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  تعالی باسمه
  

  8068/98: شماره
  22/10/1398: تاریخ
  محترم مجلس شوراي اسالمی رئیسه هیأت

  با سالم و احترام
قـانون  ) 30(بـه مـاده    دو تبصـره الحاق «به پیوست یک نسخه از طرح 

کـه در بیسـت و   » 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب  احکام دائمی برنامه
. گـردد  تصویب رسیده است ارسال مـی  به 19/10/1398هفتمین اجالس مورخ 

) 3(قــانون اساســی و در اجــراي بنــد) 102(مســتند بــه اصــل یکصــد و دوم 
سـالمی کشـور و   قانون تشکیالت، وظایف و انتخابـات شـوراهاي ا  ) 88(ماده

، خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد     )20/4/1396تنقیحی (انتخاب شهرداران 
نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی ضـمن اعـالم    قانون آیین) 140(مطابق ماده 

  . وصول در سیر مراحل تصویب مجلس شوراي اسالمی قرار گیرد
  
  

  ها عالی استان رئیس شوراي
  مرتضی الویري   
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  ):یهیدالیل توج(مقدمه 
ـ ز يها نهیمناسب و هز ینبود منابع مال لیدل به ریخأ يها در سال  ادی

 هـا  يبخش عمـده درآمـد شـهردار    ،یرسان اداره شهر و ضرورت خدمات
 داریناپا يعوارض صدور پروانه و فروش تراکم بوده است که از درآمدها

حاکم بـر   ياقتصاد طیوساز با توجه به شرا رکود ساخت. ندیآ یم  به شمار
را در  ينهاد شـهر  نیا گرید ينبودن فروش تراکم از سو یکشور و منطق

  .تدچار بحران کرده اس یمال يدرآمدها نیتأم
 ها يشهردار یمال يها یتمام نابسامان شهیر توان یم یحالت کل در 

ـ پا يرا در نبود درآمدها ـ و عـدم تعر  داری از مقولـه کـار در    حیصـح  فی
 ییدرآمـدزا  يبـرا  هـا  يشـهردار . نهاد دانسـت  نیدر او  يشهر تیریمد

 يبـه درآمـدها   بایـد که  چنان رو آورده و آن یمقطع يها حل همواره به راه
امـروزه الزمـه    .انـد  حل مشکالت توجه نشان نـداده  شهیعنوان ر به داریپا

  .است داریدرآمد پا داریتوسعه پا
که مسـتمر باشـد،    شود یاطالق م ییبه درآمدها داریپا يدرآمدها 

 ریپـذ  را برهم نزند و انعطاف يشهر نهیبه طیدرآمدها شرا نیبه ا یابیدست
شهرها را  يریپذ ستیدر شهر و ز یزندگ تیفینوع درآمدها ک نیا. باشند
 یاصـل  يها از چالش یکی  است که امروزه یدر حال نیا ؛بخشد یم ءارتقا

ـ پا يدرآمدها نیتأمرسان در شهر،  عنوان نهاد خدمات به ها يرشهردا  داری
ـ کشـور از مشـکالت عد   در سراسر يشهردار هزار کیاز  شیب. است  دهی
ـ برنـد کـه نبـود     یرنج مـ  یمال همچـون وزارت   یتخصصـ  گـاه یجا کی

ــهردار ــرا يش ــا ب ــ يه ــد انتیص ــافع م ــهر تیریاز من ــاختار  يش در س
ـ دال نیاز مهمتر یکیتوان  یکالن کشور را م يساز میتصم ن دانسـت  آ لی

از بودجـه   )39(مـاده   )2(بـا حـذف تبصـره     1397در سـال   که يطور هب
در  يصد هزار نفـر  يباال يعدم توجه به شهرها نیها و همچن يشهردار

  .دیها گرد يدر شهردار یمال دهیمشکالت عد جادیقانون بودجه سبب ا
بـا   يا نـده یطـور فزا  بـه  رانیدر ا يشهر تیریمد ریخأ يها دهه در
از عوامل گوناگون  یامر ناش نیروبرو بوده است که ا یفراوان يها چالش
رشـد  . است يمتعدد یو حقوق یمال ،یئاجرا ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع

 عیشهرها به واسـطه رشـد سـر    هیرو یو شتابزده و غالباً ب عیو توسعه سر
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که بر ابعاد مشکالت و معضالت حاضر  یلئاز مسا یکی ،يرشه تیجمع
ـ   .افزوده است کشـور در   تیـ از جمع %)70(درصـد  هفتـاد از  شیوجـود ب

 تینسبت به نرخ رشد جمع يشهر تیشهرها، باالتر بودن نرخ رشد جمع
از ارزش افزوده و اشتغال کشور بـه   ییباال اریو اختصاص درآمد بس یمل

ـ در ا ياقتصـاد شـهر   گـاه یشهرها، نشان از جا ـ از د. دارد رانی اقتصـاد   دی
و بـاال بـردن    ها يشهردار يها تیچون گسترش دامنه فعال یعوامل يشهر

 يشهر تیجمع شیاز افزا یسطح انتظارات مردم از آنها و مشکالت ناش
. کنـد  یمـ  شـتر یرا ب هـا  يشـهردار  يو درآمـد  یبه گسترش منابع مال ازین

و  یمنابع مـال  نیتأم ،يهرش تیریمختلف مد يها بخش انیدر م ن،یبنابرا
سو کسـب درآمـد    کیاز  رایز ،دارد يا ژهیو تیاهم ها يشهردار يدرآمد
 يخدمات به شهروندان دارد و از سـو  هئدر ارا يا عمده ریتأث ها يشهردار

