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1ـ طرح تبديل سازمانهاي تربيتبدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان
ـ توجيه ،ضرورتها و اهداف طرح

1ـ پاسخگو نمودن سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان در برابر مجلس شوراي
اسالمي.
2ـ تسهيل نظارت مجلس شوراي اسالمي بر سازمانهاي مذكور از طريق تذكر،
سئوال و استيضاح وزير مربوطه به جاي سئوال از رئيسجمهور.
3ـ واگذاري اداره امور كشور به وزارتخانه به جاي سازمانهاي وابسته به رئيسجمهور
و كاهش بار مسئوليت رياست جمهوري.
ـ قوانين و مقررات مرتبط با طرح

الف ـ با تصويب قانون تأسيس سازمان تربيت بدني در سال  ،1331اين سازمان
جايگزين انجمن ملي تربيت بدني و سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران
گرديد.
قانون مصوب  1331در سال  1331توسط شوراي انقالب اسالمي اصالح گرديد كه
بر اين اساس برخي از اهداف و وظايف سازمان تربيت بدني عبارت است از:
ـ توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد
كشور.
ـ تعليم و تربيت داوران و مربيان ورزشي در سراسر كشور.
ـ همگاني كردن ورزش در سطح كشور.
ـ ارتقاء سطح ورزش قهرماني.
ـ ارتقاء سطح ورزش حرفهاي.
ـ تعميم ورزش در روستاها و مناطق عشايري.
ـ برقراري ارتباط با مراكز و كميتههاي بينالمللي علمي ـ ورزشي.
ـ و ...
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ب ـ شوراي عالي جوانان در سال  1331به موجب مصوبه شوراي عالي انقالب
فرهنگي تأسيس و در سال  1331به مركز ملي جوانان تغيير نام داد .با تصويب قانون
برنامه سوم توسعه بر اساس ماده( )133قانون مذكور ،مركز ملي جوانان به «سازمان
ملي جوانان» تبديل گرديد .برخي از اهداف و وظايف اين سازمان عبارتند از:
ـ حل مسائل جوانان.
ـ اعتال و رشد نسل جوان كشور.
ـ مطالعه و پژوهش در حوزههاي راهبري امور جوانان.
ـ مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به جوانان.
ـ طراحي و مديريت برنامههاي ملي ويژه و فرابخشي مربوط به جوانان.
ـ ساماندهي و نظارت بر مراكز خدمات مشاورهاي و اطالعرساني جوانان.
ـ و ...
ـ ادله موافقان و مخالفان طرح
الف ـ ادله موافقان

داليل موافقان طرح عالوه بر مواد مندرج در ذيل عنوان «توجيه ،ضرورت و اهداف
طرح» شامل موارد ذيل نيز ميشود:
1ـ تشكيل وزارت ورزش و جوانان ،موجب اقتدار مجلس شوراي اسالمي ميشود و
مجلس ميتواند بر تمامي امور حوزه ورزش و جوانان مستقيماً نظارت نموده و از وزير
مربوطه سئوال نمايد.
2ـ به دليل پاسخگو نبودن رئيس سازمان تربيت بدني و ملي جوانان به مجلس
شوراي اسالمي ،تاكنون امكان سئوال از رؤساي اين سازمانها وجود نداشته و ميبايست
از طريق رئيسجمهور صورت ميگرفت ،كه آن هم به دليل پيشبيني شرايط سخت
سئوال از رئيسجمهور (صدر اصل 11قانون اساسي) امكانپذير نبوده است.
3ـ بر اساس اصل 121قانون اساسي صرفاً امور برنامه و بودجه و امور اداري و
استخدامي كشور مستقيماً بر عهده رئيسجمهور بوده و ساير امور بايد به
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وزارتخانهها منتقل شود.
ب ـ ادله مخالفان

