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 میالرح الرحمن اهلل سمب

 «دانانتبیین موضوع، ضرورت و ابعاد گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق»

 :روند کلی برنامه ششم 

 احکام از یبرخ میتنظ حهیال»به ریاست محترم جمهور ابالغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان توسعه ششم سالهپنج یبرنامه یکل یهااستیس 1394نهم تیرماه سال 

 یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم برنامه یاجرا ازین مورد احکام حهیال» ماده( و  50معروف به الیحه احکام دائمی شامل ) «کشور توسعه یها برنامه

 اعالم وصول گردید.  1394 / 11 / 4  و 1394/  8/  5   تقدیم مجلس کرد که به ترتیب در تاریخماده( را  31شامل «)رانیا

 سو دولت محترم خود را موظف به، ایراداتی از جمله عدم ارائه الیحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این محترم های اولیه نمایندگانپس از بررسی

می، این یحه احکام دائدانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو الیحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد الارائه الیحه برنامه نمی

 اشد. بحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این الیحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص میامر با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت الی

ل و محل سؤاشود( به لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی سال ابالغ می 5های ابالغی برنامه توسعه )برای با توجه به موقت بودن سیاست دائمی بودن احکام وصف الزم به ذکر است

ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین های ابالغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن. در واقع سیاستمل استتأ

ا و قانون اجرایی هشود چه نسبتی با سیاسته خود موقت تلقی میهایی کهای ابالغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاستمصوب باید در چارچوب سیاست

سی های اساهای ابالغی بعدی جزء اولویت، در سیاستمقرر شده استهایی که در قالب احکام دائمی توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویتها دارد؟ در واقع میشدن سیاست

 باشد.بالوجه می ها در قانون احکام دائمیوجود آن ،که در این صورت به شمار نیایندکشور 

 :روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر 

که  ه نحویدانان از ابتدای تقدیم الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد بپژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق

 های ابالغی برنامه ششم توسعه قرار داد. را مطالعه الزامات تحقق سیاست 1395راهبرد پژوهشی خود برای سال  1394ه اسفندما

وق و قهای ابالغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حسرفصل سیاست 5حوزه مطابق با  5این پژوهشکده در 

 امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری. 

ترین مساله)مسائل( دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهمگانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویت5های این دفاتر کارویژه

 هر حوزه است.



3 
 

های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز دانان دارای تخصصکارشناسان محترم پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقالزم به ذکر است 

 اقتصاد هستند. 

بان لوایح ضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیتر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاریزی بهینهپژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه

 های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه نمود.تقدیمی)بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت محترم( و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست

 تا به حال بوده و تالش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.  1394شکده از اسفندماه گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوه

مهوری، ریاست ج یراهبرد ظارتن و یزیربرنامه تمعاونها به کارشناسان محترم های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزههمچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه

 اند.های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نمودهمرکز پژوهش

ند این ااز سوی لوایح تقدیمی دولت محترم مورد پوشش قرار داده شدهها که در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطر نشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاست

تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود های ابالغی میآمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاست

 شود. ابالغی بوده و امری اختالفی محسوب می بندی هر یک از مفادنیازمند اولویت

 ای در نظر گرفته شده است.های ابالغی است که برای آن برنامهبنابراین آن چه در ابتدای امر می تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاست

ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به دلیل عدم ارائه  یراهبرد نظارت و یزیررنامهب ت محترممعاونمساله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی 

ترم به محتواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها میبه مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی)دولت دوازدهم( الزام

ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت محترم قرار نگرفته هر چند در های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژهاقدامات مورد نیاز در حوزه

 های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.بخش

امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه دفاعی 3هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا وزهکه پژوهشکده تنها در حنکته دیگر این

 در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است. 

 مطلب آخر هم اینکه با توجه به:

 ه با دائمی شدن برخی احکام به دلیل تغییرات گسترده در آن؛ایراد شورای محترم نگهبان به مصوبه مجلس محترم در رابط -1

 و

 وجود خالهای جدی در الیحه تقدیمی جدید دولت محترم و اینکه اصالح و تکمیل این الیحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛ -2

 تواند منجر به باقی ماندن خالهای اساسی الیحه شود. مر میهای جدی خواهند بود که این انمایندگان محترم در تکمیل الیحه تقدیمی، دچار محدودیت
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جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت محترم در الیحه اندیشید که در نتیجه  های تخصصی دولت و مجلستشکیل کمیتههایی از جمله لذا باید به راه حل

 دم تصویبعو در صورتی که همین الیحه با اصالحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد،  در غیر این صورترادات اساسی باشد. نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ای

 .ارجحیت داردقانون برنامه الاقل به عنوان الیحه )و نه طرح( 

 ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت محترم تنظیم شده است. و برنامهتر شدن روند حل مسائل کشور در آخر شایسته است مجددا تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه

 گزاران به کشور در مناصب گوناگون را خواستاریم.از خداوند عزیز و منان توفیق خدمت

  1395مردادماه  –دانان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق
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دولتتوسط مجموع لوایح« سیاست های کلی ابالغی برنامه ششم»میزان پوشش و عدم پوشش مفاد بندهای 

ماده ای احکام دائمی50ماده ای برنامه ششم و 35میزان عدم پوشش مفاد بندهای سیاست ها توسط لوایح 

ماده ای احکام دائمی50ماده ای برنامه ششم و 35میزان پوشش مفاد بندهای سیاست ها توسط لوایح 
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«ماده ای35الیحه »توسط « سیاست های کلی برنامه ششم»میزان پوشش و عدم پوشش مفاد بندهای 

ماده ای35میزان عدم پوشش مفاد بندهای سیاست ها توسط الیحه  ماده ای35میزان پوشش مفاد بندهای سیاست ها توسط الیحه 



7 
 

 

 

42/00%

69%

50%

8%

31%

36%

40% 40%

8%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

اقتصادی اجتماعی حقوقی و قضایی فرهنگی علم، فناوری و نوآوری

«سیاست های کلی ابالغی برنامه ششم»با « الیحه احکام دائمی+ ماده ای 35الیحه »مقایسه میزان انطباق 

ماده ای و الیحه احکام دائمی با سیاست های برنامه ششم35میزان انطباق الیحه  ماده ای با سیاست های برنامه ششم35میزان انطباق الیحه برنامه 

9%

15%

7%

1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

اقتصادی اجتماعی حقوقی و قضایی فرهنگی علم، فناوری و نوآوری

(ماده ای31)نسبت به الیحه قدیم برنامه ( ماده ای35)مقایسه میزان تغییر الیحه جدید برنامه 



8 
 

 

 

 امور اقتصادیبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین

( یاماده 35) برنامهانطباق الیحه 

 ابالغی  یهااستیس با

 اقتصادی امور در حوزه 

انطباق الیحه برنامه + الیحه احکام 

ابالغی  یهااستیباسدائمی   

 اقتصادی امور در حوزه 

 ای(ماده 35) تغییر الیحه جدید 

ای(ماده 31)نسبت به الیحه سابق  

 اقتصادی امور در حوزه 

% 42  % 36  درصدها  5.8 %  
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 سیاست کلی ابالغی

الیحه احکام 

مورد نیاز 

اجرای برنامه 

 ششم توسعه

 ای(ماده 31)

(4/11/94) 

اقدامات 

اساسی سند 

تطبیق 

برنامه و 

 هاسیاست

گزارش 

 کمیسیون تلفیق

 مجلس

(15/02/95) 

 الیحه برنامه

 ای(ماده 35)

(12/05/95) 

الیحه احکام 

 دائمی

(50 

 ای(ماده

(5/8/94) 

 ارزیابی

. رشدددد ااتصدددادی 1

یدار و  پا بان و  تا شدد

شتغال ه ک ایگونهبه زاا

با بسیج همه امکانات و 

یت های کشددور، ظرف

شد  سط ر صد  8متو در

مه محقق  نا در طول بر

 شود.

روح کلی مواد 

 الیحه

اقدام  165

سند اساسی در 

تطبیق برنامه و 

در ها سیاست

و  29ات صفح

 46و  40و  38

 اجمالیهم سویی 

 هایباسیاست

 ابالغی

هم سویی اجمالی 

 هایسیاستبا 

 ابالغی

هم سویی 

اجمالی با 

 هایسیاست

 ابالغی

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 فقدان ابتکار (1

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .وجود ندارد سیاستی بند با ارتباط در ایمقرره

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 .است نداده رخ تغییری

 کمیسیون تلفیق:ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه 

درصد  8رشد مستقیم به  طوربهوجود ندارد که  ایمقررهاز متون مذکور  کدامهیچدر 

 باشد. کردهاشاره سالهپنجعنوان هدف برنامه 

 سایر موارد:

اگر در الیحه پیشنهادی توجه بیشتری به توسعه تجاری با کشورهای آسیایی، 

، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و ... پذیر تجدیدهای افزایش سهم انرژی

جود برای تحقق سیاست مذکور وگرفت، امید بیشتری عملیاتی صورت می صورتبه

 داشت

. بهبود مستمر فضای 2

کارکسدددب یت  و و تقو

تی و  ب اا تار ر ر سدددا

 بازارها. پذیریراابت

 – 6ماده -5ماده 

ماده  -7ماده  6بند 

 -12ماده  -11

 14ماده  -13ه ماد

 و 4بندهای  جزبه)

5) 

 هفتادوچهار

اقدام اساسی 

سند تطبیق در 

برنامه و 

در ها سیاست

و  54 اتصفح

 59و  57و  56

ماده  -5ماده 

ماده  -(5الحاقی )

ماده  -11ماده  -6

ماده  -(7الحاقی )

ماده  -(8الحاقی )

 -13ماده  -12

 جزبه) 14ماده 

 (5 و 4بندهای 

 – 8ماده -7ماده 

 – 18ماده  5بند 

 -14ماده - 9ماده 

ماده  -15ماده 

 17ماده  -16

 و 4بندهای  جزبه)

5)- 

ماده  – 13ماده 

از  5مورد  - 14

 17بند ط ماده 

 – 26ماده  –

ماده  – 38ماده 

 44ماده  – 40

 – 47ماده  –

 50ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

سیاست دولت در این بند کاهش حوزه عملکرد ااتصاد دولتی است اما  (1

 معین نشده است. روبیبههای آن شیوه

که  هرچنداداره بنادر مهم کشور توسط کشورهای رارجی ممکن شده و  (2

این اداره با مشارکت سازمان بنادر رواهد بود، اما در عمل اداره بنادر توسط شرکت 

 رارجی رواهد بود.

سازوکاری برای اعطای ارتیار اداره بنادر به شرکت رارجی در  هگونهیچ (3

 نظر گرفته نشده است.

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 
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 اندازیراه و نهادها مسئول در مورد آن، وکارکسبمباحث شکلی در مورد محیط به 

، تجارت و ... در گذاریسرمایهشرکت توسط اشخاص رصوصی، حقوق مالکیت، 

 شدهپردارتهاست و تا حد روبی به اهداف سیاست  شدهپردارتهالیحه مذکور 

 است.

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 حهالی در که بود نموده اضافه دولت مقرره به پیشنهادی مقرره به ماده 4 کمیسیون

 است. نشده توجهی هاآن به ایماده 35

. مشددددارکددت و 3

مناسددب از  گیریبهره

های  هاد ن یت  ف ظر

با  تی  غیردول عمومی 

لی و  م قش  ن فای  ی ا

در تحقق  هاآنفراملی 

 ااتصاد مقاومتی.

بند  -6ماده  6بند 

 1بند  -13ب ماده 

 1بند  - 7 ماده

 20 ماده

اقدام  25

سند اساسی در 

تطبیق برنامه و 

ها سیاست

و  63صفحه 

 67و  65

 -(32) الحاقی ماده

 -(33) الحاقی ماده

 -(34) الحاقی ماده

ماده  6بند  -8ماده 

14 

 2بند  – 9ماده 

 1بند  -16ماده 

 1بند  – 10ماده 

 20ماده 

 16ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

تمرکز دولت از میان نهادهای عمومی غیردولتی، بر روی شهرداری است  (1

ا هکه امکان شمول سیاست در مورد آنو از توان سایر نهادهای عمومی غیردولتی 

 غافل شده است.وجود داشته، 

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 ت.اس شدهپردارتهاد عمومی غیردولتی هن عنوانبهفقط به شهرداری 

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

نقل ودر حوزه حملبرری نهادهای عمومی غیردولتی و  کمیسیون تلفیق به نقش

 های ااتصادی حرفی زده نشده است.پردارته است و در سایر حوزه
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. توسددعه پیوندهای 4

جاری  ااتصدددادی و ت

که بل و شددب قا ای مت

بدا  ویدژهبدهکشدددور 

قه  ط ن م های  کشدددور

یای جنوغ غربی،  آسدد

به اطب  شدددنتبدیل

جاری و ترانزیتی و  ت

قاد  مانانع  پولی هایپی

بهدو و  ن جا ند با  چ

کشدددورهددای طددرف 

چوغ  چار جارت در  ت

های  ند  12و  11، 10ب

یاسدددت کلی  هایسدد

 ااتصاد مقاومتی.

ماده  2 و 1بند 

ماده  -17ماده -12

25 

اقدام  69

سند اساسی 

تطبیق برنامه و 

 در هاسیاست

و  75 اتصفح

79 

ماده  -17ماده 

 الحاقیماده  -25

(87) 

بند  – 3ماده  3بند 

 15ماده  2و  1

از بند  4مورد 

 17ط ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

تمرکز نسبی دولت بر تجارت دریایی و ترانزیت  باوجوددر این حوزه  (1

 اهمیت رغمعلی، جوارهم کشورهایریلی، در مورد گسترش رط ترانزیت ریلی به 

 12کلی برنامه ششم و همچنین بند  هایسیاست 4در بند  تأکیدو  العادهفوق

 کلی ااتصاد مقاومتی در توسعه تجاری نادیده انگاشته شده است. هایسیاست

کلی ااتصاد مقاومتی نقشی برای  هایسیاست 11طبق بند  همچنین (2

صنعتی در گسترش پیوندهای تجاری و ااتصادی اائل نشده -مناطق آزاد تجاری

 است.

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

های پولی و مالی نقش درست است که صندوق توسعه ملی باید در ایجاد پیمان

الیحه »نامه این صندوق در رسد جای طرح اساسیزیادی ایفا کند اما به نظر م

باید، اهداف سیاست در با  کهچنانآننیست. در ضمن َ« احکام دائمی برنامه ششم

 شود.ذکر همین ماده برآورده نمی

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

در مفاد الیحه ادیم توسط کمیسیون تلفیق صورت نگرفته  یچندان مهمغییر ت

 است.

. گسددترش و تعمیق 5

نظام جامع تأمین مالی 

بازار  های آن ) بزار و ا

یه و  ما بازار سددر پول، 

مه با مشددارکت هابی  )

خاص حقیقی و  اشدد

حقوای دارلی و رارجی 

و افزایش سددهم مؤ ر 

بازار سددرمایه در جهت 

سعه   گذاریسرمایهتو

یداری و  پا بات و  و  

یری  پذ طر ر هش  کا

-4ماده  -3ماده 

 -6ماده  -5ماده 

ماده  – 11ماده 

23- 

اقدام  118

اساسی در سند 

تطبیق برنامه و 

در ها سیاست

و  88 اتصفح

 97و  94و  89

-4ماده -3ماده 

-23ماده -5ماده 

-(6) الحاقیماده 

 (6/1) الحاقیماده 

- 6ماده - 5 ماده

- 8ماده - 7ماده 

 27ماده - 14ماده 

 50ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 ابالغی هایسیاست با اجمالی سویی هم

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 است. شدهاشارهارتقای نظام مالی  به غیرمستقیم

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

وده ها را جبران نمکمیسیون با اضافه نمودن دو ماده به الیحه ادیم مقداری از ضعف

رسد بحث نظام مالی نیاز مالی پردارته، اما به نظر می نظامبه ترجزئیاست و 

 و تدایق بیشتری دارد. تفصیلبه

 سایر موارد:
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یت عال جاری و  هایف ت

ااتصادی کشور با تأکید 

یت و  فاف قاء شدد بر ارت

 سالمت نظام مالی.

 در که بود آن تلفیق کمیسددیون نظر ادیم یالیحه 3 ماده به نسددبت (1

 رد تفسددیر رطای باآنکه اما شددود اسددتفاده هیئت بجای کمیته لفظ 2 بند انتهای

 نشده وجهت تلفیق کمیسیون بجای تذکر به جدید یالیحه در اما است کمتر کمیته

  .است

 را اادامات برری یاجازه مرکزی بانک به ادیم یالیحه 23 یماده در (2

 ابال در را مرکزی بانک که بود آن تلفیق کمیسددیون در نمایندگان نظر که دادمی

ما کنند مکلف امور این انجام  کمیسددیون تغییرات از یکهیچ جدید یالیحه در ا

 دیده جدید یالیحه 27 یماده در ادیم یالیحه 23 ماده عیناً و نشددد دیده تلفیق

  .شودمی

حه در (3 ید الی حاای مواد جد  تلفیق کمیسددیون نظر طبق که 6/1 و 6 ال

  .است نشده اضافه بود شدهدیده

 ماده این اما بود کرده حذف را ادیم یالیحه 27 یماده تلفیق کمیسیون (4

 .است شده تکرار جدید یالیحه 32 ماده در عیناً
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. تددأمددیددن مددالددی 6

یت ل عا ررد و  هایف

سط  سیلهبهمتو ام نظ و

 بانکی.

ای یافت مقرره

 نشد.

اقدام  48

اساسی در سند 

تطبیق برنامه و 

در ها سیاست

 102 اتصفح

 105و 

 10ماده الحاقی 
ای یافت مقرره

 نشد.

از بند  1مورد 

 - 17ط ماده 

از بند  7مورد 

 17ط ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 .نشد یافت ایمقرره

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

های پولی و مالی نقش درست است که صندوق توسعه ملی باید در ایجاد پیمان

الیحه »نامه این صندوق در رسد جای طرح اساسزیادی ایفا کند اما به نظر می

باید، اهداف سیاست در با  کهچنانآننیست. در ضمن َ« برنامه ششماحکام دائمی 

 شود.ذکر همین ماده برآورده نمی

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 متوسط و کوچک هایبنگاه به کمک جهت در ماده یک حاوی کمیسیون گزارش

 جدید الیحه در هست اما دولت سیاستی بند تحقق راستای در گامی که است

 است. ننموده کارشناسانه پیشنهاد این به توجهی
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قاء کیفی و کمّی 7 . ارت

نظام جامع صنعت بیمه 

و ابدددزارهدددای آن 

)بازارهای راابتی، بیمه 

اتکایی و...( با مشارکت 

خاص حقیقی و  اشدد

حقوای دارلی و رارجی 

ظوربه ن عه  م توسددد

و  بات  گذاریسددرمایه

کاهش  یداری و  پا و 

 هایفعالیترطرپذیری 

جاری و ااتصدددادی  ت

 کشور.

 - 7ماده  6بند 

 6ماده 

اقدام  16

اساسی در سند 

تطبیق برنامه و 

در ها سیاست

 110صفحه 

 -7ماده -6 ماده

 10ماده الحاقی 
 28ماده  9ماده  - 8ماده 

 سیاستی:تطبیق لوایح با بند 

 ابالغی هایسیاستهم سویی اجمالی با 

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 یتوان و اجازهمیزان  لیکلی پردارته است و صورتبهیک ماده در مورد بیمه و 

ته همه مفاد سیاست هم در این الب های رارجی مشخص نشده است.حضور بیمه

 ماده پوشش داده نشده است.

 ای:ماده 35ای و ماده 31 مقایسه الیحه

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

تر در راستای کاهش کمیسیون در یک ماده نسبت به الیحه مطلبی اضافه

 رسد که صنعت بیمه درهای تجاری ذکر کرده است و به نظر میرطرپذیری فعالیت

 جهانی، فاصله بسیار دارد.ایران تا جایگاه مطلوغ 

 سایر موارد:

اطالعات،  هایوزارتخانهدولتی ) هایبخشادیم تنها  یالیحه 6در ماده  (1

 هستند( دادگستری و کشور و سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 یاصالحیهکه در  کنندمیرا تهیه  وکارکسبکه الزامات ارتقاء امنیت فضای 

د همان جدی یالیحهکمیسیون تلفیق چند بخش رصوصی نیز اضافه شدند اما در 

 نظر کمیسیون تلفیق لحاظ عنوانهیچبهادیم تکرار شده است و  یالیحه 6 یماده

 نشده است.

ادیم است  یالیحه 7ی ماده 6 بندهمان  عیناً  9 یمادهجدید  یالیحهدر  (2

 شده است. ارارگرفتهمجزا در یک بند  صورتبهکه 
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یه8 ما جذغ سددر ی . 

شور  ایرانیان رارج از ک

یه ما گذاران و سدددر

با ایجاد انگیزه  رارجی 

 .های الزمو مشوق

 13 ماده-6 ماده

اقدام  16

اساسی در سند 

تطبیق برنامه و 

در ها سیاست

 116 اتصفح

 118و 

و  6 ماده تلویحاً

بند ب ماده 13

 27الحاقی 

 16ماده -ماده 
از بند  5مورد 

 17ط ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

رواست  صراحتاًکه  ایمادهادیم  یالیحهجدید و نه در  یالیحهنه در  (1

 کند یافت نشد. تضمینکلی را  هایسیاست 8 بند

که توسط کمیسیون تلفیق اضافه شد در  27الحاای  یمادهبند غ  (2

 جدید توجهی نشده است. یالیحه

 هایسیاست 8 بندبه موضوع  صراحتاًپیشنهادی  یالیحهمواد و احکام  (3

 .اندنپردارتهکلی 

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 رارج از کشور نشده است. گذاریسرمایهتوجه راصی نسبت به جذغ 

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 کمیسیون تلفیق:ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه 

 رارج از کشور نشده است. گذاریسرمایهتوجه راصی نسبت به جذغ 

کامل 9 . اعمال نظارت 

نک مرکزی  با و فراگیر 

بر بازار و مؤسددسددات 

باری  بانکی و اعت پولی، 

و ساماندهی مؤسسات 

شکل  و بازارهای غیرمت

هت  مالی در ج پولی و 

یت و  ف فا قاء شدد ت ار

سالمت و کاهش نسبتِ 

بات  به  جاری رغیمطال

 .تسهیالت

 27ماده -23ماده 

اقدام  77

سند  در اساسی

و  برنامهتطبیق 

 ها درسیاست

 122 صفحات

 125و 

تغییراتی در ماده 

 الحاقی ماده -23

(6)- 

 (1/6) الحاقی ماده

 27حذف ماده 

 42از ماده  بند ه 32ماده  -27ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

وبی ر نسبتاًدر مورد نظارت بانک مرکزی بر بازارهای متشکل پولی نکات  (1

یار ، بسآمده است اما در مورد نظارت این نهاد بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی

است و اصالً بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی نیاز به  شدهگفتهمحدود سخن 

 نظارت بیشتری دارند.

 بند سیاستی:ای با ماده 50تطبیق الیحه 

 .غیر الو  شدهبیانصرفاً یک ماده کلی در مورد شفافیت 

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

کمیسیون تلفیق برری ارتیارات دولت را محدود کرده و دولت را در بعضی دیگر از 

های نظارتی در بانک مسائل مکلف به انجام عملی کرده است. همچنین حوزه

 .اندشدهتقویتمرکزی 
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. تغییر نگاه به نفت 10

و گدداز و درآمدددهددای 

حاصددل از آن، از منبع 

ی عمومی تأمین بودجه

ی هایهمنابع و سرما»به 

و « ی ااتصددادیزاینده

دائددمددی شدددددن 

سنامه سا صندوق ا ی 

ی ملی با تنفیذ توسددعه

ی موجود و اسدداسددنامه

درصد  30واریز ساالنه 

حاصدددل از  نابع  از م

صادرات نفت و میعانات 

گازی و رالص صادرات 

ی گاز به صندوق توسعه

ال  حدا ملی و افزایش 

سالیانه  2 صد  واحد در

ستقالل  -10-1.به آن ا

ها از ریت حسدداغمدی

نک مرکزی.  -10-2با

ئه ی تسددهیالت از ارا

ی منابع صندوق توسعه

خش ب به  لی  های م

به صددورت غیردولتی 

ستقالل  -10-3ارزی. ا

ندوق  مصدددارف صددد

ی ملی از تکالیف توسعه

جه ین بود ن اوا ای و 

 -10-4عددددددددادی.

