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تعاليباسمه  

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

 شو .نفر از نماعندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدعم می ۴2احتراماً طرح ذعل که عه امضای 
 

 مقدمه )دالیل توجيهي(: 
ها( توساه عیانگر آن است که توساه فناوری ) ر همه عرصهه و  رحالعافتتجرعه کشورهای توساه

پوعا و کارآمد است.  ر حقیقت،  عرنظام ملی نوآوریمستلزم وجو  سازوکارهای فیزعکی و سیستمی مبتنی 

  ر همه کشورهاعی که عملکر  نظام ملی نوآوری آنها خوب و کارآمد عو ه است، تناسب الزم میان

عرقرار عو ه است، اما مطالاات  سازی فناوریفراعندهای تجاریو  عه تولید  انش فنی فراعندهای منتهی

های انریی، آب و میدانی عیانگر کارکر  مطلوب نظام ملی نوآوری  ر اعران نبو ه و توساه فناوری

  زعست مستلزم عازنگری نظام ملی نوآوری و عهبو  کارکر های آن است.محیط

های مذکور صورت گرفته است، زعا ی عرای توساه فناوری  ر صناع  حوزه  ر  و  هۀ گذشته تالش

  های ارزش( عکسان و متوازن نبو ه است.اما میزان توفیق  ر توساه فناوری ) ر فراعندهای گوناگون زنجیره

نیازمند   هد که کاهش شکاف موجو   ر زمینۀ فناوریمطالاه تجارب کشورهای مختلف نشان می

های  عک عازعگران  خیل  ر توساۀ فناوری  ر عخش خصوصی و  ولتی عو ه و اعجا  پلتفرمنز همکاری

های علم و خوشه»، «کرعدورهای فناوری»، «مناطق وعژه فناوری)»تبا ل فناوری تحت عناوعن مختلف 

عر اری هرهو...( عک گام مؤثر  ر اعن راستا است. امکان ع« سازیهای توساه رواعط و شبکهپلتفرم»، «فناوری

متخصص و های ای و همچنین  سترسی عه نیرویعهینه از امکانات مشترک زعرعناعی، تحقیقاتی و توساه

  تواند  ر روند توساۀ فناوری مؤثر عاشد.های  ولتی میای  ر کنار حماعتمشاوره خدمات

وعژه علم و ها و مراکز رشد فناوری، مناطق های شکل گرفته  ر کشور اهم از پارکزعرساخت

های سازی فناوریفناوری و... عاعد تحت نظام و مدعرعتی واحد و عه شکلی هدفمند  ر مسیر تأمین و تجاری

 گراعی )عمالً( وجو  ندار .زعست قدم عر ارند ولی  ر حال حاضر چنین هماهنگی و همانریی، آب و محیط

ها فاالیت  ارند. تولید تجهیزات اعن حوزههای زعا ی  ر زمینه ساخت و  ر کشور ما شرکت از سوی  عگر،

 ر کشور وجو  ندار ؛ اما عر « های سازنده کاال و تجهیزاتعنگاه»آمار رسمی و  قیقی از تادا  و ماهیت 

هزار  ۱۵۰ها عالغ عر اعن حوزه فاّال هستند. اعن عنگاههزار شرکت  ر  ۶اساس آمار تخمینی موجو ، حدو  

طور اند )عهکار گرفتهصورت غیرمستقیم عههزار نفر را عه ۳۰۰م و عیش از صورت مستقینفر شاغل را عه

وکار اعن سازندگان و فرآعندهای تولید، کسب نفر  ر هر عنگاه(؛ همچنین، از نظر تنوع محصوالت 2۵متوسط 

د شد از ای است که فاالیت هر عک، منجر عه فاالیت حداقل سه تا چهار واحد تولیدی  عگر نیز خواهگونهعه
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های وسیای از صناع  کوچک و متوسط و جمایت شاغل کشور را عه وکار اعشان، عخشاعن رو، رونق کسب

  ار .تحرک وامی

ها  ر مسیر کار تادا  زعا ی از اعن شرکتوهای اخیر عاعث شده تا کسبشراعط رکو   ر سال

های عمدتاً خذ سفارش از شرکتأمبتنی عر محور )نامطلوعی قرار گیر ، زعرا تولیدات اعن سازندگان سفارش

وکارها شده و آنها را عا گذاری، منجر عه توقف کسب ولتی( عو ه و روند عسیار آرام و تأخیری سرماعه

 مشکالت فراوانی مواجه کر ه است.

های مختلف عاعث شده تا اطالعی از ماهیت و توان طیف وسیای از فااالن فناوری  ر حوزهعی

مند ید اغلب محصوالت مهم و راهبر ی  ر  اخل کشور از رشد مناسب و علوغ کافی عهرهساخت و تول

از کل وار ات  (%۱7)  رصد هفدهمیلیار   الر وار ات )ماا ل  ۸نشوند. همین امر عاعث شده تا ساالنه 

 ر .عر اری مطلوعی صورت نگیآالت و تجهیزات اختصاص عاعد و از چنین عازاری عهرهکشور( عه ماشین

ای از رشد اکنون عه  رجههای سازندگان قطاات و تجهیزات همها و توانمندیعه هر حال، قاعلیت

های پیمانکاری وعا توانند  ر قالب شبکهای، میاست که  ر صورت حماعت  ولت و نها های توساه رسیده

تجهیزات فرآعندی  عنیان(  ر سطحی کالن عه ساخت و تولید قطاات وهای تخصصی )و  انشکنسرسیوم

زعست اقدام نماعند. صناع  حوزه انریی، آب و انریی، آب و محیط های حوزهها و پرویهمور  نیاز طرح

هستند؛ هر چند اعن نیاز  ر « فناورمحور»و « عنیان انش»زعست کشور نیازمند نگرش و روعکر ی محیط

 قق آن فراهم نشده است.گذشته احصاء شده، اما تاکنون اعزار و عستر مناسبی عرای تح

وعژه نفت و گاز( و مبتنی عر ا اره کشور عدون  رآمدهای ناشی از مناع  و ذخاعر مادنی )عه

ای هستیم که اکنون،  ر  وره، هدف غاعی  ولت است. همعالغ و قوی رآمدهای مالیاتی عخش خصوصی 

ه سمت تقوعت عخش خصوصی سازی صناع   ولتی عبور کر ه و عمحور و خصوصیعاعد از توساه رانت

های  ولتی حرکت کنیم؛ از اعن رو، المللی و حذف تدرعجی رانتمستقل عرای رقاعت عا رقبای عین

عنوان مثال ای صورت پذعر . عه ولت عاعد  ر عسترهای هوشمندانه و کنترل شده های وعژهحماعت

عاعد عه شکلی هدفمند و عا  های مالیاتی  ر عخش پتروشیمیهای سوخت و خوراک و ماافیتتخفیف

 ست  ستی ارزشمندتر اعمال شوند؛ چراکه میزان سو آوری  ر عخش پاعینروعکر  توساه صناع  پاعین

های اعن صنات  اشته و از سوی  عگر هزعنه سرانه  ار و فاصله زعا ی عا  عگر عخشپتروشیمی تفاوت مانی

طرح ذعل تقدعم  عناعراعن زاعی عاالتری هم  ار .اشتغال  ست نیز کمتر عو ه و پتانسیلاعجا  شغل  ر پاعین

  شو :می
  

  -اصغر سليمي  -حسين جاللي  -بابائي حميدرضا حاجي -الدیني تاجسيدمحمدرضا مير

 -ابوالفضل ابوترابي  -جالل محمودزاده  -سيدموسي موسوي  -سيدناصر حسيني پور گچساران 

 -حسين حاتمي  -محمدحسن آصفري  -المحسين کرمي غ -مجيد نصيرائي  -اسماعيل حسين زهي 
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 - زاده یخفروزاناحمد محرم -جعفر قادري  -زندیان عليرضا  -احمدحسين فالحي همدان  -قاسم ساعدي 