1ـ عدم سنخيت در ماهيت ،ساختار ،وظايف و مأموريتهاي دو سازمان تربيت بدني
و ملي جوانان و بروز چالشهاي سازماني ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي در امور
تربيتبدني و مسائل جوانان.
2ـ مغايرت طرح با بند(ب) ماده( )131قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر ممنوعيت
ايجاد وزارتخانه و نيز مغايرت با ماده( )33قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تقليل تعداد
وزارتخانهها.
3ـ مغايرت طرح با بند(الف) ماده( )131قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر تكليف
دولت بر پيشنهاد حذف يا واگذاري و ادغام دستگاههاي اجرايي؛ در حالي كه در مانحن
فيه ،موضوع به صورت «طرح» و عليرغم مخالفت دولت ارائه گرديده است و تصويب
شده است .به عبارت ديگر ،اگر تغيير در وضعيت دستگاههاي اجرايي در درون دولت
صورت گيرد ،جامعنگري شده و اولويتها رعايت خواهد شد و مقاومتي در تحقق برنامه
وجود نخواهد داشت.
4ـ از آنجا كه كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي ،بهويژه بخش ورزش
بانوان ،عضو فدراسيونهاي بينالمللي و جهاني بوده و اين فدراسيونها در قالب
مؤسسات غيردولتي معرفي شده و تابع ضوابط و مقررات خاص فني در هر رشته ورزشي
هستند لذا سازمان متصدي امور ورزش كشور بايد از جايگاه حساسي برخوردار باشد تا
بتواند در عرصههاي بينالمللي فعاليتهاي خويش را با در نظر گرفتن موازين اسالمي و
انقالبي به انجام برساند ،بهعنوان مثال عدم حضور ورزشكاران و تيمهاي ورزشي در برابر
ورزشكاران رژيم اشغالگر صهيونيستي كه به عنوان يك ارزش اسالمي ـ ديني ظهور و
بروز پيدا ميكند بايد مبتني بر اتخاذ سياستهاي دقيق و حساس باشد و از اعمال
ساليق گوناگون و متعارض جلوگيري به عمل آيد ،لذا تبديل سازمان تربيت بدني به
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وزارتخانه و خارج كردن اين سازمان از مديريت مستقيم رئيس جمهور و تغييرات
احتمالي در نحوه اداره و مديريت حوزه ورزش به ويژه فدراسيونهاي ورزشي ،امكان بروز
تنشهاي بينالمللي و هجمه عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را به وجود
خواهد آورد.
3ـ ورزش يكي از تأثيرگذارترين نهادها در افكار عمومي بهويژه عرصه سياست
محسوب ميشود بهنحوي كه نفوذ و گسترش مسائل ورزشي در حوزهها و ابعاد
اجتماعي و تأثير مستقيم آن بر مسائل سياسي و افكار عمومي و ايجاد طبقات اجتماعي
در قالب هواداران تيمهاي ورزشي همچون قرمز و آبي ،امري مسلم و غيرقابل انكار
ميباشد لذا تبديل سازمان به وزارتخانه و به تبع آن هرگونه اقدام در حوزه وزارتخانه از
قبيل تذكر ،سؤال ،استيضاح و ساير امور اصالحي و جابجايي مديريتها و ...ممكن است
اين امور صرفاً سياسي را به حوزههاي اجتماعي و ورزشي تسري داده و تبعات منفي
امنيتي و اجتماعي براي كشور دربر داشته باشد.
1ـ براساس برآوردهاي موجود ،سازمان تربيت بدني تنها دستگاهي است كه به
اهداف سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران زودتر از موعد مقرر نايل آمده است كه
اين خود دليل بر كارآمدي اين سازمان ميباشد ،لذا ادغام آن در سازمانهاي ديگر و
تبديل آن به وزارتخانه ممكن است عوامل موفقيتآميز اين سازمان را سلب و در روند
برنامهريزي و مأموريتهاي آن خلل جبرانناپذير ايجاد نمايد.
3ـ ادغام دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان،
متضمن افزايش هزينههاي عمومي در موارد ذيل ميباشد:
1ـ3ـ تحميل بار مالي به دولت به ميزان سيصد و پنجاه هزار ميليارد
ريال( )331/111/111/111/111در راستاي تعيين تكليف هفتاد و پنج ( )33/111نفر
كارمندان و مستخدمين دولت به دليل مغايرت عضويت همزمان آنان در فدراسيونهاي
ورزشي با اصل 141قانون اساسي كه موضوع طي نامه شماره /11/11331ت مورخ
 1311/3/23رئيس مجلس شوراي اسالمي خطاب به محضر مبارك مقام معظم رهبري
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اعالم گرديده است.
2ـ3ـ هزينه ناشي از اصالح نرمافزار ،برنامهنويسي ،فرمتهاي اداري ،برچسبها،
آرمها ،تابلوها و . ...
3ـ3ـ هزينه ناشي از اصالح توافقنامه با نهادها ،مجامع و مراجع بينالمللي.
4ـ3ـ هزينه ناشي از تنظيم مجدد تشكيالت تفصيلي و استقرار كامل در همه سطوح
جغرافيايي و تغيير در پستها و ساختار سازماني و. ...
ـ اظهارنظر كارشناسي