پرده گذاری ارزی سددد

ماده  2بند  -1ماده 

تبصره ماده  - 2

 21ماده  2بند  -11

- 

اقدام  13

سند  در اساسی

تطبیق برنامه و 

در ها سیاست

 132صفحه 

 -2ماده  -1ماده 

بند الحاقی  -9ماده 

 -11ماده  -9ماده 

ماده  -18ماده 

ماده  -(10الحاقی )

 (27الحاقی )

 2بند  – 4ماده 

 25ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

حاصل از نفت و گاز  درآمدهایدولت در این الیحه نگاه متمایزی به  (1

 نداشته است.

نماید که در آن  ریزیپیرا  ایبرنامهدر الیحه  توانستمیدولت  (2

ماید ن افزودهارزشهای نفتی ایجاد نفتی از طریق پاالیش و تولید فرآورده درآمدهای

 و رام فروشی محصوالت نفتی و گازی به صفر برسد.

دولت در نه الیحه برنامه و نه در الیحه احکام دائمی، توجهی به تغییر  (3

 اه به نفت و کاهش رام فروشی ندارد.رویکرد و نگ

دولت در نه در الیحه برنامه و نه در الیحه احکام دائمی، توجهی به تغییر  (4

 هایشرکت تاکنونگری در نفت ندارد و رویکرد و نگاه به نفت و کاهش تصدی

هایی که یکی از حوزه دروااعاند. غیردولتی حضور جدی در صنعت نفت نداشته

های اند، همین حوزهدر آن به کمترین میزان اجرایی شده 44اصل های کلی سیاست

 هایاز میادین نفت و گاز است. البته در مقابل شرکت برداریبهرهاکتشاف و 

 اند.رصوصی رارجی به حد زیادی در این حوزه ورود کرده

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

  ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 و فتن به ااتصادی وابستگی کاهش جهت در ایماده بر مشتمل کمیسیون گزارش

 سیاستی بند تحقق راستای در که ،هاستزیرسارت در نفتی درآمدهای مصرف

 است.
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درصددد از  20حداکثر 

منابع ورودی صددندوق، 

امل در های عنزد بانک

باری  رذ رط اعت بال ا ا

نک با لی از  یا های ر

ئه برای ارا کور  ی مذ

به  یالی  تسددهیالت ر

خش کشددداورزی،  ب

صنایع کوچک و متوسط 

عرفی  م با  نی  عاو ت و 

 ی ملی.صندوق توسعه
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یل زنجیره11 ی . تکم

فت و  ارزش صددنعت ن

کاهش شددددت  گاز و 

 .انرژی

ای یافت مقرره

 نشد.

اقدام  15

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 138صفحه 

 3ماده  3بند  18ماده 
ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

احکام دائمی، توجهی به تغییر دولت در نه الیحه برنامه و نه در الیحه  (1

 رویکرد و نگاه به نفت و کاهش رام فروشی ندارد.

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35الیحه مقایسه 

وری در سعی دارد افزایش بهره 18کمیسیون با اضافه کردن بندهایی ذیل ماده 

ارار دهد. البته تمرکز راصی هم بر موضوع نفت و این بند از  مدنظرها را همه حوزه

 شود.سیاست دیده نمی
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. حمایت از تأسیس 12

های غیردولتی شددرکت

گذاری در سرمایهبرای 

یت های اکتشدداف فعال

)ندده مددالددکددیددت(، 

 یبرداری و توسعهبهره

گاز  فت و  ن ین  یاد م

ویژه میادین کشددور به

چارچوغ  مشددترد در 

های کلی اصل سیاست

44. 

 18ماده  -5ماده 

اقدام اساسی  6

دولت، 

در  شدهارائه

 142صفحه 

 22ماده  -7ماده  18ماده  -5ماده 
ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

دولت در نه در الیحه برنامه و نه در الیحه احکام دائمی، توجهی به تغییر  (1

 هایشرکت تاکنونگری در نفت ندارد و رویکرد و نگاه به نفت و کاهش تصدی

هایی که یکی از حوزه دروااعاند. غیردولتی حضور جدی در صنعت نفت نداشته

های اند، همین حوزهآن به کمترین میزان اجرایی شده در 44های کلی اصل سیاست

 هایاز میادین نفت و گاز است. البته در مقابل شرکت برداریبهرهاکتشاف و 

 اند.رصوصی رارجی به حد زیادی در این حوزه ورود کرده

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

است تا  شدهدادهمحدود اجازه  صورتبه همآنهای صنعت نفت در برری حوزه

 رسد که این کافی نیست.بخش رصوصی وارد عمل بشود ولی به نظر می
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هم 13 یش سددد فزا . ا

 پذیر تجدیدهای انرژی

ترش  ین و گسددد نو و 

گاه نده و نیرو های پراک

 .مقیاسکوچک

ای یافت مقرره

 نشد.

اقدام اساسی  3

دولت، 

در  شدهارائه

 145صفحه 

 3ماده  3بند  18ماده 
ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

عدم توجه و حتی ذکر موادی در الیحه و یا حتی در نظر نگرفتن اادامات  (1

یره در زنج پذیر تجدیدهای اساسی در اسناد پشتیبان برای افزایش سهم انرژی

 و نیازمند به انرژی توسعهدرحالانرژی کشور. با توجه به اینکه ایران یک کشور 

اندازی صنایع است، اگر با ادامه همین شیوه کنونی همچنان به برای پیشرفت و راه

ای نزدیک، در بحران باشیم، در آینده اهمیتبیای های نو مانند انرژی هستهانرژی

 کمبود انرژی گرفتار رواهیم شد.

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره ائمید احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

های تجدید پذیر نه در الیحه و نه در نقد کمیسیون تلفیق سخن جدی از انرژی

 نشده است.
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قق 14 ح ت مل .  کا

ها هدفمندسددازی یارانه

در جهت افزایش تولید، 

غال و بهره وری، اشددت

کاهش شدددت انرژی و 

قاء شدددارص های ارت

 .عدالت اجتماعی

 9ماده 

اقدام  26

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 150صفحات 

 154و  152و 

 18ماده  -9ماده 
ماده -3ماده  3بند 

12 

ای یافت مقرره

 نشد.

 سیاستی:تطبیق لوایح با بند 

 درنتیجهها دایقاً مشخص و موارد مصرف درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه

 نیست. پیگیریاابل

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 است، اما هنوز شدهمشخصها موارد تخصیص بودجه ناشی از هدفمند کردن یارانه

 ابهامات زیادی وجود دارد.
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های . واگذاری طرح15

آوری، مهار، کنترل جمع

بددرداری از و بددهددره

گازهای همراه تولید در 

یه فت کل یادین ن  وی م

تأسیسات صنعت نفت 

 .به مردم

 18ماده  -5ماده 

اقدام  10

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 158صفحه 

 18ماده  -5ماده 
ای یافت مقرره

 نشد.

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 عدم بکار گیری ابتکاری راص در مورد این بند از سیاست در لوایح (1

دولت در نه در الیحه برنامه و نه در الیحه احکام دائمی، توجهی به تغییر  (2

 هایشرکت تاکنونگری در نفت ندارد و رویکرد و نگاه به نفت و کاهش تصدی

هایی که یکی از حوزه دروااعاند. غیردولتی حضور جدی در صنعت نفت نداشته

های اند، همین حوزهشدهدر آن به کمترین میزان اجرایی  44های کلی اصل سیاست

 هایاز میادین نفت و گاز است. البته در مقابل شرکت برداریبهرهاکتشاف و 

 اند.رصوصی رارجی به حد زیادی در این حوزه ورود کرده

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

وری و افزایش کیفیت تولید نفت و گاز از طریق جذغ جهت افزایش بهره

های رصوصی برای فعالیت در حوزه مذکور، کمیسیون تلفیق نکاتی با به شرکت

 است. الیحه اضافه نموده
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. افددددزایددددش 16

طریق ارزش فزوده از  ا

ی ارزش تکمیل زنجیره

گاز و  فت و  عت ن صددن

ی تولید کاالهای توسعه

دارای بازدهی بهینه )بر 

شدت  شارص  ساس  ا

 .مصرف انرژی(

 18ماده  -5ماده 

اقدام  16

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 162صفحات 

 163و 

 3ماده  3بند  18ماده  -5ماده 
ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

دولت در نه الیحه برنامه و نه در الیحه احکام دائمی، توجهی به تغییر  (1

رویکرد و نگاه به نفت و کاهش رام فروشی ندارد و همچنان بدون در نظر گرفتن 

سهم آیندگان از ذرایر نفتی، میزان زیادی از بودجه جاری کشور از طریق فروش 

 آید.می دست بهنفت رام 

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

یان نمودن . دانش17 بن

باالدسددتی و  نایع  صدد

ستی نفت و گاز پایین د

تأسددیس و  تقویت با 

 بنیانهای دانششرکت

بدددرای طدددراحدددی، 

مهندسددی، سددارت، 

یزات و  ه ج ت نصدددب 

به ناوری  قال ف ور منظانت

 .افزایش رودکفایی

 13ماده 

اقدام  40

اساسی دولت، 

 در شدهارائه

 167 صفحات

 170و  168و 

( 30ماده الحاقی )

 13ماده  -
 16ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

دانش اکتشاف، برداشت، انتقال و فرآوری همچنان امری  سازیبومی (1

مغفول است و پیوسته شیرینی کسب بودجه ناشی از رام فروشی نفت، اجازه 

 اساسی دل از رام فروشی بکند. طوربهدهد که دولت نمی

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 یانبن، اما از دانششدهگفتهعام سخن  طوربهنمودن صنعت  بنیاندانشدر مورد 

 راص سخنی به میان نیامده است. طوربهکردن صنایع نفتی 
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. افزایش مسددتمر 18

فت و  یا باز یب  ضددر

یی از  ها ن برداشدددت 

های نفت مخازن و چاه

 .و گاز

 18ماده 

اقدام اساسی  4

دولت، 

در  شدهارائه

 175صفحه 

 -9بند الحاقی ماده 

 18ماده 
 22ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

که حتی به لحاظ نظری و زیرسارت، دچار  است ایمسئله هابازیافت چاه (1

 مشکل است و در لوایح کمترین توجه به حفظ این  روت ملی، شده است.

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

رسیدگی  سعی نمودهکمیسیون تلفیق با اضافه نمودن بندهایی به مواد الیحه ادیم 

بگیرد و جلوی هدر رفت این منبع انرژی را حین برداشت  ترجدیهای نفت را به چاه

 بگیرد.
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ن و تعیی کارتقسیم. 19

ناطق،  نقش ملی در م

تان ها، نواحی و اسدد

شور  سواحل و جزایر ک

با رعایت الزامات آن در 

ست سیا های چارچوغ 

به منظور کلیِ مربوط، 

ید  روت  تول فزایش  ا

ملی و حمایت دولت از 

یه ما گذاری در سدددر

مددندداطددق کددمددتددر 

عه ته و توسددد ف یا

 .روستایی

 2بند  -21ماده 

 1ماده 

اقدام  89

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 181صفحات 

 185و  184و 

 189و  187و 

 -(9) الحاقی ماده

 (10) الحاقی ماده

 2بند  – 25ماده 

 4ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

پیشنهاد نکردن اادام عملی در راستای اجرایی شدن این موارد و موارد  (1

 21ه ماد) بودجهمذکور در سیاست ابالغی و بسنده نمودن به بیان نحوه تقسیم 

 الیحه جدید( 25الیحه ادیم و 

ها در لوایح برنامه های مناطق و استانعدم توجه به استعدادها و ظرفیت (2

( که نتیجه آن افزایش تمایل مردم به سکونت در های ساالنه)فارغ از بودجه

 و تمرکز جمعیت و امکانات است. شهرهاکالن

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

ی یکی از ابزارهای هاآنهای و ظرفیت یافتهتوسعهتوجه به روستاها و مناطق کمتر 

است که کمیسیون تلفیق از آن برای رسیدن به اهداف این بند از سیاست استفاده 

 است. شدهافزودهماده به الیحه ادیم  2کرده است و 
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مه20 نا خاذ بر ها و . ات

مات اجرایی جهت  ادا ا

ی روسددتایی توسددعه

یت  ب ث ت برای  کشددور 

یق  یت و تشددو ع جم

ناطق  به م هاجرت  م

روسددتایی و عشددایری 

)کددانددون تددولددیددد و 

آفددریددنددی( بددا ارزش

ریزی و مدیریت برنامه

نه در سددطح ملی،  بهی

قه ط ن لی، م ح م ای و 

تعیین سددهم وااعی در 

قاء  نابع و ارت توزیع م

لت اجتماعی، شأن و منز

جاد فرصدددت های ای

اتصدددادی و  ید ا جد

یت ما های ویژه از ح

یت کارآفرینی فعال های 

غال  مزیتزایی و اشددت

سازی بومی و مقاوم دار

تددأسددددیسددددات و 

ها و اماکن زیرسددارت

 روستایی با تأکید بر بند

های کلی سددیاسددت 9

 .کشاورزی

ای یافت مقرره

 نشد.

اقدام  104

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 193صفحات 

 205و 

و ماده  21ماده 

( و ماده 9الحاقی )

 (10الحاقی )

ای یافت مقرره

 نشد.

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 دار مزیتتوان ااتصادی  عنوانبهعدم توجه الزم به بخش کشاورزی  (1

 کشور

ها در لوایح برنامه های مناطق و استانعدم توجه به استعدادها و ظرفیت (2

های ساالنه( که نتیجه آن افزایش تمایل مردم به سکونت در )فارغ از بودجه

 و تمرکز جمعیت و امکانات است. شهرهاکالن

های انسانی و عدم توجه لوایح به روستاها که دارای یکی از سرمایه (3

 هستند.کشور  بزرگااتصادی 

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

ایفی کمیسیون تلفیق وظبرای تقویت ااشار مستضعف و براراری عدالت اجتماعی 

را برای دولت در نظر گرفته است و تا حد روبی اهداف این بند از سیاست پوشش 

 2 رسد تا رسیدن به نقطه مطلوغ راه زیادی وجود دارد.شود اما به نظر میداده می

 است. شدهافزودهماده به الیحه ادیم 
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سعه. 21 صاد تو ی اات

دریایی جنوغ کشور در 

 –مددحددور چددابددهددار 

تأکید بر  با  ررمشددهر 

 .سواحل مکران

 12ماده  2 و 1بند 

اقدام  16

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 214صفحات 

 215و 

 -(31) الحاقی ماده

 -(32) الحاقی ماده

 -(33) الحاقی ماده

 (34) الحاقی ماده

 

بند  – 3ماده  2بند 

 15ماده  2و  1

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

ر دسیاستی  بند تحقق زمینه در دولت سوی از راهبردی اادامی فقدان (1

 الیحه جدید( 15الیحه ادیم و  12مورد این بند از سیاست در لوایح )ماده 

 غفلت از چگونگی ایفای نقش مناطق آزاد در توسعه ااتصاد دریایی (2

که نتیجه تقویت  اندشدهانتخاغدو منطقه ررمشهر و مکران هدفمند  (3

لوایح  وجودبااینحمایت از مردم محروم ساکن آن مناطق است.  هاآنااتصادی 

از تقویت  شفاف غیردولت بدون توجه به مزیت این مناطق و با عباراتی عام و 

 ابتدایی سخن گفته است. طوربه همآنااتصاد دریایی، 

 ای با بند سیاستی:ماده 50الیحه  تطبیق

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

و وظایف و حوزه عملکرد دولت را  کمیسیون موادی را به الیحه ادیم اضافه کرده

 مشخص نموده است.
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مه22 نا ریزی برای . بر

دسددتیابی به ضددریب 

نی  کاهش  0/34جی (

ارتالف طبقاتی، عدالت 

 اجتماعی(

 1بند  - 9ماده 

 14ماده  -11ماده 

ماده  3 و 2بند  –

21 

اقدام  81

اساسی دولت، 

 در شدهارائه

 220صفحات 

 226و  222و 

 233و  229و 

نمودن یک  اضافه

 9بند به ماده 

 ماده -الیحه قدیم

 -(7) الحاقی

 (8) الحاقی ماده

 -(9) الحاقی ماده-

 (10) الحاقی ماده

 12ماده  – 1ماده 

ماده  -14ماده  –

 3و  2بند  – 17

 25ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

ها برای یارانهلزوم معلوم شدن مصارف درآمدهای ناشی از هدفمندی  (1

 الیحه جدید( 12الیحه ادیم و ماده  9تحقق هدف کمک به مستضعفین )ماده 

امکان منجر شدن برری اادامات دولت در مورد نیازهای اساسی و  (2

بنیادین جامعه به ارتالف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی، نظیر استفاده از ردمات 

 رغمعلیهای درمانی و بهداشتی و یا بخش وپرورشآموزشبخش رصوصی در 

 و منقبض نمودن دولت سازیرصوصی

 گوییکلیعدم ارائه راهکار برای رعایت اجتماعی در بودجه استانی و  (3

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31 مقایسه الیحه

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

در حوزه عدالت نظارت الیحه ادیم اضافه نموده و موادی به کمیسیون تلفیق 

 را مقدار افزایش داده است. و وظایف دولت اجتماعی

ی بازارهای . توسعه23

ناطق  یایی و ایجاد م در

اتصدددادی در  هم ا م

 .های دارای مزیتزمینه

 12ماده  2و  1بند 

اقدام اساسی  6

دولت، 

 در شدهارائه

 238صفحه 

-(31) الحاقی ماده

 12ماده 
 15ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 عدم بکار گیری ابتکاری راص در مورد این بند از سیاست در لوایح (1

نقش مناطق آزاد در توسعه ااتصاد دریایی در  غفلت از چگونگی ایفای (2

 لوایح

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 کمیسیون تلفیق:ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه 
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ها برای تحقق اهداف این یند از سیاست توسط کمیسیون تلفیق تمامی وزارتخانه

 .اندگشتهمأمور 
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یتِ 24 لو خشِ . او ب

عه توسددد لی در  ی ی ر

مل جاد ح ی قل و ا ن و

 .مزیت راابتی برای آن

 13ماده 

 اقدام 12

 دولت، اساسی

 شدهارائه

 243صفحه 

 (32ماده الحاقی )
ماده  -3ماده  3بند 

16 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 عدم ارائه پیشنهاد برای ایجاد مزیت راابتی برای بخش ریلی. (1

، جذغ سرمایه، بازاریابی دایق و تدوین زیرسارتلزوم ایجاد  (2

 های تشویقی در بخش ریلی.سیاست

یکی  ،نقل، با توجه به مواعیت جغرافیایی کشوروعدم توجه به اینکه حمل (3

 های راص ااتصاد ایران است.از مزیت

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 تلفیق:ای با گزارش کمیسیون ماده 35مقایسه الیحه 

 سیاستی بند تحقق جهت در که پیشنهادها برری بر است مشتمل کمیسیون گزارش

 .است نشده اعتنایی هابدان دولت جدید الیحه در و است دولت ضعف پوشش و
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ی . تددوسددددعدده25

ونقل ریلی باری با حمل

شبکه و  اولویت تجهیز 

نه یا باری و پا های 

شبکه به مراکز  صال  ات

بزرگ ااتصادی، تجاری 

بادی  و م عتی و  ن صدد

ورودی و رروجی مهم 

های کشددور و شددبکه

ای و جهانی ریلی منطقه

 –ویژه کریدور شمال به

 یتوسعه باهدفجنوغ 

 .صادرات و ترانزیت بار

 13ماده 

اقدام  12

اساسی دولت، 

 در شدهارائه

 249صفحه 

و ماده  13ماده 

 (32الحاقی )

ماده -3ماده  3بند 

16 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 .عدم ارائه پیشنهاد برای ایجاد مزیت راابتی برای بخش ریلی (1

، جذغ سرمایه، بازاریابی دایق و تدوین زیرسارتلزوم ایجاد  (2

 .های تشویقی در بخش ریلیسیاست

نقل، با توجه به مواعیت جغرافیایی کشور، یکی وعدم توجه به اینکه حمل (3

 ااتصاد ایران است.های راص از مزیت

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

های اصلی ااتصاد کشور یکی از زیرسارت عنوانبهونقل هم چنان به بخش حمل

در  فردبهمنحصرپهناور و استراتژیک ایران که مواعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی 

توجه جدی به مزیت ایران شود و اصالً لوایح می توجهیبیدارد،  حوزه ترانزیت کاال

از سوی کمیسیون تلفیق تا حدی آن  شدهارائهاما متن  ؛در حوزه مذکور ندارند

 ت.اس شدهارائهمطلب متفاوتی از الیحه دولت ها را پوشش داده است و کالً ضعف

شد 26 . افزایش نرخ ر

ی افدددددددزودهارزش

عت، بخش های صددن

معدن و صددنایع معدنی 

یش صدددادرات  فزا و ا

محصوالت آن با اجرای 

یاسدددت های کلی سدد

 .صنعت و معدن

ای یافت مقرره

 نشد.

اقدام  132

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 258صفحه 

 3ماده  3بند  (28ماده الحاقی )
ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 و تاس شدهپردارته کلی بسیار همآن به بند سیاستی، مواد از دریکی (1

 .ریزیبرنامه تا ماندمی گذاریسیاست به بیشترالیحه 

 نفت صنعت مانند فروشی رام مضرات به توجه عدم (2

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

ضمنی و کامالً مختصر به  طوربهاند مجلس و دولت در متونی که ارائه کرده هرچند

 عدر حد اهمیت معدن و صنای وجههیچبهپردازند، اما محتوای این بند از سیاست می
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اند و همچنان رویکرد اصلی در بخش معادن رام فروشی معدنی از آن سخن نگفته

 است.

یان نمودن . دانش27 بن

یوه ید شددد ل تو و ی 

محصددوالت صددنعتی و 

ردمات وابسددته به آن، 

شان سازی تجاری و ن

یت حضدددور در  قو ت

قه و  ط ن م های  بازار

 .جهان

 14ماده 

اقدام  53

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 265صفحات 

 268و  266و 

 270و 

( 30ماده الحاقی )

 ماده -13و ماده 

 ماده -(36) الحاقی

 ماده -(37) الحاقی

 ماده -(38) الحاقی

 (1/38) الحاقی

 17ماده 
ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 نمودن تولید بنیاندانشرف در های مالی صتشویق گشاییگرهعدم  (1

ق و صنعت را مورد تشوی کلی پیوند میان دانشگاه صورتبه صرفاًلوایح  (2

راهکار عملیاتی ارائه نشده و در این زمینه مدام به  گونههیچو  اندارار داده

 دیگری احاله شده است. هایبرنامهو  هانامهآئین

از ابزارهای تقویت تولید است که  یکیآنهای عملی بازاریابی و شیوه (3

لوایح  کهدرحالیاندازی علمی آن انجام دهد، دولت باید نقش اصلی را برای راه

 د.کمترین توجه به آن دارن

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

بنیان پردارته است و مجلس هم در دو ماده در الیحه، دولت به بحث تولید دانش

رسد با توجه به اهمیت پیوند دانش با موضوعاتی به آن اضافه نموده، اما به نظر می

 وجود دارد.های ااتصادی، هنوز جای کار بسیاری فعالیت

 کهماده کمک شایانی در تحقق اهداف سیاست نموده  4الحاق  کمیسیون تلفیق با

 توجه است.بی کارشناسانه دایق پیشنهادهای این به جدید الیحه در دولت
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به 28 یت دادن  . اولو

بردی حوزه ه های را

صنایع  صنعتی )از ابیل 

نفت، گاز، پتروشددیمی، 

ونددقددل، مددواد حددمددل

پیشددرفته، سددارتمان، 

عات و  طال ناوری ا ف

طات، هوافضدددا،  با ارت

دریا، آغ و کشاورزی( و 

یب نفوذ  افزایش ضددر

های پیشددرفته فناوری

 .هاآندر 

 5ماده 

شش  250

اقدام اساسی 

دولت، 

در  شدهارائه

 276صفحات 

 288و  281و 

 300و  297و 

 -(5) الحاقی ماده

 -(27ماده الحاقی )

 -(28ماده الحاقی )

ماده  -11ماده 

 - 17ماده  -13

 29ماده  -24ماده 

 -3ماده  3و  1بند 

 7ماده 

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

 و تاس شدهپردارته کلی بسیار آن هم مواد به بند سیاستی، از یکی در (1

 برنامه. ریزیطرح تا ماندمی گذاریسیاست به الیحه بیشتر

 کشور اهمزیت به توجه با و ملی نگاه با گذاریسیاست باید باوجوداینکه (2

 نوع این بروز و ظهور که است جزئی و بخشی عمدتاً لوایح در دولت نگاه اما باشد،

 .است بسیار ماده این در نگاه

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 .شدن یافت کلی هایسیاست از بند این با مرتبط ایمقرره دائمی احکام الیحه در

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

در حوزه  الیحه دولت راهای کمیسیون تلفیق سعی کرده با الحاق موادی، ضعف

کامل  طوربهها کلی سیاست هدف بازهمرسد بپوشاند، اما به نظر می صنایع راهبردی

 پوشش داده نشده است.
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به 29 یت دادن  . اولو

یازتأمین مواد   موردن

شور با  صنایع دارلی ک

تأکید بر تکمیل ظرفیت 

افزودهارزش یزنجیره

مواد معدنی و اجرای  ی

های کلی سیاست 3بند 

 معدن.