در  يخـدمات ضـرور   جـاد ینه تنها سبب عـدم ا  یفقدان درآمد کاف گرید
را بـا   يشهر يها برنامهها و طرح یتمام يبلکه، اساساً اجرا شود یشهر م

 ییو خوداتکـا  ییطـرح موضـوع خودکفـا   . مشکل مواجه خواهد ساخت
حـاکم   ينظر یتوجه به مبان یمطرح شد که ب 1362در سال   ها يشهردار

ـ و ادامـه ا  ها يدولت و شهردار یبر روابط مال  يهـا  در سـال  اسـت یس نی
قـرار داد و شـمارش    يحـاد  طیکشـور را در شـرا   يها يشهردار ،يبعد

به دنبال کاهش . کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد يبرا معکوس
و  مسـائل  دیبه دولت و با توجه بـه تشـد   ها يشهردار يدرآمد یابستگو

تقاضا  ادیها، حجم ز و مهاجرت تیرشد جمع جهیمشکالت شهرها در نت
ـ ناپا يبه درآمدها ها يشهردار يو اتکا يخدمات شهر يبرا  طیشـرا  داری

عدم  ن،یبنابرا. دشوار کرده است ها يامور در شهردار انیمتول يکار را برا
بـه   ییپاسـخگو  يحـداقل بـرا   -ياز منـابع مسـتمر درآمـد    يبرخوردار

 را مختـل  هـا  يشـهردار  يا و بودجـه  یمال يزیر برنامه -یمئدا يها نهیهز
رو به  يها نهیهز يجوابگو یفعل يروند منابع درآمد نیو با ا خواهد کرد

   .بودنخواهد  یآت يها سال رد ها يشهردار دیتزا
ــرا جــهینت در ــن هــا يشــهردار يامــروزه ب ــه توســعه فرآ ازی ــدیب  ن

فعـال در مقابلـه    يراهکارهـا  ياجرا نیکه بتواند امکان تدو يریگ میتصم
  کـه   يا شود به گونـه  یاحساس م داًیشد د،یمتحول را فراهم نما طیبا شرا
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 يهـا  از نظام یاست و آنان خواهان انواع افتهی شیسو انتظار مردم افزا کیاز 
 يازهـا یکه در دسترس بـوده و در مقابـل ن   اند يشهر يزیر و برنامه یتیریمد

منـابع   گـر یو د یمنـابع مـال   گـر ید يل باشند و از سوؤوآنان پاسخگو و مس
مداخلـه   طـه یح يورادر فن يو نوآور شود یهر روز محدودتر م ها يشهردار
 تکه مشـکال  يا نموده است به گونه يا دهیعد راتییرا دچار تغ ها يشهردار
ـ ر در برنامه یبه هماهنگ ازیشده و ن تر دهیچیشهرها پ يو کالبد یاجتماع  يزی
نقـاط جهـان از لحـاظ     یدر اقصـ  هـا  يامـروزه شـهردار  . اسـت  افتهی یفزون
کـه در   يا رو بـه رو هسـتند بـه گونـه     يا دهیـ چیو پ ریمتغ طیبا شرا یتیریمد
 یدولتـ  يهـا  از کمـک  یدر مقـاطع  ها يشهردار شرفته،یپ ياز کشورها یبرخ

در  يدولـت مرکـز   یو بدون پشتوانه مـال  کنند یجهت اداره شهرها استفاده م
 يکشـورها  يها يتجربه شهردار. شوند یم روبرو يا دهیعمل با مشکالت عد

از انجـام   یشهر حـاک  يها نهیهز نیکسب درآمد و تأم وهیش نهیدر زم شرفتهیپ
منـابع   نیجهت تأم آمدکار يبه راهکارها یابیدست نهیمطالعات گسترده در زم

 نیهمچنـ . هسـتند  يشهر و شـهردار  يها نهیهز نیتأم يبرا يدیجد يدرآمد
حـل مسـائل    يبـرا  تیمحـدود  نیکشورمان اول يها ياز شهردار يدر تعداد

 یاز فقدان منـابع مـال   یبه شهروندان ناش یرسان خدمات يو ناکارآمد يشهر
 نیدر تـأم  يزیسهم ناچ داریپا يکه منابع درآمد ییبوده است و از آنجا یکاف
خـود بـه    تیدر ماه دیبا ها يدرآمد شهردار ن،یدارند بنابرا ها يشهردار یمال

ـ ناپا يمنظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمد دار،یسمت منابع پا  داری
ـ به منـابع پا  ها يشهردار يدرآمد يها فیخود را در رد يجا مسـتمر و   دار،ی

 بیو تصـو  صیتخصـ  یهیتـوج  رحطـ راسـتا   نیدر همـ . قابل وصول بدهد
ـ     يمرز يها انهیپا تیاز سود فعال يدرصد  یجهت کمـک بـه بودجـه عمران
با توجـه بـه نقـاط قـوت،      يبه ساختار شهر و شهردار یها با نگاه يشهردار

ـ هـا و تهد  ضعف، فرصت ـ جد يراهکارهـا  داتی منـابع   نیجهـت تـأم   يدی
ـ جد يدرآمد ـ و پا دی ـ جهـت ارا  ،يشـهردار  يبـرا  داری  يخـدمات شـهر   هئ

  .گردد یتر به شهروندان ارائه م مطلوب
ـ ذ )32(بـه بنـد    نظر و  فیوظـا  الت،یقـانون تشـک   )80(مـاده   لی