 -اهلل حضرت پورطالتپه روح –احسان ارکاني  -وب رضازاده یعق -عباس گلرو  -آبادي نجمبهروز محبي

 -محمد باقري بناب  -بهزاد رحيمي  -سيدمصطفي آقاميرسليم  -دليگاني حسينعلي حاجي -علي اکبربسطامي 

 -پورفرد اميرحسين بانکي -مهدي عسگري  -ي موسي احمد -محمدمهدي فروردین  -فداحسين مالکي 

 -سيدعلي یزدي خواه  -سيدالبرز حسيني  -انور حبيب زاده بوکاني  -فرهاد بشيري  -عليرضا عباسي 

 مهدي اسماعيلي  -عباس جهانگيرزاده  -الياس نادران  -ي محمدرضا رضائي کوچ
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  عنوان طرح:

 های حوزه انرژی، آب و محيط زیستفناوری تأسيس شبکه ملی توسعه

 
 اصطالحات عکار رفته  ر اعن قانون  ارای ماانی مشروح ذعل است: -1ماده 

های حوزه انریی، آب و ناوریعبارت است از شبکه ملی توساه ف: شبکه ملي توسعه فناوري -الف

های انریی، اندرکاران فناوری  ر حوزهمحیط زعست. اعن شبکه مجازی عو ه و متشکل از عازعگران و  ست

آب و محیط زعست است. اعن شبکه ماهیتی غیر ولتی و غیرانتفاعی  اشته و  ارای شخصیت حقوقی مستقل 

 است.

نی عرضه و تقاضای فناوری  ر حوزه فاالیت شبکه ملی رساهمعهعستر  پلتفرم مبادالت فناوري: -ب

منظور تحقق اهداف و انجام وظاعف مقرّر  ر اعن قانون های انریی، آب و محیط زعست که عهتوساه فناوری

 شو .اعجا  می

: عه صناع  تولیدکننده کلیه کاالها، تجهیزات و هانعت ساخت کاال، تجهيزات و سيستمص -ج

عنوان موا  کننده نهاعی عرضه نمو ه عا عهشو  که محصوالتشان را مستقیماً عه مصرفمی هاعی گفتهسامانه

مور  استفا ه قرار « صناع  متقاضی»ساخته و واسط  ر تولید محصوالت نهاعی  ر اولیه، محصوالت نیمه

  گیرند.می

عگر  ر تاامل عو ه ای از اجزای مختلف )شامل کاال و تجهیزات( است که عا عکدمجموعهسامانه:  -د

  هند.را تشکیل می« کل»و عک 

کننده و شو . مصرفصناتی اطالق میتولیدکننده کاال و تجهیزات: عه شرکتهایصنایع توليدي -هـ

 عاشند.می« صناع  متقاضی»ها، مشتری محصوالت اعن شرکت

پاالعش پتروشیمی،  صناع  پیشران و  ارای اولوعت کشور نظیر صناع  نفت، گاز، :صنایع متقاضي -و

ونقل )خو رو، رعلی، هواعی و  رعاعی(، صنات نیرو، صناع  مادنی، صنات لوازم خانگی و صناع  حمل

 ها هستند.کننده کاال، تجهیزات و سیستم عگر صناع  عزرگی که متقاضی و مصرف

رح عو ه اعن ط« صناع  هدف»زعست  ر حقیقت های ارزش حوزه انریی، آب و محیطزنجیره -2ماده 

 شوند، از قبیل:اقتصا ی حوزه مذکور است که منجر عه خلق ارزش می -های تولیدیو شامل همه فاالیت

  های تجدعدپذعر )نظیر انریی خورشیدی، عا ی، زعست تو ه(های ارزش عر پاعه انرییزنجیره -۱

و پتروشیمی،  های تجدعدناپذعر )نظیر نفت، گاز، پاالعشهای ارزش عر پاعه انرییزنجیره -2

  نیروگاههای حرارتی(

گیری از محیط زعست و مدعرعت پسماند )پیشهای حفاظت های ارزش عر پاعه فناوریزنجیره -۳

  ها، کاهش تولید ضاعاات، عازعافت، عازچرخانی، استفا ه مجد  و انهدام و استحصال انریی(تولید آالعنده
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ز اعی آب و همچنین عازچرخانی و تصفیه ، نمکهای ارزش عر پاعه گندز اعی، تصفیهزنجیره -۴

  پساب

های صناع  حوزه انریی )از نظر تنوع فراعندی(  ر چهار  سته زعر قاعل تفکیک فناوری -۳ماده 

 هستند:

  های طراحی مفهومی و طراحی پاعهفناوری -۱

  های ساخت تجهیزاتفناوری -2

  های نصب و احداث تأسیساتفناوری -۳

  عر اری از واحدها و کارخانجات صناتیای عهرههفناوری -۴

  اهداف کالن و اصلی اعن قانون عبارتند از: -4ماده 

  های صناتی  ر جهان؛قرار  ا ن نام اعران  ر فهرست  ه تولیدکننده عرتر کاال، تجهیزات و سیستم -۱

ها و  ر طراحیعنوان صنات کلیدی و ما ر، ها عهصنات ساخت کاال، تجهیزات و سیستم -تبصره

اران و نها های گذ ستی پتروشیمی( مور  توجه سیاستها )عا اولوعت توساه صناع  پاعینرعزیعرنامه

 گیر .ای قرار میتوساه

 نجیره ارزش صناع  هدف و رف  نقاطهای مفقو ه زاستقالل علمی و فناوری از راه تکمیل حلقه -2

  گلوگاهی

  روپاالعشگاهها  ر مناطق  ارای ظرفیت )پتانسیل(؛منظور توساه پتجذب سرماعه عه -۳

  سازی  انش فنی فرآعندی )العسنس( محصوالت پتروشیمیاعی؛عومی -۴

 اهداف فرعی اعن قانون عبارتند از: -۵ماده 

انریی، آب  های خارجی  ر صناع  حوزهآوری و رف  فشارهای ناشی از فقدان سرماعهارتقاء تاب -۱

  ز طرعق اصالحات ساختاری،زعست کشور او محیط

   ر صناع  مذکور،ها سیستمهای مهندسی ساخت و تولید قطاات، تجهیزات و تقوعت زعرساخت -2

  ای،های  ولتی و نها های توساهعخشی سازمانعازتارعف و تقوعت رواعط عخشی و عین -۳

  هموارسازی مسیر جذب مناع  مالی، -۴

  قبای خارجی،پذعری  ر عراعر رافزاعش رقاعت -۵

  های آب و انریی.المللی  ر حوزههای تأمین عینهای اعرانی عه زنجیرهاتصال شرکت -۶

لیت مدعرعت اجرائی اعن قانون عرعهده مااونت علمی و فناوری رعاست جمهوری ؤومس -6ماده 

های اعالغی مقام ای عکپارچه و منسجم راهبری طرح را ذعل سیاستگونهعنوان نها  فراعخشی( است تا عه)عه

 عمل آور .ماظم رهبری عه
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های کالن حوزه انریی و اسنا  عاال ستی توساه کشور، توساه عا عناعت عه سیاست -۷ماده  