ای یافت مقرره

 نشد.

اقدام  38

اساسی دولت، 

در  شدهارائه

 305صفحه 

عدم ارائه پیشنهاد 

خاص توسط 

 مجلس

 3ماده  3بند 
ای یافت مقرره

 نشد.

 یاستی:تطبیق لوایح با بند س

تا  دمانمی گذاریسیاستاست و بیشتر به  شدهپردارتهبسیار کلی  (1

 یک برنامه عملیاتی ریزیطرح

دولت نه در الیحه برنامه و نه در الیحه احکام دائمی، توجهی به تغییر   (2

رویکرد و نگاه به معدن و کاهش رام فروشی ندارد و همچنان بدون در نظر گرفتن 

سهم آیندگان از ذرایر معدنی، اسمتی از بودجه جاری کشور از طریق فروش 

 آید.می دست بهمواد معدنی رام 

 شی در صنعت نفتورم فروشی مانند رام فبه مضرات را عدم توجه  (3

در  تادهافازالمکامل یک موضوع  طوربهتأمین نیاز صنایع دارلی، تقریباً  (4

 الیحه برنامه است.

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

در  تادهافازالمکامل یک موضوع  طوربهتأمین نیاز صنایع دارلی، تقریباً  (1

 الیحه برنامه است.

 تغییر به توجهی دائمی، احکام الیحه در نه و برنامه الیحه در نه دولت (2

 گرفتن نظر در بدون همچنان و ندارد فروشی رام کاهش و معدن به نگاه و رویکرد

 وادم فروش طریق از کشور جاری بودجه از اسمتی معدنی، ذرایر از آیندگان سهم

 .آیدمی دست به رام معدنی

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 ای در این موضوع ندارند.از متون مذکور مقرره کدامهیچ
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جرای 30 ین و ا تدو  .

سددددنددد جددامددع و 

راه تحول نظام  ینقشه

شور  سازی ک ستاندارد ا

 . و مدیریت کیفیت

 17ماده 

اقدام اساسی  8

دولت، 

 در شدهارائه

 309صفحات 

 310و 

 (17ماده الحاقی )
 ماده -20ماده 

 (45) الحاقی

ای یافت مقرره

 نشد.

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

ها ابتکار راص در جهت پوشش این بند از سیاست کارگیریبهعدم  (1

 اشاره در اسناد پشتیبان رغمعلی

یکی از ابزارهای افزایش کیفیت تولیدات  عنوانبهتوجهی به استاندارد بی (2

 پذیر شدن تولیدات، در لوایحآن راابت درنتیجهو 

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 د.های کلی یافت نشای مرتبط با این بند از سیاستدر الیحه احکام دائمی مقرره

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

در مورد استاندارد در حوزه فناوری اطالعات و ردمات سخن دولت در الیحه برنامه 

اندارد ، به بحث استو سالمت سیون تلفیق در ذیل عنوان کشاورزیکمی گفته، ولی

 صورتهب. الزم به ذکر است استاندارد و کیفیت بیش از سخن گفتن پردارته است

همچنین مجلس  در مورد موضوعاتی راص، نیاز به رسیدگی دارند. همآنضمنی و 

 الیحه ادیم را حذف نموده است 17یکی از بندهای ماده 
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ظام 31 ن قرار  ت . اسدد

مار و  مد آ کارآ جامع و 

 اطالعات کشور.

بند  - 4ماده  3بند 

 14ماده  4

در احکام 

دائمی تبصره 

مرتبط آمده 

 .است

 -(36) الحاقی ماده

 -(37) الحاقی ماده

 -(38) الحاقی ماده

 الحاقی ماده

(1/38) 

بند  – 6ماده  3بند 

 17ماده  4
 11ماده 

 تطبیق لوایح با بند سیاستی:

برنامه ششم یک فرصت بسیار مناسب جهت اجرای سیاست  باوجودآنکه (1

دو سامانه جامع اطالعاتی که در  جزبهمذکور که یک نیاز اساسی در کشور است 

و اموال  هادارایییک حوزه راص محدود بوده و مربوط به مدیریت و استفاده از 

 هایپروژه، هاطرحجهت  بت فهرست « سمات»اجرایی و سامانه  هایدستگاه

اجرایی مورد دیگری  هایدستگاه هایرسالهو  هانامهپایانپژوهشی و فناوری و 

در جهت استقرار نظام جامع اطالعاتی در کشور  مؤ ریده و گام نگردی بینیپیش

 برداشته نشده است.

نظام جامع آمار در تحقق به اهمیت  ایشایستهدولت در لوایح توجه  (2

کامالً گذرا از کنار آن عبور کرده و در بهترین  صورتبهپیشرفت نداشته است و 

 .ضمنی به موضوع مذکور اشاره داشته است طوربه حالت

 ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

است و تقریباً کل بند ماده مذکور، تکرار  شعارگونهاین الیحه،  11ادبیات ماده 

 بدیهیات است.

 ای:ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

 است. نداده رخ تغییری

 ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

ده و اطالعات پردارته نش مستقیم به موضوع آمار طوربه، لوایحاز متون  کدامهیچدر 

اما  ؛دانداشتهضمنی و کامالً گذرا به تدوین نظام جامع آمار اشاراتی  طوربه است و

ماده کمک شایانی در تحقق اهداف سیاست نموده  4الحاق  کمیسیون تلفیق با

 است.
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 امور فرهنگیبخش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین

( یاماده 35) برنامهانطباق الیحه 

 ابالغی  یهااستیس با

 فرهنگی حوزه در

انطباق الیحه برنامه + الیحه احکام 

ابالغی  یهااستیباسدائمی   

 فرهنگی حوزه در

 ای(ماده 35) تغییر الیحه جدید 

ای(ماده 31)نسبت به الیحه سابق  

 فرهنگی حوزه در

% 8  % 8  درصدها  0 %  
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 ارزیابی

 احکام دائمیالیحه 

 ای(ماده50)

(5/8/94) 

 الیحه برنامه

 ای(ماده 35)

(12/05/95) 

گزارش کمیسیون 

 تلفیق مجلس

(15/02/95) 

اقدامات اساسی سند 

 هاتطبیق برنامه و سیاست

الیحه احکام مورد نیاز 

اجرای برنامه ششم 

 توسعه

 ای(ماده 31)

(4/11/94) 

های کلی سیاست

 ابالغی

 سیاستی: تطبیق لوایح با بند 

در لوایح تقدیمی دولت به مجلس 

ای در رابطه با این هیچ حکم و مقرره

 سیاست وجود ندارد.

  ای با بند ماده 50تطبیق الیحه

 سیاستی:

مقرره در نظر گرفته شده مربوط به 

های پیشین است های برنامهسیاست

های برنامه و ارتباطی با سیاست

 ششم ندارد.

  35و ای ماده31مقایسه الیحه 

 ای:ماده

هر دو الیحه فااد برنامه و حکم 

مشخصی در رابطه با بند سیاستی 

 ابالغی هستند.

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق:

ای از ای هیچ استفادهماده 35الیحه 

کار کارشناسی کمیسیون تلفیق 

 مجلس ننموده است.

 و زنااده منظوربااه: 41ماااده 

 ینید شهیاند نگهداشتن انینما

 یعمل رهیسااا و یاسااایسااا و

( ره) ینیخم امااام حضااارت

 یاساااالم یجمهور انگذاریبن

 نقش کردن برجساااته و رانیا

 یاساس اریمع کی عنوان به آن

ستگذاریس در  هابرنامه و هایا

 ارکان مجموعه به آن یتسر و

تقااا  زین و نظااام ن  بااه آن ا

سل  مکلف دولت نده،یآ یهان

ما اسااات  از الزم یهاتیح

 ،یپژوهشااا ،یفرهنگ اقدامات

 ار مرتبط یجیترو و یآموزشا

مل به  تیظرف از و آورده ع

 به مربوط یهادساااتگاه همه

 پاارور ، و آمااوز  ژهیااو

گاه  ،یعلم مراکز و هادانشااا

کز گ مرا ن ه نر و یفر  یه

 ما،یس صداو ه،یعلم یهاحوزه

 یهاتشاااکل و هایشاااهردار

ای وجود مقرره

 ندارد.

  -الحاقی 75اده م

هت  ماده در ج فاد این  م

یت  به تقو لت  الزام دو

ی   نیروی بسااایز از ح

نیروهای  کمیت )افزایش

فیاات  ی ک جی( و  ی بسااا

شه  شنایی با مبانی اندی )آ

امام( و استفاده از ظرفیت 

های آن برای تحقق ارز 

 نظام است.

 

 

 

 

 

حمایت از پژوهشااها با رویکرد 

 شناخت انقالب اسالمی

تجلیل از نویسندگان، هنرمندان، 

پژوهشاااگران مبانی انقالب -و 

اساااالمی، اندیشاااه های امام و 

 رهبری

سااام بزرگداشااات برگزاری مرا

 های انقالب اسالمیت مناسب

بزرگداشاات یاد و اندیشااه های 

 امام)ره(

چاپ و انتشااار آرار امام و مقام 

 معظم رهبری

ای وجود ندارد.مقرره  

سته .68 شای تالش 

-برای تبیین ارزش

های انقالغ اسالمی 

قدس و  م فاع  و د

دسددددتدداوردهددای 

 جمهوری اسالمی
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 مهم نیا انجام یبرا نهاد مردم

 .دینما یریگبهره

 ماااده نیا ییاجرا نااامااهنیآئ

سط سه تو س ش و میتنظ مو  رن

( ره) ینیخم امام حضرت آرار

 و تیااریمااد سااااازمااان و

 هب و هیته کشاااور یزیربرنامه

یم رانیوز ئتیه بیتصاااو

 .رسد

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  لوایح تقدیمی دولت به مجلس در

ای در رابطه با این هیچ حکم و مقرره

 سیاست وجود ندارد.

  ای با بند ماده 50تطبیق الیحه

 سیاستی:

  حکمی در ارتباط با این بند در نظر

 گرفته نشده است.

  35ای و ماده31مقایسه الیحه 

 ای:ماده

  هر دو الیحه فااد برنامه و حکم

 سیاستیمشخصی در رابطه با بند 

 ابالغی هستند.

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق:

  ای از ای هیچ استفادهماده 35الیحه

کار کارشناسی کمیسیون تلفیق 

 مجلس ننموده است.

ای وجود ندارد.مقرره  
ای وجود مقرره

 ندارد.
ای وجود ندارد.مقرره  

 مردم های تشاااکل از حمایت

 و ترویز منظور به فرهنگی نهاد

 فرهنگ و اسالمی اخالق ارتقاء

 قرآنی

 

ید ناسااااب محتوای تول  با مت

 اقتصاااد مقوم فرهنگی عناصاار

  مقاومتی

 

 و رسااامی های آموز  ارائه

 مفاااهیم و مبااانی غیررسااامی

  مقاومتی اقتصاد

 

 به اقتصاد مقاومتی نشان اعطای

 خاادمااات دارای اشااا اااص

 زمینه این در برجسته

 

 کاربردی در هایپژوهش انجام

 مقاومتی اقتصاد زمینه

ای وجود ندارد.مقرره  

یج .69 ترو ئه و  ارا

گی  ند بک ز سددد

 و ایرانی –اسددالمی 

نگ ه  سدددازیفر

باره اصدددالح  یدر

گوی مصدددرف و  ل ا

های ااتصاد سیاست

 مقاومتی
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 رغم اادامات اساسی دولت، علی

فقدان الزام اانونی به علت عدم ارائه 

به مجلس، فااد ا رگذاری مد نظر 

ت و بیشتر حالت سیاست رهبری اس

فرمایشی و ویترینی )اعطای نشان 

ااتصاد مقاومتی( دارد و یا کلی و مبهم 

)مثل تولید محتوای مناسب( است و 

 دستگاه عملیاتی آن مشخص نیست.

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  های کلی سیاست»این سیاست در

ای هسیاست»و « برنامه پنجم توسعه

ده تکرار ش« توسعهکلی برنامه ششم 

رغم تأکید رهبری بر این است. علی

یک از لوایح ابلی و مقوله، در هیچ

 ای برای اینفعلی دولت حکم و برنامه

بند سیاستی در نظر گرفته نشده 

 است.

  ای با بند ماده 50تطبیق الیحه

 سیاستی:

  حکمی در ارتباط با این بند در نظر

 گرفته نشده است.

  35ای و ماده31مقایسه الیحه 

 ای:ماده

  هر دو الیحه فااد برنامه و حکم

مشخصی در رابطه با بند سیاستی 

 ابالغی هستند.

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

ل رغم توجه اابکمیسیون تلفیق: علی

تحسین کمیسیون تلفیق به این مقوله 

و ارتصاص دو مقرره برای تحقق 

ای وجود ندارد.مقرره  
ای وجود مقرره

 ندارد.

ند  (: 15ماده الحاقی ) 5ب

سیبهای به منظور کاهش آ

گی،  فرهن عی و  جتمااا ا

تااماااماای  اارحااهااای 

ای و مهم کشااور توسااعه

جد  ید وا پیوساااات »با

جتماااعی «  فرهنگی و ا

 اسااتانداردهای باشااند. 

 مصااااادیق و پیوساااات

ای  رحهااای توساااعااه

کشاااااور، تااوساااااط 

عالی اجتماعی و شااورای

صوب و اعالم  فرهنگی م

 .گرددمی

 (:15ماده الحاقی ) 6بند 

معاااوناات  کیاال  تشاااا

اجتماااعی در -فرهنگی

دساااتگاااههااای علمی، 

فرهنگی و اجتماااعی و 

نداری تا با هدف اسااا ها 

ای وجود ندارد.مقرره ای وجود ندارد.مقرره   

شه.70  یاجرای نق

مهندسددی فرهنگی 

یه  ه ت کشدددور و 

پیوسدددت فرهنگی 

هدای بدرای طدرح

 مهم
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 نقشه مهندسی»و « پیوست فرهنگی»

، از پیشنهاد کارشناسانه «هنگیفر

اده باره استفکمیسیون تلفیق در این

 ننموده است.

 -انجام فعالیتهای فرهنگی

ستانها  ر منظوبهاجتماعی ا

اجرای مصااوبات سااتاد 

راهبری نقشااه مهندساای 

فرهنگی در سااطوح ملی 

 ایو منطقه

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

 1 در راستای کاهش  23ماده  1. بند

ممیزی فرهنگی درج شده است و این 

با هشدارهای اریر رهبری در باغ 

جلوگیری از »و « ولنگاری فرهنگی»

 «تولید و توزیع کاالی فرهنگی مضر

چنین این ماده در منافات دارد. هم

راستای محدودسازی حیطه فعالیت 

انتظامی و انضباطی نیروی انتظامی 

 درج کرده است. مقرره 

 2 واگذاری صدور مجوزهای فرهنگی .

های فرهنگی به بخش و نیز تصدی

زا و تواند آسیبرصوصی می

اکنون که عمده رطرآفرین باشد؛ هم

ها در ارتیار دولت مجوزها و تصدی

است شاهد حجم زیادی از تولید و 

 نشر آ ار فرهنگی مخرغ هستیم. 

 3 حق پخش تلویزیونی مسابقات .

در راستای سیاست ابالغی  ورزشی

 نیست

  ای با بند ماده 50تطبیق الیحه

 سیاستی:

ای وجود ندارد.مقرره  

 : 23ماده 

ماده  فاد   19عین م

 الیحه قبلی

 :19ماده  1بند 

وزارت فرهنگ و ارشاااد 

اساااالمی مکلف اسااات 

نساااباات بااه تساااهیاال 

صدور مجوز  فرآیندهای 

هش  گری و کااا ن و باااز

قررات  م بط و  ضااااوا

کننده تولید و نشر محدود

رار فرهنگی و هنری در  آ

قررات  م چوب  چهااار

 اقدام شااارعی و قانونی 

 نماید.

 

 19ماده  3حذف بند 

 

دولت  -(71ماده الحاقی)

تدای  مکلف اسااات از اب

مه شااشاام توسااعه، برنا

ساخت هزینه های تهیه و 

پنجاااه ساااریااا  فاااخر 

 در خالق اسااتعدادهای کشااف

  هنر؛ و فرهنگ ب ش

 

 و تولید در برابر خلق فرصتهای

ستفاده و نشر  و محصوالت از ا

 و فرهنگی خاادمااات و آرااار

  ای؛ انهرس و هنری

 

 هااایحمااایاات از شااارکاات

ین فر  ب ش در فعااا  کااارآ

 افزایش برای هنر و فرهنااگ

 و محصاااوالت کیفی و کمی

 خدمات

 

 به آموز  های دوره برگزاری

 انسااانی ساارمایه ارتقاء منظور

  رسانه؛ و هنر و فرهنگ ب ش

 

 موساااساااات و مراکز تجهیز

 و امکانات به هنری و فرهنگی

  روز؛ های فناوری

له قاب چاق با م ها قا  و کاال

  هنری؛ و فرهنگی محصوالت

 : 19ماده 

نگ و ارشااااد . 1 وزارت فره

سهیل  سبت به ت ست ن مکلف ا

های صااادور مجوز و  ند فرای

بازنگری و کاهش ضاااوابط و 

مقررات محدود کننده تولید و 

رار فرهنگی و هنری  نشااار آ

قدام  یه و ا ید. قوه قضاااائ ما ن

یت  ند امن ظامی مکلف نیروی انت

الزم را برای تولید و نشاار آرار 

های فرهنگی و و اجرای برنامه

هم  فرا جوز  م نری دارای  ه

به جبران  بت  ید و نسااا ما ن

ناشااای از  خسااااارت وارده 

یا اخال   مانعت، تحریک و  م

م ادر تولید و نشاار این آرار اقد

 .کنند

نگ و ارشااااد -2 وزارت فره

سال سیما ا سازمان صدا و  می، 

های ذیربط و ساااایر دساااتگاه

ند فهرساااات صاااادور  مکلف

های فرهنگی مجوزها و تصدی

حمایت مادی و .71

مدددعدددندددوی از 

هنرمندان، نوآوران، 

مددحددقددقددان و 

ندگان آ ار  یدکن تول

و مددحصددددوالت 

هنریِ  گی و  فرهن

ارددالق،  مددقددوّم

یت  نگ و هو فره

 یایران-یماسال
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  حکمی در ارتباط با این بند در نظر

 گرفته نشده است.

  35ای و ماده31مقایسه الیحه 

 ای:ماده

 .هیچ تغییری رخ نداده است 

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق:

  ر د»در گزارش کمیسیون تلفیق، اید

« چهارچوغ مقررات شرعی و اانونی

اضافه شده بود که  19ماده  1به بند 

کننده مقرره دولت بود دروااع تصحیح

نیز حذف شده بود، که دولت  3و بند 

یک از این در الیحه جدید هیچ

نظرهای کارشناسی را مطمح دات

ای چنین مادهنظر ارار نداده است. هم

ت در نظر گرفته بود که کامال در جه

تحقق سیاست ابالغی رهبری بود و 

سریال فارر  50تأمین هزینه »آن هم 

بود، که این ماده هم در « نوع الف

الیحه جدید دولت بدان اعتنایی 

 نشده است. 

ژه را عالوه بر و)الف( وی

مو ، بااه  ع م تبااارات  ع ا

سااازمان صاادا و ساایما 

 .اختصاص دهد

 عرضااااه و تکثیر بااا مقااابلااه

جاز رار غیرم  محصاااوالت و آ

 هنری و فرهنگی

به  گذاری  بل وا قا و هنری 

ب ش خصاوصای و تعاونی و 

های مردم نهاد را که تا سازمان

سا  او  تعیین می د شوپایان 

های برنامه ششم در  و  سا 

 توسعه واگذار نمایند.

امل شاایوه نامه این بند شااآئین

ست مذکور و نحوه  تعیین فهر

واگذاری و فرو  با پیشاانهاد 

ساااازمان و همکاری وزارت 

فرهنگ و ارشااااد اساااالمی و 

ساااازمان صااادا و سااایما به 

یران  هیاانت وز تصااااویااب 

 رسد.می

سااهم و نحوه پرداخت حق -3

قات  پ ش تلویزیونی مسااااب

ای که نامهورزشااای،  بق آئین

سازمان وزارت ورز   توسط 

تهیه و تا پایان سااا  و جوانان 

او  برنامه به تصاااویب هینت 

 .دشورسد تعیین میوزیران می

 :14ماده  5بند

های اجرایی تمامی دساااتگاه»

کشاااور موظفنااد بااه منظور 

حمااایاات از ن بگااان علمی، 

فرهنگی و هنری کشاااور و 

های  تکریم پیشکسوتان حوزه
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مذکور و بهره مندی از توان و 

عه  نان برای توسااا یت آ ظرف

،  ی مدت یک سااا ، کشااور

مه نا یاتی خود را بر های عمل

شور  سند راهبردی ک منطبق با 

در امور ن بگااان، تهیااه و از 

شم  ش سا  دوم اجرای برنامه 

توسااعه کشااور به مرحله اجرا 

 «.درآورند

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  در لوایح تقدیمی دولت به مجلس

ای در رابطه با این هیچ حکم و مقرره

 سیاست وجود ندارد.

  ای با بند ماده 50تطبیق الیحه

 سیاستی:

  حکمی در ارتباط با این بند در نظر

 گرفته نشده است.

  35 ای وماده31مقایسه الیحه 

 ای:ماده

  هر دو الیحه فااد برنامه و حکم

مشخصی در رابطه با بند سیاستی 

 ابالغی هستند.

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق:

  ،ماده الحاای کمیسیون تلفیق

رغم ا رگذاری و عملیاتی بودن، علی

در الیحه دولت مورد توجه ارار 

 نگرفته است.

ای وجود ندارد.مقرره  
ای وجود مقرره

 ندارد.

قی) لحااا در  -(70ماااده ا

ستای اجرای  رح  راه »را

اندازی و گستر  رسانه 

صاااورت به «نهای نوی

خدمات صوت و تصویر 

ضای مجازی، دولت  در ف

تدای  مکلف اسااات از اب

مه شاااشااام  نا اجرای بر

توسااعه، اعتبار الزم برای 

اجرای این  رح را عالوه 

مو   ع م تبااارات  ع بر ا

ما سااازمان صاادا و ساای

 .تنمین نماید

 ها جشنواره مجامع، در شرکت

 هنری و فرهنگی رویدادهای و

  المللی، بین

 

 نمایشگاه ها، جشنواره برگزاری

 و فرهنگی های همایش و ها

 و داخاال در المللی بین هنری

  کشور؛ از خارج

 

 ن بگااان و فعاااالن از تجلیاال

صه  ایرانی هنر و فرهنگ ی عر

  جهان؛ سطح در اسالمی و

 

 فرهنگی هااایانجااام فعااالیاات

 هایی مولفه به توجه با دوجانبه

یل از کات :قب  و قومی اشاااترا

 منظور به دینی زبانی، مذهبی،

  ایران المللی بین وجهه ارتقا

 

ای وجود ندارد.مقرره  

مؤ ر حضدددور .72

های فرهنگی  هاد ن

دولتی و مردمی در 

جازی  م فضدددای 

منظور توسددعه و به

نگ،  ه فر یج  ترو

یت  هو یم و  ه فا م

ایرانی و  -اسددالمی 

 مقابله با تهدیدات
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 در سند  اادامات اساسی دولت که

رغم اشکال تطبیق مندرج است، علی

ارتباط با در فقدان الزام اانونی، بی

 و فعاالن از سیاست ابالغی )تجلیل

 هنر و فرهنگ ی عرصه نخبگان

جهان(،  سطح در اسالمی و ایرانی

 در محتوا )شرکتنمایشی و بی

 رویدادهای و ها جشنواره مجامع،

المللی( و  بین هنری و فرهنگی

 مطالعات تی و نظری )انجامغیرعملیا

 سنجش با مرتبط های پژوهش و

 هویت، عناصر و ها مولفه ها؛ شارص

ملی؛(  انسجام و اجتماعی سرمایه

 است.