ــوراها ــات ش ــهرداران   یاســالم يانتخاب ــیتنق(کشــور و انتخــاب ش  یح
ـ نما یمقرر مـ ) شهر يشورا اراتیو اخت فیوظا انیدر ب) (20/4/1396  دی
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سسـات  ؤو م یسسـات دولتـ  ؤهـا و م  سازمان هیکل یشهرستان يواحدها«
عهـده  را بر یفیوظـا  يارائه خدمات شـهر  نهیکه در زم یدولتریغ یعموم
را که در  يموظفند برنامه ساالنه خود در خصوص خدمات شهر و دارند
 »نـد یشده به شـورا ارائـه نما   میچوب اعتبارات و بودجه ساالنه تنظچهار

مهـم و   يهـا  نوع خدمات از ارگـان  چهارصداز  شیها با ارائه ب يشهردار
  .شهر است پندهقلب ت یشود و به نوع یهر شهر محسوب م یاتیح

ــ ــدود نیاول ــرا تیمح ــل  يب ــائلح ــهر مس ــد يش  يو ناکارآم
. اسـت  یکـاف  یاز فقـدان منـابع مـال    یبـه شـهروندان ناشـ    یرسان خدمات

 نیتـأم  يبرا یمتفاوت يو راهکارها ارهایمع یعموم هیمال مسائلصاحبنظران 
مختلـف نشـان    يتجارب کشـورها . کردند هئارا ها يشهردار يمنابع درآمد

و عوارض و پـس از آن   اتیرا مال ها يشهردار یمالمنابع  نیدهد مهمتر یم
و  یمحلـ  يهـا  حکومـت  يجـار  يهـا  در قالـب بودجـه   یدولت يها کمک
 ن،یهمچنـ . دهـد  یم لیاستقراض تشک تاًیو نها یمحل زاتیو تجه ساتیتأس
از فروش کـاال و خـدمات    يا مجموعه ها يشهردار یمنابع مال نهیبه بیترک
را شـامل   يدولت مرکـز  یمال يها و عوارض و کمک اتیانواع مال ،يشهر

تـوان   یمـ  کـا یآمر يهـا  يتهران و شهردار يشهردار نیب سهیبا مقا. شود یم
و  نیاز بخـش زمـ   یتهـران ناشـ   يشهردار يمنبع درآمد نیشتریگفت که ب
را  یکم یلیدرصد خ یدولت يها فروش تراکم است و کمک یعنیساختمان 

ــ لیتشــک ــل مالحظــه  یدهــد درحــال یم ــدها يا کــه درصــد قاب  ياز درآم
ـ در ارز نیبنـابرا . اسـت  یدولت يها از منبع کمک کایآمر يها يشهردار  یابی

سه هدف عمده؛ انتقال منـابع از   ،يمنبع عمده درآمد کیعنوان  به ها اتیمال
ـ  هـا  نـه یمنصفانه هز عیتوز ،یعمومبه بخش  یبخش خصوص سـطوح   نیب
در کشـور  . شده است هئارا ها اتیمال يبرا يرشد اقتصاد شیمختلف و افزا

کسـب   يهـا  مشتمل بر روش ها يشهردار يمنابع درآمد نیتأم يها وهیما ش
 ،یدولتـ  يها کمک ،یمحل اتیخذ مالأخدمت،  میدرآمد شامل فروش مستق

و سپس عدالت  ینگیبه يارهایاز منظر مع دیکه با باشد یوام و استقراض م
مشـخص   یاتیـ مال نیتـأم  عآن منبـ  تیقرار گرفته تا کفا قیدق یابیمورد ارز

 يها روش نیتر ابیو زود نیتر توان آن را ساده یصورت م نیشود که در ا
مخارج خـود،   نیتأم يبرا ها يشهردار جهیدر نت. نمود یکسب درآمد معرف
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ـ  دولت بهره یو هم منابع مال یداخل یاز منابع مال دیهم با بـا   یمند شوند ول
. ابـد یتوانـد کـاهش    یمـ  یولتـ د يهـا  بزرگتر شدن اندازه شهر، سهم کمک

ـ پا يسازد که منابع درآمد یروشن م ها يشهردار يمنابع درآمد یبررس  داری
 هـا  يدرآمد شهردار نیدارند بنابرا ها يشهردار یمال نیدر تأم يزیسهم ناچ

منظم و قابل وصول حرکت کند  دار،یخود به سمت منابع پا تیدر ماه دیبا
 هـا  يشهردار يدرآمد يها فیخود را در رد يجا داریناپا يو منابع درآمد

منبع  نیتر که مناسب يا گونه به. مستمر و قابل وصول بدهد دار،یبه منابع پا
 صینمودن نظـام تشـخ   توان کارآمد یرا م يدر حوزه اقتصاد شهر يدرآمد
 هـا  يهمه شهردار يرا برا يرشد اقتصاد يربنایمنابع دانست که ز يداقتصا

 یکارآمـد، سـاختار سـازمان    یانسـان  يروین ونچ یسازد و عوامل یفراهم م
و توسـعه بانـک    جـاد یا ران،یمـد  يا و حرفـه  یمناسب، آمـوزش تخصصـ  

در حـوزه   ئـی اجرا يهـا و دسـتور کارهـا    نامـه  نیـی اطالعات و ضوابط و آ
 ياستان مرز شانزدهوجود . نظام گردد نیا يسبب کارآمد تواند یم يدرآمد

 جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا ل،یاردب ازدارند اعم  ینیاستان آن مرز زم نُهکه 
ـ کرمانشاه، کردستان، ا ،یشرق  یو جنـوب  يرضـو  ،یو خراسـان شـمال   المی