  گیرند:قرار می« شبکه ملی توساه فناوری»های ارزش صناع  زعر  ر اولوعت کاری زنجیره

  هاصناع  ساخت کاال، تجهیزات و سیستم -۱

  زعستی انریی و محیطسازعهینه -2

   ستی پتروشیمیصناع  پاعین -۳

  صناع  عاال ستی نفت و گاز -۴

  صناع  پتروپاالعشی -۵

  های تجدعدپذعرصناع  انریی -۶

  سازی آبصناع  استحصال، انتقال و شیرعن -7

 مااونت علمی و فناوری رعاست جمهوری موظف است: -۸ماده

های انریی، آب و محیط های ارزش حوزهفقو ه  ر زنجیرههای منقاط گلوگاهی و حلقه  -الف

عنیان را توساه  ا ه و های  انشهای مور  نیاز  ر قالب حماعت از شرکتزعست را شناساعی و فناوری

 سازی نماعد.تجاری

آفرعن را عر اساس توجیه اقتصا ی عمق مطلوب جهت ساخت  اخل کاالهای راهبر ی و ارزش -ب

  رعزی کند. های ارزش مذکور عرنامهسازی زنجیرهحظات راهبر ی، تایین و عرای عومیو عا رعاعت مال

المللی از پذعری عینهای هدف را  ر جهت کاهش ارزعری و افزاعش رقاعتهای حوزهزنجیره -ج

  وری ارتقاء  هد.طرعق توساه مقیاس و عهبو  زنجیره ارزش عهره

های ذعل عه عنگاههای و فناوری رعاست جمهوری، مشوقتأعید مااونت علمی  ر صورت  -9ماده 

 شو :اعطاء می« شبکه ملی توساه فناوری»فاال  ر 

  اختصاص ر عف عو جه عملیاتی ساالنه -۱

( از عوارض حاصل از وار ات تجهیزات، %۱۰تشکیل صندوق حماعتی و تخصیص  ه  رصد ) -2

   موا  و خدمات صناع  هدف 

  عنیانق قانون  انشماافیت مالیاتی مطاع -۳

  های صا راتیمشوق -۴

ترک تشرعفات قانون مناقصات مطاعق قانون تولید عار اول عرای محصوالت تولید شده توسط  -۵

  عنیان عاشند.که  انش« شبکه ملی توساه فناوری»اعضای 

هبر ی عهره عا  وره تنفس علندمدت عرای تولیدکنندگان محصوالت رااعطای تسهیالت عانکی کم -۶

 «.شبکه ملی توساه فناوری»توسط اعضای 
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« شبکه ملی توساه فناوری»اعطای امتیازات وعژه  ر ازاء تولید محصوالت راهبر ی توسط اعضای  -7

راعگان، خدمات  های گمرکی و عازرگانی، آموزشای، تخفیفهای مالیاتی، تسهیالت عیمهاز قبیل ماافیت

  استاندار سازی محصوالت.

ل ؤوهاعی که  ر خصوص هر عک از صناع  هدف طرح مسها، نها ها و وزارتخانهسازمان -10ماده  

 عو ه و موظف عه همکاری و تاامالت الزم عا مااونت علمی و فناوری رعاست جمهوری هستند عبارتند از:

های تجدعدپذعر )نظیر انریی های ارزش عر پاعه انریی ر خصوص زنجیره« وزارت نیرو» -۱

  ، عا ی، زعست تو ه(خورشیدی

های تجدعدناپذعر های ارزش عر پاعه انریی ر خصوص زنجیره« وزارت نیرو»و « وزارت نفت» -2

 )نظیر نفت، گاز، پاالعش و پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی(

ز اعی آب و های ارزش عر پاعه گندز اعی، تصفیه، نمک ر خصوص زنجیره« وزارت نیرو» -۳

  و تصفیه پسابهمچنین عازچرخانی 

های ارزش عر پاعه  ر خصوص زنجیره« وزارت نیرو»و « سازمان حفاظت محیط زعست» -۴

گیری از تولید، کاهش تولید، استفا ه مجد ، محیط زعست و مدعرعت پسماند )پیشهای حفاظت فناوری

  عازعافت، تولید انریی و انهدام(

پلتفرم مبا الت فناوری حوزه »مند  ر قالب ری نظامحقق اهداف اعن قانون، نیاز عه ساختات  -11ماده 

شکل « راهبر طرح» حوزه انریی توسط  ار ؛ چنین عستری  ر قالب اعجا  سامانه جام  فناوری« آب و انریی

 گیر .می

شناسی از شناسی وضایت موجو  و ارائه گزارش جام  آسیبنقشه راه توساه عر پاعه آسیب -12ماده 

های شناخته شده جهانی عا روعکر  عومی و مشارکت لگوی توساه مبتنی عر الگوعک سو، و طراحی ا

تدوعن شده و  ر قالب سند جام  توساه فناوری حوزه انریی مبنای « راهبر طرح»نفاان مختلف و توسط ذی

  گیر .کار قرار می

های راهربر ی(، های تولیدی کشور )عا اولوعت حوزهعه منظور تهیه نقشه جرام  توانمندی -1۳ماده 

های راهبر ی کشور از سوی شناساعی صناع  کلیدی کشور از عک سو و شناساعی کاال، تجهیزات و سیستم

عنوان  و گام اصلی و ضروری عرای تهیه اطلس عرضه و تقاضا  ر صناع  راهبر ی کشور عاعد  عگر، عه

 یر .ای قرار گعمل آعد و عه شکلی مستمر تحت پاعش و ارزعاعی  ورهعه

مفهومی الگوی طراحی  مبتنی عر مدل« تولید»و « فناوری»، «عازار»عسترسازی عرای توساه  -14ماده 

  های زمانی عک ساله است.های عملیاتی  ر عازه( مستلزم ارائه عرنامه۱۸شده )وفق ما ه 

  االجراء است:رعاعت موار  زعر ضروری و الزم -1۵ماده 

  لیاتی  ر عازه زمانی ماینهای عمسازی عرنامهپیا ه -۱
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های عملیاتی و  ر صورت لزوم، عازنگری راهبر ها و پاعش، ارزعاعی و تحلیل مستمر عرنامه -2

  هاسیاست

و « فناوری»، «عازار»گانه ای عاعد  ر محورهای سههای  ورهگزارش انجام پاعش و ارزعاعی -16ماده 

 ت عناوعن زعر صورت گیر : ر مقاط  زمانی عک، سه و پنج ساله تح« تولید»

  های توساه عررازارهای راهبر ی کشور و مارفی سیاستتحلیل عرررازار کاال، تجهیزات و سیستم -۱

  های توساه فناوریهای راهبر ی کشور و مارفی سیاستتحلیل فناوری کاال، تجهیزات و سیستم -2

  های جهش ترولریدو مارفی سیاست های راهبر ی کشورتحلیل ترولرید کاال، تجهیزات و سیستم -۳

 مناع  تأمین مالی عه شرح زعر است: -1۷ماده 

های توساه )نظیر زمین، تأسیسات زعرعناعی، شبکه های مطالاات اولیه و اعجا  زعرساختهزعنه -۱

های ای عازعگران  ولتی )عا رعاعت حق تقدم طرح نسبت عه ساعر طرحملی( توسط  ولت و از مناع  عو جه

  ( تأمین خواهد شد.اری اعشانج

ای و از طرعق مناع  ها و نها های توساهوکارها توسط سازمانهزعنه الزم عه منظور توساه کسب -2

  ای اعن نها ها تأمین خواهد شد.عو جه

های تولیدی توسط عخش خصوصی و عا اعمال مشوق و اعجا  گذاری طرحهای سرماعههزعنه -۳

  فاال اعشان تأمین خواهد شد. منظور حضورجذاعیت عه

آب و محیط زعست   های حوزه انریی،فناوری ای اعجا  شبکه ملی توساههعار مالی و هزعنه -تبصره

  .شو مین میأاز مناع  مالی مااونت علمی و فناوری رعاست جمهوری ت

 مجرعان اعن قانون عبارتند از: -1۸ماده 

 ای:های توساهسازمان -الف

  عنیان.عنوان نها  فراعخشی توساه اقتصا   انشلمی و فناوری رعاست جمهوری؛ عهمااونت ع -۱

  عنوان نها  پشتیبان صناع  کوچک و متوسط.های صناتی اعران؛ عهسازمان صناع  کوچک و شهرک -2

   هنده عازارهای جهانی کاال و خدمات.عنوان نها  توساهسازمان توساه تجارت اعران؛ عه -۳

عنوان نها  مدعرعت عکپارچه گسترش و ان گسترش و نوسازی صناع  اعران )اعدرو(؛ عهسازم -۴

  نوسازی صناع .