 فضای »رغم اهمیت جایگاه علی

در اندیشه رهبری، نه در « مجازی

لوایح و نه در احکام دائمی، به این 

 مهم توجهی مبذول نشده است.

 هنری و فرهنگی آرااار تولیااد

ین برای ی ب یژگی ت لح و  صااا

ستی  جهانی ایجاد و ایرانیان دو

 خشونت؛ از عاری

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  در لوایح تقدیمی دولت به مجلس

ای در رابطه با این هیچ حکم و مقرره

 سیاست وجود ندارد.

  ای با بند ماده 50تطبیق الیحه

 سیاستی:

  حکمی در ارتباط با این بند در نظر

 گرفته نشده است.

  35ای و ماده31مقایسه الیحه 

 ای:ماده

ای وجود ندارد.مقرره  
ای وجود مقرره

 ندارد.
ای وجود ندا.ردمقرره  

 نمایشگاه و ها جشنواره برپایی

 در ملی هنری و فرهنگی های

 با کشااو های اسااتان سااطح

  ملی انسجام تقویت رویکرد

 

شگاه برپایی  جشنوارها ها، نمای

 و فرهنگی رویدادهای دیگر و

  ایرانی اقوام هنری

 

صه فعاالن و ن بگان تکریم  عر

گی هااای ن ه نری و فر  بااا ه

ای وجود ندارد.مقرره  

به .73 جه ویژه  تو

عه و تجلی  توسدد

ها و  ماد فاهیم، ن م

های هویت شارص

 ایرانی –اسددالمی 

های در تار  سدددار

 ااتصادی، سیاسی،

فرهنگی  و اجتماعی

 کشور
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  هر دو الیحه فااد برنامه و حکم

مشخصی در رابطه با بند سیاستی 

 ابالغی هستند.

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق:

 خصی در هر دو فااد برنامه و حکم مش

 این رابطه هستند.

  اادامات در نظرگرفته شده توسط

رغم عاری بودن از الزام دولت، علی

اانونی، مشابه اادامات در نظر گرفته 

شده برای سیاست ابلی است، مثال 

 در شرکت» سه اادام  72در بند 

 رویدادهای و ها جشنواره مجامع،

، «المللی، بین هنری و فرهنگی

 ها نمایشگاه ا،ه جشنواره برگزاری»

 بین هنری و فرهنگی های همایش و

و «کشور از رارج و دارل در المللی

 ی عرصه نخبگان و فعاالن از تجلیل»

 در اسالمی و ایرانی هنر و فرهنگ

در نظر گرفته شده « جهان سطح

ااداماتی مثل  73است؛ و برای بند 

 های نمایشگاه و ها جشنواره برپایی»

 استان سطح در ملی هنری و فرهنگی

 انسجام تقویت رویکرد با کشو های

 ها، نمایشگاه برپایی»، «ملی

 رویدادهای دیگر و جشنوارها

و « ایرانی ااوام هنری و فرهنگی

 های عرصه فعاالن و نخبگان تکریم»

 هویت رویکرد با هنری و فرهنگی

در « ملی انسجام و ایرانی – اسالمی

 – اساااالمی هویاات رویکرد

  ملی انسجام و ایرانی

 

 های پژوهش و مطالعات انجام

 ها؛ شاخص سنجش با مرتبط

فه ناصااار و ها مول یت، ع  هو

 انسااجام و اجتماعی ساارمایه

  ملی؛

 

گزاری  هااای نشاااساااات بر

 فکر های اتاق و ت صااصاای

 وفاق ایجاد منظور به فرهنگی

ست ن بگان، بین فرهنگی  سیا

 و فرهنگی ماادیران و گااذاران

 کشور هنری
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 امور علم، فناوری و نوآوریخش ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر گرفته شده که همانگونه که 

شود گویا همه اادامات میمشاهده 

نوعی تکراری و فااد ا ربخشی به

الزم جهت تحقق سیاست ابالغی 

 است.

  

 عناوین

( یاماده 35) برنامهانطباق الیحه 

 ابالغی  یهااستیس با

 در حوزه علم و فناوری و نوآوری

انطباق الیحه برنامه + الیحه احکام 

ابالغی  یهااستیباسدائمی   

 در حوزه علم و فناوری و نوآوری

 ای(ماده 35) تغییر الیحه جدید 

ای(ماده 31)نسبت به الیحه سابق  

 در حوزه علم و فناوری و نوآوری

% 32  % 25  درصدها  0 %  
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 ارزیابی

الیحه احکام 

 دائمی

 ای(ماده50)

(5/8/94) 

 الیحه برنامه

 ای(ماده 35)

(12/05/95) 

گزارش کمیسیون تلفیق 

 مجلس

(15/02/95) 

اقدامات اساسی 

سند تطبیق 

برنامه و 

 هاسیاست

الیحه احکام مورد نیاز 

اجرای برنامه ششم 

 توسعه

 ای(ماده 31)

(4/11/94) 

 های کلی ابالغیسیاست

  :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

در لوایح تقدیمی دولت به مجلس هیچ حکم و 

 ای در رابطه با این سیاست وجود ندارد.مقرره

 

 

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

الیحۀ احکام دائمی در رابطه با بند سیاست فااد 

 مقررۀ اانونی است.

 

  ای: ماده 35ای و ماده31مقایسه الیحه 

هردو الیحه فااد برنامه مشخصی در رابطه با 

بند سیاستی ابالغی برنامه ششم توسعه 

 هستند.

 :سایر موارد 

اساسی پیش بینی شده در سند تطبیق اادامات 

رسد و در راستای راهبردی، مطلوغ به نظر می

دد؛ با گرهای کلی برنامه ششم ارزیابی میسیاست

ای گونه مقررهاین حال در لوایح پیشنهادی هیچ

بینی نشده و صورت اانونی برای تحقق آنها پیش

 پیدا نکرده است.

 عدم وجود مقرره

 قانونی

 هعدم وجود مقرر

 قانونی

اقدام اساسی  9 عدم وجود مقررۀ قانونی

 (587)ص

  عدم وجود مقررۀ قانونی 

 

 

به  -74 به رت یابی  دسددت

قه نط م علم و   اول  در 

با  یت آن  ناوری و تثب ف

قق  ح ت به  مام  ت ه ا

ست های کلی علم و سیا

 .فناوری

  :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

کل مفاد مرتبط با وزارت آموزش و پرورش در 

الیحه برنامه ششم به ررید ردمات از بخش 

ۀ عدم وجود مقرر

 قانونی

ماده  1عین مفاد بند 

 الیحه قبلی  14

وزارت  -14ماااده  1باانااد 

آموز  و پرور  مجاز است 

 یفیاات،در جهاات ارتقااای ک

 یورو بهره یعدالت آموزشاا

 اقدام اساسی 42

 (594-595)صص 

: وزارت آموز  14ماده  1بند 

و پرور  مجاز است در جهت 

شی  ارتقاء کیفیت، عدالت آموز

و بهره وری نسااابت به خرید 
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و سایر ابعاد  شودرصوصی و تعاونی محدود می

 آن مورد توجه ارار نگرفته است.

گذاری در رصوص الزام وزارت فقدان مقرره

آموزش و پرورش  در زمینۀ تأمین و تدارد زیر 

 های اجرای سند تحول . سارت

فقدان تعیین تکلیف اانونی در زمینۀ دوران 

 تحصیلی کودکی و نوجوانی.

 

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

ائمی در رابطه با بند سیاست فااد الیحۀ احکام د 

 مقررۀ اانونی است.

 

  35ای با الیحه ماده 31مقایسۀ الیحۀ 

 :ایماده

دو الیحۀ ابلی و جدید واجد مقرره تکراری هر 

 باشد.  می

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

ه نحوه نامدر گزارش کمیسیون تلفیق تنظیم آیین

ررید ردمات منوط به ضوابطی است  که از طرف 

وزارت آموزش و پرورش تهیه گردد که این مقوله 

تر و امه را کارشناسینبه نوعی تنظیم آیین

کند درحالی که دولت در الیحه تر میتخصصی

نظرهای کارشناسی را مطمح نظر جدید این دات

 ارار نداده است.

 :سایر موارد 

بینی شده در سند تطبیق اادامات اساسی پیش

 رسد اما شایانراهبردی، نسبتا مطلوغ به نظر می

ذکر است که دولت در تدوین الیحه پیشنهادی 

لتفاوتی به این اادامات نداشته است و ظاهرا به ا

خدمات از  یدنسااابت به خر

 یو تعاون یب ش خصااوصاا

ما قدام ن مه نحوه ینی. آیدا نا

مات براسااااا   خد ید  خر

سااات که وزارت اضاااوابطی 

به  یه و  آموز  و پرور  ته

ی یب ه ت وزیران می نتصاااو

 رسد.

 

صی و  صو خدمات از ب ش خ

تعاااونی اقاادام نمااایااد. ارائااه 

خدمات آموزشاای در این گونه 

فاده از نیروی  با اسااات مدار  

انساااانی، تجهیزات و امکانات 

ب ش خصوصی و تعاونی و یا 

فاده از با مشاااا رکت در اسااات

امکااانااات و تجهیزات ب ش 

نی  یروی انسااااا ن تی و  ل دو

سا   صی و تعاونی بر ا صو خ

صویب هینت  ضوابطی که به ت

وزیران می رساااد، صاااورت 

گیرد. آموز  عمومی دولتی می

در  و  سا  های برنامه ششم 

 رایگان می باشد.

 

 

 

 

 

اجرای سددند تحول  -75

 بددنددیددادیددن آمددوزش و 

بر دوران پرورش و تأکید 

کی و  کود لی  ی تحصددد

 نوجوانی
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مثابه یک کار فرمایشی بدون آنکه صورت اانونی 

 به آنها بدهد، تنظیم نموده است.

  :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

اادام اساسی در این  30بینی رغم پیشعلی

ای در لوایح پیشنهادی و الیحه رصوص مقرره

احکام دائمی لحاظ نشده است. و این امر نمایانگر 

آن است که دولت در راستای تحقق این بند 

رده نی نکبیای پیشسیاستی هیچ گونه برنامه

 است.

 

  ای با بند سیاستی: ماده 50تطبیق الیحه

الیحۀ احکام دائمی در رابطه با بند سیاست فااد 

 مقررۀ اانونی است.

  ای: ماده 35ای و ماده31مقایسه الیحه

هر دو الیحه فااد برنامه مشخصی در رابطه با بند 

 سیاستی ابالغی هستند.

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

که در الیحۀ ابلی پیشنهادی دولت، علیرغم آن

بینی نشده اما در گزارش کمیسیون ای پیشمقرره

تلفیق نسبت به این موضوع التفات اابل توجهی 

رانه وزارت 4« الحاای 60مادۀ »صورت گرفته و در 

آموزش و پرورش، کار، علوم و بهداشت و درمان 

که به منظور توسعه و ارتقا کیفیت را موظف نموده 

ای به بازنگری در محتوای های حرفهآموزش

ه ب های تحصیلی، اعتبار بخشی به مدارد و رشته

 و یانمرب یابیارتقاء و ارز نامهییندر آ یبازنگر

 ید بپردازند.اسات

سازمان آموزش  نیز « الحاای 61مادۀ »همچنین در 

موظف به مشارکت با وزارت آموزش  یاحرفه و یفن

عدم وجود مقررۀ 

 قانونی

عدم وجود مقررۀ 

 قانونی

  -(60الحاقی) ماده

 ینتوساااعه و تضااام منظوربه

 ی،احرفه یهاآموز یفیت ک

آموز  و  یهاااوزارت ااانااه

و  یقاااتپرور ، علوم، تحق

بهداشااات، درمان و  ی،فناور

کار، تعاون  ی،آموز  پزشااک

ماع فاه اجت ند بر  یو ر موظف

نا ظام صاااالح یمب  هاییتن

شاغل و نظام جامع  یاحرفه م

ا العات بازار کار، نساابت به 

 ایدر مااحااتااو یبااازنااگاار

لی،تحصااا یهااارشاااتااه  ی

ب شاااا تبااار ع ماادار ،  یا

ها و مؤساااساااات نامهیگواه

تدو یآموزشااا عه و   یا ینتاب

 ارتقاء و نامهییندر آ یبازنگر

رتبط م یدو اسات یانمرب یابیارز

عال قدام  یتبا حوزه ف خود  ا

 .یندنما

  -(61الحاقی) ماده

آمااوز  و پاارور   وزارت

با پ  بینییشموظف اساااات 

در  یسبرنامه و سااااعات تدر

مه درسااا نا آموزان دانش یبر

نهزم نا ی آموزان دانش ییآشااا

ظر ن دوره دوم  یشاااااخااه 

 اقدام اساسی 30

 (601-602)صص 

  عدم وجود مقررۀ قانونی

 

 

 

 

 

 

هم  :76 یش سددد فزا ا

هارتی در آموزش های م

 .نظام آموزشی کشور
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ۀ آموزان شارو پرورش شده تا زمینۀ آشنایی دانش

 نظری را با یک مهارت شغلی فراهم نمایند. 

ما علی نه و ا ناسدددا کارشدد هادات  رغم پیشددن

سیاسست ابالغی در این موضوع، پوشش دهنده 

ناد  به اسدد ید نیز توجهی  جد حه  لت در الی دو

سیون تلفیق ننموده سی کمی شنا ش کار نهادات و پی

 .را در الیحه جدید لحاظ نکرده است

با طه را  هارت  یک متوسااا م

به ن با یشاااغل  یازهایتوجه 

. سازمان یدفراهم نما بازار کار

 یاحارفااه و یآماوز  فانا

 یموظف به مشارکت در اجرا

بند  ینموضاااو  ا هایبرنامه

 باشد.یم

  :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

 جامع علمینادیده گرفتن نقشۀ 

 فقدان سازوکار الزم نظارت بر جریان علمی کشور

های عدم الزام اانونی الزم در جهت تحقق برنامه

 پیشنهادی

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

الیحۀ احکام دائمی در رابطه با بند سیاست فااد  

 مقررۀ اانونی است.

  35ای با الیحه ماده 31مقایسۀ الیحۀ 

 ایماده

دو الیحۀ ابلی و جدید واجد مقرره تکراری  هر

 باشد. می

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

ز گونه تغییر و اصالحی نیدر گزارش کمیسیون هیچ

نسبت به این الیحه صورت نگرفته است و 

دولت نیز علیرغم انتقادات وارد به این ماده 

عنوان الیحه جدید عین مفاد الیحه ابل را به 

 ارائه داده است.

ۀ عدم وجود مقرر

 قانونی

ماده  3عین مفاد بند 

 الیحۀ قبلی 14

م  -14ماااده  3بنااد   یتمااا

مجازند  یاجرائ یدساااتگاهها

 یعالوه بر اعتبارات پژوهشااا

گاه در قوان یلکه ذ  یندسااات

بودجه سااااالنه منظور شاااده 

( %2است، حداقل دو درصد )

بارات هز نهاز اعت ز جبه ایی

و شااش و حداقل  یکفصاال 

( از کاال %2دو درصااااد )

لک دارا بارات تم  هایییاعت

امور  یخود را برا اییهساارما

 یفناور توسااعهو  یپژوهشاا

ند. آ مهییناختصااااص ده  نا

بند حداکثر دوماه  ینا یاجرائ

سط  ینپس از ابالغ ا قانون تو

سااااازمااان و وزارت علوم، 

ق ح فناااور یقاااتت و  یو 

ستگاهها یهمکار  ربطیذ ید

به تصاااو یهته  ینته یبو 

 رسد.یم یرانوز

اقدام اساسی  10

 (606)ص

تمامی دسااتگاه  -14ماده  3بند 

ند عالوه بر  جاز های اجرایی م

یل  که ذ بارات پژوهشااای  اعت

دستگاه در قوانین بودجه ساالنه 

منظور شااده اساات، حداقل دو 

درصاااد از اعتبارات هزینه ای 

یک و شاااش و  بجز فصااال 

کل  قل دو درصااااد از  حدا

های  لک دارایی  بارات تم اعت

سااارمایه ای خود را برای امور 

پژوهشااای و توساااعه فناوری 

مه  نا ند. آیین  اختصااااص ده

ماه  ند حداکثر دو  اجرایی این ب

پس از ابالغ این قانون توسااط 

لوم،  ع سااااازمااان و وزارت 

تحقیقات و فناوری و همکاری 

ربط تهیه و به دسااتگاه های ذی

ینت وزیران می  یب ه تصاااو

 رسد.

 

سعه علوم پایه و  :77 تو

قات ی ق ح یادی،ت ن  ب

یه پردازی و نوآوری نظر

های در چارچوغ سیاست

ناوری و  ف لم و  ع لی  ک

 نقشه جامع علمی کشور

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

 ییشناسا جهت در مظروفی تنها پیشنهادی سامانه

 کاهش جهت در عمالً و بوده علمی هایپژوهش

 منظور به -11 ماده

چهی پار  ،یسااااازک

نده ما  رفع و یساااا

ماده  4عین مفاد بند 

14 

منظور بااه -14ماااده  4بنااد 

 ینظااام مل یوربهره یشافزا

 و یفاجتناب از تعر ی،نوآور

اقدام اساسی  10

 (606)ص 

بااه منظور   - 14ماااده 4بنااد 

افزایش بهره وری نظااام ملی 

جرای  تناااب از ا ج نوآوری، ا
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 از سازیتجاری و حمایت یا و تکراری هایپژوهش

 .است نشده اندیشیده راصی برنامه تحقیقات

 از مستقل کشور علمی هایاطب همچنین عمده

 الزم کارایی عدم عمالً و بوده اجرایی هایدستگاه

 رنامهب این در رهبری ابالغی سیاست پیشبرد جهت

 .است مشهود دولت پیشنهادی

 

  مقایسۀ الیحۀ احکام دائمی با بند

 سیاستی:

احکام دائمی به منظور ساماندهی و  11در ماده 

سازی نظام آماری، مرکز آمار ایران به یکپارچه

عنوان مرجع رسمی اعالم آمار معرفی شده البته به 

های اجرایی نیز اجازه انتشار آمار در سایر دستگاه

حوزه تخصصی رود را داده است که این امر را 

 دییتأ مورد یاستانداردها و ضوابط منوط به رعایت 

نموده است. اما نکته اابل توجه  آمار یعال یشورا

آن است که اگرچه مرکز آمار را ملزم به تهیه برنامه 

ملی آمار مبتنی فناوری نوین نموده اما در زمینه 

ها در حوزه علم نیز تعیین تکلیفی گردآوری داده

 صورت نگرفته است.

 

  35ای با الیحه ماده 31مقایسۀ الیحۀ 

 ایهماد

هر دو الیحۀ ابلی و جدید واجد مقرره تکراری 

 باشد. می

 

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

تغییری که در گزارش کمیسیون تلفیق نسبت به 

الیحه ابلی صورت گرفته آن است که در الیحه ابلی 

 نظام در یکاریمواز

 :کشور یآمار

لف کز -ا  آمااار مر

 یرساام مرجع رانیا

شار و اعالم ه،یته  انت

ها مار  یرسااام یآ

 -ب.اساات کشااور

مار مرکز  با رانیا آ

کار گاه یهم دسااات

 نساابت ییاجرا های

مه هیته به نا  یمل بر

 یمبتن کشااور یآمار

 نینو یهایفناور بر

 تیااارعاااا باااا

 و اساااتااانااداردهااا

 و دیااتول ضاااوابط

ها انتشااااار مار  یآ

 اسااتقرار  ،یرساام

ظام ها ن مار  یربت یآ

 هیتغذ و اساااتقرار و

مر ت  گاااهیپااا مسااا

 یآمااار ا ااالعااات

. دینما اقدام کشاااور

 نهادشیپ با برنامه نیا

 و رانیا آمااار مرکز

 یشاااورا بیتصاااو

 یبرا رانیا آمار یعال

ستگاه  ییاجرا یهاد

 .است االجراالزم

 یتکرار یهاااپژوهش یاجرا

 یجادو انتشاااار ا العات و ا

 یهادر انجام پروژه یتشاافاف

 ییو با هدف شناسا یقاتیتحق

 ساازییو تجار یریکارگو به

ها تاورد حاصااال از  یدسااا

 یااهپژوهش و توساااعااه، کل

موظفند  یاجرائ یهااهدساااتگ

وط مرب یهاو داده عاتا ال

 یهااابااه  اارحااهااا، پااروژه

و  یو فااناااور یپااژوهشاااا

ساله هانامهیانپا خود  یهاو ر

شده  هایینههمراه هزبه انجام 

انااجااام آنااهااا را در  یباارا

ص یهاسامانه صا خود  یاخت

شر نما سازمیندربت و منت ان . 

 موظف یزیرو برنامه یریتمد

ست ظرف مدت  از  سا یکا

صو سازوکار  ینا یبت قانون، 

 یهاسااامانه ینط بارتبا یجادا

الذکر را درقالب ساااامانه فوق

مد یتجامع  و انتشااااار  یر

و  یپژوهشااا یدساااتاوردها

 یبا امکان دساااترسااا یفناور

بااه ا االعااات و  یعماوما

جادا ینآن و همچن یهاداده  ی

ختیرز  یازمورد ن یهاساااا

آن  یسااامانه و ضاامانت اجرا

 .یدو اجراء نما ی راح

شار  پژوهش های تکراری و انت

ا العات و ایجاد شاافافیت در 

انجام پروژه های تحقیقاتی و با 

سایی و به کارگیری  شنا هدف 

سااازی دسااتاوردهای و تجاری

حاصاال از پژوهش و توسااعه، 

های اجرایی  گاه  یه دسااات کل

ن ها، موظف د فهرساااات  رح 

شی و فناوری  پروژه های پژوه

های نامه ها و رساااالهو پایان

« سااامات»خود را در ساااامانه 

ربت کنند. ساااازمان و وزارت 

علوم، تحقیقااات و فناااوری 

موظفند ظرف مدت یک سااا  

از تصااویب این قانون، ساااز و 

یاز را تهیه و  کار اجرای مورد ن

یات وزیران  یب ه به تصاااو

 برسانند.

 

 

 

 

ساماندهی نظام  -1-77

عات  طال مار و ا لی آ م

پژوهشدددی و  می،  ل ع

 .فناوری جامع و کارآمد
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 هاهای اجرایی را موظف به  بت تمام طرحدستگاه

یک سامانه پیشنهادی تحت عنوان علمی در 

که در گزارش کمیسیون نموده، در حالی« سمات»

های رود در سامانه ها موظف به  بت طرحدستگاه

ارتصاصی متعلق به رود شدند و سازمان مدیریت 

 گیری باهای ارتباطنیز ملزم به تدارد زیرسارت

سامانه جامع و تامین ضمانت اجرای عدم انجام 

ها نموده است که در الیحه جدید توسط دستگاه

دولت نیز توجهی به اسناد کارشناسی کمیسیون 

تلفیق ننموده است و پیشنهادات را در الیحه جدید 

 .لحاظ ننموده است

 یهادسااتگاه به -ج

 داده اجااازه ییاجرا

 حدود در شاااودیم

 خود یقانون فیوظا

 چااارچااوب در و

 و ضااااااواباااط

 مورد یاسااتانداردها

 یعال یشااورا دییتن

سبت آمار  دیتول به ن

 حوزه یت صص آمار

 اقدام خود به مربوط

ما ظارت. ندین  بر ن

 نیا یاجرا حسااان

 سازمان عهده بر ماده

 و تیاااریاااماااد

 و کشور یزیربرنامه

 ضیتفو صورت در

نت با عاو  ربطیذ م

( رانیا آمار مرکز) آن

 .است
  :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

در لوایح تقدیمی دولت به مجلس هیچ حکم و 

 ای در رابطه با این سیاست وجود ندارد.مقرره

 

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

ائمی در رابطه با بند سیاست فااد الیحۀ احکام د 

 مقررۀ اانونی است.