ـ ها را دچار مشکالت عد استان نیدر ا يمرز يشهرها يشهردار کـرده   دهی
باشماق در اسـتان کردسـتان    يمرز انهیآمده از پا عمل هب قاتیدر تحق. است

مرز ورود و خـروج   نیاز ا نینگسبک و س ونیکام هشتصداز  شیروزانه ب
ـ هـا و ترانز  ونیکـام  نیکه تردد ا ستا یدر حال نیدارند ا هـا در محـور    تی

ـ تعـداد ز  ریاستان کردستان ساالنه موجب مرگ و م مـان   وطنـان از هم يادی
از  سـت یز طیبـا آلـوده کـردن محـ     یجان يها گردد و عالوه بر خسارت یم

و  ها رساختیز بیو تخر یطیمح ستیخطرناك ز يها ندهیانتشار آال قیطر
 يبه شـهردار  یمال دیشد يها خسارت جادیسطح شهر سبب ا يها آسفالت
شـرکت   سـی حـدود   تیـ با وجـود فعال . استان گشته است نیا يشهر مرز

 یشـرکت حقـوق   هفتـاد و  یمـواد سـوخت   یتـ یترانز یالمللـ  نیونقل ب حمل
ـ که در مرز باشماق مر یو واردات یصادرات  تانواقـع در اسـتان کردسـ    وانی

ـ ا هیعنوان نمونه مورد نظر در ته هب  نیدارنـد و همچنـ   تیـ گـزارش فعال  نی
و  يعدم وجود کمربند لیدل شهر به نیدر سطح ا یکیتراف نیبار سنگ جادیا

ـ از مرکز ا یحامل مواد سوخت يها ونیمعبور کا  یآلـودگ  جـاد یشـهر و ا  نی
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٨ 

ـ ا يسفانه شهردارأشهر و شهروندان آن مت يبرا یو صوت یطیمح ستیز  نی
ـ گونه سود و  چیباشماق ه یالملل نیمرز ب تیشهر از وجود فعال ـ عا ای  یداتی

و  کیـ در امـر تراف  لیو تسـه  یطـ یمح سـت یز يهـا  برنامه يدر جهت اجرا
ـ د بیآسـ  يها و آسفالت ها رساختیز يبهساز نیهمچن از تـردد   یناشـ  دهی

محـور نداشـته    نیدر ا نیگسبک و سن ونینوع کام هشتصداز  شیروزانه ب
با سود حاصل از  يکه به گفته کارشناسان اقتصاد ستا ین در حالیا. است

ـ باشـماق مر  یالمللـ  نیدر مرز ب ت،یفعال سال کی در اسـتان کردسـتان    وانی
توسـعه  . کـرد  لیاستان کردستان را بـه آزاد راه تبـد   يها جادهتوان تمام  یم
و  یاجتمـاع  ،ياهـداف اقتصـاد   قیـ تلف یسـاده بـه معنـ    یفـ یدر تعر داریپا
شهر است  کیرفاه شهروندان ساکن در  يسازحداکثر يبرا یطیمح ستیز

کنـد   یبه شهروندان ارائـه مـ   یعنوان متول هب يکه شهردار يو خدمات شهر
  :زخدمات عبارت است ا نیاز ا یگسترده است که دامنه بخش اریبس

  طیمح ستیز يها ندهیکاهش آال -
  طیبهداشت مح يحفظ و ارتقا -
  يپسماند شهر تیریمد -
  نقلو در امر حمل يساز و روان یکیامورات تراف -
  به خارج از شهر ندهیو مشاغل مزاحم و آال عیانتقال صنا -

ست از اعتبارات و بودجه ا که عبارت یمنابع عموم فیبه تعر نظر
چوب بودجـه  که در چهار یئاجرا يهادستگاه یساالنه مصوب اختصاص

مصـوب شـده اسـت بـه نظـر       یاسـالم  يکل کشور توسط مجلس شورا
 يمرز يها انهیپا تیاز سود فعال يدرصد بیو تصو صیرسد با تخص یم

خصوص ه ب یانیبتوان کمک شا يکوچک مرز يشهرها يها يبه شهردار
ـ  کـاهش   نیهـا و همچنـ   سـاخت ریز يجهـت بهسـاز   یدر بودجه عمران

  .کرد کیتراف يساز و روان یطیمح ستیز يها ندهیآال
به ذکر است کـه در گـزارش مطروحـه کـه اسـتان کردسـتان        الزم

حاصـله نشـان   هاي  است گزارش دهیانتخاب گرد یعنوان نمونه گزارش هب
و  وانیمر يمرز يشهرها خصوص هاستان ب نیا يها يدهد که شهردار یم

کـالن   يها یبرند و بده یبه سر نم یبه لحاظ مال یمطلوب تیبانه در وضع
 يها تیاز فعال يدرصد صیتخص عدم نیچنبودجه و هم صیتخص و عدم
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٩ 

ـ  يهـا  تیها سبب کاهش فعال يشهردار نیبه ا يمرز يها انهیپا و  یعمران
کـه در  . شـده اسـت   يشـهر  يهـا  سـاخت ریبه ز دیشد يها بیآس جادیا

 يهـا  انـه یپا يهـا  تیـ از سـود فعال  يدرصد بیو تصو صیصورت تخص
 يبا توجه بـه نامگـذار   يها اقتصاد گردشگر ساختریز يو بهساز يمرز

ـ تواند در ا یم يمقام معظم رهبر ياز سو دیبا نام رونق تول 1398سال   نی
  .رو شود به رو يریچشمگ شرفتیبا پ نهیزم

 دوطرح الحـاق   یقانون اساس) 102( یکصد و دوم به اصل مستند
توسعه کشور مصـوب   هاي برنامه یقانون احکام دائم) 30(ماده  بهتبصره 

