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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد به ویژه در شرایطی که جهش تولید و دستیابی به اهداف و 
سیاستهای  اقتصاد مقاومتی در کشور، آن هم در شرایطی که با افزایش شدت دشمنی استکبار جهانی در بعد 
اقتصادی و تحریمهای روزافزون مواجه هستیم و نیز الزام به اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر 
تأمین امنیت غذایی، نیل به خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید محصوالت کشاورزی، تکمیل زنجیرههای تولید 
و ارتقاء بهرهوری ، مستلزم بازنگری و بهروزرسانی قوانین و تدوین مقررات الزم متناسب با اقتضائات جدید 
و تحوالت اقتصادی و فناوری است. از آنجایی که یکی از ارکان مهم در حوزه کشاورزی برای تحقق جهش 
تولید و اجرای برنامههای اقتصادی و افزایش تابآوری اقتصاد و همچنین کمک به اشتغال پایدار در کشور بویژه 
اشتغال نیروهای جوان متخصص و تحصیلکرده، استفاده از ظرفیتهایشرکت شهرکهای کشاورزی می باشد، لذا 
رفع موانع قانونی برای تسهیل در انجام فرآیندها و فعالیتهای شرکت مذکور از طریق تدوین و تصویب قوانین 
الزم در این زمینه از سوی مجلس یازدهم بسیار ضروری است و الزم است به انتظارات به حق مجموعه 
مذکور و فعاالن اقتصادی در این زمینه پاسخ مناسب و به موقع داده شود. این مسأله به خصوص در شرایط 
پیچیده تحریمی که امنیت غذایی کشور را مورد هدف قرار داده و نیازمند استفاده از فناوریهای روز دنیا و 
افزایش بهرهوری از منابع آب و خاک برای تحقق جهش تولید با رویکرد تأمین نیاز داخلی و توسعه صادرات 

در حوزه محصوالت گلخانه ای، دام و طیور و آبزیان هستیم بیش از گذشته بایستی مورد توجه قرار گیرد 

در این رابطه با تشکیل جلسات مختلف با مجموعههای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از جمله مدیران 
شرکت شهرکهای کشاورزی وهمچنین طرح مسائل و مشکالت توسط بنگاهها و سرمایه گذاران فعال در 
شهرکهای مذکور، شناخت دقیق و جمعبندی مناسبی در این حوزه حاصل و فرصت الزم برای تصویب قوانین 
مربوطه فراهم گردید. مسائل متعددی نظیر قوانین دست و پا گیر، بوروکراسی طوالنی و طاقت فرسا در صدور 
مجوزها و پرداخت تسهیالت بانکی، فرآیند طوالنی مستندسازی اراضی شهرکها ،وجود خالءهای قانونی برای 
تأمین انرژی مورد نیاز شهرکهای کشاورزی، کمک به سرمایهگذاران مناطق محروم و کمتر توسعهیافته و کاهش 
هزینههای تولید، تقویت ساختار استانی شرکت برای بهبود خدمات رسانی و ... از جمله مواردی است که 

نیازمند قانونگذاری جدید مجلس در این حوزه میباشد.
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لذا امید است مجلس یازدهم در اقدامی انقالبی و نویدبخش و همسو با منویات مقام معظم رهبری و انتظارات 
جامعه و فعاالن اقتصادی، با تصویب "طرح جهش تولید در شهرکهای کشاورزی" وتأمین شرایط الزم برای 
تحقق جهش تولید از مسیر اقتصاد مبتنی بر دانش، گام بلندی در این راستا بردارد. بر این اساس طرح ذیل به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدجواد ساداتی نژاد - سیدمحمد مولوی - جواد نیک بین - علیرضا سلیمی - عبداله ایزدپناه - سیدجواد 
حسینی کیا - انور حبیب زاده بوکانی - پرویز اوسطی - بهروز محبی نجم آبادی - ذبیح الله اعظمی 
ساردوئی - مجید نصیرائی - علیرضا ورناصری قندعلی - مهدی طغیانی - علیرضا نظری - مجتبی توانگر 
- اصغر سلیمی - عادل نجف زاده - کیومرث سرمدی واله - علی اکبر علیزاده برمی - جالل محمودزاده 
- یعقوب رضازاده - محمدحسین فرهنگی - فریدون حسنوند - ابراهیم عزیزی شیراز - جعفر قادری - 
موسی احمدی - جعفر راستی - علیرضا منادی سفیدان - احمد محرم زاده یخفروزان - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - علی خضریان - عباس مقتدایی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - الهام آزاد - احسان ارکانی - 
رحمت اله نوروزی - رسول فرخی میکال - سیدموسی موسوی - شیوا قاسمی پور - امانقلیچ شادمهر - 
محمدصالح جوکار - جلیل مختار - نصراله پژمان فر - محمد باقری بناب - یوسف داودی - حسین حق 
وردی - غالمعلی کوهساری - عبدالجالل ایری - علی اصغر عنابستانی - مجتبی بخشی پور - غالمحسین 