 هنده، عنوان نها  توساهسازمان توساه و نوسازی ماا ن و صناع  مادنی اعران )اعمیدرو(؛ عه -۵

  گر عخش ماا ن و صناع  مادنی.کننده و تسهیلکننده، عکپارچهتوانمندساز و تقوعت

 ها:وزارتخانه -ب

  گذار حوزه نفت و گاز.عنوان نها  سیاستعهوزارت نفت؛  -۱

  گذار حوزه نیرو.عنوان نها  سیاستعهوزارت نیرو؛  -2
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  گر و پشتیبان حوزه صنات.عنوان نها  تنظیمعهوزارت صنات، مادن و تجارت؛  -۳

  انش فنیشرکتهای خصوصی عرخور ار از توان مالی،  انش مدعرعتی و  -ج

 المللی(نها های ارزعاعی انطباق )ملی و عین -د

 عانکها و مؤسسات تأمین مالی -هـ

نامه اجرائی اعن قانون توسط مااونت علمی و فناوری رعاست جمهوری،  ر قالب سه آعین -19ماده 

یأت وزعران تهیه و عه تصوعب ه ماهوری ظرف مدت سهسازی و افزاعش عهرهاقدام ملی توساه فناوری، عومی

  رسد.می

  

  

 

 

www.dotic.ir

https://dotic.ir


۱۱ 

 

 
 

 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قرانون تردوعن و تنقری  ۴نامه  اخلی مجلس شورای اسالمی و مرا ه )احتراماً،  ر اجرای قانون آعین

 تأسيس شبکه ملي توسـعه طرحنظر مااونت قوانین  ر مور   2۵/۳/۱۳۸9قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شو می تقدعم زه انرژي، آب و محيط زیستهاي حوفناوري

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کرل نظر اعن ا اره 2۵/۳/۱۳۸9تدوعن و تنقی  قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ما ه )۴( و )2احتراماً  ر اجرای عندهای )

 شو :شرح زعر تقدعم میعه

 قبال تقدعم نگر عده است ██ ۱۳۰ ه ما سابقه تقدیم: -۱

  ر            تارعخ  ر و تقدعم        مورخ        شماره علنی جلسه  ر قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :عاقانون اساسی( ر  شده و اعنک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( نفر از نماعندگان )مشروط عه تصوعب ۵۰عا تقاضای کتبی  ☐ عا تغییر اساسی ☐

 عدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نماعندگان ۵۰عا تقاضای کتبی کمتر از  ☐ عا انقضاء شش ماه ☐
    

 می عاشد ☐ می عاشد ☐   مجد اً قاعل پیشنها  عه مجلس

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 ه است.رعاعت شد ☐ 

 رعاعت شده است)عا نظر کارشناسی( ☐  ر طرح تقدعمی آعین نگارش قانونی و وعراعش ا عی

 رعاعت نشده است،  العل مغاعرت عه ضمیمه تقدعم می شو . ██ 

 

 نامه داخلی مجلس )شکلی(از نظر آیين -۳

       -1۳1ماده  -الف

   ندار  ☐  ار  ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندار  ☐  ار  ██ موضوع و عنوان مشخص   - وم

   ندار  ☐  ار  ██  العل لزوم تهیه و پیشنها   ر مقدمه -سوم

موا ی متناسب عا اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندار  ☐  ار  ██
 

  

       

       -1۳۸ماده  -ب 

     

است و پیشنها  آن عه  عک موضوع ██ طرح تقدعمی  ارای

 عنوان

 موا  متاد  ██

 ما ه واحده ☐ موضوععیش از عک  ☐

       

     نمی عاشد. ██ مواجه عا اعرا 

 می عاشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندار . ██ طور کلی مغاعرت  طرح تقدعمی عا قانون اساسی عه

  ار .اصول مغاعر عه ضمیمه تقدعم می شو . ☐ 

های كلی نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقدعمی عا سیاست های کلی نظام و سند چشم 

 ندار . ██  انداز مغاعرت

  ار .اصول مغاعر عه ضمیمه تقدعم می شو . ☐ 

   ه؛سوم: از نظر قانون برنام

 ندار . ██ طرح تقدعمی عا قانون عرنامه مغاعرت    

  ار . لیل مغاعرت عه ضمیمه تقدعم می شو . ☐ 

نامه داخلی مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعاعت اصل هفتا  و پنجم قانون  -۱۴۰ما ه  -الف

      اساسی
 شده است. ██

 شو . نشده است. لیل مغاعرت عه ضمیمه تقدعم می ☐ 

 بموجب اصالح عا تغییر عرنامه مصو -۱۸۱ما ه  -ب
 نمی شو  ██

 می شو  ☐ 

 ندار . ██ رای نماعندگان ۳/2 عه  نیاز و

  ار . ☐ 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغاعرت۱۵۶(اصل)۵عند ) طرح تقدعمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم عا -۵
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 . ندار 

 . ار  

www.dotic.ir

https://dotic.ir


۱۴ 

 

كل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:

 

ولی  طرح شیوه تأمین مناع  مالی را عیان میکند ۱7قانون اساسی: ما ه  7۵ ر راعطه عا طرح/العحه تقدعمی از نظر اصل 

های مطالاات اولیه و اعجا  میگوعد: هزعنه ۱هیچکدام از موار  حقیقتاً عار مالی طرح را تأمین نمیکند. مثالً  ر عند 

ای عازعگران  ولتی تأمین خواهد شد. عا  ر تبصره میگوعد: عار مالی و های توساه توسط  ولت و از مناع  عو جهزعرساخت

فناوری های حوزه انریی، آب و محیط زعست از مناع  مالی مااونت علمی و فناوری  های اعجا  شبکه ملی توساههزعنه

 رعاست جمهوری تامین می شو . 

 اعن شیوه عیان عرای تأمین عار مالی طرح کفاعت نمیکند. 

 ر راعطه عا طرح / العحه تقدعمی عا سند چشم انداز: اعن طرح  ر موار  زعا ی عا سیاستهای کلی نظام قانونگذاری 

 مغاعرت  ار .  9مخصوصاً عند 

ر طرح مذکور، شکل و ساختار قانونی ندار ،  ر اکثر موا  حکم و وظیفه ای عیان نمیشو  و صرفاً مسائلی را عه صورت  ۱

 ت. انشا ذکر کر ه اس

 عه عیان اهداف طرح پر اخته است.  ۵و  ۴ر  ر متن قانون نیازی عه ذکر اهداف نمیباشد  رحالیکه موا   2

 مرعوط عه مجرعان قانون عاعد جزء موا  اعتداعی طرح آور ه شو .  ۱۸مرعوط عه مدعرعت اجراعی و ما ه  ۶ر ما ه  ۳

 عی:  ر راعطه عا طرح تقدعمی آعین نگارش قانونی و وعراعش ا 

( ۱۵( مغاعر اصل)۱ ر عند )ب(ما ه )« پلتفرم»استفا ه از لغت عیگانه -2اعهام  ار .« مجازی»( عبارت ۱ما ه )« الف» ر عند  -۱

عه عنوان ماا ل فارسی جاعگزعن آن شو  و لغت مزعور  ر « سامانه/ عستر»شو  کلمه قانون اساسی است. پیشنها  می

( قانون اساسی است. ۱۵( مغاعر اصل)۱ ر عند )ج(ما ه )« سیستم» ه از لغت عیگانه استفا -۳کمانک)پرانتز(  رج گر  . 