1ـ نظر به اينكه ،دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان ماهيت و ساختارهاي
متفاوتي دارند و نظر به اينكه سازمانهاي ملي جوانان كه عمدتاً وظايف سياستگذاري
ستادي را به عهده دارد لذا ادغام آندو موجب به هم ريختگي امور جاري و
مأموريتهاي آنها ميشود و با اصل ايجاد نظام اداري صحيح سازگاري نداشته و مغاير با
بند( )11اصل 3قانون اساسي به نظر ميرسد.
2ـ با توجه به اصل 33قانون اساسي كه قوا را مستقل از يكديگر معرفي كرده و نيز با
توجه به اصل 11قانون اساسي كه اعمال قوه مجريه را جز در اموري كه بر عهده رهبري
گذارده شده از طريق رئيسجمهور و وزرا دانسته است و اصل 134قانون اساسي،
رئيسجمهور و وزراء را مسؤول تعيين برنامه و خط مشي دولت معرفي و نظر به اينكه
موارد اعمال قوه مقننه در قانون اساسي مشخص شده است و به دليل اينكه اصالح
ساختاري اداري بر اساس مدلول ماده 131قانون برنامه چهارم توسعه و فصل چهارم
قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات ناظر بر امور عمومي ،جزء امور
اجرايي محسوب ميشود لذا اقدام مجلس شوراي اسالمي در ارائه طرح تأسيس
وزارتخانه و ادغام دو سازمان اجرايي مغاير استقالل قوه مجريه بوده و با اصول ،11 ،33
 31و  134قانون اساسي مغايرت دارد.
3ـ با توجه به اينكه مصوبه مزبور در قالب طرح ارائه شده و به افزايش هزينه عمومي
ميانجامد و بهلحاظ اينكه تبصره مادهواحده ،تأمين كننده هزينههاي ناشي از اجراي
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اين مصوبه نميباشد .مادهواحده مغاير با اصل 33قانون اساسي به نظر ميرسد.
4ـ ذيل مادهواحده مبني بر «اقدامات قانوني براي انجام اصالحات الزم در مقررات
مربوط» به لحاظ اينكه منظور از اين مقررات مشخص نيست كه آيا جنبه قانونگذاري
دارد يا آييننامهاي؟ واجد ابهام ميباشد.
***********************
2ـ اساسنامه سازمان منطقة آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
ـ مقدمه و سابقه

مجلس شوراي اسالمي به موجب قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و
بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي (مصوب  )1311/3/4به دولت اجازه داد تا در
شهرستان ماكو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ايجاد نمايد.
هيأت دولت نيز به تجويز و بر اساس اختيار حاصله از بند(ب) مادة( )4قانون
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1332كه
تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه را بر عهده هيأت دولت نهاده است
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو را به تصويب رسانيده است.
ـ قوانين مرتبط

الف ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1332/1/3و اصالحات  1331/4/31 ،1333/1/22و .1311/3/1
ب ـ مادة( )33قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ـ مصوب1313ـ
ـ اظهارنظر كارشناسي

1ـ موافقت با تأسيس و انحالل شركتهاي تابع كه به مجمع عمومي واگذار شده
است (مندرج در بند 1مادة )8ماهيت تقنيني دارد و از اينرو مغاير اصل 13قانون اساسي
ميباشد.
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2ـ با توجه به اينكه نظام پرداخت حقوق از جمله تعيين مزاياي كاركنان دولت جنبه
تقنيني دارد ،لذا اطالق بند( )11ماده( )8نيز به دليل عدم ذكر «با رعايت قوانين و
مقررات مربوطه» ،مغاير اصل 13قانون اساسي به نظر ميرسد.
3ـ بند( )14مادة( )8مغاير اصل 33ميباشد؛ چرا كه كليه دريافتهاي دولت از جمله
شركتهاي دولتي بايد به خزانهداري كل واريز گردد ،اين در حالي است كه در اين
مقرره قانوني به اين حكم قانوني اشارهاي نشده است.
4ـ مادة( )9مغاير اصل 32قانون اساسي به نظر ميرسد چرا كه تصويب بودجه در
صالحيت اختصاصي مجلس شوراي اسالمي است.
3ـ بند( )7مادة( )17مغاير اصل 32ميباشد چرا كه تصويب بودجه برعهده مجلس
شوراي اسالمي ميباشد.
1ـ از آنجا كه بند( )10مادة( )17ماهيت تقنيني دارد (تشكيل يا انحالل
شركتهاي فرعي) تفويض آن به هيأت مديره مغاير اصل 13قانون اساسي ميباشد.
3ـ عبارت «همهگونه حقوق ،اختيارات و اعتبارات» مندرج در مادة( )19از حيث
مصداق واجد ابهام است ،به عالوه عموم اين عبارات كه متضمن اختيارات گسترده بي
حد و حصر براي مدير عامل سازمان است محل تأمل شرعي فقهاي محترم ميباشد.
همچنين واژه «اعتبارات» مندرج در همين ماده از حيث مفهوم داراي ابهام است.
1ـ عزل و نصب كاركنان سازمان بدون اشاره به «در حدود ضوابط قانوني»
(آييننامة هيأت دولت ناظر به مادة( )12قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ
صنعتي) مندرج در بند( )2مادة( )19مغاير اصل 22قانون اساسي است كه حقوق افراد
(ازجمله حقوق استخدامي) را مصون از تعرض (از جمله تعرض مقامات اداري) دانسته
مگر به موجب قانون كه در اين ماده اشاره به رعايت موازين قانوني نشده است.
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1ـ ارجاع امر به قانون تجارت به صورت علي الطالق در مادة( )27چون كه متضمن
مواردي هم ميگردد كه به نظر فقهاي محترم خالف شرع ميباشد واجد اشكال است.
(نظريه شمارة  1331211311مورخ  ،13/11/21در پاسخ به استفسار رييس جمهور:
معامله اوراق قرضه مذكور در مادة( )32قانون تجارت از اين جهت كه وام مذكور در آن
مشتمل بر بهره است خالف موازين شرع شناخته شد).
***********************
3ـ طرح حمايت از احياء ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد
شهري
ـ اظهارنظر كارشناسي