 

  ای: ماده 35ای و ماده31مقایسه الیحه 

وجود مقررۀ عدم 

 قانونی

ۀ عدم وجود مقرر

 قانونی

اقدام اساسی  10 عدم وجود مقررۀ قانونی

 (606)ص 

  عدم وجود مقررۀ قانونی

 

 

 

قاء  -2-77 تحول و ارت

یژه  بو نی  لوم انسدددا ع

تعمیق شددنارت معارف 
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هر دو الیحه فااد برنامه مشخصی در رابطه با بند 

 سیاستی ابالغی برنامه ششم توسعه هستند.

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

این رصوص لحاظ  ای درکمیسیون تلفیق مقرره

 نکرده است.

قالغ  ن نی ا با م نی و  ی د

 .اسالمی

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

اادام اساسی در این  44بینی رغم پیشعلی

ای در لوایح پیشنهادی و الیحه رصوص مقرره

احکام دائمی لحاظ نشده است. و این امر 

نمایانگر آن است که دولت در راستای تحقق این 

ی نکرده بینای پیشگونه برنامهبند سیاستی هیچ

 است.

ای با بند سیاستی: الیحۀ ماده 50تطبیق الیحه 

ام دائمی در رابطه با بند سیاست فااد مقررۀ احک

 اانونی است.

 

  ای: ماده 35ای و ماده 31مقایسه الیحه 

هر دو الیحه فااد برنامه مشخصی در رابطه با بند 

 سیاستی ابالغی برنامه ششم توسعه هستند.

 

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

که در الیحۀ ابلی پیشنهادی دولت، رغم آنعلی

بینی نشده اما در گزارش کمیسیون ای پیشمقرره

تلفیق نسبت به این موضوع التفات اابل توجهی 

رانه دو وزارت« الحاای 62مادۀ »صورت گرفته و در 

 :علوم و بهداشت و درمان موظف شدند که به 

 لییتحص یهارشته یرشپذ یتدر ظرف یبازنگر.1

 تیو مأمور یامنطقه هاییتو مز یازهابر ن یمبتن

ه عدم وجود مقرر

 قانونی

وجود مقررۀ  عدم

 قانونی

 -(62الحاقی) ماده

و  یقاااتعلوم، تحق وزارت 

و وزارت بهداشااات،  یفناور

 یدرمااان و آموز  پزشاااک

تا ند در راسااا  یمتنظ یموظف

طه بل تحصااا راب قا با  یلمت

 یساااازاشاااتغا  و متناساااب

شته  یلیتحص یهاسطوح و ر

عااالی و بااا آمااایش آموز 

هاین غا   یدتول یاز و اشااات

 را انجام دهند: یراقدامات ز

( تااوسااااعااه مااتااوازن الااف

بر  یاادبااا تاانک یعااالآموز 

 هاییاسااتاسااتقرار کامل ساا

ما ئیاجرا  یعالآموز  یشآ

منمور یینتع  یهکل یتو ابالغ 

 یعالمؤساااسااااات آموز 

س سا   ستبرا  ئیاجرا هاییا

اسااتقرار  ی؛عالآموز  یشآما

شگاهها به  یبندنظام سطح دان

و اعما   هایتمنمور یکتفک

 هایایتحم یزانآن در م یزنتا

در  یدولاات؛ بااازنگر یمااال

ته یر پذ یتظرف  یهارشااا

 اقدام اساسی 44

-611-6112)ص 

610) 

  عدم وجود مقررۀ قانونی

 

 

 

تنظیم رابطه متقابل  -78

با اشددتغال و  تحصددیل 

سب سطوح و متنا سازی 

های تحصددیلی با رشددته

شور  شه جامع علمی ک نق

ید و  ل تو های  یاز ن و 

 .اشتغال
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شگاه  یهابخش نفعانیدادن ذها با مشارکتدان

 .یاجتماع -یااتصاد

در  ییدانشجو یتجمع یسازمتناسب. 2

 -یمهارت -یعلم یتبا مأمور یهاهدانشگا

 پژوهشی 

در  یلیتنوع در انواع مدارد تحص یجادا. 3

 یاحرفه یتارچوغ نظام صالحهچ

 یهادوره یاجرا یزانظور نمودن مالد ممن.4

دانشگاه یبندو سطح یبنددر رتبه یکارورز

 ها

در برنامه  یو کارورز یکارآموز یگاهجا یتتقو.5

 یلیتحص یهارشته یدرس

و  یکارآموز یهادوره یفیتکنترل ک یارتقا.6

 یااتصاد هایهاز بنگا یمال یتو حما یکارورز

در  یانکننده دانشجوجذغ یو اجتماع

 یو کارورز یکارآموز یهادوره

 یرو سا و مرکز آمار  با وزارت تعاون یهمکار. 7

گزارش  یمرتبط جهت انتشار عموم ینهادها

اشتغال مرتبط، اشتغال  یتاز وضع یانهسال

از  یکآمورتگان هر دانش یکارینامرتبط و ب

رغم یلی بپردازند که علیتحص یهارشته

یق، در تلف پیشنهادات کارشناسانۀ کمیسیون

الیحه جدید دولت نیز توجهی به اسناد 

کارشناسی کمیسیون تلفیق ننموده است و 

پیشنهادات را در الیحه جدید لحاظ ننموده 

 .است

و  هایازبر ن یمبتن یلیتحصااا

طقااه هاااییااتمز ن و  یام

گاه یتمنمور با دانشااا ها 

 نفعااانیدادن ذمشااااارکاات

 -یاقااتصاااااد یهاااباا ااش

 .یاجتماع

 یتجمع یساااز(متناساابب

شجو شگا ییدان  با یهاهدر دان

هارت -یعلم یتمنمور و  یم

گاه م یهادانشااا  یتمورنبا 

جادو ا ی؛پژوهشااا -یعلم  ی

 ییلتنو  در انوا  مدار  تحص

 یتارچوب نظام صالحهدر چ

 یاحرفه

و  یشااغل یتوانمندساااز( ج

شجو ینیکارآفر ر منظو یان،دان

م مال   مودن  جرا یزانن  یا

در  یکاااارورز یهاااادوره

 یبناادو ساااطح یبناادرتبااه

 یگاهجا یتدانشاااگاهها، تقو

موز در  یو کااارورز یکااارآ

مه درسااا نا ته یبر  یهارشااا

کنتر   یارتقااا یلی،تحصااا

 و یکارآموز یهادوره یفیتک

از  یمال یتو حما یکارورز

نگااا قتصاااااد ههااایب و  یا

ع تمااا ج ننااده جااذب یا ک

 یهااادر دوره یاااندانشاااجو

 یو کارورز یکارآموز
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با وزارت تعاون،  ی( همکارد

ماع فاه اجت و مرکز  یکار و ر

مرتبط  ینهادها یرآمار و ساااا

شار عموم گزار   یجهت انت

اشااتغا   یتاز وضااع یانهسااال

نامرتبط و  غا   مرتبط، اشااات

آموختگاان هر دانش یکااریب

 یلیتحص یهااز رشته یک

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

الیحه پیشنهادی دولت در این رصوص مشوق 

توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان از طریق 

د آیهای دانش بنیان به شمار میحمایت از شرکت

اما مشکلی که دارد آن است که حمایت دولت صرفا 

ها همچون حمایت مالی و پولی باشد و سایر جنبه

اصالح سارتارهای تشویق تولید محصوالت دانش 

 له برداشتن موانع حمایتی( لحاظ نشده است. )از جم

مشکل دیگر حمایت پولی آن است که ممکن است 

منجر به ایجاد رانت ااتصادی بین تولید کنندگان 

محصوالت دانش بنیان گردد و در عین حال  به 

ده حوزه کننعدم تخصیص بهینه منابع بین فعالیت

 محصوالت دانش بنیان نیز منجر شود.

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

الیحۀ احکام دائمی در رابطه با بند سیاست فااد 

 مقررۀ اانونی است.

 

  35ای با الیحه ماده 31مقایسۀ الیحۀ 

 :ایماده

هر دو الیحۀ ابلی و جدید واجد مقرره تکراری 

 باشد. می

 

عاادم وجود مقررۀ 

 قانونی

 7، 2بند عین مفاده 

الیحه  14ماده  8و 

 قبلی

 

 حذف شد. 2بند 

 : 14ماده  7بند 
اد در اقتصاا یشااتازیمنظور پبه

و  دیتول یشو افزا یانبندانش

صااااادرات محصاااوالت و 

 یدر اجرا یانبنخدمات دانش

اقتصاااد  یکل هاییاسااتساا

دولت مجاز اسااات  یمقاومت

شار فناور یبرا سعه و انت  یتو

 یاز شااارکتهااا یااتو حمااا

 تینساابت به حما یانبندانش

 یهااااز پااژوهااش یمااالاا

با  قاضااااامحور مشاااتر   ت

و مؤساااساااات  نشاااگاههادا

و  یپژوهشااا ی،عااالآموز 

ناور و  یهعلم یهاحوزه ی،ف

رد موا در یانبندانش یشرکتها

شور،  ناظر به حل مشکالت ک

حداقل پنجاه ینکهمشروط به ا

( از %51ویااک درصاااااد)

 یاآن را کارفرما و  هایینههز

تنمبهره هد کرده  ینبردار  و تع

اقدام اساسی  10

 (616)ص 

 : 14ماده  8و  7، 2بند 

: به دولت اجازه داده می 2بند 

علمی و  شااود به منظور ارتقای

شگاه شوررقابت بین دان  های ک

المللی در  ی و تعااامالت بین

برنامه شااشاام نساابت به ایجاد 

واحده او شااعب آموز  عالی 

شگاه های معتبر  با مشارکت دان

گاه ها  و بین المللی و دانشااا

سات آموز  عالی و فنی  س مو

خل کشاااور  فه ای در دا و حر

یه  ما ید. نحوه سااار ما قدام ن ا

 گااذاری مشاااتر ، تساااهیاال

تعامالت ارزی و تردد اعضااای 

هیئت علمی و دانشااجویان در 

شنهاد  آیین نامه اجرایی که با پی

ستگاه های اجرایی  سازمان و د

ینت ذی یب ه به تصاااو ربط 

وزیران می رساااد، مشااا ص 

 خواهد شد.

:  به منظور پیشاااتازی در 7بند 

اقتصااااد دانش بنیان و افزایش 

گستر  همکاری   -79

و تعامل فعا ، سااازنده 

ی ب ش در حوزهو الهام

علم و فناوری با سااایر 

شو رها و مراکز علمی ک

ی و او فنی معتبر منطقه

به هانی  هان ج ویژه ج

عه ی اساااالم و توسااا

جارت و صااااادرات  ت

 محصودانش
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  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

کمیسیون تلفیق نسبت به الیحه ابلی در گزارش 

تغییر صورت گرفته آن است که متقاضیان تولید 

 یهاو داده العاتاط محصوالت دانش بنیان، باید

یریت  بت نموده در سامانه مد ی رود رااراردادها

نیز در  یو فناور یپژوهش یانتشار دستاوردهاو 

که این  ماده  بت شود ین( هم4موضوع بند)سامانه 

باعث شفاف شدن در میزان و کیفیت تولیدات امر 

بنیان می گردد درحالی که در محصوالت دانش

الیحه جدید دولت نیز توجهی به اسناد کارشناسی 

کمیسیون تلفیق ننموده و پیشنهادات را در الیحه 

 .جدید لحاظ نکرده است

 ین. همچنینداباشاااد، اقدام نم

و  العاااتالزم اساااات ا اا

قراردادها در سااامانه  یهاداده

و انااتشاااااار  یااریااتمااد

و  یپژوهشااا یدساااتاوردها

ضو  بند) یفناور  ین( هم4مو

 ماده ربت شود.
 عین مفاد الیحه قبل. 8بند 

تولید و صادرات محصوالت و 

ن ساایاساات خدمات دانش بنیا

قاومتی  های کلی اقتصاااااد م

سعه  ست برای تو دولت مجاز ا

و انتشااار فناوری و حمایت از 

سبت  شرکت های دانش بنیان ن

مالی از پژوهش  یت  ما به ح

های تقاضااا محور مشااتر  با 

دانشگاه ها و موسسات آموز  

ناوری و  عالی، پژوهشااای و ف

حوزه هااای علمیااه در موارد 

ناظر به حل مشااکالت کشااور، 

 51وط به اینکه حداقل مشااار

( از هزینه ای آن %51درصااد )

را کارفرما و یا بهره بردار تنمین 

قدام  باشااااد، ا هد کرده  و تع

 نمایند.

ند  های 8ب گاه  مام دسااات :  ت

ری واجرایی برای گستر  بهره

یدات الزم را  یان، تمه دانش بن

شارکت فعاالن  سهیل م جهت ت

اقتصاااادی کشاااور در زنجیره 

ید بین ندالمللی فتول . راهم آور

ساااازمان مکلف اسااات  رح 

عاالن » کت ف قای مشااااار ارت

اقتصااااادی در زنجره تولیااد 

یان « المللیبین پا تا  را حداکثر 

سااا  او  برنامه تدوین و پس 

از تصاااویااب هیاانت وزیران، 

 عملیاتی نماید.



58 
 

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

 به ناظر صرفا شده مشخص درصد سه مقدار

 حال باشد، می تحقیقاتی امور و فناوری توسعه

 پژوهش و پژوهش سازیتجاری اید باید کهآن

 .شود لحاظ هم محورمسأله

 تقسیماابل سود از درصد 3 صرف هرچند راهکار

 عهتوس و تحقیقاتی امور در مصرف ابل، برای سال

 رأل کنندهتأمین تنها ساالنه بودجه در فناوری

 بهتر هرچه تحقق جهت در موجود زیرسارتی

 عدم لیکن است پژوهشی سازیتجاری جریان

 به بخشیاولویت راستای در مناسب راهبرد

 و دولتی نهادهای در پژوهش سازیتجاری

 رفص نیز بودجه این که شد رواهد سبب غیردولتی

 .شود غیرضروری تحقیقات

 ارتباط نحوه مورد در شفاف راهبردی است الزم

 یانب بنیاندانش ااتصاد تحقق و فناوری توسعه

 .شود

گویی و فقدان سازوکار مطلوغ در حیطه ابهام

 بنیانوری دانشبهره

سازی از فقدان راهبرد الزم جهت حمایت و تجاری

علمی همانند: عدم  هایتحقیقات و راهبری پژوهش

توجه به مکانیزم حقوای مناسب جهت حمایت از 

حقوق مالکیت فکری، عدم توجه به وجود نقص در 

برری اوانین و مقررات ملی در بحث تجاری سازی 

 .و اتخاذ سازوکار اصالحی

 موارد از بسیاری در که تاس داده نشان تجربه

 پوششی فناوری توسعه و تحقیقاتی امور عنوان

 ارار دستگاه متفراه و جاری هایفعالیت برای

 ورمنظ به الیحه در ضوابطی است الزم لذا گیرد؛می

 . شود بینیپیش آسیب این از پیشگیری

عاادم وجود مقررۀ 

 قانونی

ماده  6عین مفاد بند 

 الیحه قبلی 14

 

 :14ماده  6بند

از  یااتماانااظااور حاامااابااه

محور و لهنمسااا یهاپژوهش

پژوهش و  سااااازییتجااار

 یدر اجااارا ی،ناااوآور

 برنامه ششم یکل هاییاستس

و  یدولت یشااارکتهااا یااهکل

ها هاد و  یردولتیغ یعموم ین

وابسااته و تابعه به  یشاارکتها

 و یمهب یهاصااندوق یاسااتثنا

موظفند معاد   یبازنشااسااتگ

( از %3حداقل سااه درصااد )

 سااا  قبل تقساایمسااود قابل 

صرف در امور  یخود را برا م

در  یو توسعه فناور یقاتیتحق

 .یندبودجه سااااالنه منظور نما

مهیینآ به  ینا یاجرائ نا ند  ب

 یسازمان و با همکار یشنهادپ

 ربطیذ یاجرائ یدساااتگاهها

به تصاااو یهته  ینته یبو 

 .رسدیم یرانوز

حاقی) هماد  منظوربه -(38ال

ما از  یو معنو یماد یتح

و  به محص یدها یلتبد آیندفر

نه تول یشو افزا و  یدساااااال

با  صااااادرات محصاااوالت 

 یااهکل یشااارفتااه،پ یفناااور

موظفند  یاجرائ یدساااتگاهها

ما یزیربرنامه یاگونهبه نن  دی

ها تا انت عاد   یکه  مه، م نا بر

 اقدام اساسی 48

 (619-623) صص 

 :14ماده  6بند  

بااه ماانااظااور حاامااایاات از 

له محور و پژوهش های مسااائ

هش و تجاااری پژو سااااازی 

های سیاستنوآوری، در اجرای 

شرکت  شم کلیه  ش کلی برنامه 

های دولتی و نهادهای عمومی 

غیر دولتی و شااارکات هاای 

وابساااته و تابعه به اساااتثنای 

صااااناادوق هااای باایاامااه و 

بازنشااسااتگی، موظفند معاد  

درصااد از سااود قابل  3حداقل 

تقسااایم ساااا  قبل خود برای 

قاتی و  مصااارف در امور تحقی

جه  ناوری در بود عه ف توسااا

 نامهنمایند. آیینساااالنه منظور 

هاد  به پیشااان ند  اجرایی این ب

مکاااری  ه سااااازمااان و بااا 

های اجرایی ذی ربط دساااتگاه

ینت  یب ه به تصاااو یه و  ته

 رسد.وزیران می

 

 

 

 

 

توسعه و ساماندهی -80

نوآوری و  لی  م ظام  ن

یت از پژوهش ما های ح

مددحددور و مسددددألدده

سازی پژوهش و تجاری

نوآوری، و توسددعه نظام 

مالی  تأمین  در جامع 

یاز  به ن پاسددب  هت  ج

 .بنیانااتصاد دانش
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 هادستگاه توسط اجرایی نامهآیین تدوین جهت 

 عدم جهت الیحه متن در اصولی و محورها باید

 تعیین ابالغی های سیاست از هادستگاه انحراف

 .شود

 

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

الیحۀ احکام دائمی در رابطه با بند سیاست فااد  

 مقررۀ اانونی است.

  35ای با الیحه ماده 31مقایسۀ الیحۀ 

 ایماده

هر دو الیحۀ ابلی و جدید واجد مقرره تکراری 

 باشد. می

  ای دولت با ماده 35مقایسۀ الیحۀ

 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس:

ونه گگزارش کمیسیون تلفیق هیچ 16ماده  6در بند 

تغییری نسبت الیحۀ پیشنهادی دولت صورت 

 الحاای کلیه 38نگرفته است. اما در ماده 

معادل حداال ده  ند شد موظف یاجرائ یدستگاهها

ی راهبرد یزات( از ارزش کاالها و تجه%10درصد)

یند اما درحالی که در نما یناز دارل کشور تأم را

الیحه جدید دولت نیز توجهی به اسناد کارشناسی 

کمیسیون تلفیق ننموده و پیشنهادات را در الیحه 

 .جدید لحاظ نکرده است

قل ده درصاااد) ( از %10حدا

 یزاتارز  کاااالهااا و تجه

ه متوسط ب یبا فناور یراهبرد

خود را که تا  یازمورد ن یباال

صارًا  شرو  برنامه انح قبل از 

تنم خارج از کشاااور   یناز 

و  یقتحق یقاز ر شااادند،یم

انتقا  و توساااعه  یاتوساااعه 

کرده از  یسااازیداخل یفناور

تنم ما ینداخل کشاااور  ندن . ی

ماااده  ینا یاجرائ نااامااهیینآ

و  یتوساااط معاااوناات علم

با  هوریجم یاسااتر یفناور

کار عت،  یهم وزارت صااان

ماااعااادن و تاااجاااارت، 

 یهو سازمان ته یجهادکشاورز

ماه به و حداکثر پس از شااش

یرانیاانته یاابتصااااو  وز

 .رسدیم
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 بخش امور اجتماعی

 عناوین

( یاماده 35) برنامهانطباق الیحه 

ابالغی  یهااستیس با  

 در حوزه امور اجتماعی

انطباق الیحه برنامه + الیحه احکام 

ابالغی  یهااستیباسدائمی   

 در حوزه امور اجتماعی

 ای(ماده 35) تغییر الیحه جدید 

ای(ماده 31)نسبت به الیحه سابق  

 در حوزه امور اجتماعی
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%40 درصدها  69%  15%  
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 کلی هایسیاست

 ابالغی

الیحه احکام مورد نیاز 

برنامه ششم اجرای 

 توسعه

 ای(ماده 31)

(4/11/94) 

اقدامات اساسی 

سند تطبیق 

برنامه و 

 هاسیاست

کمیسیون گزارش 

 تلفیق مجلس

(15/02/95)  

 الیحه برنامه

 ای(ماده 35)

(12/05/95)  

احکام الیحه 

 دائمی

 ای(ماده50)

(5/8/94)  

 ارزیابی 

 

 

 

مت  -39 قاء سددال ارت

اداری و ااتصدددادی و 

مبارزه با فسدداد در این 

عرصه با تدوین راهبرد 

ملی مبارزه با فسدداد و 

 تصویب اوانین مربوط

 

 

تقویت : اصاااالح و 3ماده 

 جانبه نظام مالی کشورهمه

صالح  :7ماده  ستای ا در را

موضااااو   نظااام اداری، 

های جویی در هزینهصرفه»

عمومی کشاااور با تنکید بر 

تحو  اساسی در ساختارها، 

سازی اندازه دولت  منطقی 

هااای و حااذف دساااتگاااه

موازی و غیر ضااارور و 

موردتوجه « های زایدهزینه

 قرارگرفته است.

ای شاافافیت ارتق -23ماده 

سبت  سالمت و کاهش ن و 

بات غ طال به  یجار ریم

در نظام بانکی  تساااهیالت

 کشور

 

 -357بند )ص  27

358) 

 
 

 

 

قی ماااده  لحااا  - 6ا

تنمین  ظام  یت ن مدیر

به ظام مالی و  ویژه ن

 هابانک

 -الحاااقی  12ماااده 

عده ندقا نمودن و  م

وضاااعیاات پویااایی 

های ا العات سااامانه

 ودموج

ماده « و»و  «هاااا» بند

حاقی  کاهش  -16ال

نرخ تشاااکیل پرونده 

، تاا االاافااات اداری

ارتقااای شاااااخص 

تااوسااااعااه دولاات 

 .الکترونیک

قی 88ماااده  لحااا  -ا

ترهااای  یجاااد بسااا ا

کی الزم  ی ن ترو ک ل ا

نظااارتبااه ظور  ن  م

 

ماده )5ماده  ند  مان

الیحه ساااابق با  3

اضاااافه نمودن دو 

 بند(

 

)مانند ماده 10ماده 

 الیحه سابق( 7

 

مانند ماده )27ماده 

 الیحه سابق( 23

 

: اصااالح 1ماده 

نااظااام اداری 

 مراکز آموزشی

 

: اصالح 42ماده 

ظام اداری قوه  ن

 قضاییه

 

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

توجه مطلوغ به ارتقای سالمت اداری در نظام  -

و  94بانکی لوایح سال در نظام  نظام اداری مالی،

 گردد.ها تلقی میاز نقاط اوت آن 95

عدم توجه کافی دولت به راهکارهای ارتقای  -

سالمت اداری و ااتصادی )در کلیه ابعاد( در لوایح 

مربوطه و نادیده انگاری برری از صور ارتقای 

ساالری و مهارت افزایی، شایسته)سالمت اداری 

 است. ...( از نقاط ضعف لوایح دولت

 دهند.لوایح نیمی از بند سیاستی را پوشش می -

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 :بند سیاستی

توجه به ارتقای سالمت اداری در حوزه  -

که نسبت به بند  آموزش و اوه اضاییه

 پوشانی ندارد.صورت کامل همسیاست به

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

دولت با الیحه ابلی تغییر  الیحه جدید -

 محسوسی ننموده است.