کرمی - سیدعلی یزدی خواه - سلمان اسحاقی - رضا آریان پور - قاسم ساعدی 
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عنوان طرح:
طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی

ماده۱: شرکت شهرکهای کشاورزی بعنوان یک شرکت توسعه ای با وظایف حاکمیتی مکلف است با هدف 
تحقق جهش تولید و رونق اقتصادی ، نسبت به شناسایی، انجام مطالعات و در اختیار گرفتن اراضی کشاورزی 
در عرصههای ملی و دولتی، اقدامات الزم برای گسترش فعالیتهای مربوطه از جمله توسعه شهرکهای تخصصی 
کشاورزی در حوزه های گلخانهای، باغبانی، زراعی، دام و طیور، آبزیان ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

و یا تلفیقی از یک یا چند فعالیت ذکر شده اقدام نماید.

تبصره ۱: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی کشور و سازمانهای جهاد کشاورزی 
مکلفند با توجه به ماهیت شرکت شهرکهای کشاورزی که صددر صد دولتی است با حذف تشریفات زاید 
اداری نسبت به تخصیص و واگذاری عرصههای مناسب بصورت رایگان  به این شرکت  برای توسعه فعالیتهای 

موضوع این ماده اقدام نمایند.

 تبصره ۲: شرکت شهرکهای کشاورزی عالوه بر توسعه شهرکها در اراضی ملی و دولتی میتواند با موافقت 
تولیدکنندگان و بهرهبرداران و مالکین اراضی، تعاونیها، کشت و صنعت ها و مستثنیات مردم نسبت به توسعه 

شهرکهای کشاورزی خصوصی با هدف افزایش بهرهوری منابع آب و خاک اقدام نماید.

تبصره ۳: شرکت شهرکهای کشاورزی مکلف است در انجام مطالعات، طراحی و احداث شهرکها اعم از دولتی 
و خصوصی نسبت به پیش بینی زون زنجیره ارزش با هدف جلوگیری از ضایعات و ایجاد ارزش افزوده و 

تقویت صادرات اقدام نماید.

ماده۲:به منظور کاهش هزینههای تولید و ترغیب سرمایه گذاری در شهرکهای کشاورزی، وزارتخانههای نیرو 
و نفت و ارتباطات و فناوریهای اطالعات مکلفند پس از اعالم شرکت شهرکهای کشاورزی نسبت به تأمین 
آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا درب شهرکها و مجتمعهای کشاورزی اقدام و هزینه های مربوطه را به 
حساب بدهی دولت منظور نمایند در این رابطه ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت (۲) به شرکت شهرکهای کشاورزی نیز تعمیم داده میشود.

ماده۳: سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند، برای کمک به تأمین منابع مالی و 
اعتباری مورد نیاز ایجاد زیرساخت شهرکهای کشاورزی و نیز سرعت گسترش شهرکها در کشور معادل ۵۰ 
درصد منابع حاصل از تغییر کاربری اراضی کشاورزی موضوع تبصره ۱ ماده یک و ماده دو قانون حفظ کاربری 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


5

اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصالحیه مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به شرکت شهرکهای کشاورزی 
اختصاص دهند.

ماده۴:وزارتخانههای نیرو و نفت مکلفند برای کاهش هزینههای تولید در شهرکهای کشاورزی، هزینه های 
(آب بهاء، برق و گاز مصرفی) واحدهای تولیدی شهرکها(دردشت های ممنوعه یا مجاز ) را براساس تعرفه 

کشاورزی محاسبه و دریافت نمایند.