   :شود یم میتقد یمراحل قانون ریجهت س 10/11/1395
 

  :طرحعنوان 
   یقانون احکام دائم) 30(ماده  بهتبصره  الحاق دو

  توسعه کشور هاي برنامه

  
) 30(ماده به ) 4(و ) 3(هاي  عنوان تبصره بهتبصره  دو -واحده ماده

بـا   10/11/1395ب توسـعه کشـور مصـو    هـاي  قانون احکام دائمی برنامه
  :گردد شرح ذیل الحاق می اصالحات و الحاقات بعدي، به

این مـاده جهـت    »الف«درصدي از عوارض موضوع بند  -3تبصره
سـازي   تی و روانزیسـ هاي محیط کمک به بودجه عمرانی، کاهش آالینده

ها  ها و دهیاري ترافیک در شهرها و روستاهاي مرزي به حساب شهرداري
هاي مرزي، گمرکات و بنادر شهرهاي فاقد کمربنـدي در مسـیر    که پایانه

  .گردد تردد خودروهاي سنگین هستند واریز می
این ماده در ) 3(کرد عوارض موضوع تبصره  نحوه هزینه -4تبصره

ها و نحـوه محاسـبه درصـد بـر اسـاس جمعیـت،       ريها و دهیاشهرداري
محیطی ناشـی از تـردد    وسعت تبادالت، میزان خسارات عمرانی و زیست

رالعملی خواهـد بـود کـه توسـط     وسایل نقلیه سنگین بـه موجـب دسـتو   
  .تصویب خواهد رسید ها تهیه و بهعالی استان شوراي
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١٠ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     قانون آییناحتراماً، در اجراي 

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

قـانون  ) 30(مـاده   بـه تبصره  الحاق دوطرح در مورد  قوانیننظر معاونت 

  .شود یقدیم مت توسعه کشور هاي برنامه یاحکام دائم

 معاون قوانین
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١١ 

  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين اداره نظر
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود یکل به شرح زیر تقدیم م نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی تقدیمی آیین طرحدر 
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
  موضوع و عنوان مشخص - اول

  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - دوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - سوم
  

     امضاء مقامات مسؤول را - 132ماده  - ب
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                     طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ج

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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١٢ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  ¢

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي ¢

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي £
 شود مي ¢

  . ندارد £
 .دارد ¢

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩ مصوب
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت طرح  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم تقدیمی با سیاست طرح  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  تقدیمی با قانون برنامه مغایرت طرح  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  

  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
 
 
_______________________________________________  

  
     قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند طرح -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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١٣ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
الحاقی این طرح داراي ابهام است و باید ) 3(در صدر تبصره عدم تعیین دقیق عوارض   - 1

 .رفع ابهام صورت گیرد
 قـانون اساسـی الزم اسـت   ) 53(به جهت عدم مغایرت طرح با اصل پنجاه و سـوم   -2

ها ابتدا به خزانـه داري   عوارض مذکور ، قبل از واریز به حساب شهرداري ها و دهیاري
  .کل کشور واریز شود

هـاي توسـعه کشـور کلیـه      قانون احکام دائمـی برنامـه  ) 30(ماده ) 1(مطابق تبصره  -3
این ماده پس از وصول، بـه حسـاب   » الف«هاي مربوط به عوارض موضوع بند  دریافتی
شود تـا بـر    داري کل کشور واریز می اي نزد خزانه راهداري و حمل و نقل جادهسازمان 

بنابراین تغییر محل مصـرف بخشـی از   . اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد
قانون ) 30(ماده ) 1(الحاقی این طرح، مغایر حکم تبصره ) 3(عوارض مذکور در تبصره 

سـت و بـراي تصـویب نیازمنـد رأي دوسـوم      هاي توسـعه کشـور ا   احکام دائمی برنامه
 .باشد نمایندگان می

هاي توسعه کشـور  عـوارض    قانون احکام دائمی برنامه) 30(ماده ) 1(مطابق تبصره  -4
اي واریـز   این ماده، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جـاده » الف«موضوع بند 

ایـن  ) 3(ن دولتی در تبصره بنابراین کاهش بخشی از درآمد و بودجه یک سازما. شود می
ها که نهاد عمومی غیردولتـی هسـتند و    ها و دهیاري طرح و اضافه کردن آن به شهرداري

بودجه آنها سازوکار مستقلی از بودجه عمومی کل کشور دارد، موجب کاهش درآمدهاي 
  .قانون اساسی مغایر است) 75(شود و با اصل هفتاد و پنجم دولت می

الحاقی این طرح بر اساس ) 3(سبه درصد عوارض موضوع تبصره واگذاري نحوه محا -5
الحاقی این طرح ذکـر شـده   ) 4(ها که در انتهاي تبصره  عالی استان دستورالعمل شوراي

 .باشد قانون اساسی می) 85(است، مغایر اصل هشتاد و پنجم
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١٤ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
  قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  شش تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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١٥ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  كل نظر اداره - الف
 ازیآن ن بیتصو يتوسعه است و برا يها برنامه یطرح اصالح قانون احکام دائم نیا - 1

  .است ندگانینما يسوم آرابه دو
ماده جهـت کمـک بـه بودجـه      نیا» الف«از عوارض موضوع بند  يدرصد«عبارت  -2

  .مشخص شود قیدرصد مذکور به نحو دق زانیمبهم است و الزم است م» ...،یعمران
به حساب  زیش از واریطرح پ )1(شود که وجوه موضوع تبصره  ینیب شیبهتر است پ -3

