خارجه را موظف به اجراي اقدامات  اين بند وزارت -

 هر گونه از احتمالي پيشگيري متعددي كرده است. جهت

 شودمي پيشنهاد باالدستي، قوانين اين اقدامات با مغايرت

پس از  «قوانين و اسناد باالدستي در چارچوب» كه قيد

 .شود افزوده «ذيل موارد اجراي به نسبت»عبارت 

 خارجه امور وزارتخانه وظايف شايان ذكر است كه قانون

 اين اقدامات موضوع برخي از دربردارنده 1364مصوب 

 است؛ لذا ضرورتي به تكرار آنها در اين ماده نيست. ماده

121 

  -121ماده 

افزايش توان منظور به كلي برنامه وهاي سياست 52است در اجراي بند دولت مكلف  -الف

حداقل پنج درصد از منافع و امنيت ملي، تأمين  دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و

و ها دستگاه هاي مالي، درآمد هزينهيواگذاري داراي ياستثناهب منابع بودجه عمومي

 

با توجه به وضعيت موجود بخش دفاعي كشور اين ماده 

تواند منجر به تقويت مي در صورت اجرا و تحقق كامل

بنيه دفاعي كشور شود. شايان ذكر است اين ماده بر 

 موافق



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

55 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

يت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي عنوان سهم تقودرآمدهاي اختصاصي را به

  .كشور اختصاص دهدساليانه  در بودجه

افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منظور به الزم راهاي دولت پشتيباني -ب

 منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير بعمل آورد:تأمين  اي ومنطقه

 ر با پشتيباني از:تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشو -1

 توسعه و افزايش توان توليدي موشكي -1-1

 توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند -1-2

ارتباطي امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از هاي توسعه و به روز رساني شبكه -1-3

 فرماندهي و كنترلفناوريهاي مناسب با هدف استقرار كامل سيستم 

 تسليحاتي متناسب با تهديدات هاي سازي تمامي سيستمهوشمند و متحرک  -1-4

 توسعه و تقويت جنگ الكترونيك و دفاع سايبري -1-5

تحقيق، طراحي و توليد اقالم مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح  -1-6

 تروريستي

مختلف آفندي، پدافندي و هاي ي در حوزهتوسعه و تقويت توان ناوگان هواي -1-7

 هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپاديپشتيباني رزمي با اتكا به سامانه

توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي  -1-8

 مسلح )اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها(

 وانمندي توليد پهپادها و تسليح آنهاتوسعه و به روز رساني ت -1-9

ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي هاي نوسازي سامانه -1-10

 نيروهاي مسلح 

كلي برنامه ششم توسعه ابالغي مقام هاي اساس سياست

 بري)مدظله العالي( تدوين شده است.    معظم ره

 

هاي بندهايي از اين ماده در اليحه احكام دائمي برنامه

 باشد:مي توسعه كشور آمده كه به شرح ذيل

  واحد درصد  5صدر ماده؛ دولت مكلف است حداقل

هاي از منابع بودجه عمومي به استثناي واگذاري دارايي

دهاي اختصاصي را و درآمها دستگاه مالي، درآمد هزينه

در رديفهاي تقويت به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در 

 .كشور اختصاص دهدساليانه  بنيه دفاعي در بودجه

  مستضعفين تقويت كمي و كيفي بسيج؛ 2بند 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين،  -1-11

اسايي و ردگيري و كنترل كشف، شنهاي يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه

 آتش و سالحهاي پيشرفته و به روز و كارآمد. 