تبصره : اولویت تخصیص آب در دشت های ممنوعه و مجاز با  شهرکهای کشاورزی بوده و وزارت نیرو 
مکلف به اجرای این تبصره میباشد

ماده۵: برای تشویق سرمایهگذاری در شهرکهای کشاورزی و افزایش سرعت در صدور مجوزها و همچنین 
کاهش هزینهها و بورکراسی اداری، شرکت شهرکهای کشاورزی بعنوان متولی ایجاد و اداره امور شهرکهای 
موضوع ماده یک این قانون مکلف است نسبت به صدور مجوزهای مربوطه اعم از موافقت اصولی، پروانه 
تأسیس و پروانه بهرهبرداری برای شهرکها و واحدهای تولیدی مستقر در آنها با رعایت آئین نامه  مصوب در 

مجمع عمومی شرکت اقدام نماید

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون صدور هرگونه مجوز برای شهرکهای کشاورزی صرفا از طریق شرکت 
شهرکهای کشاورزی بعنوان متولی این بخش امکان پذیر است

ماده۶:به منظور ترغیب سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت بنیه اقتصادی مردم این مناطق و 
ایجاد پایداری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان، شرکت شهرکهای کشاورزی مجاز است تا ۵۰ درصد 
هزینههای انجام شده از محل اعتبارات دولتی برای ایجاد زیرساخت شهرکها در این مناطق را با تصویب هیات 

مدیره شرکت ، بعنوان کمک دولت وبصورت بالعوض محاسبه نماید.

ماده ۷: به منظور حفظ و تداومتولید و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی محدوده شهرها  ، آن دسته 
از شهرکهایی که در بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهرها در محدوده شهری قرار میگیرند از شمول ماده 

۱۰ قانون مسکن و شهرسازی مستثنی شدند.

ماده۸:رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی مرتبط با شرکت شهرکهای کشاورزی خارج از نوبت و 
معاف از پرداخت هزینههای دادرسی میباشد.

ماده ۹: برای تسهیل در خدمات رسانی و انجام ماموریتها  و کاهش فرآیندهای اداری و همچنین توسعه 
گسترده  شهرکهای کشاورزی در استانها،با ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی استانی موافقت و سازمان امور 
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استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکت شهرکهای کشاورزی کشور ،ساز و کار تدوین تشکیالت و 
ساختار سازمانی را در یک بازه زمانی ۲ ماهه تهیه و ابالغ نماید.

تبصره ۱: بمنظور تسریع در استقرار تشکیالت مذکور و کاهش هزینههای دولتی، سازمانهای جهاد کشاورزی 
استانها مکلفند فضای اداری و نیروی انسانی مورد نیاز شرکت شهرکها در استان مربوطه  را از مجموعه خود 

یا دستگاههای وابسته تأمین نماید.

تبصره ۲: اساسنامه شرکتهای استانی پس از تصویب مجمع عمومی شرکت مادر قابلیت اجرایی دارد.

ماده ۱۰ : بمنظور تامین منابع برای تقویت سرمایه گذاری و تحقق تولید در شهرکهای کشاورزی ، سازمان 
برنامه و بودجه کشور مکلف گردید نسبت به  ایجاد ردیف تسهیالتی مستقل و تامین یارانه برای پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت به سرمایه گذاران در شهرکها از طریق منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک 

وبه عاملیت  بانک کشاورزی اقدام نماید

تبصره : بانک عامل مکلف گردید با هدف حذف بوروکراسی و فرایندهای زاید ، با معرفی و ارسال پرونده 
متقاضیان توسط شرکت شهرکهای کشاورزی (تشکیالت ملی یا استانی ) بالفاصله نسبت به بررسی پرونده ها 
اقدام و در صورت تکمیل پرونده و تامین الزامات مورد نیاز توسط سرمایه گذار در رابطه با انعقاد قرارداد و 

پرداخت تسهیالت اقدام نماید 

ماده ۱۱: برای تقویت سرمایه گذاری وکاهش مقررات دست و پاگیر و ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه 
گذاران ، به استناد بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ، فروش و 
واگذاری اراضی ملی و دولتی به سرمایه گذاران در شهرکهای کشاورزی پس از بهره برادری توسط سرمایه 
گذار ، براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و با تصویب مجمع عمومی انجام میگیرد واین 

شرکت  از شمول تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مثتثنی میباشد 