 ر -.۴عه عنوان ماا ل فارسی جاعگزعن آن شو  و لغت مزعور  ر کمانک)پرانتز(  رج گر  . « سامانه»شو  کلمه پیشنها  می

ش متون قانونی فلسفه، ضرورت و ، از اهداف اصلی و فرعی طرح سخن گفته حال آن که مطاعق اصول نگار۵و  ۴ما ه 

طرح  ۵و  ۴شو  ما ه شو  و  رج آن  ر متن مناسب نیست. عناعراعن پیشنها  میهدف از تقدعم طرح عاعد  ر مقدمه عیان 

های عمومی و تقلیل افزاعش هزعنه»( طرح تقدعمی موجب 9( و ما ه )۱7ما ه ) -۵تقدعمی عه مقدمه توجیهی منتقل شو .

ممنوعیت عرقراری هرگونه عاتوجه عه -۶عاشد. ( قانون اساسی می7۵گر   لذا مغاعر اصل هفتا  و پنجم)می « رآمدهای  ولت

( قانون عرنامه پنجساله ششم توساه اقتصا ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ۶ما ه)« الف»ماافیت مالیاتی  ر عند

سوم مغاعر قانون عرنامه می عاشد و عرای تصوعب نیاز عه  و( طرح 9( ما ه )7( و )۳، عندهای )۱۴/۱2/۱۳9۵اعران مصوب 

قانون حماعت از شرکت ها و مؤسسات  انش »( چنانچه مقصو  طراح محترم 9( ما ه )۳ ر عند )-7رأی نماعندگان  ار .

 شو . « قانون  انش عنیان»می عاشد عاعد جاعگزعن عبارت ۵/۸/۱۳۸9مصوب « عنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظرر اعرن  2۵/۳/۱۳۸9( قانون تدوعن و تنقری  قروانین و مقرررات کشرور مصروب ۴(  ما ه )۳( و )۱احتراماً  ر اجرای عندهای )

 شو :کل عه شرح زعر تقدعم میا اره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 وجو  ندار  ☐ عمی قوانین متاارض ر خصوص طرح تقد -الف  

 وجو   ار  که عه شرح ضمیمه تقدعم می شو . ██ 

 وجو  ندار  ██  ر خصوص طرح تقدعمی قوانین مرتبط -ب  

 وجو   ار  که عه شرح ضمیمه تقدعم می شو . ☐ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های عه عمل آمده قانونگذاری  ر اعن عا عناعت عه عررسی

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 كلنظر اداره -الف
است عه علل اهداف و مناف  ارائه و تصوعب طرح اشاره شو .  ر مقدمه توجیهی اعن طرح صرفاً عه  ر مقدمه توجیهی الزم -۱ -۱

صورت مور ی و عدون پیوستگی عرخی از خالءها و اعرا ات ذکر شده اما  ر نهاعت جم  عندی و نتیجه گیری عه عمل نیامده 

 است.

  قالب و تادا  موا  طرح ذکر نشده و نیازمند اصالح  ر صفحه اصلی مشخصات طرح  ر سامانه اطالعات صحی   ر مور -2

 است.

حجم و ترتیب مطالب طرح از تناسب عکنواختی عرخور ار نیست. عناعراعن الزم است نسبت عه تبوعب مجد  عا عازنگری آن -۳

 اقدام شو .

 اصالح شو . "قانون  "عه  "طرح"کلمه  ۱۸و ۱7 ۱2 7 2 ر ما ه -۴

 زائد است و عاعد حذف شو . "قیقت  ر ح "عبارت  7 ر ما ه -۵

 خارج از پرانتز قید شو . "از نظر تنوع فراعندی "عبارت ۸ ر ما ه -۶

 مبهم عو ه و نیازمند تارعف است. "رف  نقاط گلوگاهی "عبارت  9 ر ما ه -7

ی اصطالحات تارعف تناسبی عا موا  ذعل آن ندار  و  ر موا  مذکور صرفاً عرخ "گام های اصلی طرح "فصل سوم عا عنوان-۸

 شده است.

طرح فاقد اتقان و تنجیز است. قانون عاعد  ر عر ارنده حکم امر و نهی ماطوف عه رفتار  ۱۸و ۱۳ ۱2 ۱۱ا عیات تقنینی موا  -9

نون سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی عر رعاعت اصول قا 9عاشد اما مفا  اعن موا  حکمی  ر عر ندار  و از اعن منظر مغاعر عند 

 نوعسی است.

 خارج از پرانتز قید شو . "عه عنوان نها  فراعخشی "عبارت ۱2 ر ما ه -۱۰

 خالف اصول نگارش متون قانونی است. 2۴و ۱۸ ۱۶ ۱۵استفا ه از افاال آعنده  ر طرح از جمله موا  -۱۱

عه عنوان تبصره  ۱۵ی که ذعل ما ه تبصره علی االصول مبین استثنائات از حکم اصلی ما ه است  رحالیکه  ر اعن طرح موار -۱2

 آمده استثناء عر حکم آن نیست و عاعد  ر قالب عک ما ه آور ه شو .

  ارای اعهام است. ۱۵ما ه  2 ر تبصره  "عمق مطلوب  "عبارت -۱۳

زائد است و  "عا عناعت عه ضرورت حضور عخش خصوصی عاعد مشوق های وعژه ای عرای جذب اعشان فراهم شو  "عبارت -۱۴
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 حذف شو . ۱۶عاعد از صدر ما ه 

 قانون اساسی است. 7۵طرح مبنی عر پیش عینی ارائه مشوق هاعی عه عنگاههای فاال مغاعر اصل  ۱۶ما ه -۱۵

 رصد از عوارض حاصل از وار ات تجهیزات  ۱۰طرح مبنی عر تشکیل صندوق حماعتی و تخصیص  ۱۶ما ه  2حکم عند -۱۶

قانون مالیات عر ارزش افزو ه مصوب  ۳۸ترتیبات توزع  مالیات و عوارض مقرر  ر ما ه موا  و خدمات صناع  هدف عه آن عا 

  ر تاارض است.  2/۳/۱۴۰۰

مبنی عر اعطای ماافیت مالیاتی مطاعق قانون حماعت از شرکت های  انش عنیان  ر واق   اعره شمول  ۱۶ما ه  ۳حکم عند -۱7

را گسترش  ا ه و عه نوعی اصالح قانون مذکور  9و ما ه  ۳عند الف ما ه  ماافیت های پیش عینی شده  ر اعن قانون عه وعژه

 محسوب می شو .