 واكنش سريع نيروهاي مسلح هاي رزمي و تيپهاي توسعه و تقويت يگان -1-12

هاي تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه -2

يشه انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و مباني اندها امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان

 امر به معروف و نهي از منكر از طريق: 

مقاومت متناسب هاي براي توسعه نواحي شهرستاني و ردهها حمايت از زيرساخت -2-1

 با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري

انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هاي تعميق ارزش -2-2

اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان سازي هاي تربيتي، غنيهسته

 بسيجي 

مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي هاي مقابله با جنگ نرم در حوزه -2-3

 اي با رويكرد بوميو رايانه

 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي 35جذب و بكارگيري  -2-4

 اجتماعي و علمي

توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت درامر محروميت زدايي و  -2-5

 سازندگي كشور 

ناشي از بكارگيري بسيجيان در هاي پوشش بيمه اي و جبران خسارتتأمين  -2-6

 هاي محوله مأموريت
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 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

ن و آباداني كمك به پيشرفت عمرامنظور به قانون اساسي 48در راستاي تحقق اصل  -2-7

بايستي ده تا سي درصد از اعتبارات اختصاص يافته بدين منظور، با روستاهاي كشور مي

اجرايي ذيربط هزينه هاي دستگاه استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي توسط

 شود.

هاي دستگاه پايداري ملي، كليه و ارتقاءها كاهش آسيب پذيري زيرساختمنظور به -ج 

 باشند:مي پدافند غير عامل و انجام اقدامات زيرهاي ملزم به رعايت سياست اجرايي

اجراي كامل پدافند غير عامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح  -1

 سازي آنان مصوب كميته دائمي پدافند غير عامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون

و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن  سازيايمنهاي تهيه و تدوين طرح -2

 آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غير عامل

جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي هاي تهيه پيوست پدافند غير عامل براي طرح -3

 آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غير عامل 

كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه  امنيت پايدار مناطق مرزي،منظور تأمين به -د

بيني پيش ها، پيشگيري و مقابله قاچاق كاال و ارز از طريقگردانبا مواد مخدر و روان

 اعتبارات مورد نياز در بودجه ساليانه اقدامات زير به عمل آيد:

د انسداد الكتريكي، الكترونيكي، اپتيكي و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستع .1

بهره گيري از توان اطالعاتي واجا، تقويت و توسعه زير ساختها و توان عملياتي ، ناامني

اطالعاتي هاي امنيتي، توسعه فعاليتهاي مرزباني ناجا، مشاركت دهي مرزنشينان در طرح

مرزها( مؤثر  غير اقتصادي و تقويت ديپلماسي مرزي براساس طرح )ارتقاء امنيت و كنترل

كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه و ناجا ظرف مدت شش ماه كه توسط وزارت 

 

 

 

 

 

 

طرح )ارتقاء »دارد كه اشعار مي« د»بند  1ذيل جزء 

ها( كه توسط وزارت كشور با مرزمؤثر  امنيت و كنترل

همكاري سازمان برنامه و بودجه و ناجا ظرف مدت شش 

ستاد تأييد  ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و پس از

از « رسدكل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران مي

حيث اينكه آيا هيئت وزيران مجاز به اصالح طرحي است 

مسلح رسيده تر به تاييد ستاد كل نيروهاي كه پيش

است، يا نه، ابهام دارد. اگر اين جواز وجود داشته باشد، 

شود و در صالحيت فرماندهي نيروهاي مسلح تحديد مي

صورتي كه اين جواز وجود نداشته باشد، استفاده از 

واژه نادرست است و بجاي آن بايد از « تصويب»اصطالح 

 استفاده شود.« تاييد»
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ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت تأييد  پس از تصويب اين قانون، تهيه و پس از

 رسد.وزيران مي

و مصاديق ساليانه  درصدي 10ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش برنامه .2

 سهم آن

 
 

و مديريت مصرف ها رزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردانبرنامه ريزي براي مبا .3

 درصدي اعتياد 25آنها با هدف كاهش 

ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه برنامه .4

 آن در بازار

شوري رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان ك (هـ

 قانون مديريت خدمات كشوري (117ماده ) «3»براساس تبصره 

 

 

كلي برنامه هاي سياست 56در واقع بند « د»بند  2جزء 

باشد كه عبارت پاياني آن، اشتباه تايپ مي ششم توسعه

 شده و بايد به صورت زير اصالح گردد؛

 «.مصاديق مهم آن ساالنه»