 بینیمسئله مغفول مانده، عدم پیش -

سازوکار تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد 
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الکترونیکی ساااازمان 

 .بازرسی کل کشور

 

 

 

و تصویب اوانین مربوط است که در لوایح 

 بینی نگردیده است.دولت پیش

مورد دیگری که در لوایح مغفول مانده  -

است، لزوم بازنگری در اانون ارتقای 

نظام اداری و مقابله با فساد است سالمت 

 توانکه در صورت اصالح اانون مزبور می

های سالمت اداری انتظار داشت که مؤلفه

 ای تعیین و تقویت شود.به نحو شایسته

  ای با گزارش کمیسیون ماده 35مقایسه الیحه

 تلفیق مجلس:

عدم توجه دولت به نظرات کارشناسی  -

 کمیسیون تلفیق.

 :سایر موارد 

شده در سند بینیدامات اساسی پیشاا -

 رسد وتطبیق راهبردی، مطلوغ به نظر می

های کلی برنامه ششم در راستای سیاست

حال در لوایح گردد؛ بااینارزیابی می

ای برای تحقق گونه مقررهپیشنهادی هیچ

ه بنابراین وجه نشده است؛بینیها پیشآن

 اانونی پیدا ننموده است.

های مختلفی را در هفساد ابعاد و حوز -

دلیل آنکه تعاریف مشخصی  گیرد و بهبرمی

از انواع و ابعاد آن در ادبیات حقوای ایران 

وجود ندارد، در احراز مصادیق گوناگون آن 

با معضالتی جدی مواجه هستیم. بدین 

عنوان بازوی تواند بهترتیب دولت می

اجرایی کشور با توجه به تجربیات عملی در 

ناگون اادام به تعریف و های گوحوزه

سازی انواع مفاسد و مصادیق آن شفاف

 نماید.
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که  -تدوین سند راهبرد ملی مبارزه با فساد -

بایست مشتمل بر پیشنهادات عملیاتی می

اجرا در زمینه مبارزه با مظاهر فساد و اابل

توسط اوه مجریه نیز ضروری به  -باشد

رسد و در همین راستا، نیاز است نظر می

 .بینی نمایدهای اساسی را پیشسارتزیر

اصالحات اانون ارتقای سالمت نظام اداری  -

که برری موارد آن در -و مقابله با فساد 

باید  -مطالب فوق شرح آن بیان گردید

صورت جدی پیگیری گردد. مطابق با بند به

نامه پیشگیری و مقابله آیین 1غ ماده 

وه امند و پایدار با مفاسد ااتصادی در نظام

های ارتقای مجریه، تشکیل کارگروه

سالمت نظام اداری در هر یک از 

های اجرایی، بایستی هر چه دستگاه

توانست تر محقق گردد و دولت میسریع

های موردنیاز این مهم را در زیرسارت

 الیحه مورد تأکید و تصریح ارار دهد.

رسد، تأکید دستگاه اجرایی به نظر می -

ت اداری و ااتصادی، کشور در ارتقای سالم

بر روی ارتقای فرهنگ نظام اداری و 

ااتصادی با اولویت آموزش محوری و 

های ارزشی در کارمندان تعمیق مؤلفه

 رسد؛نهادهای مربوطه ضروری به نظر می

 توانست برای ایجادبنابراین اوه مجریه می

های مناسب این مهم در الیحه زمینه

 مقرراتی را وضع نماید.

منظور مقابله اجرایی کشور بهدستگاه  -

مناسب و سنجیده با فساد و مصادیق 

 بینیتواند اادام به پیشمختلف آن، می
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تأسیس سازمان شفافیت دارلی مستقل از 

دست آوردن آمار تقریبی  دولت، برای به

 فساد نماید.

 

 

ظام  -40 ن قرار  اسددت

جامع، یکپارچه، شفاف، 

 تأمین هیکارآمد و چندال

 اجتماعی کشور

 

 

تدوین و اجرای  -15ماده 

برنامه نظام بیمه ساااالمت 

 کشور

 

 

 (363 بند )ص 11

 

 

  

قی  لحااا  -52ماااده ا

 منظوربهاقدامات الزم 

ظام عه ن ها و توسااا

مه قائی و برنا های ارت

پیشااگیرانه با رویکرد 

مااحااور و اجااتاامااا 

 خانواده محور

 

قی  لحااا  -56ماااده ا

ساختاری  صالحات  ا

 و سااایساااتماتیک بر

قواعد  مبنای اصااو ،

 .ایو محاسبات بیمه

 

بیمه  -67ماده الحاقی 

قااالیبااافااان توساااط 

 دولت.
 

 

 

ماااده  5و  1بنااد 

ماده )18 ند   18مان

حه سااااابق و  الی

انتقااا  تاانکیااد بر 

سه س  صندوق مؤ

و  حاااماااایااات

 بااازنشاااساااتگی

 (فوالد کارکنان

 

 

 -4تبصااره ماده 

 تنکید بر فعالیت

چااانااادالیاااه 

ندوق  یهاصااا

 یبازنشاااساااتگ

 و یتااعاااوناا

 یخصوص

 

 -7و  6، 5ماده 

ساااااماااناادهی 

صاااااانااادوق 

ستگی در  ش بازن

راستای جامعیت 

حمااایاات از  و 

حااقااوق افااراد 

 تحت پوشش

 

  ای با بند سیاستی:ماده 35و  31تطبیق لوایح 

های کلی رویکرد لوایح پیرامون سیاست -

تغییر چندانی ننموده است. صرفاً یکی از 

بندها حذف گردیده است و بند دیگری 

 و حمایت صندوق مؤسسهپیرامون انتقال 

به سازمان  فوالد کارکنان بازنشستگی

 تأمین اجتماعی اضافه گردیده است.

 

 ای( با بند ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 سیاستی:

بینی سازوکار مطلوغ در الیحه پیش -

احکام دائمی پیرامون این بند از 

 هاسیاست

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

ر چندانی در مقایسه بین دو الیحه مالحظه تغیی -

صرفاً یکی از بندها حذف گردیده  گردد. بلکهنمی

 مؤسسهاست و بند دیگری پیرامون انتقال 

به  دفوال کارکنان و بازنشستگی حمایت صندوق

 سازمان تأمین اجتماعی اضافه گردیده است.

 

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

دولت توجهی به اسناد کارشناسی کمیسیون  -

تلفیق ننموده و پیشنهادات را در الیحه جدید 

 لحاظ ننموده است.
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 :سایر موارد 

قرار منظور استبینی صریح دولت بهفقدان پیش -

 های مزبور.نظام تأمین اجتماعی با مؤلفه

توجه به یکی از ابعاد تأمین اجتماعی )بیمه  -

و مغفول ماندن  95و  94سالمت( در لوایح سال 

 سایر ابعاد تأمین اجتماعی.

بینی تدوین سند راهبردی نظام عدم پیش -

 تأمین اجتماعی کشور در لوایح مربوطه.

در سند تطبیق راهبردی اادامات اساسی در  -

 بینی گردیده است کهحوزه تأمین اجتماعی پیش

بخشی از آن را لوایح و احکام دائمی پوشش داده 

حال برری موارد مغفول مانده است. یناست. باا

عنوان نمونه نحوه فعالیت در بازارهای مالی، به

تصویب اانون تأسیس سازمان مستقل تنظیم 

مقررات در حوزه تأمین اجتماعی در لوایح مربوطه 

مغفول مانده است و تقدیم مجلس شورای 

 اسالمی نشده است.

تدوین سند راهبردی نظام تأمین اجتماعی  -

جامع، یکپارچه، ) گانه 5های ر با مؤلفهکشو

تواند یاری گر مقنن شفاف، کارآمد و چندالیه( می

 در وضع اوانین، در حوزه تأمین اجتماعی گردد.

اکنون وجود دارد، بحران مسئله جدی که هم -

ن بنابرای های بازنشستگی است؛مالی صندوق

ها و ارتقای کیفیت ردمات اصالح سارتار صندوق

ار مهم است. در این راستا باید اوه مجریه آن بسی

با وضع مقررات و تدوین لوایح موردنیاز، منابع 

تواند در مالی مورد تعهد را تأمین نماید و می

ها لوایحی را با جهت افزایش کارایی صندوق

 مشورت سازمان تأمین اجتماعی تدوین نماید.



67 
 

های اجتماعی در عدم رعایت اصول بیمه -

های متعددی موجب بروز چالش گذاریاانون

 تواندگردیده است. اوه مجریه در این زمینه می

ای را پیشنهاد نماید و اصول مزبور را در آن الیحه

 برشمرد و وجه و الزام اانونی به آن دهد.

 

و  یتوانمندسدداز -41

کائی ااشدددار و  رودات

حروم در گروه م های 

مه نا به بر های مربوط 

 یرفاه و تأمین اجتماع

 

 

تدوین  -15ماده  3و  1بند 

مه  ظام بی مه ن نا و اجرای بر

شور با تنکید بر  سالمت ک

پوشاااش دهی اقشاااار کم 

 برخوردا

 

باانااد )ص  17 

369) 

 

قی 9ماااده  لحااا  -ا

 ب شااایاساااتحکااام

ها، سااااخت وسااااز

دسااتیابی به توسااعه 

پایدار و تنمین مسکن 

درآمد برای اقشااار کم

شاااهری و کاااهش 

 پااذیااریآساااایااب

تگاااه ن کو  یهاااسااا

تایی هدف  روسااا با (

بهسااازی و نوسااازی 

 مسکن روستایی(

 -الحاااقی 10ماااده 

تحقق اهااداف توازن 

 ای وماااناااطاااقاااه

 توانمندسازی فقر
قی 11ماااده  لحااا  -ا

منظور توساااعااه بااه

تشاااکیل  روساااتایی

وزارت عاامااران و 

 

 5 و 3 و 1بنااد 

مانند ماده )18ماده 

قدیم و  15 حه  الی

 تنکید بر اصاااالح

و  حمایت صندوق

 بااازنشاااساااتگی

 (فوالد کارکنان

 

قرره  م فقاادان 

بنااد  مون  یرا پ

 مزبور

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

ها لوایح ادیم و پیرامون این بند از سیاست -

ند و صرفاً یک ب جدید تغییر چندانی ننموده است

 حذف و بند دیگری جایگزین گردیده است.

رسد لوایح بخش اندکی از سیاست به نظر می -

 دهند.را پوشش می

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:

ای در الیحه پیرامون بند مزبور، مقرره -

 بینی نگردیده است.احکام دائمی پیش

  ای:ماده 35با  ایماده 31مقایسه الیحه 

تغییری در مقایسه بین دو الیحه  -

گردد و صرفاً بندی جایگزین مشاهده نمی

 بند آرر شده است.

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

 کمیسیون کارشناسی به توجهی دولت -

 الیحه در را پیشنهادات و ننموده تلفیق

 .است ننموده لحاظ جدید

 :سایر موارد 

گونه صورت متمرکز هیچپیرامون این مسئله به -

ای در لوایح و احکام دائمی بینی و مقررهپیش

وجود ندارد و بعضاً اشاراتی نسبت به بند مزبور 

 شده است.
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ها تا عه روسااا  توسااا

 (سازندگی )جهاد

قی 57ماااده  لحااا  -ا

حمااایاات مااادی از 

شار کم ضاعت در اق ب

کار  لب مجوز   5قا

 ساله

توانمندسازی ااشار و گروهای محروم در  -

راستای اهداف ضروری و کالن نظام جمهوری 

 حتی –اسالمی است و مغفول نهادن این مقوله 

آسیب جدی را متوجه اصل  -در برری ابعاد آن

 نماید.نظام می

های توانمندسازی، بدون تردید یکی از مؤلفه -

صورت نااص به حمایت مادی است که دولت به

های حیاتی حال مؤلفهآن توجه نموده است. بااین

دیگری نیز وجود دارد که از منظر دولت مغفول 

 مانده است.

دامات اساسی مؤ ری در سند تطبیق به اا -

)همچون طرح تشکیل صندوق واف و نذر برای 

منظور تحقق این بند از سیاست، فقرزدایی( به

 دلیل اینکه در لوایح حال بهشده است. باایناشاره

ای برنامه ششم پیرامون این مهم مقرره

نشده و به اوه مقننه ارسال نگردیده بینیپیش

 رسد.است، چندان مؤ ر به نظر نمی

تدوین برنامه راهبردی توسط اوه مجریه  -

منظور های موجود( به)مبتنی بر شناسایی ظرفیت

های رودجوش گیری از پتانسیل گروهبهره

های دانشجویی، جهت آموزش مهارت -مردمی

 ای در راستای رودکفاییمتناسب با شرایط منطقه

گذاری در ریزی و هدفااشار محروم و برنامه

 تواند راهگشا باشد.میراستای آن 

گذاری متناسب اوه مجریه در سرمایه -

ظور منهای کالن در مناطق کمتر برروردار بهبرنامه

زدایی از مناطق محروم، با در نظر محرومیت

احداث )گرفتن توانمندسازی مردم آن مناطق 

های کوچک و در صورت نیاز با اعطای کارگاه

الحسنه ارض هایبهره، ایجاد صندوقهای کموام
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منظور در مناطق مساعد برای رشد ااتصادی، به

تأمین سرمایه اولیه و یا جلوگیری از ورشکستگی 

تواند رشد و توسعه صنعتی و می و ...( هاکارگاه

 اجتماعی را در پی داشته باشد.

وضع مقررات توسط دولت، برای جذغ نیروی  -

نی بیمتخصص و کارآمد در مناطق محروم با پیش

ترین تواند یکی از مهممیهیالت ویژه تس

راهکارهای توسعه ااتصادی و اجتماعی مناطق 

 محروم باشد.

 

 

یت و  -42 قاء کیف ارت

تار  ر اصدددالح سدددا

مه ی ین ب م تأ های 

اجتماعی پایه )شددامل 

بددیددمدده درمددان، 

بددازنشدددسدددتددگددی، 

ازکارافتادگی و...( برای 

 آحاد مردم

 

 

-15ماااده  4 تااا 1 باانااد
سالمت و های ساماندهی بیمه

قرار دادن  پوشاااش  تحاات 

و تعیین حق  های هدفگروه

 بیمه پایه سالمت

 

 

 (375)ص  بند 9 

 

 

 

 

 

قی 14ماااده  لحااا  -ا

لت در  عدا برقراری 

خت، رفع  ظام پردا ن

تاااباااعااایاااض و 

سان سازی حقوق هم

مری ت هااای و مساااا

باازنشاااساااتگاان و 

موظفین کشاااوری و 

 لشکری

 

قی  لحااا  -66ماااده ا

ستگی پیش از  ش بازن

ب  60االی موعد افراد 

 سا .

 

قی  لحااا  -57ماااده ا

صدور مجوز فعالیت 

 

 

مانند ماده )18ماده 

سابق با  15 الیحه 

جایگزین شااادن 

 یک بند(

 

 

تنظیم  – 4ماده 

نحوه فعااالیاات 

ندوق های صااا

 یبازنشاااساااتگ

 و یتااعاااوناا

 یخصوص

 – 6مااااده 

قرار  مااهیبی بر

ی لاایااتااکااماا

 یبازنشستگ

 

صالح  -7 ماده ا

شمولیت  نحوه م

ندوق های صااا

 بازنشستگی

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

صرف توجه به بیمه درمان در لوایح و  -

پوشانی نااص با این بند از هم

های مقام معظم رهبری مشاهده سیاست

 گردد.می

 ضعفی که در این حوزه مشهود است، آن -

است که مجدداً تعریف مشخصی در 

های پایه تأمین اجتماعی لوایح از بیمه

 ماندهشود و همان ابهام باایمالحظه نمی

 است

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 د سیاستی:بن

بینی سه مقرره در الیحه احکام دائمی پیش -

 های اجتماعی.پیرامون سارتار بیمه

های پایه دیگر مانند بیکاری، ازکارافتادگی بیمه -

و ... نیز در الیحه احکام دائمی مدنظر دولت ارار 

 نگرفته است

 

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 
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کاران  قت برای بی مو

 توسط دولت.

  

ند  حاقی  11ب ماده ال

تحت پوشاااش  -78

باایاامااه اجااباااری 

بازنشستگی و درمانی 

ین  م سااااازمااان تاان

قرار دادن  اجتماااعی

فرزناادان شاااهیااد و 

با شااارایط  شاااهیده 

 خاص.
 

 

 

 

 

لوایح برنامه تغییر رویکرد دولت در عدم -

ششم توسعه و صرفاً جایگزینی یک بند 

 گردد.مشاهده می

 

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

 کمیسیون کارشناسی به توجهی دولت -

 الیحه در را پیشنهادات و ننموده تلفیق

 .است ننموده لحاظ جدید

 :سایر موارد 

توانست پیرامون ابعاد دولت می  -

های تأمین اجتماعی پایه گوناگون بیمه

ورود نموده و مقرراتی را در راستای 

 بینی نماید.پیش ارتقای نظام بیمه

از نقاط ضعف اوانین مربوط به حوزه   -

است که  رفاه و تأمین اجتماعی آن

ها، های مؤ ر بر فعالیت صندوقمؤلفه

رد. این مهم گیموردبازنگری ارار نمی

هرچند در سند تطبیق موردتوجه 

حال در لوایح ارارگرفته است. بااین

 چندان موردتوجه ارار نگرفته است.

های اجتماعی در لزوم رعایت اصول علمی بیمه -

گذار ارار گذاری چندان موردتوجه اانوناانون

 گیرد.نمی

بینی طرق معقول تأمین اعتبارات لزوم پیش -

تأمین اجتماعی توسط اوه مجریه،  هایبرای بیمه

بسیار مهم است که در لوایح راهکار مطلوبی برای 

 بینی نگردیده است.تحقق آن پیش
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اجددددددرای  -43

یاسدددت های کلی سدد

با تصددویب  سددالمت 

اوانین و مقررات الزم 

 :با تأکید بر
تهیه پیوسددت  -1-43

مت برای اوانین  سددال

های کالن مرتبط و طرح

 ایتوسعه

سارتار  -2-43 اصالح 

نظام سالمت بر اساس 

های کلی سیاست 7بند 

 سالمت

نابع  -3-43 تأمین م

مالی پایدار برای بخش 

سعه کمی  سالمت و تو

مه ی ب فی  ی ک های و 

 سالمت

افددزایددش و  -4-43

یت و ایمنی  بهبود کیف

های ردمات و مراابت

چه  پار ک ی مع و  جا

شبکه  سالمت در االب 

مانی  هداشددتی و در ب

ظام  ن بر  بق  ط ن م

 بندی و ارجاعسطح

 

 

 

 

ساااماندهی نظام  - 15ماده 

بیمه سااالمت در راسااتای 

های کلی اجرای ساایاساات

 سالمت

 

نحوه ساااماندهی  -16ماده 

ید بر  تنک دارو، اورژانس و 

 تولیت نظام سالمت

 

 

 

 

ص. )باانااد  136

 (411الی  406

قی  لحااا  -22ماااده ا
 اقاادامااات موردنیاااز
تقااای ساااالماات  ار
 محصوالت کشاورزی

قی ماااده  لحااا  -26ا
اولویت پیشااگیری بر 

 گیریدرمان و تصمیم
شواهد سا   در  بر ا

 نظام سالمت
قی  لحااا  -39ماااده ا

واگااذاری باارخاای 
وظاااایاااف وزارت 
بهداشاات به سااازمان 

 نظام پزشکی
قی  لحااا  -40ماااده ا

تصاااویاب قوانین و 
 یهامقررات و  رح

توساااعااه  یابزرگ 
جاادیااد و یااا ادامااه 

هااای باازرگ  اارح
، موجود یاتوساااعاه

بودن  منوط بااه دارا 
 پیوست سالمت

عدم  -43ماده الحاقی 
یتجواز  عال کادر  ف

با  مان  ی هایژگیودر
در مااراکااز  ماازبااور

صی، درمانی و  ش ی ت
اعم از  هامارساااتانیب

 و خصوصی و خیریه
نظااام نیبشیپ ی 

بران  ج ین  گز ی جااا
 خدمت.

 

 

 

 

مانند ماده )18ماده 

سابق و  15 الیحه 

با جایگزین شاادن 

 یک بند(

 

 

 

 

مانند ماده )19ماده 

 الیحه سابق( 16

 

 

 

شکیل -8ماده   ت

 یعال یشاااورا

 تیامن و سالمت

 ییغذا

 

 -9مااااااده 

مااماانااوعاایاات 

مازاد  خت  پردا

باار تااعاارفااه 

ین ی ع شااااده ت

 توسط بیمه

 

 

تنکید  -10ماده 

 ویااژه باار کااار

عالی  شاااورای 

 سالمت

 

 

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

های مقام لوایح، این بند از سیاست -

صورت یکسان و مشابه معظم رهبری را به

 -صورت نااصهرچند به -پوشش

 اند.داده

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:

موارد مطلوبی در مواد مربوط به احکام  -

های دائمی پیرامون این بند از سیاست

بینی گردیده مقام معظم رهبری پیش

 است.

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

تغییر رویکرد دولت نسبت به این عدم -

های مقام معظم رهبری بند از سیاست

 گردد.مالحظه می

 

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

توجهی به گزارش کمیسیون  در الیحه -

 تلفیق نگردیده است.

 :سایر موارد 

عدول از طرح تحول نظام سالمت و تأکید  -

بر اجرای نظام ارجاع مبتنی بر طرح 

پزشک رانواده در لوایح برنامه ششم 

توسعه مورد تأکید هر دو الیحه ارارگرفته 

 است.

بینی تأمین منابع مالی پایدار برای پیش -

کمی و کیفی  بخش سالمت و توسعه

های سالمت در لوایح برنامه ششم بیمه
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قی  لحااا  -44ماااده ا
لااازوم تااادویااان 

مهنییآ طای  یهانا اع
مجوز به مراکز عرضه 
داروهااا ساااانااتاای، 

این  دکنناادگااانیااتول
مواد و همچنین مراکز 
مات  ب  خد ئه  ارا

 سنتی
قی  لحااا  -46ماااده ا

نه  یباز راح ما ساااا
خاادمااات جااامع و »

 «.همگانی سالمت
قی  لحااا  -47ماااده ا

منوعیاات بیاات  م تر
نیروی انساااانی مازاد 
کار بازار  یت   بر ظرف
تااوساااااط وزارت 

 بهداشت.
قی  لحااا  -48ماااده ا

ی ناایاابااشیااپاالاازوم 
یی برای هااامشاااوق

ماندگاری مت صصان 
 در منا ق محروم
قی  لحااا  -49ماااده ا

 راحی سااااامااانااه 
ا العااات  ماادیریاات

 نظام سالمت
قی  لحااا  -50ماااده ا

سااااطااح  افاازایااش
اسااتاندارد مورد تنیید 
یی  لیااه دارو مواد او

 وارداتی

صورت مشابه که تأکید بر این توسعه به

 گردد.مهم، مطلوغ ارزیابی می

 تیامن و سالمت بینی شورای عالیپیش -

های شورای  ویژه یی و تأکید بر کارغذا

عالی بیمه سالمت در الیحه احکام دائمی 

 شود.مطلوغ ارزیابی می

سالمت نیز مورد تصریح تهیه پیوست  -

 یک از لوایح ارار نگرفته است.هیچ

اادام اساسی در محور  136بینی پیش  -

حقوق سالمت حاکی از اهمیت حوزه مزبور 

در نظر اوه مجریه است و در راستای 

های کلی برنامه ششم در اجرای سیاست

حال گردد. بااینحوزه سالمت ارزیابی می

در لوایح  دلیل اینکه کلیه ابعاد آن به

بینی نگردیده، چندان مطلوغ و کارا پیش

 رسد.به نظر نمی

 یهااستیستدوین سند راهبردی اجرای   -

 صورت)بهکلی سالمت توسط اوه مجریه 

راص وزارت بهداشت( ضروری به نظر 

 ی در لوایح نشده است.ااشارهکه  رسدیم

 ؤ رمنظارتی کارآمد و  سازوکاری نیبشیپ -

مقابله با تخلفات و جرایم حوزه  منظوربه

، هاتعرفه: تخلف در مثالعنوان)بهسالمت 

ی مجوزهاانجام ردمات درمانی بدون 

 تواندیمو ...(  ربطیذاز مراجع  ازیموردن

های وزارت  ژهیکار و نیترمهمیکی از 

 موردتوجهبهداشت محسوغ گردد که 

اسناد مربوط به برنامه ششم ارار نگرفته 

 است.