از آنجا كه عليرغم حذف عبارت «با رعايت مادة( )111قانون شهرداري ـ مصوب
1334ـ و اصالحات بعدي» توسط مجلس در مرحلة قبل ،ابهام شوراي نگهبان برطرف
نشده بود ،لذا به نظر ميرسد حذف كل تبصرة( )1مادة( )11نيز نتوانسته ابهام ايجادشده
را برطرف نمايد .شايد دليل باقي ماندن ابهام اين باشد كه در هر صورت در موضوع
مادة( ،)11قانون شهرداري مصوب  1334و اصالحات بعدي آن حاكم است ،لذا چه به
آن اشاره شود يا صراحتاً ذكري از آن به ميان نيايد ،حكم مادة( )111بر اين ماده بار
ميشود؛ فلذا شمول آن بر مواردي كه متعلق حق اشخاص يا موقوفات باشد كماكان
داراي ابهام ميباشد و بايد در مورد آن مجلس تعيين تكليف نمايد ،لكن در مورد تذكر
شورا در مورد تبصرة مادة( ،)3با توجه به حذف آن از سوي مجلس مشكلي وجود
نخواهد داشت ،نتيجه آنكه :ظاهراً ابهام شوراي نگهبان در مورد مادة( )10كماكان به
قوت خود باقي است.
***********************
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4ـ طرح اصالح ماده  101قانون شهرداري

1ـ ايراد بند( :)1ايراد شورا در خصوص عدم تعيين تكليف در مهلت مقرر توسط
شهرداري ،با آخرين اصالح مجلس برطرف شده است.
2ـ ايراد بند(:)2
الف ـ چون در تبصره( )3فعلي همان ضوابط طرحهاي جامع ،تفصيلي و هادي شهر
با ذكر عوامل مذكور قبلي آورده شده است ،لذا رافع اشكال اصل 13قانون اساسي
نميباشد ،مگر اينكه شورا ،ضوابط طرحهاي جامع ،تفصيلي و هادي شهر و نيز عوامل
مذكور در اين تبصره را بعنوان ضوابط تعيين شده مقنن تأييد نمايد.
ب ـ اشكال ذيل بند( )2مربوط به قانون نوسازي و عمران شهري رفع شده است.
3ـ ايراد بند( :)3اشكال شورا (يعني عدم پرداخت قيمت زمين توسط شهرداري به
اندازه قدرالسهم به مالك آن كه خالف شرع است) به قوت خود باقي است.
4ـ ايراد بند( :)4ايراد شورا (يعني انحصار عوامل مذكور در تبصره( )3و در نظر
نگرفتن ساير دريافتهاي شهرداري) به قوت خود باقي است.
3ـ ايراد بند( :)5ايراد شورا مبني بر غيرشرعي بودن اطالق دريافت عين اراضي
بعنوان قدرالسهم خدمات عمومي نسبت به مواردي كه عين زمين مورد نياز نيست ،رفع
نشده است.
1ـ ايراد بند(:)6
الف ـ ايراد شرعي به جهت عدم پرداخت هيچگونه وجه از طرف شهرداري به مالك و
تصاحب مجاني ملك البته به قدرالسهم مذكور برطرف نشده است و حتي در مواردي كه
امكان تأمين انواع سرانه ،شوارع و معابر عمومي از زمين نباشد ،قيمت آن را از مالك
ميگيرد كه از لحاظ شرعي محل تأمل است.
ب ـ ايراد وارده بر تبصره( )4از بابت تعيين ضابطه كه براي تبصره( )3مطرح شده
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است ،در خصوص اين تبصره هم وجود دارد.
***********************
5ـ طرح الحاق سهماده و دو تبصره به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين
حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

وزارت آموزش و پرورش در اجراي قانون استخدام معلمين حق التدريسي و
آموزشياران نهضت سواد آموزي ابهاماتي دارد و برداشت متفاوتي نموده است كه موجب
تضييع حقوق عده اي شده و موجب اعتراض گرديده است و براي حل اين مشكل اين
طرح ارائه شده است.
ـ سابقة طرح