 همپوشاني دارد. 95ماده ) «ه»با بند « د»بند  3جزء 

 

122 

پدافند و تأمين  وقدرت نرم و دفاع سايبري هاي افزايش ظرفيتمنظور به -(122)ماده 

كشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم دفاعي هاي امنيت سايبري براي زيرساخت

و سايبري و مقابله با جنگ نرم با مشاركت ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات در 

 سال اول برنامه تهيه و پس از تصويب شوراي عالي فضاي مجازي از سال دوم به اجرا در

 د.آيمي

 درخصوص پدافند و امنيت سايبري (125ماده ) متن

شود بندهاي اين ماده مي باشد و در نتيجه پيشنهادمي

 قرار گيرند. (122ماده ) ذيل

 موافق

123 

 نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم، كنترل يارتقامنظور به -(123)ماده 

رانندگي اقدامات زير در طول برنامه اجرا مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث مؤثر 

 شود:مي

  توسعه پيشگيري و مقابله با »در صدر ماده عبارت

ماده  «د»آمده كه در بند « مرزهامؤثر  كنترل»و « جرائم

 به آن پرداخته شده است.  (121)
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 الف( ارتقاء نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛

 دولت مكلف است اقدامات و سازوكار الزم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با .1

كيفيت ايمني وسايط نقليه،  يبر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاتأكيد 

خيز هاي پزشكي، اصالح نقاط حادثهامدادرساني و فوريتهاي ميل شبكهتقويت و تك

نحوي كه تلفات حوادث هاي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد بجاده

 درصد كاهش يابد. %31هزار دستگاه خودرو تا پايان برنامه رانندگي نسبت به تعداد ده

شهرها و همچنين ها و كالنمراكز استان ها دركليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراه  .2

كنترلي و مراقبتي هاي داري و بروزرساني سامانهها با نصب، نگههاي اصلي و آزادراهجاده

ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين هوشمند توسط شهرداري

 ها و دسترسي الزم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد.سامانه

 ( قانون تشكيل نيروي انتظامي4) ماده «12» د قانون الحاق سه تبصره به بندمفا .3

 يابد.مي و شهرهاي باالي يك ميليون نفر تسريها ( به مراكز استان18/2/79)مصوب 

 ه دادهزبا قاچاق كاال به نيروي انتظامي و گمرک اجامؤثر  كنترل و مبارزهمنظور به ب(

كنترل خودرويي و كانتينري هاي روزرساني سامانهي و بهاندازود نسبت به نصب، راهشمي

هاي بازرسي و كنترلي ري( در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاه)ايكس

حقيقي و حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و مؤسسات  ناجا از طريق اشخاص و

 باشد.مي انتظامي و گمرکحسب مورد در اختيار نيروي ها برداري از اين سامانهبهره

كنترلي هاي اندازي، نگهداري و بروزرساني سامانههاي مربوط به راهمين هزينهأت منظوربه 

خودرويي كانتينري )ايكس ري( و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مكلفند 

ط اقدام به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماده  «د»اين ماده نيز در چارچوب بند « ب»بند

بند « 4»ذيل قسمت  گيرد و بهتر استمي قرار (121)

 اين ماده بيان شود.« د»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ب»حذف بند 
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كنند. ميزان اين تعرفه همه ساله به پيشنهاد مشترک نيروي انتظامي و وزارت امور 

 رسد.وزيران ميهيئت  اقتصادي و دارايي به تصويب

اداري، تجاري، هاي ها و مجتمعذيربط موظفند كليه شهرکهاي دستگاه ها وج( شهرداري

 -هاي حفاظتيند پيوستمسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي را مكلف نماي

امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر  يانتظامي الزم براي ارتقا

 استانداردهاي اعالمي نيروي انتظامي تهيه و اجرا نمايند. 

نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارت كشور با همكاري نيروي انتظامي و ينيآ – تبصره

 رسد.مي وزيرانهيئت  و به تصويبا تهيه شوراي عالي استانه

منظور به ستاد كل نيروهاي مسلحتأييد  شود بامي د( به نيروي انتظامي اجازه داده

انتظامي كشور و كاهش فاصله  -سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتيمتناسب

ساليانه  برنامهازاي هزار نفر جمعيت، در طول اجراي نفر نيرو به 5ن استعداد با شاخص اي

مالي  شش هزار نفر پايور استخدام و به موجودي خود اضافه نمايد. دولت مكلف است بار

 نمايد.بيني پيش سنواتيهاي ناشي از اجراي اين بند را در بودجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ذكر اين نكته حائز اهميت است « د»درخصوص بند

كه بخش اعظمي از مشكالتي كه ناجا دارد مربوط به 

داخت حقوق و دستمزد كاركنان آن است كه از پر

كمترين ميزان دريافتي با توجه به وضعيت شغلي سخت 

گيري اندک از خاطر بهرههبرخوردارند. اين امر بيشتر ب

هاي پيشرفته جهت رصد، پايش و كنترل مؤثر فناوري

ده از ويژه مرزهاي كشور است. لذا استفاهقلمرو ملي ب

نظم و امنيت ضروري بوده  رتقايهاي نوين حفظ و اشيوه

هاي پيشرفته و سامانه گيري از فناورهاو الزمه آن بهره

بايست اعتبارات و بودجه الزم مي است كه جهت اين امر

 به آن اختصاص يابد.  
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124 

منظور به در راستاي ارتقا و صيانت از حاكميت، منافع و امنيت ملي كشور و -(124)ماده 

توسعه و پيشرفت كشور، وزارت اطالعات و هاي ايجاد بستر امن و حمايت از اجراي برنامه

 سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي موظفند اقدامات زير را به عمل آورند:

هاي اطالعاتي، امنيتي، عملياتي، علمي، ساختها و زيركمي و كيفي ظرفيت يارتقا (الف

توانايي و برتري  نتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي، حراستي و صيافني، حفاظتي

 در نبرد اطالعاتي

پيشگيري و مبارزه با فساد و اختالل در امنيت اقتصادي، تهديدها و جنگ نرم امنيتي،  (ب

جاسوسي و اقدامات سوء بيگانگان، اختالل و هرگونه تهديد عليه منافع و امنيت ملي ايران 

المللي، اختالل و تهديد امنيت زيستي و اقدامات بيوتروريستي، اي و بينمنطقه در سطوح

هاي اختالل و ايجاد ناامني در فضاي توليد و تبادل اطالعات، اختالل در امنيت دارايي

ها و تهديد عليه هويت، انسجام و وحدت ملي و گراييارزشمند كشور، واگرايي، افراط

 ي.امات تروريستي، در مقام ضابط قضاييافته ضد امنيتي و اقدنپايداري كشور، جرائم سازما

ها و سازوكارهاي الزم براي افزايش نقش و مشاركت ساختها، زيرظرفيت ( ارتقايج

 هاي اطالعاتي در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور.مردمي در فعاليت

و نهادهاي كشور از ها دستگاه بهامنيتي  -ها و ارائه خدمات اطالعاتيهمكاري ( ارتقايد

 طريق: 

 و روزآمدسازي بانك جامع اطالعاتي كشور يارتقا .1

هاي يت داراييهاي صيانت از امنسازي و اجراي مستمر طرحروزآمدسازي، هماهنگ .2

جمله: طرح نظام ملي تعيين صالحيت امنيتي مشاغل دولتي و عمومي ارزشمند كشور از

هاي هاي فكري كشور، طرح حفاظت از سامانهو خصوصي، طرح حفاظت از سرمايه

هاي كالن، ملي، حياتي، حساس اطالعاتي و ارتباطي، طرح حفاظت از اماكن، مراكز و پروژه

اين ماده درواقع « د»و « ج»، «ب»، «الف»بندهاي 

 قانون برنامه پنجم توسعه (206) و (205)تركيبي از مواد 

باشد كه در آن وزارت اطالعات موظف به انجام اين مي

 اقدامات شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مغاير « د»بند  «2»در جزء « هايپروژه»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است. پانزدهمبا اصل 