ماده ۱۲: به استناد تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  و مصوبه 
هیات وزیران به شماره  ۸۴۷۹۸/ ۵۰۳۴۴ه مورخ  ۲۷/  ۷/ ۱۳۹۳، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت 
اقتصاد و دارایی مکلف است ۷۰ درصد منابع حاصل از فروش بنگاههای (مشمول اصل ۴۴) زیر مجموعه 
شرکت شهرکهای کشاورزی بعنوان یک شرکت توسعه ای ، بدون رعایت سقف ردیف بودجه مصوب ساالنه 
و در قالب تنظیم موافقتنامه برای کمک به ایجاد زیر ساخت شهرکهای کشاورزی با اولویت مناطق کمتر توسعه 

یافته اختصاص دهد  
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تبصره : اعتبارات مصوب شرکت شهرکهای کشاورزی از سایر منابع از جمله  ردیف های ساالنه شرکت 
شهرکهای کشاورزی بصورت صددرصد تخصیص یافته می باشد
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ☐

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: ماده ۶طرح تقدیمی موجب افزایش هزینه های عمومی می 
گردد و چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- در ماده(۱) طرح پیشنهادی عبارت «اقدامات الزم» دارای 
ابهام می باشد. 

۲- استفاده از لغت بیگانه «زون» در تبصره(۳) ماده(۱) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه «منطقه» 
جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 

۳- در ماده(۲) بعد از عبارت «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲» عبارت 
«مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳» اضافه شود. 

۴- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان می شود و درج آن در متن 
مناسب نیست. به عنوان نمونه در ماده(۲) از عبارت «به منظور» تا «کشاورزی» در سطر اول به مقدمه منتقل یابد که در 

مواد(۶)، (۷)، تبصره(۱) ماده(۹) و ماده (۱۰) مجددا بیان شده است و الزم است به مقدمه توجیهی منتقل شوند. 

۵- استفاده از لغت بیگانه «بوروکراسی» در ماده(۱۰) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه «دیوان 
ساالری» جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 

۶- در ماده(۱۱) بعد از عبارت «قانون محاسبات عمومی» عبارت «مصوب۱/۶/۱۳۶۶» اضافه شود و همچنین بعد از عبارت 
«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» عبارت «مصوب۱۷/۱۱/۱۳۸۰» اضافه شود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ☐   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱ـ مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب 
نیست از آنجایی که در تمامی مواد ۱۲ گانه این طرح اهداف و دالیل ذکر شده است پیشنهاد می شود که به مقدمه توجیهی منتقل 

شوند.

۲ـ مفاد قانون باید صریح و منجز باشد در این طرح عبارت اقدامات الزم در ماده (۱) عبارت تشریفات زاید در تبصره ۱ ماده (۱) 
عبارت سایر منابع در تبصره ماده ۱۲ و عبارت مربوطه در ماده (۲) مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این جهت اجرای قانون 

را با مشکل مواجه می کند.

۳ـ در مواد ۲ و ۱۱ این طرح اصالح موادی از سایر قوانین اراده شده است که الزم است به صراحت گفته شود که بالفرض ماده ۱ 
قانون فالن به شرح زیر اصالح می شود. 

۴ـ استفاده از لغت بیگانه زون در تبصره ۳ ماده ۱ طرح مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است پیشنهاد می شود از معادل فارسی آن 
استفاده شود و این لغت در کمانک (پرانتز) درج گردد. 

۵ـ در ماده ۶ طرح کمک بالعوض را که مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد را منوط به تصویب هیأت 
مدیره شرکت نموده است و به نوعی اختیار قانونگذاری خود را به این هیأت واگذار کرده است که مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی 

است.

۶ـ عبارت از تاریخ تصویب در تبصره ماده ۵ به عبارت از تاریخ الزم االجراء شدن تغییر یابد.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۷-ماده ۳۱**بخش ۷-ماده ۳۱-الف**بخش ۷-ماده ۳۱-ب**بخش ۷-ماده ۳۱-پ**بخش ۷-ماده 
۳۱-ت**بخش ۷-ماده ۳۱-ث**بخش ۷-ماده ۳۱-ج**بخش ۷-ماده ۳۱-چ**بخش ۷-ماده ۳۱-چ-تبصره**بخش ۷-ماده 
۳۱-ح**بخش ۷-ماده ۳۱-خ**بخش ۷-ماده ۳۱-د**بخش ۷-ماده ۳۱-د-تبصره**بخش ۷-ماده ۳۱-ذ**بخش ۷-ماده ۳۱-

ر**بخش ۷-ماده ۳۱-ز

*****
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۳ با اصالحات و 
الحاقات بعدی-- منقح ۱۴۰۰/۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بخش های قانون: ماده ۸۱