بعد از انقالب اسالمي ،اولين قانون در خصوص معلمين حقالتدريس ،قانون
بكارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي مصوب  1313ميباشد .بر اساس ماده واحده اين قانون ،دولت
موظف شد نسبت به استخدام معلمان حق التدريس به تعداد  41هزار نفر اقدام
نمايد.
در سال  1311نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قانون تعيين تكليف
استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و
پرورش را به تصويب رساندند .سپس مجلس شوراي اسالمي در سال  1311قانون الحاق
دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت
سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش را به تصويب رساند.
ـ مهمترين قوانين مرتبط
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الف ـ ماده( )143قانون برنامه چهارم توسعه
ب ـ قانون لغو مواد ( )1و ( )1مكرر الحاقي اساسنامه نهضت سواد آموزي جمهوري
اسالمي ايران و تعيين ضوابط به كارگيري آموزشياران ـ مصوب  1311ـ
ج ـ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت
سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب  1311ـ
د ـ قانون الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي
و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب1311ـ
ـ اظهارنظر كارشناسي

1ـ تبصره الحاقي به ماده( )2از آن جهت كه استخدام متضمن هزينه است و
موجب افزايش هزينه عمومي ميشود و طريق تأمين هزينه جديد معلوم نشده است ،لذا
مغاير اصل 33قانون اساسي است.
2ـ تذكر :در ماده( ،)2عدد چهار بعد از تبصره اضافه گردد.
3ـ تبصره الحاقي ماده( )3از آن جهت كه استخدام متضمن هزينه است و موجب
افزايش هزينه عمومي ميشود و طريق تأمين هزينه جديد معلوم نشده است ،لذا مغاير
اصل 33قانون اساسي است.
***********************
6ـ طرح اصالح الگوي مصرف انرژي
ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

تداوم رشد مصرف انرژي در كشور به همراه بهرهوري پايين توليد ،انتقال ،توزيع و
مصرف انرژي سبب خواهد شد كه حتي در صورت تحقق كليه برنامههاي توسعه
باالدستي ،مصرف انرژي از توليد انواع انرژي اوليه از جمله نفت و گاز طي مدت ده سال
آينده فراتر رفته و كشور به واردكنندة انرژي تبديل گردد .اين در حالي است كه با
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اجراي برنامه و سياستهاي مديريت كارايي انرژي با هدف كنترل اتالف انرژي در
بخشهاي مختلف عرضه و تقاضا و بازيافت تلفات در بخشهاي يادشده ميتوان از بروز
بحران در پيشرو به صورت قطعي پيشگيري نموده و ظرفيت صادرات انرژي كشور را
براي بلندمدت حفظ نمود .با توجه به زمانبر بودن اجراي برنامههاي توسعه بخش
انرژي ،سالهاي انتهايي برنامه چهارم توسعه و سالهاي ابتدايي برنامه پنجم آخرين
فرصتها براي اقدام مؤثر در اين زمينه خواهد بود.
تجربيات موجود در كشور و تجربه تمامي كشورهاي موفق در زمينة ارتقاء كارايي
انرژي نشان ميدهد كه بهبود بهرهوري انرژي به صورت طبيعي و تنها تحت تأثير تعادل
بين عرضه و تقاضا به وجود نخواهد آمد بلكه الزم است مراجع قانونگذاري از ابزارهاي
قانوني براي پر كردن فاصله بين منافع ملي و تصميمات فردي و بنگاهي استفاده نمايند.
بر اين اساس بوده است كه بيش از چهل كشور از جمله پيشرفتهترين كشورهاي جهان
عليرغم بهرهمندي از قيمتهاي باالي فروش و وضع ماليات بر مصرف حاملهاي انرژي
و وجود فضاي رقابتي در صنعت و اقتصاد ،سالهاي متمادي (بعضاً بيش از چهار
دهه) از مزاياي قانون مديريت كارايي انرژي و قوانين مشابه بهره برند .بديهي است
وجود قانون در زمينه اصالح الگوي مصرف حتي مقدم بر ساير فعاليتهاي
بهينهسازي انرژي است .وضعيت تأسفبار مصرف بيش از ده برابر انرژي براي يك
واحد ارزش افزوده در مقايسه با كشور ژاپن و حتي فاصله دو و نيم برابري با
متوسط جهاني با استفاده از قانونگذاري مناسب قابل اصالح است.
با عنايت به نامگذاري سال  1311از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اصالح
الگوي مصرف و با توجه به چالشهاي در پيشرو در زمينه انرژي و به منظور كاهش
هزينههاي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي و همچنين افزايش بهرهوري انرژي ،صيانت از
ذخاير خدادادي و كمك به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست ،طرح مذكور ارائه
شده است.
ـ قوانين و مقررات مرتبط
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الف ـ سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف آب ،انرژي و نان ابالغي مقام معظم
رهبري
ب ـ مادة( )121قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در مادة( )21قانون برنامه چهارم
توسعه ـ مصوب 1313ـ
ج ـ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ مصوب
1311ـ
د ـ قانون هدفمند كردن يارانهها ـ مصوب 1311ـ
ه ـ جزء( )3بند(الف) سياستهاي كلي نظام در بخش نفت و گاز مبني بر
بهينهسازي مصرف و كاهش شدت انرژي
ـ سابقه طرح