73 
 

قی 51 ماااده لحااا  -ا
ی اقاادامااات نیبشیپ

قق الزم  ح ت جهاات 
اهااداف عاادالاات 
اجتماااعی در ب ش 

 سالمت

 

 

 

 

 

 

 ینبدتیتوسعه ترب-44

 و ورزش همگانی

 

توجه دولت  -1 بند ج ماده

ح   باه بعاد مکاان در ب

 یبدنتیتربتوسعه 

ند  ساااهم و  -19ماده  3ب

خت حق پ ش  نحوه پردا

بقااات  لویزیونی مسااااا ت

 ورزشی

خریاد  -11مااده  1بناد  

خدمات از ب ش خصوصی 

و تعاااونی )بجااای تولیااد 

توساااط نهادهای  خدمات(

 ورزشی

 

 

ند )ص  86  418ب

 (420الی 

 

 -4ماااده الااحاااقاای 

حمایت از تنسااایس 

 های ورزشیباشگاه

 

)مانند 4بند ج ماده 

 1 باانااد ج ماااده

 الیحه سابق(

مانند بند )14ماده  

حه  11ماده  1 الی

 سابق(

ماااده  3باانااد  

ند 23 ند ب مان (3 

یحااه  19ماااده  ال

 سابق(

 

قرره  م فقاادان 

بنااد  مون  یرا پ

 مزبور

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

تغییر رویکرد دولت در لوایح عدم -

ها مالحظه پیرامون این بند از سیاست

 گردد.می

لوایح بخش اندکی از بند سیاستی را  -

 دهد.پوشش می

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:

در الیحه احکام دائمی نیز تصریحی  -

 ندارد. پیرامون این بند وجود

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

تغییر رویکرد دولت در الیحه اریر عدم -

التصویب و تأکید بر الیحه سابق در زمینه 

 گردد.ورزش مالحظه می

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

ای به تأمین بعد ماده 35توجه الیحه  -

 مکانی ورزش.

 :سایر موارد 

اادام اساسی در راستای  86بینی پیش -

ارتقای سالمت، از طریق توسعه ورزش 

همگانی ذیل اادامات اساسی سند تطبیق 

حال باید از رسد؛ بااینمطلوغ به نظر می
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گذاری کشور عبور نماید تا مجرای اانون

 گونهکارا و مؤ ر افتد که متأسفانه این

 نیست.

 

 

 

 

 

 

 

سددازی و فرهنگ -45

نه ی م جاد ز ی ها و ا

برای  بات الزم  ی ت تر

های تحقق سددیاسددت

 تکلی جمعی

 

 

 

 

 

 

 

حوزه  قرره در  م فقاادان 

 مربو ه

 

 

 

 

 (425 )ص بند 3

 

 

قی  لحااا  -41ماااده ا

ات اااذ تصااامیمااات 

مناسااب شاارایط الزم 

نرخ  یش  فزا برای ا

به ب  ازحدشیباروری 

 جانشینی

قی  لحااا  -42ماااده ا

باروری  قای نرخ  ارت

 کلی

ارائه  -72ماده الحاقی 

 رح تعااالی الیحااه »

یت  «خانواده و جمع

 توسط دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقرره در  فقاادان 

 حوزه مربو ه

 

 

 

 

 

 

قدان مقرره در  ف

 حوزه مربو ه

ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح  .1

 سیاستی:

 31)گونه تصریحی در لوایح دولت هیچ -

ای( پیرامون نحوه ماده 35ای و ماده

عملیاتی نمودن ابعاد گوناگون 

 کلی جمعیت وجود ندارد.های سیاست

 هایدر لوایح مزبور صرفاً به یکی از مؤلفه -

ارتقای کمی و کیفی جمعیت پردارته و آن 

هم حقوق سالمت است. بدین ترتیب 

منظور عملیاتی نمودن ای بهمقرره ویژه

های کلی جمعیت تمامی بندهای سیاست

 شود.مالحظه نمی

ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی .2

 بند سیاستی:

ای در الیحه احکام دائمی گونه مقررههیچ -

های کلی جمعیت پیرامون تحقق سیاست

 بینی نگردیده بود.پیش

 ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه  .3

الذکر ای در دو الیحه فوقگونه مقررههیچ -

های کلی جمعیت پیرامون سیاست

رد بنابراین رویک بینی نگردیده است؛پیش

نسبت به این مهم تغییری ننموده دولت 

 است.

ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه  .4

 کمیسیون تلفیق مجلس:
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چنین اوه مجریه به گزارش کارشناسی هم -

توجه کمیسیون تلفیق نیز در این مقوله بی

 بوده است.

 سایر موارد: .5

حول محور آمایش سرزمین در الیحه  -

پیرامون تشکیل  ایاحکام دائمی، مقرره

 35 ذیل ماده نیسرزم شیآما یعال یشورا

لی های کبینی گردیده که در سیاستپیش

جمعیت نیز مورد تأکید ارارگرفته است. 

مورد  ای درصورت مجزا مقررهحال بهبااین

 های کلی جمعیت وجود ندارد.سیاست

در سند تطبیق نیز اادامات اساسی  -

 های کلیمنظور تحقق سیاستمحدودی به

گردیده است که نشان  بینیجمعیت پیش

از آن دارد، دولت چندان به این مقوله توجه 

ننموده است. البته باید راطرنشان نمود که 

حوزه سالمت که بخش مهمی از 

های کلی جمعیت است در لوایح و سیاست

 احکام دائمی مدنظر دولت ارارگرفته است.

 

 

 

 

 

هاد  -46 ن یت  قو ت

رانواده و جایگاه زن در 

فای حقوق  آن و اسددتی

شرعی و اانونی بانوان 

مه عرصددده ها و در ه

 

 

ند  تنمین  – 24ماده  1ب

هزینه مشااااوره برای افراد 

مالی توساااط  قد تمکن  فا

 سازمان بهزیستی

شتغا   -26ماده   تنکید بر ا

تای تحقق  نان در راسااا ز

 عدالت جنسیتی

 

 

 ص)باانااد  36

432،433 ،434، 

 436) 

 

 

 

قی  لحااا  -53ماااده ا

اجباری شدن مشاوره 

بت  هت ر یک ج ژنت

 ازدواج

ارائه  -72ماده الحاقی 

الیحااه  رح تعااالی »

یت  «خانواده و جمع

 توسط دولت

 

 

ماااده  2باانااد 

ند )28 ند ب  1مان

یحااه  24ماااده  ال

 سابق(

مانند ماده )31ماده 

 الیحه سابق( 26

 

 

 

قدان مقرره در  ف

 حوزه مربو ه

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

های مقام معظم توجه نااص به سیاست -

 ها ورهبری پیرامون این بند از سیاست

صرفاً توجه به بعد اشتغال زنان و 

بررورداری از مشاوره رانواده برای افراد 

فااد تمکن مالی توسط دولت مالحظه 

 گردد.می

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:
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به نقش  جه ویژه  تو

 سازنده آنان

 

 

 

قی  لحااا  -41ماااده ا

حمایت از تشااکیل و 

 تحکیم خانواده

قی  لحااا  -42ماااده ا

یم  حک ت بر  کیااد  تاان

 خانواده

قی  لحااا  -57ماااده ا

حمااایاات مااادی از 

 مشاغل خانگی

 

ای، پیرامون این بند از گونه مقررههیچ -

 بینی نگردیده است.ها پیشسیاست

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

ها دولت در از سیاستپیرامون این بند  -

صورت برنامه ششم به 96و  95لوایح سال 

کامالً مشابه، موادی را تصویب نموده است 

 گونه تغییر رویکردی را نداده است.و هیچ

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

فقدان توجه به گزارش کارشناسی  -

 کمیسیون تلفیق در الیحه جدید.

 سایر موارد: 

منظور دستیابی به ارتقای کیفی و کمی به -

 گردد:جمعیت موارد ذیل پیشنهاد می

ی تشویقی باروری هااستیس نیتدو .1

 متناسب با ظرفیت مناطق مختلف کشور.

افزایش  منظوربهاسناد راهبردی  نیتدو .2

ازدواج آسان و تسهیالت مناسب، کاهش 

 سن ازدواج و افزایش فرزند آوری.

بازنگری مستمر مقررات و اوانین  لزوم .3

گی هماهن منظوربهمربوط به اشتغال و مسکن 

 .با افزایش جمعیت در کشور

اادام اساسی  36هرچند در سند تطبیق  -

 شده است،بینیپیش

 د.باشنعمده اادامات فااد پشتوانه اانونی می 

ای که باید دولت به آن توجه اساسی مسئله -

ن مصادیق مشاغل نمود، تعریف و تعییمی

دورکاری و کار رانگی است. در این راستا 
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تری از بانوان کشور توانست به نحو مطلوغمی

 حمایت نماید.

 

به  -47 یت دادن  اولو

قالغ  ن گران ا ثار ی ا

سهیالت  سالمی در ت ا

ها و مالی و فرصدددت

امدددکددداندددات و 

یت های دولتی مسددؤول

های مختلف در صددحنه

 .فرهنگی و ااتصادی

 

 

 

 

حوزه فقاادان  قرره در  م

 مربو ه

 

 

 -442ص )بند  17

443) 

 

 

 

قی لحااا  -77 ماااده ا

قانون  دائمی شااادن

مات به  یرساااانخد

ها ایثارگران و تبصااره

و اصاااالحات بعدی 

 آن

قی  لحااا  -78ماااده ا

های  ند و  10 -9-7ب

و تبصااره  16الی  11

یش -2و  1 نی پ ی ب

یت ما مادی ح های 

 برای ایثارگران

قی  لحااا و  82مواد ا

هااای حمااایاات -83

 مادی از ایثارگران

 

 

 

 

 

 

مقرره در  فقاادان 

 حوزه مربو ه

 

 

 

 

قدان مقرره در  ف

 حوزه مربو ه

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

فقدان مقرره در لوایح پیرامون حمایت از  -

گردد و لوایح این بند ایثارگران مالحظه می

 دهند.ها را پوشش نمیاز سیاست

  ای( با ماده 50) دائمیتطبیق الیحه احکام

 بند سیاستی:

ای پیرامون بینی مقررهفقدان پیش -

 ایثارگران.

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

فقدان مقرره در لوایح پیرامون حمایت از  -

تغییر رویکرد دولت در این ایثارگران و عدم

 گردد.مورد مالحظه می

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 تلفیق مجلس: کمیسیون

حمایت از ایثارگران که در گزارش  -

کرات موردتوجه کمیسیون تلفیق به

ارار  ارارگرفته، موردتوجه دولت در الیحه

 نگرفته است.

 :سایر موارد 

طرحی که مجلس شورای  6و  5در مواد  -

اسالمی در ادامه الیحه احکام دائمی دولت 

 دهی وتنظیم نموده، پیرامون ابعاد اولویت

مادی و معنوی از ایثارگران انقالغ حمایت 

بینی گردیده هایی پیشاسالمی حمایت

 رسد.است که مطلوغ به نظر می

اادام اساسی  17اینکه در سند تطبیق  -

بینی گردیده است که منطبق با بند پیش
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سیاست است، اما در االب لوایح تقدیم 

 رسد.موجه به نظر نمی مجلس نگردیده،

سی ایثارگران انقالغ شناسایی نیازهای اسا -

منظور بررورداری ها بهبندی آناسالمی و اولویت

از تسهیالت دولتی از اادامات اساسی اوه مجریه 

 گردد.تلقی می

بینی طرق تأمین منابع مالی موردنیاز پیش -

منظور اجرای مقررات حمایتی ایثارگران توسط به

تواند به حمایت مؤ رتری از این اوه مجریه نیز می

ورت صدلیل اینکه دولت به اشر منتهی گردد. به

مداوم از کمبود بودجه و کسری آن در راستای 

 آورد.اادامات حمایتی سخن به میان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بخشددی به هویت - 48

سیمای شهر و روستا و 

بدددازآفدددریدددندددی و 

روزآمدسددازی معماری 

 .ایرانی –اسالمی 

 

حوزه  قرره در  م فقاادان 

 مربو ه

 

 -448)ص بند  24

451- 452) 

 

 

فقدان مقرره در حوزه 

 مربو ه

 

مقرره در  فقاادان 

 حوزه مربو ه

 

قدان مقرره در  ف

 حوزه مربو ه

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

های برنامه دولت به این بند از سیاست -

 ای برایمقرره ششم توجهی ننموده است و

نموده نبینی نیل به این مهم در لوایح پیش

بنابراین لوایح این بند را پوشش  است؛

 دهند.نمی

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:

ای در الیحه احکام بینی مقررهفقدان پیش -

 ها.دائمی پیرامون این بند از سیاست

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

د به این بن دولت در الیحه جدید نیز توجهی -

ها ننموده است و تغییر رویکردی از سیاست

 گردد.توسط دولت مالحظه نمی

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:
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کمیسیون تلفیق نیز به بند مزبور، توجه کافی را  -

 مبذول نداشته است.

 :سایر موارد 

اادام اساسی برشمرده  24در سند تطبیق  -

های سیاست شده که هرچند در راستای

ابالغی مقام معظم رهبری است، اما به نهاد 

گذاری کشور در االب الیحه ارسال اانون

 نگردیده است.

 ظورمنبهی نظارتی ویژه نهادهای نیبشیپ -

ی و شهردرونی وسازهاسارتارزیابی 

ی معماری ارهایمعبا  هاآنانطباق 

ایرانی توسط دولت و شهرداری  -اسالمی

ی مزایای ویژه برای صاحبان نیبشیپو 

این مورد  مؤ رامالد در راستای اجرای 

 .رسدیمبسیار ضروری به نظر 

ی و نهادینه نمودن سازفرهنگلزوم  -

 -ی معماری اسالمیهامؤلفهی از ریگبهره

 ایرانی در شهروندان توسط اوه مجریه

؛ رسدبسیار ضروری و حیاتی به نظر می

ی به این حال در لوایح دولت توجهبااین

 مهم نگردیده است.

 

 

 

 

 
 

بخشددی سددامان -49

شیه شین و مناطق حا ن

ترل  ن ک پیشددگیری و 

 

 

 

 

حوزه  قرره در  م فقاادان 

 مربو ه

 

 

 

ند  7  -455ص )ب

456- 458) 

 

 

ند  حاقی  1ب ماده ال

کاااااهااااش  -15

 نشینیحاشیه

 

 

ند  حاقی  6ب ماده ال

کمک به افزایش  -72

 

 -3ماااده  2بنااد 

تصااااریااح باار 

یه نشاااینی حاشااا

عنوان یکی از بااه

سی  سا محورهای ا

 برنامه ششم

 

 

 

 

قدان مقرره در  ف

 حوزه مربو ه

 

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

در الیحه جدید پیرامون این بند از  -

های مقام معظم رهبری، صرفاً به سیاست

یک بعد اشاره نموده است و آن نیز 

 بنابراین ونقل ریلی است؛ساماندهی حمل

اسمت اندکی از این بند، توسط لوایح 

 شده است.پوشش داده
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جاری های عمومی ناهن

 .ناشی از آن

منااا ق کم  جمعیاات

 تراکم

 -16مااده  2بناد 

تاااوجاااه باااه 

ونقال ریلی حمال

 ایمسافری حومه

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:

ها در مسکوت ماندن این بند از سیاست -

 دائمی. الیحه احکام

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

نشینی در الیحه جدید توجه به حاشیه -

بررالف الیحه ادیم و تغییر رویکرد دولت 

 گردد.نسبت به این مهم مالحظه می

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:

دولت توجهی به گزارش کارشناسی  -

ین بند از کمیسیون تلفیق پیرامون ا

 ها ننموده است.سیاست

 :سایر موارد 

، ازجمله 95در الیحه برنامه ششم سال  -

نشینی است مسائل محوری مقوله حاشیه

تصریح گردیده است.  3ماده  2که در بند 

صرفاً یکی از ابعاد  16ماده  2در بند 

که همان  -ساماندهی حاشیه شهرها

 -ای استونقل امور ریلی حومهتوسعه حمل

 د تصریح ارارگرفته است.مور

توجه به ایود دیگر ساماندهی  -

مثال نظارت بر عنوانبه)نشینی، حاشیه

وساز، نحوه ارتقای امنیت اجتماعی، سارت

پیگیری عدالت توزیعی در مناطق شهری و 

حاشیه شهرها و ...( مدنظر دولت ارار 

نگرفته است. ساماندهی مناطق 

نشین در راستای پیشگیری و حاشیه

 یریت ناهنجاری عمومی ناشی از آنمد
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است و باید موردتوجه نهادهای 

 چ گذاری ارار گیرد.اانون

نشینی امنیت را در توجه به حاشیه -

دهد و از میزان و شهرها افزایش میکالن

 کاهد.در کشور می آمار واوع بزه

 

یدار  -50 پا عه  توسدد

عت ا  یگردرانیصددن

کدده  یاگددونددهبدده

هارانیا رارجی  یگرد

شم  ش تا پایان برنامه 

ال پنج برابر  حدا به 

 .افزایش یابد

 اشاااااره بااه - 20ماااده 
منظور بااهاقاادامااات الزم 

تاری ی و  های  نا مت ب مر

فت با های فرهنگی و احیا 

 ارزشمند کشور

 -463ص )بند  60

464) 

فقدان مقرره در حوزه 

 مربو ه

 -3ماااده  3بنااد 

تصااااریااح بااه 

گااردشااااگااری 

 عنوان یکی ازبااه

ه مه محور نا ای بر

 ششم توسعه

 

مانند ماده )24ماده 

 الیحه سابق( 20

ند   -25ماده  1ب

مااماانااوعاایاات 

 یایاشاا صاادور

 راثیم و قاهیعت

 یفرهنگ

 

 

کسب  -33ماده 

 عااوارب باار

 تاان اسااااا 

فر و لومتریک  ن

 لومتریک

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح

 سیاستی:

مقررات مشابهی پیرامون این بند از  -

معظم رهبری در لوایح های مقام سیاست

بینی گردیده است که اسمت اندکی پیش

 دهد.ها را پوشش میاز این بند از سیاست

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی

 بند سیاستی:

 به 33 ماده ذیل دائمی احکام الیحه در -

 آن مصرف موارد و عوارض مدیریت نحوه

 بسیار موضوعات از که است نموده اشاره

ها نیز است که در راستای سیاست مهم

 باشد.می

نحوه پوشش دهی سیاست توسط الیحه  -

رسد و باید ابعاد دیگری نااص به نظر می

 را در نظر بگیرد.

  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

تغییر رویکرد چندانی در الیحه جدید  -

گردد و صرفاً نسبت به ادیم مالحظه نمی

ی را یکی از در الیحه جدید، گردشگر

محورهای اصلی برنامه ششم توسعه بیان 

که راهکارهای مؤ ری کرده است درحالی

 بینی نگردیده است.پیش

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه

 کمیسیون تلفیق مجلس:
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فقدان وجود مقرره در گزارش کمیسیون  -

 ها.تلفیق پیرامون این بند از سیاست

 :سایر موارد 

راستا با بند مزبور در اادام اساسی هم 60 -

سند تطبیق برشمرده شده که دولت در 

از  شماریلوایح پیشنهادی به موارد انگشت

ها توجه داشته است. شایسته بود موارد آن

دیگری نیز در الیحه موردتوجه اوه مجریه 

 گرفت.ارار می

توجه به توسعه گردشگری در ایران از  -

های ااتصاد مقاومتی و منظر تحقق مؤلفه

زایی حائز اهمیت بسیاری است. اشتغال

زایی نیز منظر به تعدیل که اشتغالنحویبه

گردد. جمعیت در ااصی نقاط کشور می

تر آن بود که این بند ذیل شاید مطلوغ

شد. بخش ااتصادی در نظر گرفته می

هرچند توجه به رشد و توسعه گردشگری 

اهمیت اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، 

بع درآمدزایی مطلوبی برای حال منبااین

 گردد.کشور تلقی می

جانبه لزوم تدوین برنامه جامع و همه -

توسط دولت برای تأمین نیازهای مادی و 

معنوی جذغ توریسم موردتوجه دولت در 

لوایح مربوط به برنامه ششم توسعه ارار 

 نگرفته است.

ن های آبینی مدیریت کارآمد و مؤلفهپیش  -

منظور مدیریت مناطق باستانی و دارای به

ت توانسجاذبه توریستی در کشور نیز می

 در لوایح مورد تصریح ارار گیرد.
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های مناسب برای ایجاد زیرسارت -

گذاری بخش رصوصی در صنعت سرمایه

 گردیایران
ریزی دولت برای معرفی شایسته برنامه -
انقالبی به  -های حقیقی اسالمیزشار

گردشگران با استفاده از نمادهای موجود در 
دستی چندان مطلوغ به میراث فرهنگی و صنایع

هایی ذیل لوایح مربوط حلرسد و اگر راهنظر نمی
د، گردیبینی میبه برنامه ششم توسعه پیش

 رسید.مناسب به نظر می

حددمددایددت از  -51

ستعیصنا صیانت ید  و 

گی  ن ه فر یراث  م از 

 رکشو

 

 

 

 

حه 19ماده  گذاری  -الی وا

هااای فرهنگی برخی حوزه

دسااتی و )هم چون صاانایع

به ب ش  میراث فرهنگی( 

 خصوصی

 

 

 

حه 20ماده  به  -الی جه  تو

اهمیت و ضاارورت مرمت 

تاری ی و فرهنگی  های  نا ب

های ارزشمند و احیاء بافت

ی بینپیش کشاااور در قالب

 اقدامات الزم

 

 

 

 -471ص )بند  73

472- 473) 

 

 

فقدان مقرره در حوزه 

 مربو ه

 

ماااننااد ) 23 ماااده

یحااه  19ماااده  ال

 سابق(

ند ) 24ماده  مان

یحااه  20ماااده  ال

 (سابق

 

ند   -25ماده  1ب

مااماانااوعاایاات 

 یایاشاا صاادور

 راثیم و قاهیعت

 یفرهنگ

  ای با بند ماده 35و  31تطبیق لوایح
 سیاستی:

برای  صورت مشابه، راهکارهاییلوایح به -
ست بینی نموده اتحقق بند سیاستی پیش

ها را صورت نااص این بند از سیاستکه به
 پوشش داده است.