( قانون عرنامه ششم مبنی عر ۶ ر خصوص پیش عینی ماافیت مالیاتی جدعد عا عند )الف( ما ه ) ۱۶ما ه  7و ۳حکم عندهای -۱۸

لهای اجرای قانون عرنامه  ر تاارض است. لذا عرای ممنوعیت عرقراری هر گونه تخفیف ترجی  عا ماافیت مالیاتی جدعد طی سا

 آعین نامه  اخلی است. ۱۸۱تصوعب نیازمند  و سوم آرای نماعندگان موضوع ما ه 

عه تقلیل  رآمد عمومی می انجامد و طرعق جبران کاهش  رآمد نیز  ۱۶ما ه  7و  ۳از آنجا که حکم ماافیت مالیاتی عندهای  -۱9

 ( قانون اساسی  ر تاارض است.7۵مالوم نشده لذا عا اصل )

مبنی عر اصالح نظام ۱۳92،۱۱،29سیاستهای کلی اقتصا  مقاومتی مصوب ۱7همچنین عا عند ۱۶ما ه  7و ۳حکم عندهای-2۰

  رآمدی  ولت عا افزاعش سهم  رآمدهای مالیاتی  ر تاارض است.

عت از شرکت ها و مؤسسات  انش عنیان و تجاری سازی قانون حما "طرح عاعد عه  ۱۶ما ه  ۳عنوان قانون  انش عنیان  ر عند -2۱

 اصالح شو . "مجلس شورای اسالمی ۵/۸/۱۳۸9نوآوری ها و اختراعات مصوب 

اشاره شده که  ارای اعهام عو ه و مغاعر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.  "قانون تولید عار اول "عه  ۱۵ما ه  ۵ ر عند  -22

قانون حماعت از شرکت ها و مؤسسات  انش عنیان و تجاری سازی نوآوری  "ه نظر می رسد منظور الزم است عنوان قانون که ع

 عاشد ذکر شو . "مجلس شورای اسالمی ۵/۸/۱۳۸9ها و اختراعات مصوب 

مبنی عر ترک تشرعفات قانون مناقصات مطاعق قانون تولید عار اول عرای محصوالت تولید شده توسط  ۱۵ما ه  ۵حکم عند -2۳

ضای شبکه ملی توساه فناوری که  انش عنیان هستند  ر واق   اعره شمول قانون مذکور را گسترش  ا ه و اصالح اعن قانون اع

 محسوب می شو .

مبنی عر اعطای تسهیالت عانکی کم عهره عرای تولیدکنندگان محصوالت راهبر ی شبکه ملی توساه  ۱۶ما ه  ۶حکم عند -2۴

 ی  ر تاارض است.قانون اساس 7۵فناوری عا اصل 

مبنی عر اعطای امتیازات وعژه  ر ازای تولید محصوالت راهبر ی عه شبکه ملی توساه فناوری از قبیل  ۱۶ما ه  7حکم عند -2۵

قانون اساسی  ر تاارض  7۵ماافیت مالیاتی تسهیالت عیمه ای تخفیف های گمرکی و عازرگانی آموزش راعگان و ... عا اصل 
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 است.

 طرح  ارای اعهام است و اجرای قانون را عا مان  مواجه می کند. ۱7 ر ما ه  "ی و تاامالت الزم همکار "عبارت-2۶

 ر قالب عک عند و حوزه ۴و  ۳و 2 ۱مناسب است حوزه های مرتبط عا وزارت نیرو  ر عند  ۱7عا توجه عه مفا  عندهای ما ه -27

 ای جداگانه تنظیم شو .های مرعوط عه وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زعست  ر عنده

قانون  7۵طرح مبنی عر اعجا  سامانه جام  فناوری حوزه انریی عدون پیش عینی محل تامین اعتبار آن عا اصل  ۱۸حکم ما ه -2۸

 اساسی  ر تاارض است.

 قانون اساسی است. ۱۵طرح مغاعر اصل  ۱۸ ر ما ه  "پلتفرم"استفا ه از لغت عیگانه -29

  ارای اعهام است. ۱۸ر ما ه   "راهبر طرح"عبارت -۳۰

سیاستهای کلی  9طرح  ستگاه متولی و مجری حکم تایین نشده و مبهم است و از جهت عا عند  2۳و  22 2۱ 2۰ ر موا   -۳۱

 نظام قانونگذاری مبنی عر رعاعت اصول قانون نوعسی  ر تاارض است. الزم است متن عه طور صرع  و  ر مقام انشاء تنظیم شو . 

طرح  ر خصوص تامین هزعنه های مطالاات و اعجا  زعرساخت های توساه از مناع  عو جه ای عازعگران  2۴ما ه  ۱ند حکم ع-۳2

قانون اساسی  ر تاارض است و تبصره اعن ما ه که مقرر می  ار  عار مالی از مناع  مالی مااونت علمی و  7۵ ولتی عا اصل 

 غاعرت نیست.فناوری رعاست جمهوری تامین می شو  راف  اعن م

  ارای اعهام است. 2۴ما ه  ۱ ر عند  "عازعگران  ولتی  "عبارت -۳۳

عه عنوان تبصره  2۴تبصره علی االصول مبین استثنائات از حکم اصلی ما ه است  رحالیکه  ر اعن طرح مور ی که ذعل ما ه -۳۴

 آمده استثناء عر حکم آن نیست و عاعد  ر قالب جزئی از ما ه آور ه شو .

طرح مبنی عر تایین وزارت نفت و نیرو عه عنوان نها  سیاست گزار حوزه نفت و گاز و نیرو  2۵عند ب ما ه  2و  ۱حکم جزء -۳۵

سمت نماعندگی قائم عه شخص است و قاعل واگذاری عه  عگری نیست . مجلس  "قانون اساسی که مقرر می  ار   ۸۵عا اصل 

  ر تاارض است. "هیاتی واگذار کند  نمی تواند اختیار قانون گذاری را عه شخص عا

طرح  ارای اعهام است و هیچ نوع ضاعطه  2۵ ر عند ج ما ه  "شرکتهای خصوصی عرخور ار از توان الزم و کافی  "عبارت -۳۶

 ای عرای تشخیص اعن شرکتها تارعف نشده است.

اشاره شو .  ر مقدمه توجیهی اعن طرح صرفًا  ر مقدمه توجیهی الزم است عه علل ، اهداف و مناف  ارائه و تصوعب طرح  -۱ -2

عه صورت مور ی و عدون پیوستگی عرخی از خالءها و اعرا ات ذکر شده ، اما  ر نهاعت جم  عندی و نتیجه گیری عه عمل نیامده 

مند  ر صفحه اصلی مشخصات طرح  ر سامانه ، اطالعات صحی   ر مور  قالب و تادا  موا  طرح ذکر نشده و نیاز -2است. 

حجم و ترتیب مطالب طرح از تناسب عکنواختی عرخور ار نیست. عناعراعن الزم است نسبت عه تبوعب مجد  عا  -۳اصالح است. 

 ر حقیقت  "، عبارت 7 ر ما ه  -۵اصالح شو .  "قانون  "عه  "طرح"کلمه ۱۸و ۱7، ۱2، 7، 2 ر ما ه  -۴عازنگری آن اقدام شو . 

 "، عبارت  9 ر ما ه  -7خارج از پرانتز قید شو .  "از نظر تنوع فراعندی "، عبارت ۸ ر ما ه  -۶زائد است و عاعد حذف شو .  "
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تناسبی عا موا  ذعل آن  "گام های اصلی طرح "فصل سوم عا عنوان -۸مبهم عو ه و نیازمند تارعف است.  "رف  نقاط گلوگاهی

طرح فاقد اتقان و  ۱۸و ۱۳و  ۱2، ۱۱ا عیات تقنینی موا   -9ندار  و  ر موا  مذکور صرفاً عرخی اصطالحات تارعف شده است. 