به موجب مادة( )3قانون برنامه چهارم توسعه ،به منظور حداكثر رساندن بهرهوري از
منابع تجديدناپذير انرژي ،شكلدهي مازاد اقتصادي ،انجام اصالحات اقتصادي،
بهينهسازي و ارتقاي فناوري در توليد ،مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرفكننده
انرژي و برقراري عدالت اجتماعي ،دولت مكلف شد ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله
گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني ،اقدام ذيل
را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:
ـ نسبت به قيمتگذاري نفت كوره ،نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي
عمدهفروشي خليج فارس ،اقدام نمايد.
در مادة( )121قانون برنامه سوم توسعه قانونگذار دولت را موظف نمود بهمنظور
اعمال صرفهجويي ،منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست ،اقدامات زير
را انجام دهد:
الف ـ تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات،
فرايندها و سيستمهاي مصرفكننده انرژي ،به ترتيبي كه كلية مصرفكنندگان،
توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات ،فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين
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مشخصات و معيارها باشند.
ب ـ تهية آييننامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج
مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانههاي نيرو و كشور.
ج ـ تنظيم برنامة فصلي ساعات كار كارخانهها و صنايع توسط وزارتخانههاي ذيربط
به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند ،كاهش
يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرفكنندگان در غيرساعات اوج مصرف ،اعمال
گردد.
د ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي
و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و
تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكارگيري
استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي مسكن
و شهرسازي ،كشور ،نفت ،صنايع ،نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.
با عنايت به سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف مصوب مقام معظم رهبري
مبني بر بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي،
تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و
تجهيزات انرژيبر و تقويت نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدكنندگان به
اصالح فرايندهاي توليدي انرژيبر ،طرح مذكور جهت سير مراحل قانوني به مجلس
ارائه شده است.
ـ نظر دولت

هيأت وزيران بر اساس تصميم جلسة مورخ  1311/11/11با طرح مذكور مخالفت
نموده است.
ـ اظهارنظر كارشناسي

 -1بند(ت) مادة( :)2واژة «توربين» لفظ غير فارسي بوده ،لذا مغاير اصل 13قانون
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اساسي ميباشد.
 -2بند(ث) مادة( :)2واژههاي «مكانيكي» و «الكتريكي» لفظ غير فارسي بوده ،لذا
مغاير اصل  13قانون اساسي ميباشند.
 -3بند(خ) مادة( :)2واژة «ترافيكي» لفظ غير فارسي بوده ،لذا مغاير اصل  13قانون
اساسي ميباشد.
 -4بند(ش) مادة(:)2
الف ـ واژة «فرم» لفظ غيرفارسي بوده ،لذا مغاير اصل 13قانون اساسي
ميباشد.
ب ـ با توجه به ابهام مرجع وضع بخشنامهها و آئيننامههاي مندرج در اين
بند ،اگر مرجع غير از هيأت وزيران و يا وزير باشد ،با اصل 131قانون اساسي
مغايرت دارد.
 -3بند(ط) مادة( :)2واگذاري تعيين قيمت غيريارانهاي برق به دولت ،بدون بيان
ضوابط و چهارچوبهاي مشخص مغاير اصل 13قانون اساسي ميباشد .لذا بايد
مانند بند(ج) مادة( )1قانون هدفمند كردن يارانهها ضابطه ارائه گردد.
 -1بند(ظ) مادة(« :)2بهاي عرضه فرآوردههاي نفتي در خليج فارس» نرخ ثابت و
مشخصي نيست؛ زيرا اين نرخ با توجه به نظام محاسبهاي آن ،متفاوت ميگردد،
لذا موجد ابهام ميباشد.
 -3مادة( :)3طبق اصل 134قانون اساسي تعيين و اجراي خطمشي دولت بر عهده
رئيسجمهور با همكاري وزيران است ،لذا مادة( )3مغاير اين اصل ميباشد.
همچنين اگر «تعيين ،اصالح و بازنگري خط مشي هاي اساسي» مستلزم وضع
مقررات دولتي باشد ،حضور عضو غيروزير در اين كارگروه مغاير اصل 131قانون
اساسي ميباشد.
 -1مادة( :)5اين ماده موجد ابهام است .اگر «سياستگذاري» مندرج در اين ماده
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به معناي تعيين سياستهاي كلي باشد ،مغاير بند( )1اصل( )111قانون اساسي
ميباشد .و اگر «سياستگذاري» مندرج در اين ماده به معناي تعيين خط مشي
دولت باشد ،مغاير اصل 134قانون اساسي است؛ زيرا عضو غيروزير در شوراي
عالي انرژي وجود دارد و حال آنكه تعيين و اجراي خطمشي دولت بر عهده
رئيسجمهور با همكاري وزيران است.
 -1تبصرة مادة(:)5