 ای( با ماده 50) تطبیق الیحه احکام دائمی
 بند سیاستی:

بینی تنها یک مقرره در راستای این پیش -
 های مقام معظم رهبریبند از سیاست

صرف جلوگیری از صدور اشیای عتیقه به  -
تواند منجر به حمایت از میراث ، نمیرارج

د های دیگری ماننفرهنگی گردد؛ بلکه مؤلفه
اادامات فرهنگی و ایجاد حساسیت به 

 طلبد.ها را در دارل کشور میصیانت از آن
  ای:ماده 35ای با ماده 31مقایسه الیحه 

 هب پیشین، الیحه مانند نیز جدید الیحه -
 فرهنگی میراث حوزه در سازیرصوصی

 تصیان به منجر لزوماً که است نموده اشاره
این بنابر گردد؛نمی کشور فرهنگی میراث از

تغییر رویکردی توسط دولت نسبت به این 
 گردد.مهم مالحظه نمی
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 حداالی دولت یا دولت شدن کوچک بعالوه -
 مهمی و مختلف ابعاد واگذاری معنای به

 رصوصی بخش به فرهنگی، حوزه همچون
 یرتغیعدم دهندهنشان مسئله این. نیست

 پیشین مقرره به نسبت دولت رویکرد
 .باشدمی

  ای با گزارش ماده 35مقایسه الیحه
 کمیسیون تلفیق مجلس:

ها در مسکوت ماندن این بند از سیاست -
 گزارش کمیسیون تلفیق

 :سایر موارد 

اادام اساسی  73پیرامون بند مزبور  -
 دلیل اینکه ها بهبرشمرده شده که اغلب آن

در لوایح و از مجرای اانونی تقدیم اوه 
مقننه نگردیده است، کارایی و تأ یر چندانی 

 ندارد.
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 امور حقوقی و قضاییبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین

( یاماده 35) برنامهانطباق الیحه 

 ابالغی  یهااستیس با

 قضایی و حقوقیدر حوزه 

انطباق الیحه برنامه + الیحه احکام 

ابالغی  یهااستیباسدائمی   

 قضایی و حقوقیدر حوزه 

 ای(ماده 35) تغییر الیحه جدید 

ای(ماده 31)نسبت به الیحه سابق  

 قضایی و حقوقیدر حوزه 

% 50  % 40  درصدها  7 %  
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 ارزیابی

احکام الیحه 

 دائمی

 ای(ماده50)

(5/8/94) 

 الیحه برنامه

-ماده 35)

 ای(

(12/05/95) 

گزارش 

 کمیسیون

 تلفیق مجلس

(15/02/95) 

اقدامات 

اساسی سند 

تطبیق برنامه و 

 هاسیاست

الیحه احکام 

مورد نیاز 

برنامه اجرای 

 ششم توسعه

 ای(ماده 31)

(4/11/94) 

 سیاست کلی

 ابالغی

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

در رصوص تبدیل مجازاتها و متناسب سازی مجازاتها مقرره 

 ندارد.ای در این دو الیحه وجود 

عدم توجه به بعد اصالح اوانین در راستای کاهش جمعیت 

 کیفری و اکتفا به راه حل های روبنایی مانند اعالم ظرفیت زندان

  ماده ای با بند سیاستی: 50تطبیق الیحه 

صرف بیان عناوین کلی سیاست ها مانند کاهش عناوین 

 ومجرمانه و تبدیل ان به مجازات دیگر و متناسب سازی جرایم 

 مجازاتها و عدم اشاره به موارد جزئی تر آن 

  ماده ای: با وجود انتقادات وارد  35ماده ای و  31مقایسه الیحه

بر این بند و اصالحات انجام گرفته از جانب کمیسیون تلفیق 

مجلس اما هیچ تغییری در این راستا اعمال نشده است. و صرفا 

ستگاههای اجرایی وظایف این ماده را که به عهده د 22در ماده 

و نیروهای مسلح بوده است را تعدیل نموده و صرفا بر عهده 

دستگاههای اجرایی ارار داده است ولی از لحاظ محتوایی 

 تغییری نداشته است.

 ها با سند تطبیق:میزان تطبیق الیحه 

 42بند الف ماده 
در خصاااوص تنقیح 

خالهای اصالح و رفع 

قوانین قضااااایی بااا 

رویکرد پیشاااگیری از 

وقو  جرم و اختالف، 

کاااهااش عااناااویاان 

یت  نه و محکوم مجرما

به  یل آن  بد حبس و ت

مجااازاتهااای دیگر و 

ناسااااب سااااازی  مت

 مجازاتها و جرائم

) عین  26ماده -

الیااحااه 22ماااده 

 احکام(

ماده  7و  5بند 

 24)عین ماااده 28

 الیحه احکام(

تکلیف بااه قوه -

و  تهیهقضاااییه به 

یحااه  ین ال تاادو

ین  عناااو ین  ی ع ت

ت لف بااه دلیاال 

یژه  جود کااارو و

ت صصی در این 

 24امر در ماده 

 تاکید بر تنقیح،-

 رفع و اصاااالح

 قوانین های خال

 24جنائی در ماده 

تاااکاایااد باار -

 25کاااااهااااش

 بااا آراء صاااادور-
فاده رویکرد  از اسااات

 جایگزین مجازاتهای
  حبس

بی- فری ارزیااا ی  ک
 تاااماایاان قاارارهااای
 رویکرد با دادسااارا
  بازداشت کاهش

 نتعیی الیحه تدوین-
 و ت لفااات عناااوین

یدگی آئین  به رسااا
   آن

 وقو  از پیشااگیری-
لف و جرم  بااا ت 

 و قوا دیگر همکاری
 هاادف بااا نهااادهااا

  22ماده -

در خصوص بازنگری 

در عناوین مجرمانه و 

یم  جرا تهااای  مجااازا

 حوزه مواد م در

ماده  7و   4بند-

24  

ست  سیا در خصوص 

عیاات  م ج هش  کااا

هش  فری و کااا ی ک

 عناوین مجرمانه 

 

گری در  -64 ن باز

به  یی  جزا ین  ن اوا

کاسددتن از  منظور 

به حبس  یت  محکوم

و تددبدددیددل آن بدده 

جازات های دیگر و م

ناسدددب سدددازی مت

 ها با جرایممجازات
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 مجازاتهای از استفاده رویکرد با آراء عدم توجه به صدور 

 35و  31ت اساسی در الیحه حبسِ مذکور در ااداما جایگزین

 ماده ای

 رویکرد با دادسرا تامین ارارهای کیفری عدم توجه به ارزیابی 

 35و  31بازداشت مذکور در اادامات اساسی در الیحه  کاهش

 ماده ای

 دیگر همکاری با تخلف و جرم واوع از عدم توجه به پیشگیری 

مذکور در درصد 10 میزان به ساالنه کاهش هدف با نهادها و اوا

 ماده ای 35و  31اادامات اساسی در الیحه 

 میزان تطبیق گزارش کمیسیون تلفیق و الیحه برنامه 

 عدم توجه به هیچ کدام از اصالحات اعمال شده 

 :انتقادات وارد بر الیحه برنامه 

  دولت جهت کاهش عناوین مجرمانه ملزم به   28ماده  7در  بند

 «نآ به رسیدگی آیین و تخلف عناوین تعیین»تدوین الیحه  

شده است. این در صورتی است که این موضوع با سیاست های 

بیان شده متفاوت می باشد. چرا که در سیاست ها به کاستن از 

محکومیت به حبس اشاره شده است و این موضوع لزوما به 

معنای تخلف المداد نمودن برری از جرایم نمی باشد. چرا که 

ی و یا کیفرزدایی هستند بعضا به کسانی که مدعی جرم زدای

زدودن عنوان مجرمانه از جرایم بدون بزه دیده تاکید می کنند 

که اسمی از جرایم جنسی و اسمی از جرایم مضر به حال جامعه 

را در بر می گیرد. گرچه اعتدال در ورودی سامانه عدالت کیفری 

موضوع بسیار مهمی می باشد اما تناسب جرم و مجازات  

دیگری است که در کنار این موضوع باید مد نظر ارار موضوع 

گرد چرا که در غیر اینصورت حتی واگذاری برری از تخلفات به 

سازمان تعزیرات نیز با مشکل عدم تناسب جرم و مجازات 

 روبرو می شوند.

  ادعای سیاست کاهش جمعیت کیفری در ابتدای ماده و ارائه

 کیفری زندانیان در ادامهزدایی و تنظیم جمعیت راهکار حبس

 تاکید بر کاهش ساالنه آمار زندانیان بجای کاهش ررداد جرایم 

درصدی اعتیاد در 

 22ماده 

تاااکاایااد باار -

 در بااازنااگااری

نه عناوین  مجرما

جازات و  های م

بط ت هیااه و مر  ت

الیحه  نویس پیش

 22در ماده 

نه کاهش  به سااااال
 درصد10 میزان
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  منوط نمودن بازداشت و حبس به تعداد فضای رالی در زندان و

 بازداشتگاهها

 نقض اصل تساوی مجازاتها 

 سازی جرم و مجازاتعدم اشاره به تناسب 

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  در لوایح تقدیمی دولت صرفا به موضوع انتقال زندانها اشاره

شده است بدون اینکه به سایر مسائل  و مشکالت دیگر این 

 حوزه نظر داشته باشد.

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

  اینکه در بسیاری از موارد بیان شده ، اانون وجود عدم توجه به

 دارد و نیازمند اجرا و تامین بودجه در این زمینه می باشد.

  ای:ماده 35ای و ماده31مقایسه الیحه 

  علی رغم انتقادات وارد بر این بند و علی رغم پیشنهادات

کمیسیون تلفیق در این رصوص هیچ تغییری حاصل نشده 

 است.

 ها با سند تطبیق:الیحه میزان تطبیق 

 ای حرفه و فنی آموزشهای توسعه و عدم توجه به تداوم 

 ماده ای 35و  31مذکور در اادامات اساسی در الیحه  زندانیان

 برای درمانی روان و درمانی های برنامه عدم توجه به گسترش 

 35و  31زندانی مذکور در اادامات اساسی در الیحه  مددجویان

 ماده ای

  ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35الیحه مقایسه 

 عدم توجه به هیچ کدام از اصالحات اعمال شده 

 :انتقادات وارد بر الیحه برنامه 

  به بحث بهبود بخشیدن به وضعیت سازمان  28ماده  4بند

زندانها و بازداشتگاهها اشاره شده است. در این ماده به بحث 

شهر اشاره شده است.  انتقال زندانها از درون شهر به بیرون

سوالی که در اینجا طرح می شود این است که ایا تنها مشکل 

در  42بند و ماده 

صوص ارتقای جنبه  خ

بازدارندگی و اصالحی 

ماااااااجاااااااازات 

حاااباااس،آماااوز  

زنااداناایااان، رفااع 

مشاااکالت معیشاااتی 

خااااااااانااااااااواده 

هیاال  نیااان،تسااا زناادا

بازگشااات محکومان، 

معرفی زندانیان نیازمند 

 اشتغا 

ماااده  4باانااد 

ماده  3)عین بند 28

 الیحه احکام( 24

به دولت - تکلیف 

ین  ی ع ت جهاات 

قا   ردیفی برای انت

زندانها از شاااهرها 

 به خارج شهرها

ند ج در - حذف ب

خصاااوص کسااار 

ها از  جاره ب مبلغ ا

مبلغ مورد تفاااهم 

 قیمت زندان

عه و تداوم-  توسااا

های  و فنی آموزشااا

  زندانیان ای حرفه

مه گساااتر - نا  بر

مانی های  روان و در

 بااارای درماااانااای

  زندانی مددجویان

تقااا - ن  زناادان 20 ا

 مااحاادوده داخاال

ها یت با شاااهر  اولو

 بااه شاااهرهااا کالن

 بند)شااهرها از خارج

یحااه 24 ماااده 3  ال

حکااام  نیاااز مورد ا

شم برنامه اجرای  ش

 توسعه

ئه- مار ارا یان آ ندان  ز

 زندان آزاد فضااای و

 پااذیر  ظرفیاات و

ندان مات به ز قا  م

 صالحیتدار قضائی

  24ماده  3بند 

در خصاااوص بهبود 

ضعیت  شیدن به و ب 

زناااادان هااااا و 

شتگاهها و انتقا   بازدا

 زندان

شیدن  -65 بهبود بخ

ها به وضددعیت زندان

 هاو بازداشتگاه
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زندانیان وجود زندان در درون شهر می باشد و یا اینکه با این 

 راه حل تمامی مشکالت این حوزه بر طرف می گردد؟

  از دیگر مسائلی که در این حوزه مغفول مانده است عدم بیان

ت رود زندانیان و مقرراتی در رصوص رفع مشکال

 بازداشتگاهیان است. مسائلی مانند:

 فقدان سیستم های کنترلی و مراابتی و امنیتی در زندان 

  پایین بودن سطح تحصیالت کارکنان شاغل در زندان های

 کشور

 مشکالت زندان ها به دلیل وجود پرسنل مراابت 

 عدم تفاوت سارتاری میان زندان زنان و مردان 

 ت در کالس های سوادآموزی بررالف ارتیاری بودن شرک

 اجباری بودن آن در اانون

  عدم وجود مددکار بر طبق استانداردها برای زندانیان و دیگر

 مشکالت

  نامناسب بودن امکانات نقلیه و موتوری زندان ها و سایر

 مشکالت سالمتی وبهداشتی و....

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  در لوایح تقدیمی دولت هیچ مقرره ای در رصوص استحکام

اراردادها وجود ندارد. در رصوص تضمین مالکیت نیز به نحو 

مناسب به این موارد اشاره نشده است. به بعد اضایی این 

صرفا به تضمین مالکیت  8و  6مسئله نیز توجه نشده است. مواد 

اسم کوچکی از سرمایه گذاری می باشد در کسب و کار که 

 13و  3اشاره شده است .  البته در برری از مواد مانند مواد 

ماده ای صرفا به  35الیحه  30و  16ماده ای و  31الیحه 

سرمایه گذاری و ان هم نه از طریق تضمین مالکیت و استحکام 

به بحث  16اراردادها اشاره شده است. برای مثال در ماده 

ش سرمایه گذاری آن هم فقط برای نهادهای غیر دولتی و  افزای

 سیاست صرفا در بحث حمل و نقل اشاره کرده است. بنابراین

  .است نشده تامین اسم این در رهبری های

  ماده ای با بند سیاستی: 50تطبیق الیحه 

در  13مااااده 

خصاااوص اصاااالح 

قسمتی قانون کسب و 

 کار

)عین در  8ماده 

 الیحه احکام(  6ماده 

ند  ) 5ماده  2ب

 3ماااده 2عین بنااد 

 الیحه احکام(

)عین  16ماااده 

با اصاااالح  ماده و 

ند ج الیحه  حذف ب

 احکام(

تاکید بر حضااور -

 تعاون های ا اق

 بااازرگاااناای، و

 و معادن صاانایع،

 و کشااااااورزی

اصااناف در تدوین 

 ارتقااای الزامااات

 فضااااای امنیاات

 کار و کسب

 حقوق از حمایت -

 تولیااد و مااالکیاات

 جاابااران و رااروت

 تضاااییع خساااارت

قوق کیاات ح ل  مااا

صی ب ش صو  و خ

 تعاونی

یش - نی پ ی  یااک ب

صالح مرجع  برای ذی

 6ماده 

صوص تکلیف   در خ

به تهیه الزامات ارتقای 

امنیت فضای کسب و 

 کار

  3 ماده 2 بند

جاد  در خصاااوص ای

مااقاارره ای باارای 

ضائی  -66 حمایت ا

ین  م مؤ ر در تضددد

یت و  ک ل ما قوق  ح

اسددتحکام اراردادها 

عه  به منظور توسدد

گذاری بخش سرمایه

رصددددوصددددی و 

یه ما گذاری سدددر

 رارجی
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 - عدم وجود مقرره ای در رصوص استحکام اراردادها 

 -  در تضمین حقوق مالکیت عدم توجه به مشکالت اساسی که

وجود دارد و صرف ایجاد مقرره در رصوص ایجاد نهادی برای 

رفع موانع کسب و کار که جزئی از سرمایه گذاری محسوغ می 

شود. و هم چنین عدم توجه به بعد اضایی این مسئله که مد نظر 

 سیاست ها بوده است.

  ماده ای:  35ماده ای و  31مقایسه الیحه 

  نداده است. هیچ تغییری رخ 

 ها با سند تطبیق:میزان تطبیق الیحه 

  35و  31عدم اشاره به هیچ کدام از اادامات اساسی در الیحه 

 ماده ای

  ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 عدم توجه به اصالحات اعمال شده 

 :انتقادات وارد بر الیحه برنامه 

  مطالبات مالیعدم توجه به تضمینات مناسب در اجرای 

 مغفول ماندن بعد اضایی این مسئله 

  واگذاری تدوین تضمینات حقوق مالکیت فقط در فضای محدود

 کسب و کار

 عدم توجه به عللی که تضمین مالکیت را از بین می برد 

  عدم توجه به وجود اوانین متراکم که امکان سرمایه گذاری را

 از بین می برد.

 یاری از دارایی های منقول و عدم توجه به عدم امکان  بت بس

در نتیجه عدم امکان اجرای حقوق و یقه ای که رود منجر به 

 عدم تضمین مالکیت می شود.

  عدم پیش بینی مکانیسم و یقه گری و مکانیسم ایجاد مواعیت

 تهاتری

  عدم پیش بینی رنثی نمودن برری از مشکالت  مانند وجود

های مخالف با سرمایه گذاری های موازی و سیاست گذاری 

 بنگاههای ااتصادی که منجر به عدم سرمایه گذاری می شود

 عدم توجه به تربیت اضاتی آشنا با مسائل روز دنیا 

عین )  30ماده 

الیااحااه  25ماااده 

 احکام(

 مااوارد بااررساااای 

 حااذف اصااااالح،

ین ن قررات و قوا  م

  م ل

 حااذف و بااازبینی-

 و مقررات و قوانین

  زائد مجوزهای

 اداری موانع حذف-

بیاات ث ت قررات و  م

 به حداقل صااادرات

  سا  ده مدت

یح- ق ن ین ت ن  قوا

 با معارب اقتصااادی

 محیط کسب سهولت

  وکار

 کمیساایون تشااکیل-

 بااه دولاات در ویژه

 مرمست بررسی منظور

 ماااعااااماااالت و
 قراردادهای خارجی

 13ماده 

در خصااوص ترغیب 

گذاری  یه  ما به سااار

ب ش غیر دولتی در 

 حمل و نقل ریلی

  25ماده 

تقویت در خصااوص 

دیپلماساای اقتصااادی 

برای جذب سااارمایه 

 گذاری خارجی
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  طوالنی بودن زمان رسیدگی به این دعاوی به دلیل عدم

تخصیص شعب متعدد به آن و عدم توجه به این موضوع در 

 الیحه

 توجه  عدم و یرارج گذاران سرمایه برای ارزی مشکالت وجود

 به این موضوع

  عدم توجه به مشکالت نابرابری در دو طرف ارارداد و نقض

 گسترده و سهل توسط دولت

  وجود سرمایه های راکد و مرده  به دلیل نقص در نظام مالکیت

که امکان تبدیل دارایی به سرمایه وجود ندارد و عدم توجه به 

 این مسئله

 و اتاق بازرگانی و عدم  وجود مشکالت اانونی در نهاد داوری

 اجرایی بودن احکام صادره و لزوم ایجاد داوری مالی

شنهادهای ستگاه پی  د

 اجرایی های

 :تطبیق لوایح با بند سیاستی 

  عدم توجه به مسائل و مشکالت فراوانی که در حوزه مالکیت
معنوی وجود دارد و صرفا توجه به تجاری سازی پژوهش که یک 

 اسم از مشکالت این حوزه می باشد.

  عدم توجه به مشکالت حوزه مبایعه نامه ها و مشکالتی که در
دادگاهها در رصوص اسناد غیر رسمی وجود دارد و صرف توجه 
به نحوه رسیدگی به اسناد رسمی در موارد عدم اجرایی شدن 

 رین مشکل را در این حوزه دارد.آن که کمت

  عدم وجود مقرره ای در رصوص توسعه  بت اسناد رسمی و یا
 بت رمس مالکیت های دولت و مردم بر امالد و اراضی و صرف 
توجه به  بت اموال غیر منقول دولت آن هم در راستای صدور 

 اوراق بهادار

 ها دصرف بیان حذف اسناد کاغذی و الکترونیکی کردن کلیه فرآین
در تمامی دستگاههای اجرایی و عدم وجود مقرره ای در رصوص 
ارتباط گیری الکترونیکی نهادهای مختلف با حوزه  بت که  بت 

 اسناد بدون پیچیدگی و اتالف زمان انجام شود.

  ای با بند سیاستی:ماده 50تطبیق الیحه 

 عدم وجود مقرره ای در این رصوص 

  ای:هماد 35ای و ماده31مقایسه الیحه 

در  31و  29ماده 

خصااوص معاف بودن 

مان اراضااای و  سااااز

یط زیساااات از  ح م

پاارداخاات هاازیاانااه 

 دادرسی 

ند   6ماده  3ب

ند   4ماده  3)عین ب

 الیحه احکام(

ماده  4،5،6بند 

بااا  14عین ماااده )

تغییر جزئی حااذف  

حداقل میزان سرمایه 

 گذاری(

ند ماده  6و  3ب

ند  20 و  4)عین ب

الیحااه  17ماااده  7

 احکام(

نام م فف - یان  ب

جامع  نه  ما سااااا

ا االعااات اماوا  

 غیر منقو )سادا(

 تاکید بر حمایت-

 معنوی و مااادی

ند از بدیل فرآی  ت

 محصااو  به ایده

 ساالنه افزایش و

 صااادرات تولیدو

 بااا محصاااوالت

  پیشرفته فناوری

یه رسااامی ربت-  کل

 دولت های مالکیت

 و اراضاای بر مردم و

  .امال 

 و نقل رساامی ربت-

  .خودرو انتقاالت

 جامع راهبرد تدوین-

لکیاات  و فکری مااا

یت ما  از حقوقی ح

 فکری مالکیت

 4ماده  3بند 

در خصااوص اجرای  

عات  جامع ا ال  رح 

باارای ماادیااریاات و 

استفاده از دارایی ها و 

های  گاه اموا  دسااات

 اجرایی

 6و 5و  4ماده 

 14ماده 

صوص تجاری   در خ

سااازی دسااتاوردهای 

حاصاال از پژوهش و 

بت  -67 عه   توسدد

رسمی اسناد و امالد 

های معنوی و مالکیت

می  بت رسددد و  

های دولت و مالکیت

مالد و  بر ا مردم 

اراضددی کشددور در 

کاداسددتر و  ظام  ن

 هایگسترش فناوری

نوین در ارائه ردمات 

  بتی
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  در اسمت مالکیت معنوی تغییری اتفاق نیفتاده است و تنها
درصدی از سود اابل تقسیم جهت سرمایه  3میزان حداال 

گذاری در این موضوع حذف شده است و به ارتیار ایین نامه ارار 
 گرفته است.

  در رصوص دعاوی ناشی از عدم اجرای سند رسمی نیز تغییری
 صورت نگرفته است.

    بت اموال غیر منقول نیز تغییری صورت نپذیرفته در رصوص
 است و تنها واژه مخفف) سادا( اضافه شده است.

  در رصوص فناوری های نوین  بتی هیچ تغییری انجام نشده
 است.

 ها با سند تطبیق:میزان تطبیق الیحه 

  35و  31عدم توجه به هیچ کدام از اادامات اساسی در الیحه 
 ماده ای

  ای با گزارش کمیسیون تلفیق:ماده 35مقایسه الیحه 

 عدم توجه به اصالحات اعمال شده 

 :انتقادات وارد بر الیحه برنامه 

  عدم توجه به مشکالتی که در حوزه مبایعه نامه ها  و کد رهگیری
وجود دارد و عدم وجود مقرره ای به منظور کاهش و از میان بردن  

 سو استفاده هایی که از این دو مورد می شود. 

 عدم وجود اواعد و مقررات جامع در رصوص تعهدات اراردادی 

  عدم توجه به مدارله شوراهای اسالمی شهر و روستا در رصوص
 صدور سند

  عدم توجه به مشکالت  بت بافت های مسکونی و تجاری
 غیردولتی

 عدم توجه به مالکیت معنوی و مشکالت اجرایی از ایده تا  بت 

 حوزه اموال و اسناد و مشکالت  ها درعدم توجه به وجود واسطه
 آنان

  عدم توجه به  فقدان نهاد های متولی تجاری سازی و بازاریابی
حقوق فکری و عدم توجه به فقدان شرکت ها و اشخاص 

 متخصص طرح ریزی تجاری سازی

  فقدان استفاده از کارشناسان اکادمیک مالکیت فکری در بدنه
 سیاست گذاری و اجرایی حقوق مالکیت فکری

ند   28ماده  3ب

ماااده  2)عین بنااد 

24) 

تاکید بر صاارف  -

اجرای مفاد اسااناد 

رساامی در ادارات 

اجرای مفاد اسااناد 

سمی و نه تمامی  ر

دعاااوی در ایاان 

 حوزه

گان  یت از ن ب ما ح

ز  ریق منطبق علمی ا

کردن برنامه های خود 

 با سند راهبردی کشور

ند  ماده 7و  4ب

در خصااااوص  17

الکترونیکی کردن کلیه 

فااارآیااانااادهاااای 

ستگاههای اجرایی و  د

 حذف اسناد کاغذی

  24ماده  2بند

در خصوص رسیدگی 

تمامی دعاوی ناشااای 

از عادم اجرای مفااد 

ناد رسااامی در  اسااا

مفاااد  جرای  ادارات ا

 اسناد رسمی
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 «الحین اصّ  الم علی عباد اهّللوالس  »

  عدم توجه به توسعه  بت اسناد و امالد و معامالت به منظور
 کاهش ارتالفات 

 لزوم توجه به تصویب اانون مناسب  بت الکترونیکی 
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