 .شود زیکل کشور وار يدار به حساب خزانه ها ياریو ده ها يشهردار
  
  سوابق قانوني - ب
  

   یقانون احکام دائم) 30(ماده  بهتبصره  الحاق دوطرح سوابق قانونی  جدول 
  توسعه کشور هاي برنامه

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف
      قانون اساسی) 102(م اصل یکصد و دو 1
2 

 شـوراهاي  بـات قانون تشکیالت، وظـایف و انتخا 
  80  1/3/1375  اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

  30  10/11/1395  هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه  3
  م قانون اساسیاصل یکصد و دو

  دولـت   یـا از طریـق   مستقیماًو   تهیه  خود طرحهایی  دارد در حدود وظایف  استانها حق  عالی شوراي
  .قرار گیرد  مورد بررسی  طرحها باید در مجلس  این. پیشنهاد کند  اسالمی  شوراي  مجلس  به

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  شوراهاي باتقانون تشکیالت، وظایف و انتخا
  1/3/1375مصوب 

  :شهر به شرح زیر است اسالمی وظایف شوراي -  80ماده  
  .انتخاب شهردار براي مدت چهار سال -  1
شهر موظف است بالفاصله پس از رسمیت یافتن نسـبت بـه انتخـاب     اسالمی شوراي – 1تبصره  

  .شهردار واجد شرایط اقدام نماید
  . کشور باشد  شهر و روستاي  اسالمی  از شوراهاي  یک  عضو هیچ  تواند همزمان شهردار نمی -  2  تبصره

نفر و مراکز اسـتان بنـا بـه     هزار  شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویستنصب  -  3تبصره  
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شـهرها بـه پیشـنهاد شـوراي شـهر و حکـم         پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر کشور و در سـایر 
  .گیرد استاندار صورت می

 نامه مصوب ایـن   آئین شوراي شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صالحیت شهرداران مندرج در 
 اسـتانداران موظفنـد حکـم شـهردار      وزیر کشور و. کند نظرخود را انتخاب می قانون، شهردار مورد

  .شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند  معرفی
شـده ندانـد،     در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شـده را واجـد شـرایط تعیـین     

اصرار شوراي شهر   نماید، در صورت شهر منعکس میمراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شوراي 
شهر به  هیأت حل اخـتالف    بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شوراي

  .ربط ارجاع خواهد شد ذي
طـرفین    گیـري بـوده و تصـمیم آن هیـأت بـراي      هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصـمیم  

هیـأت حـل     چنانچه در مدت مقـرر، . باشد االجراء می الزم) هروزارت کشور و شوراي اسالمی ش (
توانـد اختیـارات    می  اختالف نظر خود را اعالم ننماید، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار

  .قانونی خود را اعمال و اجراء نماید
  :پذیرد دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می -  4تبصره  
  .با تصویب شورااستعفاي کتبی  - الف  

  .برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی - ب 
  .تعلیق طبق مقررات قانونی - ج 

  .فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر - د  
یهاي اجتمـاعی، فرهنگـی، آموزشـی، بهداشـتی،     یبررسی و شناخت کمبودها، نیازهـا و نارسـا   -  2

حلهـاي کـاربردي در    پیشنهادهاي اصـالحی و راه   وزه انتخابیه و تهیه طرحها واقتصادي و رفاهی ح
  .ربط ل ذيئوریزي و ارائه آن به مقامات مس ها جهت برنامه این زمینه

مصـوبات شـورا و طرحهـاي مصـوب در امـور شـهرداري و سـایر         ينظارت بر حسن اجـرا  -  3
  .عادي این امور نگرددجریان   سازمانهاي خدماتی در صورتی که این نظارت مخل

هـاي مختلـف اجتمـاعی،     ی و نهادها و سازمانهاي مملکتی در زمینهئولین اجرائهمکاري با مس -  4
  .درخواست آنان  فرهنگی، آموزشی، اقتصادي و عمرانی بنا به

ریزي در خصوص مشارکت مـردم در انجـام خـدمات اجتمـاعی، اقتصـادي، عمرانـی،        برنامه -  5
  .ربط دستگاههاي ذي ایر امور رفاهی با موافقت فرهنگی، آموزشی و س

تفریحی، ورزشی و فرهنگی گردشگري و  تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز -  6
   .ربط با هماهنگی دستگاههاي ذي

اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعی، امدادي، ارشادي و تأسیس تعاونیهـاي   -  7
تحقیقات محلـی و توزیـع ارزاق عمـومی بـا توافـق        نیز انجام آمارگیري،تولید و توزیع و مصرف، 

  .ربط دستگاههاي ذي
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهاي نقدي، جنسی و اموال منقول و غیـر منقـول    -  8
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 اي که مخل جریان عـادي امـور   هزینه آنها به گونه  شهرداري و همچنین نظارت برحساب درآمد و
  .ي نباشدشهردار

هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها بـا رعایـت دسـتورالعملهاي     نامه تصویب آئین -  9
  .وزارت کشور

بار توسـط شـهرداري تهیـه     تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک -  10
  .وراي از آن به وزارت کش نسخه  شود و انتشار آن براي اطالع عموم و ارسال می
حهـاي هـادي و جـامع     همکاري با شهرداري جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر -  11

  .وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي  شهرسازي پس از تهیه آن توسط شهرداري با تأیید
تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجـه و تفریـغ بودجـه سـاالنه شـهرداري و مؤسسـات و        -  12

مـالی شـهرداریها و همچنـین تصـویب بودجـه        نامـه  رداري با رعایت آئـین شرکتهاي وابسته به شه
  .شوراي شهر