 

 

سازمان اطالعات سپاه »عبارت 

پاسداران انقالب اسالمي 

 حذف شود.« موظفند
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امنيتي اقشار مختلف جامعه و طرح  -هاي عمومي صيانتيآگاهيي و مهم، طرح ارتقا

ويژه ه، بهاي اطالعاتي، حفاظتي و حراستي كاركنان دولتدانش و مهارت يارتقا

 ها.حراست

)امنيتي زيستي( با تشكيل مستمر كميسيون ويژه امنيت  طرح مبارزه با بيوتروريسم .3

سازي، و نهادهاي ذيربط و تدوين، روزآمدسازي، هماهنگها دستگاه زيستي با حضور

 و اجراي مشترک طرح جامع امنيت زيستي كشور.ها دستگاه تعيين وظايف

هاي ه همكاري ها، چگونگي ارائه خدمات و تشكيل كارگروهتعيين جزئيات و نحو -تبصره

اي خواهد نامهكميسيون، در چارچوب آيين يتخصصي كميسيون ويژه با همكاري اعضا

 رسد.بود به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي

 توسعه ديپلماسي دفاعي و امنيتي پويا از طريق: (هـ

تي با كشورهاي اسالمي و همسو در سطح هاي دفاعي و امنيبرقراري پيوندها و پيمان .1

 اي.اي و فرامنطقهمنطقه

سطح  يافزايي و ارتقااي و همهاي مشترک براي انجام عمليات شبكهتوسعه رزمايش .2

 مناسبات بين كشورهاي همسو در ابعاد دفاعي و امنيتي.

تجهيزات دفاعي و امنيتي از تأمين  هاي مشترک دوجانبه درارتقاي سطح همكاري .3

 رج از كشور.خا

اي توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري نامهموارد فوق براساس آيين -تبصره

هاي اطالعات، كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب شوراي وزارتخانه

 .رسدعالي امنيت ملي مي

 

 

 

كميسيون ويژه امنيت ، اعضاي «د»بند  «3»در جزء  -

 با حضور»تصريح بر  و صرفاً مشخص نبودهزيستي 

شده است و مشخص نيست « و نهادهاي ذيربطها دستگاه

و نهادها چگونه و توسط چه شخصي ها دستگاه كه اين

 شوند.تعيين مي

 

اين ماده كه مربوط به توسعه « ه»همچنين بند 

باشد در چارچوب وظايف مي ديپلماسي دفاعي و امنيتي

ماندهي كل نيروهاي مسلح قرار دولت با همكاري ستاد فر

دارد و تناسبي با صدر ماده ندارد و بهتر است ماده 

 جديدي تحت اين عنوان الحاق شود.
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125 

دولت مكلف است با هدايت و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات  -(125)ماده 

 ذيل را به عمل آورد:

قدرت رصد، پايش، تشخيص و  يايجاد سامانه پدافند سايبر در سطح ملي و ارتقا (الف

و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد سازي هشداردهي، مصون

سازي و يا استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصونهاي دستگاه گيري از ظرفيتبا بهره

 ملي هاي گونه تهديدات بر سرمايهثرسازي اينابي

جلوگيري منظور به اجراييها دستگاه افزايش سطح آموزش سايبري مديران و كاركنان (ب

 .هاافزاري دستگاه ذيربط و  توسعه آمادگينرمهاي از نفوذ و مختل نمودن سيستم

مورد و  (121ماده ) «ج»بحث پدافند غيرعامل در بند 

مورد توجه قرار گرفته  (122ماده ) در امنيت سايبري

 است و در اين ماده مجدداً تكرار شده است. لذا پيشنهاد

به بحث پدافند و  (122ماده ) شود با توجه به اينكهمي

ماده  ذيل (125ماده ) امنيت سايبري پرداخته بندهاي

 آورده شوند. (122)