الف ـ تبصرة مذكور يا مستلزم الزام دولت به ارائه اليحه است كه در اينصورت
مغاير اصل 34قانون اساسي ميباشد و يا مستلزم تفويض اختيار قانونگذاري به
دولت است كه در اين صورت مغاير اصل  13قانون اساسي ميباشد .الزم به ذكر
است تركيب اعضاي شوراي مذكور به موجب قانون اصالح مواد ( )2و ( )4قانون
برنامة سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و
تشكيل شوراي عالي انرژي كشور ـ مصوب 1311ـ توسط قانونگذار تعيين شده
است.
ب ـ عبارت «سياستگذاري مشترك طرفهاي عرضه و تقاضاي انرژي» مندرج در
اين تبصره واجد ابهام است .اگر به معناي داشتن حق رأي آنها در شوراي عالي
انرژي است ،در اين صورت مغاير اصل 11قانون اساسي ميباشد.
 -11مادة( :)7مستلزم افزايش هزينه عمومي است و محل تأمين آن معلوم نگشته
است ،لذا مغاير اصل 33قانون اساسي است .همچنين با توجه به صالحيت
رئيسجمهور در زمينة امور اداري مندرج در اصل 121قانون اساسي ،اصالح
تشكيالت داخلي ادارات دولتي در صالحيت رئيسجمهور است ،لذا از اين
جهت نيز مغاير اصل 121است.
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 -11مادة(:)8

الف ـ اين ماده مستلزم افزايش هزينه عمومي است و محل تأمين آن معلوم
نگشته است ،لذا مغاير اصل 33قانون اساسي است.
ب ـ اين ماده دولت را ملزم به ارائه اليحه نموده است كه اين امر مغاير اصل34
قانون اساسي است.
ج ـ قسمت انتهايي اين ماده اگر مستلزم اصالح قانون بودجه باشد ،مغاير اصول
 32و  13قانون اساسي است.
 -12مادة(:)9

الف ـ واژه «پتانسيل» غيرفارسي است لذا مغاير اصل 13قانون اساسي
ميباشد.
ب ـ با توجه به صالحيت هيأت وزيران در تصويب اساسنامه سازمانهاي
دولتي مندرج در ذيل اصل 13قانون اساسي ،تعيين مرجع ديگري غير از
هيأت وزيران (وزارت نيرو) در تصويب اساسنامه ،مغاير ذيل اصل 13قانون
اساسي است.
 -13مادة( :)10واژههاي «پمپاژ» و «تكنولوژي» غيرفارسي است ،لذا مغاير اصل13
قانون اساسي ميباشد.
 -14تبصره مادة( :)11واژة «الكتريكي» غيرفارسي است ،لذا مغاير اصل 13قانون
اساسي ميباشد.
 -13مادة( :)15با توجه به الزام به رعايت حكم تبصره مادة( )3در اين ماده؛ ايرادات
مندرج در بند مربوط به تبصره مادة(( )3مغايرت با اصول  34يا  13قانون
اساسي) در اين ماده نيز حاكم ميباشد.
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 -11مادة( :)17به جاي عبارت «قانون خدمات كشوري» ،عبارت «قانون مديريت
خدمات كشوري» جايگزين شود.
 -13تبصرة مادة( :)18اگرچه مصوبات شورايعالي انرژي كشور به تصويب
رئيسجمهور ميرسد ،ولي با توجه به آنكه صالحيت رئيسجمهور محدود به
موضوعات اصل 121قانون اساسي يعني برنامه و بودجه و اداري و استخدامي
است ،لذا به دليل ماهيت مقرراتگونه مفاد تبصرة( ،)11موضوع بايد به تصويب
مراجع مندرج در اصل 131قانون اساسي برسد.
 -11مادة(« :)21انجام مميزي» و «آموزش كاركنان» مستلزم افزايش هزينه عمومي
است و محل تأمين آن معلوم نگشته است ،لذا مغاير اصل 33قانون اساسي
است.
 -11مادة( :)22به دليل حضور افراد غيروزير در كارگروه موضوع مادة( ،)11مغاير
اصل 131قانون اساسي است.
 -21مادة( :)25تعيين جريمه توسط قوة مجريه ،مغاير اصول  31و  13قانون اساسي
است.
 -21مادة( :)26وضع جريمه بدون تعيين ضابطة مشخص ،مغاير اصل 13قانون
اساسي است.
 -22مادة(:)27