شـود   کلیه درآمدهاي شهرداري به حسابهایی که با تأیید شوراي شهر در بانکها افتتاح مـی  - تبصره  
  .واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد

  .نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزدتصویب وامهاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق  -  13
تصویب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره کـه بنـام    -  14

نامـه   گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقـررات آئـین   پذیرد با در نظر شهر و شهرداري صورت می
  .مالی و معامالت شهرداري

توانـد اختیـار تصـویب و انجـام      پیشرفت امور شهرداري، شـورا مـی  به منظور تسریع در  - تبصره  
  .شهرداري به شهردار واگذار نماید  نامه معامالت معامالت را تا میزان معینی با رعایت آئین

  .تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأیید و موافقت وزارت کشور -  15
سسـات  ؤحداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسـنامه م وزارت کشور مکلف است  - تبصره

  .و شرکتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائی خود را اعالم نماید
  .االجراء استدر صورت عدم اعالم نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شوراي شهر الزم

ان آن بـا در نظـر   تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنـین تغییـر نـوع و میـز     -  16
  .شود اعالم می  گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور

  .نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط به شهرداري -  17
  .نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر -  18
ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، کـه توسـط بخـش خصوصـی،      نظارت بر امور تماشاخانه -  19

مقررات خاص بـراي حسـن ترتیـب، نظافـت و       شود با وضع و تدوین اداره می تعاونی و یا دولتی
بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلـوگیري از  

  .سوزي و مانند آن آتش  خطر
تصویب مقررات الزم جهت اراضی غیر محصور شهري از نظر بهداشت و آسـایش عمـومی    -  20

  .ی شهرئان و زیباو عمر
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نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصـول بهداشـت و    -  21
  .توسعه شهر

  .وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري -  22
سـبز  طرحهاي مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضـاهاي   ينظارت بر اجرا -  23

  .موضوعه  و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات
تصویب نامگذاري معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوي در حوزه شـهري و همچنـین تغییـر     -  24

  .با رعایت مقررات مربوط نام آنها
تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و یـا الصـاق هـر نـوع      -  25

  .رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم  ی و تابلو بر روي دیوارهاي شهر بانوشته و آگه
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسـط شـهرداري و سـازمانهاي وابسـته بـه آن بـا رعایـت         -  26
  .با رعایت مقررات مربوط نامه مالی و معامالت شهرداریها آئین
   .نقلیه درون شهري ئطتصویب نرخ کرایه وسا -  27
وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میـدانهاي عمـومی توسـط شـهرداري بـراي خریـد و        -  28

  .فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
ربـط بـراي    وضع مقررات الزم در مورد تشریک مساعی شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي -  29

  .با رعایت مقررات قانونی مربوط و غیره  ري، بازرگانیدایر کردن نمایشگاههاي کشاورزي، هن
شـرکتهاي وابسـته و     نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداري و کلیه سازمانها، مؤسسـات،  -  30

شهرداري، همچنین نظارت بـر    ها، اموال عمومی و اختصاصیئیتابعه شهرداري و حفظ سرمایه، دارا
اعالم موارد نقض و تخلف به شـهردار و    رسمی و حسابرسحساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب 

  . پیگیریهاي الزم براساس مقررات قانونی
رعایـت مقـررات     کلیه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بـا  - 1تبصره  

  حساب یا قائم ذيشهردار و   آید که این اسناد باید به امضاي مالی و معامالتی شهرداري به عمل می
  .مقام آنان که مورد تأیید شوراي شهر باشند برسد

شوراي شهر موظف است یک نسـخه از نتیجـه گـزارش حسـابرس رسـمی را جهـت        - 2تبصره 
  .بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید

هت اطالع عموم ج  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را -  31
  . استان ارسال کند  اي از آن را جهت بررسی به شوراي شهرستان و منتشر نماید و نسخه

دولتی که در زمینه  غیر  واحدهاي شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی -  32
ص خدمات شهري خصو ساالنه خود در  ارائه خدمات شهري وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه

  . تنظیم شده به شورا ارائه نمایند  را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه ساالنه خود
  .همکاري با شوراي تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات -  33
محـدوده قـانونی     بررسی و تأیید طرحهاي هادي و جامع شهرسـازي و تفصـیلی و حـریم و    -  34

  .  یئجهت تصویب نها  ربط قانونی شهرداري و ارسال به مراجع ذيشهرها پس از ارائه آن توسط 
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  6/3/1382مصوب  :یهاستفسار موضوع
) 80(مـاده  ) 1(مدت چهار سال در بنـد   يمنظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برا - واحده  ماده

کشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب      یاسـالم  يو انتخابـات شـوراها   یفوظـا  یالت،قانون تشک
شهر موظفند بالفاصـله   یاسالم يشوراها گوید¬یآن که م) 1(با توجه به حکم تبصره  1/3/1375

اسـت کـه حـداکثر     یـن ا یند،اقدام نما یطنسبت به انتخاب شهردار واجد شرا یافتن یتپس از رسم
قبـل از   یـا  یافتن یتمدوره بعد پس از رس يشهردار چهار سال است و شوراها يمدت دوره تصد

تـا مـدت    یندتأمل نما یدبا یا یند،نسبت به انتخاب شهردار اقدام نما یدمدت چهارساله با یافتن یانپا
  یرد؟پذ یانپا یقبل شهردارچهار ساله 

   :مجلس نظر
کشـور   یاسـالم  ياست که شـوراها  ینقانون مذکور ا) 80(ماده ) 1(بند ) 1(مقنن از تبصره  منظور