تنجیز است. قانون عاعد  ر عر ارنده حکم امر و نهی ماطوف عه رفتار عاشد اما مفا  اعن موا  حکمی  ر عر ندار  و از اعن منظر 

عه عنوان نها   "، عبارت ۱2ما ه  ر  -۱۰سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی عر رعاعت اصول قانون نوعسی است.  9مغاعر عند 

خالف اصول نگارش  2۴و  ۱۵،۱۶،۱۸استفا ه از افاال آعنده  ر طرح از جمله موا   -۱۱خارج از پرانتز قید شو .  "فراعخشی

 که  ر اعن طرح موار ی که ذعل ما هاالصول مبین استثنائات از حکم اصلی ما ه است،  رحالیتبصره علی -۱2متون قانونی است. 

 ر تبصره  "عمق مطلوب  "عبارت  -۱۳ما ه آور ه شو . عنوان تبصره آمده استثناء عر حکم آن نیست و عاعد  ر قالب عک عه ۱۵

عا عناعت عه ضرورت حضور عخش خصوصی، عاعد مشوق های وعژه ای عرای جذب  "عبارت  -۱۴ ارای اعهام است.  ۱۵ما ه  2

طرح مبنی عر پیش عینی ارائه مشوق هاعی عه  ۱۶ما ه  -۱۵حذف شو .  ۱۶در ما ه زائد است و عاعد از ص "اعشان فراهم شو 

طرح مبنی عر تشکیل صندوق حماعتی و تخصیص  ۱۶ما ه  2حکم عند  -۱۶قانون اساسی است.  7۵عنگاههای فاال مغاعر اصل 

ت توزع  مالیات و عوارض مقرر  رصد از عوارض حاصل از وار ات تجهیزات، موا  و خدمات صناع  هدف عه آن عا ترتیبا ۱۰

مبنی عر اعطای ماافیت  ۱۶ما ه  ۳حکم عند  -۱7 ر تاارض است.  2/۳/۱۴۰۰قانون مالیات عر ارزش افزو ه مصوب  ۳۸ ر ما ه 

مالیاتی مطاعق قانون حماعت از شرکت های  انش عنیان  ر واق   اعره شمول ماافیت های پیش عینی شده  ر اعن قانون عه وعژه 

 ر  ۱۶ما ه  7و ۳حکم عندهای  -۱۸را گسترش  ا ه و عه نوعی اصالح قانون مذکور محسوب می شو .  9و ما ه  ۳لف ما ه عند ا

( قانون عرنامه ششم مبنی عر ممنوعیت عرقراری هر گونه تخفیف ، ۶خصوص پیش عینی ماافیت مالیاتی جدعد، عا عند )الف( ما ه )

ای اجرای قانون عرنامه،  ر تاارض است. لذا عرای تصوعب نیازمند  و سوم آرای ترجی  عا ماافیت مالیاتی جدعد طی ساله

عه تقلیل  رآمد  ۱۶ما ه  7و  ۳از آنجا که حکم ماافیت مالیاتی عندهای  -۱9آعین نامه  اخلی است.  ۱۸۱نماعندگان موضوع ما ه 

حکم  -2۰قانون اساسی  ر تاارض است. ( 7۵) عمومی می انجامد و طرعق جبران کاهش  رآمد نیز مالوم نشده ، لذا عا اصل

مبنی عر اصالح نظام  رآمدی  ولت ۱۳92،۱۱،29های کلی اقتصا  مقاومتی مصوب سیاست۱7همچنین عا عند ۱۶ما ه  7و ۳عندهای

ون حماعت قان "طرح عاعد عه  ۱۶ما ه  ۳عنوان قانون  انش عنیان  ر عند  -2۱عا افزاعش سهم  رآمدهای مالیاتی  ر تاارض است. 

اصالح  "مجلس شورای اسالمی ۵/۸/۱۳۸9از شرکت ها و مؤسسات  انش عنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 

اشاره شده که  ارای اعهام عو ه و مغاعر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری  "قانون تولید عار اول "عه  ۱۵ما ه  ۵ ر عند  -22شو . 

قانون حماعت از شرکت ها و مؤسسات  انش عنیان و تجاری سازی  "ن که عه نظر می رسد منظور است. الزم است عنوان قانو

مبنی عر ترک  ۱۵ما ه  ۵حکم عند  -2۳عاشد، ذکر شو .  "مجلس شورای اسالمی ۵/۸/۱۳۸9نوآوری ها و اختراعات مصوب 

توسط اعضای شبکه ملی توساه فناوری که  تشرعفات قانون مناقصات مطاعق قانون تولید عار اول عرای محصوالت تولید شده

 ۶حکم عند  -2۴ انش عنیان هستند،  ر واق   اعره شمول قانون مذکور را گسترش  ا ه و اصالح اعن قانون محسوب می شو . 

 7۵مبنی عر اعطای تسهیالت عانکی کم عهره عرای تولیدکنندگان محصوالت راهبر ی شبکه ملی توساه فناوری عا اصل  ۱۶ما ه 

مبنی عر اعطای امتیازات وعژه  ر ازای تولید محصوالت راهبر ی عه  ۱۶ما ه  7حکم عند  -2۵قانون اساسی  ر تاارض است. 

شبکه ملی توساه فناوری از قبیل ماافیت مالیاتی، تسهیالت عیمه ای، تخفیف های گمرکی و عازرگانی، آموزش راعگان و ... عا 

طرح  ارای اعهام است و اجرای  ۱7 ر ما ه  "همکاری و تاامالت الزم  "عبارت -2۶قانون اساسی  ر تاارض است.  7۵اصل 

، ۱، مناسب است حوزه های مرتبط عا وزارت نیرو  ر عند  ۱7عا توجه عه مفا  عندهای ما ه  -27قانون را عا مان  مواجه می کند. 

ت محیط زعست  ر عندهای جداگانه تنظیم شو .  ر قالب عک عند و حوزه های مرعوط عه وزارت نفت و سازمان حفاظ۴و  ۳و 2

قانون  7۵طرح مبنی عر اعجا  سامانه جام  فناوری حوزه انریی عدون پیش عینی محل تامین اعتبار آن عا اصل  ۱۸حکم ما ه  -2۸

عبارت  -۳۰قانون اساسی است.  ۱۵طرح مغاعر اصل  ۱۸ ر ما ه  "پلتفرم"استفا ه از لغت عیگانه  -29اساسی  ر تاارض است. 
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طرح،  ستگاه متولی و مجری حکم تایین نشده و مبهم  2۳و  2۰،2۱،22 ر موا  -۳۱ ارای اعهام است.  ۱۸ ر ما ه  "راهبر طرح"

سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی عر رعاعت اصول قانون نوعسی  ر تاارض است. الزم است متن عه  9است و از جهت عا عند 

طرح  ر خصوص تامین هزعنه های مطالاات و اعجا   2۴ما ه  ۱حکم عند  -۳2ء تنظیم شو . طور صرع  و  ر مقام انشا

قانون اساسی  ر تاارض است و تبصره اعن ما ه که مقرر  7۵زعرساخت های توساه از مناع  عو جه ای عازعگران  ولتی، عا اصل 

 "عبارت  -۳۳تامین می شو ، راف  اعن مغاعرت نیست. می  ار  عار مالی از مناع  مالی مااونت علمی و فناوری رعاست جمهوری 

االصول مبین استثنائات از حکم اصلی ما ه است، تبصره علی -۳۴ ارای اعهام است.  2۴ما ه  ۱ ر عند  "عازعگران  ولتی 

ب جزئی از ما ه آور ه عنوان تبصره آمده استثناء عر حکم آن نیست و عاعد  ر قالعه 2۴ که  ر اعن طرح مور ی که ذعل ما ه رحالی

طرح مبنی عر تایین وزارت نفت و نیرو عه عنوان نها  سیاست گزار حوزه نفت و گاز  2۵عند ب ما ه  2و  ۱حکم جزء  -۳۵شو . 