الف ـ واژههاي «الكتريكي» و «توربين» غيرفارسي هستند ،لذا مغاير اصل13
قانون اساسي ميباشد.
ب ـ تكليف وزارت نيرو به خريد ،مستلزم بار مالي براي دولت ميباشد ،لذا مغاير
اصل 33ميباشد.
 -23مادة( :)28به دليل حضور اشخاص غيروزير ،مغاير اصل 131قانون اساسي
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است.
 -24مادة(:)29

الف ـ اين ماده مستلزم افزايش هزينه عمومي است و محل تأمين آن معلوم
نگشته است ،لذا مغاير اصل 33قانون اساسي است.
ب ـ واژة «پمپ» مغاير اصل 13قانون اساسي است.
 -23مادة( :)30واژة «ترافيك» مغاير اصل 13قانون اساسي است.
 -21تبصرة( )1مادة( :)31واژه «ترافيكي» غير فارسي است ،لذا مغاير اصل 13قانون
اساسي ميباشد.
 -23تبصرة( )2مادة( :)31با توجه به ماهيت اجرايي مفاد تبصرة مذكور و كاركردهاي
نظارتي و مقرراتگذاري شوراي اسالمي شهر ،لذا مغاير اصل 111قانون اساسي
است.
 -21مادة( )32و تبصرة آن:

الف ـ واژه «ترافيك» غيرفارسي است ،لذا مغاير اصل 13قانون اساسي
ميباشد.
ب ـ اعطاي صالحيت به سازمان نظام مهندسي ساختمان در وضع آييننامه
مغاير اصول  11و  131قانون اساسي است.
 -21مادة( :)38مستلزم افزايش هزينه عمومي است و محل تأمين آن معلوم نگشته
است ،لذا مغاير اصل 33قانون اساسي است.
 -31بند(الف) مادة( :)42واژه «كانال» غير فارسي است ،لذا مغاير اصل 13قانون
اساسي ميباشد.
 -31مادة( :)43واژه «الكترونيكي» غيرفارسي است ،لذا مغاير اصل 13قانون اساسي
ميباشد.
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 -32مادة(:)44

الف ـ عبارت «عقد قرارداد» به عبارت «انعقاد قرارداد» تبديل شود.
ب ـ اين ماده مستلزم افزايش هزينه عمومي است و محل تأمين آن مشخص
نشده است ،لذا مغاير اصل 33قانون اساسي است.
 -33مادة( :)46واژة «توربين» مغاير اصل 13قانون اساسي است.
 -34مادة( :)47واژههاي «كنتور» و «كنترل» غيرفارسي است ،لذا مغاير اصل13
قانون اساسي ميباشد.
 -33مادة( :)50استفاده از عنوان شركت ملي گاز همان ايراد مطروحه در قوانين
بودجه ساليانه را دارا ميباشد.
 -31بند(ب) مادة( :)52واژة «ضوابط» اگر چيزي غير از آييننامه باشد ،مغاير اصل13
قانون اساسي است.
 -33مادة( :)59واژههاي «فاينانس» و «تكنولوژي» ،مغاير اصل 13قانون اساسي
است.
 -31مادة(:)61
الف ـ واژههاي «بيوگاز» و «بيومس» غير فارسي هستند ،لذا مغاير اصل 13قانون
اساسي ميباشند.
ب ـ بايد عبارت «عقد قرارداد» به عبارت «انعقاد قرارداد» تبديل شود.
 -31مادة( :)62واژههاي «فتو ولتائيك» و «توربين» غير فارسي هستند ،لذا مغاير
اصل 13قانون اساسي ميباشند.
***********************
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7ـ اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

با توجه به اهميت سرمايهگذاري در بهكارگيري منابع و امكانات بالقوة اقتصادي و
نظر به ضرورت تشويق و حمايت از سرمايهگذاري اتباع دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام و بهمنظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي
سرمايهگذاريهاي يادشده در جهت ارتقا و تحكيم همكاريهاي اقتصادي و تأمين منافع
هر دو دولت ،اليحة مذكور ارائه شده است.
ـ سابقة اليحه

هيأت وزيران طي تصويبنامة شمارة /33123ت 23411ه مورخ  1311/1/4به
وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد نسبت به امضاي موقت موافقتنامة مذكور اقدام
نمايد .پس از امضاي موافقتنامة مذكور توسط مقامات دو كشور ،هيأت وزيران اليحة
مذكور را در جلسة مورخ  1311/12/1تصويب و به مجلس ارسال كرد.
ـ قوانين و مقررات مرتبط

الف ـ قانون تشويق حمايت از سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب 1311ـ
ب ـ مادة( )24قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ـ مصوب 1313ـ
ـ اظهارنظر كارشناسي

مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
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