باشـد   یافتـه  یانپا یدوره چهار ساله شهردار قبل ینکهاعم از ا یافتن یتپس از رسم یددر هر دوره با
  .یندنسبت به انتخاب شهردار اقدام نما یرخ یا

  10/11/1395هاي توسعه کشورمصوب  قانون احکام دائمی برنامه
  - 30 ماده
ونقـل   بـرداري امـور حمـل    نگهداري و بهـره به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و  - الف
جایی کـاال و مسـافر    شود از جابه اي اجازه داده می اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده جاده

کیلـومتر  - کیلومتر و نفر - هاي روستایی و عشایري بر اساس تن هاي کشور به استثناي جاده در جاده
اي و بـا تصـویب شـوراي اقتصـاد      ونقـل جـاده   با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل

 .عوارض وصول نماید
کیلـومتر حمـل و نقـل کـاال در داخـل کشـور از شـرکتهاي        - میزان وصول عوارض هـر تـن   - ب

کننـد بـا    المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالي عبـوري و ترانزیـت خـارجی مـی     ونقل بین حمل
 .شود صاد تعیین میاقت پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصویب شوراي

خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسـات، از واردکننـده خسـارت توسـط     %) 100(صددرصد  - پ
 .شود سازمان مذکور وصول می

هاي مسافري و باري و  اي بین شهري و احداث پایانه به منظور کمک به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده - ت
ـارگران،    بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهاي خدمات رفاهی بین راهی توسط  مجتمع ـاي ایث ه

  .شود شده از محل منابع داخلی شرکتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت می وجوه اداره
هـاي   اي، کـامیون  شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده داده میاجازه  - ث

سال داشته باشند مشروط بـه وجـود    را دارا بوده و عمر کمتر از سهمورد نیاز که استانداردهاي روز 
کننـدگان خـودرو مصـوب     خدمات پس از فـروش موضـوع قـانون حمایـت از حقـوق مصـرف      

دولت مجاز است در این رابطه تخفیفـات و تسـهیالت گمرکـی را اعمـال     . شودوارد  23/3/1386
ن فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سـال  استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیو. کند

هـاي راه و   نامـه نحـوه اجـراي ایـن بنـد توسـط وزارتخانـه        ینیآ. به ازاي هر کامیون وارداتی است
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٢٠ 

 و حداکثر ظـرف شود  سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می ی ویو امور اقتصادي و دارا شهرسازي
 .رسد وزیران میهیأت  تصویببه این قانون  ابالغماه پس از  شش مدت

  :هاي جغرافیایی کشور ها و موقعیت برداري بهینه از ظرفیت به منظور بهره - ج
وزارت راه و شهرسازي با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت بـه ایجـاد    - 1

ونقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمـل و نقـل کـه     بانک جامع حمل
هـاي راهـداري و    نده اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشـور، سـازمان  دربرگیر
هـاي   اي، هواپیمایی کشوري و بنادر و دریانوردي، شرکت راه آهن و سایر سـازمان  ونقل جاده حمل
ها و اطالعـات صـحیح و قابـل اسـتفاده در      سازي و ارائه داده ربط است با هدف تجمیع، شفاف ذي

گزارش آماري حمل و نقل کشور همه . هاي ملی ایمنی اقدام نماید ین اهداف و برنامهتحلیل و تدو
 .شود ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می

طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دسـتیابی بـه    - 2
مـاه   مل و نقل و محیط زیست تا مدت شـش هاي ایمنی، انرژي، اقتصاد، ح جایگاه مناسب در حوزه

از زمان تصویب طرح جـامع،  . رسد تصویب هیأت وزیران می االجراء شدن این قانون به پس از الزم
شروع کلیه طرحهاي جدید توسعه و ساخت زیربناهاي حمل و نقل، فقط براساس این طـرح و در  

 .قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است
از %) 10(درصـد  و کارهاي قانونی الزم را به منظور کـاهش سـاالنه ده  دولت موظف است ساز  - 3

 .هاي کشور فراهم کند میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده
ونقل با توجه به مزیتهاي نسـبی در   پذیر کردن فعالیتهاي حمل منظور تسهیل تجارت و رقابت به - چ

 :المللی، دولت مجاز است بیناي و  زنجیره عرضه و خدمات ترابري منطقه
ونقل ترکیبـی مسـافري و    ها، شهرکهاي حمل ،احداث پایانه)لجستیک(ازایجاد پارکهاي پشتیبانی - 1

  .باري و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند
اصـلی  ترکیبی در شبکه ونقل  حملو ) کانتینري(هاي بارگُنج یابی پایانه نسبت به تهیه طرح مکان - 2

غربـی و نیـز شـبکه آسـیایی از طریـق       - جنوبی، شرقی - کشور اعم از شمالی) ترانزیتی(و عبوري 
  .کندبخش خصوصی و تعاونی اقدام 

) ترانزیـت (حجـم عبـور   %) 10(ساز و کارهاي الزم را براي تحقق افـزایش سـاالنه ده درصـد    - 3
  .خارجی کاال، فراهم کند

ایـن مـاده پـس از وصـول، بـه      ) پ(و ) ب(، )الـف (بنـدهاي هاي موضوع  کلیه دریافتی - 1تبصره 
شـود تـا بـر     داري کل کشور واریـز مـی   اي نزد خزانه حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

  .اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد
ـه سـوخت،   ) ت(در موارد موضوع بند  - 2تبصره  وزارت این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههاي عرض

ـاي   جهاد کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمته
 .هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازي اقدام کند ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست
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