سمت نماعندگی قائم عه شخص است و قاعل واگذاری عه  عگری نیست .  "قانون اساسی که مقرر می  ار   ۸۵و نیرو ، عا اصل 

شرکتهای خصوصی  "عبارت  -۳۶ ر تاارض است.  "اختیار قانون گذاری را عه شخص عا هیاتی واگذار کند  مجلس نمی تواند

طرح  ارای اعهام است و هیچ نوع ضاعطه ای عرای تشخیص اعن شرکتها  2۵ ر عند ج ما ه  "عرخور ار از توان الزم و کافی 

 تارعف نشده است. 

 

 

 سوابق قانونی -ب
 

 رح زیر تقدیم مي گردد :قوانين متعارض به ش

منق   --عا اصالحات و الحاقات عادی  ۱۳7۳/۰۴/۱9قانون فهرست نها ها و مؤسسات عمومی غیر ولتی مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳7۳/۰۴/۱9مصوب:  ۱۳9۶/۱۰/۱۱

 تمام متن بخش هاي قانون:

***** 

 
 

 سوابق به شرح زیر تقدیم مي گردد :

عا اصالحات و الحاقات  ۱۳9۴/ ۰2/ ۰۱رقاعت پذعر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  قانون رف  موان  تولید عنوان قانون:

 ۱۳9۴/۰2/۰۱مصوب:  ۱۴۰۰/۰۴/۱۵عادی== منق  

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳9۶/۱۱/۳منق   --قانون حماعت از شرکت ها و مؤسسات  انش عنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات  عنوان قانون:

 ۱۳۸9/۰۸/۰۵مصوب: 
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 تمام متن بخش هاي قانون:

عا اصالحات و الحاقات ۱۳۸7،۰2،۳۱قانون نحوه واگذاری مالکیت و ا اره امور شهرکهای صناتی مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳۸7/۰2/۳۱مصوب:  ۱۳99/۶/2۵عادی==منق  

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳97/۴/۱۳منق   --عا اصالحات و الحاقات عادی  ۱۳9۰/ ۱۱/ ۱۶قانون عهبو  مستمر محیط کسب و کار مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳9۰/۱۱/۱۶مصوب: 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۴۰۰/۰۵/۱7مصوب:  ۱۴۰۰/۶/۱۶==منق  ۱۴۰۰/۵/۱7قانون جهش تولید مسکن مصوب  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱۳97/۱2/۱۴منق   --ات و الحاقات عادی عا اصالح ۱۳۸۳/ ۱۱/ ۰۳قانون عرگزاری مناقصات مصوب  عنوان قانون:

۱۳۸۳/۱۱/۰۳ 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳۸9/۱۱/2۶مصوب:  ۱۳97/9/۱۱== منق  ۱۳۸9/ ۱۱/ 2۶سیاست های کلی تشوعق سرماعه گذاری مصوب  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

گذاری مر می مصوب ام و میاانات گازی عا استفا ه از سرماعهخ ستی نفتقانون حماعت از توساه صناع  پاعین عنوان قانون:

 ۱۳9۸/۰۴/2۴مصوب:  ۱۴۰۰/7/7عا اصالحات و الحاقات عادی==منق   ۱۳9۸/۰۴/2۴

 تمام متن بخش هاي قانون:

منق   --عا اصالحات و الحاقات عادی  ۱۳۸۱/ ۰۳/ ۰۴قانون تشوعق و حماعت سرماعه گذاری خارجی مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳۸۱/۰۳/۰۴مصوب:  ۱۳97/2/۳۰

 تمام متن بخش هاي قانون:

عا اصالحات و الحاقات عادی==منق   ۱۳7۱/ ۱۰/ ۳۰قانون تشکیل شرکت سرماعه گذارعهای خارجی اعران مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳7۱/۱۰/۳۰مصوب:  ۱۳9۸/۸/22

 تمام متن بخش هاي قانون:
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منق   --مقام ماظم رهبری  ۱۳9۱/ ۱۱/ ۱۴ار و سرماعه اعرانی مصوب سیاست های کلی تولید ملی ، حماعت از ک عنوان قانون:

 ۱۳9۱/۱۱/۱۴مصوب:  ۱۳97/۱/29

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳99/۱2/2۶مصوب:  ۱۴۰۰/7/2۵==منق  ۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰قانون عو جه سال  عنوان قانون:

**قانون ۱تبصره -ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22==منق  ۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰قانون عو جه سال  بخش هاي قانون:

کل  ۱۴۰۰ط**قانون عو جه سال -۱تبصره -ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22==منق  ۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰عو جه سال 

کل کشور مصوب  ۱۴۰۰**قانون عو جه سال ۶تبصره -ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22==منق  ۱۳99،۱2،2۶کشور مصوب 

==منق  ۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰ن**قانون عو جه سال -۶تبصره -ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22  ==منق۱۳99،۱2،2۶

ما ه -۱۴۰۰/۱/22==منق  ۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰ق**قانون عو جه سال -۶تبصره -ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22

-ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22  ==منق۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰**قانون عو جه سال ۱۱ر عف-ق-۶تبصره -واحده

  -۱۸تبصره -ما ه واحده-۱۴۰۰/۱/22==منق  ۱۳99،۱2،2۶کل کشور مصوب  ۱۴۰۰**قانون عو جه سال ۱۸تبصره 

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱مصوب:  ۱۴۰۰ /۰۴ /۰۱قانون عرخی احکام مرعوط عه اصالح ساختار عو جه کل کشور مصوب  عنوان قانون:

-ما ه واحده-۱۴۰۰ /۰۴ /۰۱ه اصالح ساختار عو جه کل کشور مصوب قانون عرخی احکام مرعوط ع بخش هاي قانون:

**قانون ۴ر عف-الف-ما ه واحده-۱۴۰۰ /۰۴ /۰۱الف**قانون عرخی احکام مرعوط عه اصالح ساختار عو جه کل کشور مصوب 

رخی احکام **قانون ع7ر عف-الف-ما ه واحده-۱۴۰۰ /۰۴ /۰۱عرخی احکام مرعوط عه اصالح ساختار عو جه کل کشور مصوب 

 ۸ر عف-الف-ما ه واحده-۱۴۰۰ /۰۴ /۰۱مرعوط عه اصالح ساختار عو جه کل کشور مصوب 

 ۱۳۵۴/۰2/۱۴قانون تشکیل سازمان صناع  کوچک اعران مصوب:  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳۵۳/۰۳/2۸مصوب:  ۱۳9۶/۱2/2۸منق   --قانون حفاظت و عهسازی محیط زعست  عنوان قانون:

 تمام متن خش هاي قانون:ب

 ۱۳9۴/۰۸/2۶مصوب:  ۱۳97/۴/۳منق   -- ۱۳9۴/ ۰۸/ 2۶سیاست های کلی محیط زعست مصوب  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳79/۱۱/۰۳مصوب:  ۱۳99/7/9==منق  ۱۳79،۱۱،۰۳سیاستهای کلی نظام  ر خصوص مناع  آب مصوب  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱۳97/۴/۳منق   -- ۱۳79/ ۱۱/ ۰۳سیاست های کلی جمهوری اسالمی  ر خصوص انریی مصوب  عنوان قانون:
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۱۳79/۱۱/۰۳ 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱۳9۸/۶/2۵منق   --عا اصالحات و الحاقات عادی ۱۳۸9/ ۱2/ ۰۴قانون اصالح الگوی مصرف انریی مصوب  عنوان قانون:

 ۱۳۸9/۱2/۰۴مصوب: 

 تمام متن اي قانون:بخش ه
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