ل مغاير با اص «ب»در بند « هايسيستم»استفاده از واژه 

 قانون اساسي است. پانزدهم

 حذف ماده

ماده  ذيل« ب»و « الف»بندهاي 

 بيان شوند. (122)

126 

هزينه مسكن كاركنان ساله در بودجه سنواتي، كمكدولت مكلف است هر -(126)ماده 

ي هاي سازماني پس از كسر از دريافتنيروهاي مسلح )نظامي و انتظامي( ساكن در خانه

ساله معادل وجوه واريز داري كل كشور واريز كند و هرنزد خزانهآنان به حساب مخصوصي 

هاي تعمير و هزينهتأمين  اي نيروهاي مسلح برايهاي بودجهشده به حساب رديف

 بيني و واريز نمايد.ساله پيشهاي سازماني در طول مدت پنجنگهداري خانه

آمده  1395قانون بودجه  «12»اين ماده عيناً در تبصره 

  اي ندارد.يت برنامهو ماه
 حذف

127 

 دولت مكلف است اقدامات زير را انجام دهد: -(127)ماده 

هاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي استقرار و احداث زيرساخت (الف

 ايران در سواحل مكران

ق اشعه خلبانان و ديگر فراهم نمودن اعتبارات الزم در سال اول برنامه جهت پرداخت مطالبات ح (ب

 كاركنان اداري ذينفع

 كيفيت مراكز آموزشي و فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد ( ارتقايج

هاي مداربسته حرارتي، امنيت مرزها و انسداد مرزهاي كشور مجهز به نصب دوربينتأمين  تقويت (د

 هاي موازي با مرزها و احداث پد بالگرد.هها و نصب برجك و احداث جادبازسازي سنگرها و پايگاه

صورت پراكنده بيان شده و با هم بندهاي اين ماده به

آن نيز تكراري بوده و در  «د»تناسب الزم را ندارند. بند 

يگر اكثر سوي دبيان شده است. از (121ماده )« د»بند 

 اي ندارند.اين بندها ماهيت برنامه

 حذف
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 ها:پيشنهاد

حذف –حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(-جزء
 شرح مصوبه

128 

 هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس: هاي استانماندگيجبران عقبمنظور به -(128)ماده 

ستادكل نيروهاي مسلح محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول  (الف

 برنامه به سازمان اعالم نمايد.

هاي اين يافتگي زيرساختسازمان موظف است ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه (ب

 ن تهيه كند.مناطق را تا سطح شهرستا

جبران به  قوانين بودجه سنواتي دولت موظف است رديف متمركزي را در (ج

هاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد شاخص ها و ارتقايماندگيعقب

هاي ( افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان%10) درصد دهساليانه  اي كهگونهبه

 برخوردار كشور  برسد.

( نسبت به اليروبي اروندرود %25) وپنج درصدبيستساليانه  ت موظف است حداقلدول (د

 و توسعه سواحل آن اقدام نمايد.

 ماده «1» بيني شده در بندپيش العادهسازمان اعتبار الزم را براي اعمال سقف فوق (هـ

 برنامه( قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول 68)

 و اعمال نمايد. تأمين 

سازمان مكلف است نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلين مناطق عملياتي دفاع  (و

( از سال اول برنامه 1376) مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغي سازمان امور اداري و استخدامي

ند مكلفند از منابع ي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستيهااقدام نمايد. دستگاه

 صورت مشابه اعمال نمايند.را به« ج»و  «ث» مربوطه، موارد موضوع بندهاي

قانون اساسي استفاده از  وهشتمچهلبا توجه به اصل  -

هاي ها و توزيع فعاليتدرآمدهاي ملي در سطح استان

« نيازها»ها و مناطق بايد متناسب با اقتصادي ميان استان

هر استان و منطقه باشد كه در اين « استعداد رشد»و 

 ماده به اين امر توجه نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول و ضوابط ابالغي سازمان »، عبارات «و»در بند  -

موارد موضوع »و (« 1376) امور اداري و استخدامي

 ابهام دارند.« «ج»و  «ث» بندهاي
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