عنوان قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوب: ۱۳۷۴/۰۳/۳۱

بخش های قانون: ماده ۱**ماده ۱-تبصره۱**ماده ۱-تبصره۲**ماده ۱-تبصره۳**ماده ۱-تبصره۴**ماده ۱-تبصره۵**ماده ۱-
تبصره۶**ماده ۱-تبصره۷**ماده۲**ماده۲-تبصره۲**ماده۲-تبصره۳

عنوان قانون: قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱==منقح ۱۳۹۹/۵/۲۲ مصوب: 
۱۳۸۵/۰۸/۰۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷,۰۲,۳۱با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۶/۲۵ مصوب: ۱۳۸۷/۰۲/۳۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲,۱۲,۰۷ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۹/۲۳ مصوب: ۱۳۶۲/۱۲/۰۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== 
منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

بخش های قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۴۵**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با 
اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۴۵-ردیف۱**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۴۵-ردیف۲**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۴۵-ردیف۳
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عنوان قانون: سیاست های کلی شهرسازی مصوب ۱۳۸۹,۱۱,۲۶==منقح ۱۳۹۹/۸/۱۲ مصوب: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۴۰۰/۴/۱۲ مصوب: 
۱۳۶۶/۰۶/۰۱

بخش های قانون: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده 
۱۱۵**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده ۱۱۵-ردیف۱**قانون 
محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده ۱۱۵-ردیف۲**قانون محاسبات 
عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده ۱۱۵-ردیف۳**قانون محاسبات عمومی 
کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده ۱۱۵-ردیف۴**قانون محاسبات عمومی کشور 
مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده ۱۱۵-ردیف۴-تبصره ۱**قانون محاسبات عمومی کشور 

مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل پنجم-ماده ۱۱۵-ردیف۴-تبصره ۲

عنوان قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

بخش های قانون: ماده ۶۹**ماده ۶۹-تبصره ۱**ماده ۶۹-تبصره ۲**ماده ۶۹-تبصره ۳**ماده ۶۹-تبصره ۴**ماده ۶۹-تبصره 
۵**ماده ۶۹-تبصره ۶**ماده ۶۹-تبصره ۷**ماده ۶۹-تبصره ۸**ماده ۶۹-تبصره ۹**ماده ۶۹-تبصره ۱۰

عنوان قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۰۳ /۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۱۲/۱ مصوب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۵

بخش های قانون: فصل دوم-ماده ۳**فصل دوم-ماده ۳-الف**فصل دوم-ماده ۳-الف-تبصره ۱**فصل دوم-ماده ۳-الف-
تبصره ۲**فصل دوم-ماده ۳-الف-تبصره ۳**فصل دوم-ماده ۳-الف-تبصره۴**فصل دوم-ماده ۳-الف-تبصره ۵**فصل دوم-
ماده ۳-الف-تبصره ۶**فصل دوم-ماده ۳-الف-تبصره ۷**فصل دوم-ماده ۳-الف-تبصره ۷-ردیف۱**فصل دوم-ماده ۳-الف-

تبصره ۷-ردیف۲**فصل دوم-ماده ۳-ب**فصل دوم-ماده ۳-ب-تبصره ۱**فصل دوم-ماده ۳-ب-تبصره ۲**فصل دوم-ماده 
۳-ب-تبصره ۳**فصل دوم-ماده ۳-ج**فصل دوم-ماده ۳-ج-تبصره ۱**فصل دوم-ماده ۳-ج-تبصره ۲

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل چهارم-اصل 
چهل و چهارم

عنوان قانون: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ مقام معظم رهبری -- منقح 
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مصوب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون برنامه و بودجه کشور -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۵۱/۱۲/۱۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب ۱۳۹۱,۰۹,۲۹==منقح ۱۳۹۹/۹/۳۰ مصوب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۰۴ /۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- 
منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفاظت از خاک مصوب: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۶ /۱۰ /۱۳۷۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ 
مصوب: ۱۳۷۹/۱۰/۰۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح۱۳۹۶/۱۱/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

بخش های قانون: ماده ۱۶-د-ردیف۴-تبصره ۳**ماده ۱۶-د-ردیف۴-تبصره ۲**ماده ۱۶-د-ردیف۴-تبصره ۱**ماده ۱۶-د-
ردیف۱۰**ماده ۱۶-د-ردیف۹**ماده ۱۶-د-ردیف۸**ماده ۱۶-د-ردیف۷**ماده ۱۶-د-ردیف۶**ماده ۱۶-د-
ردیف۵**ماده ۱۶-د-ردیف۴**ماده ۱۶-د-ردیف۳**ماده ۱۶-د-ردیف۲**ماده ۱۶-د-ردیف۱**ماده ۱۶-د**ماده ۱۶-خ-
تبصره ۳**ماده ۱۶-خ-تبصره ۲**ماده ۱۶-خ-تبصره ۱**ماده ۱۶-خ-ردیف۶**ماده ۱۶-خ-ردیف۵**ماده ۱۶-خ-
ردیف۴**ماده ۱۶-خ-ردیف۳**ماده ۱۶-خ-ردیف۲**ماده ۱۶-خ-ردیف۱**ماده ۱۶-خ**ماده ۱۶-ح-تبصره ۲**ماده ۱۶-
ح-تبصره ۱**ماده ۱۶-ح-ردیف۸**ماده ۱۶-ح-ردیف۷**ماده ۱۶-ح-ردیف۶**ماده ۱۶-ح-ردیف۵**ماده ۱۶-ح-
ردیف۴**ماده ۱۶-ح-ردیف۳**ماده ۱۶-ح-ردیف۲**ماده ۱۶-ح-ردیف۱**ماده ۱۶-ح**ماده ۱۶-چ-تبصره**ماده ۱۶-
چ-ردیف۳**ماده ۱۶-چ-ردیف۲**ماده ۱۶-چ-ردیف۱**ماده ۱۶-چ**ماده ۱۶-ج-تبصره ۲**ماده ۱۶-ج-تبصره ۱**ماده 
۱۶-ج**ماده ۱۶-ث-ردیف۱۰**ماده ۱۶-ث-ردیف۹**ماده ۱۶-ث-ردیف۸**ماده ۱۶-ث-ردیف۷**ماده ۱۶-ث-
ردیف۶**ماده ۱۶-ث-ردیف۵**ماده ۱۶-ث-ردیف۴**ماده ۱۶-ث-ردیف۳**ماده ۱۶-ث-ردیف۲**ماده ۱۶-ث-
ردیف۱**ماده ۱۶-ت-ردیف۱۲**ماده ۱۶-ت-ردیف۱۱**ماده ۱۶-ت-ردیف۱۰**ماده ۱۶-ت-ردیف۹**ماده ۱۶-ت-
ردیف۸**ماده ۱۶-ت-ردیف۷**ماده ۱۶-ت-ردیف۶**ماده ۱۶-ت-ردیف۵**ماده ۱۶-ت-ردیف۴**ماده ۱۶-ت-
ردیف۳**ماده ۱۶-ت-ردیف۲**ماده ۱۶-ت-ردیف۱**ماده ۱۶-ت**ماده ۱۶-پ-تبصره ۶**ماده ۱۶-پ-تبصره ۵**ماده 
۱۶-پ-تبصره ۴**ماده ۱۶-پ-تبصره ۳**ماده ۱۶-پ-تبصره ۲**ماده ۱۶-پ-ردیف۲**ماده ۱۶-پ-ردیف۱**ماده ۱۶-

پ**ماده ۱۶-ب-ردیف۸**ماده ۱۶-ب-ردیف۷**ماده ۱۶-ب-ردیف۶**ماده ۱۶-الف-ردیف۱**ماده ۱۶-الف**ماده 
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۱۶**ماده ۱۶-ث**ماده ۱۶-ت-تبصره ۵**ماده ۱۶-ت-تبصره ۴**ماده ۱۶-ت-تبصره ۳**ماده ۱۶-ت-تبصره ۲**ماده 
۱۶-ت-تبصره ۱**ماده ۱۶-ت-ردیف۱۳**ماده ۱۶-پ-تبصره ۱**ماده ۱۶-پ-ردیف۱۰**ماده ۱۶-پ-ردیف۹**ماده ۱۶-
پ-ردیف۸**ماده ۱۶-پ-ردیف۷**ماده ۱۶-پ-ردیف۶**ماده ۱۶-پ-ردیف۵**ماده ۱۶-پ-ردیف۴**ماده ۱۶-پ-
ردیف۳**ماده ۱۶-ب-ردیف۵**ماده ۱۶-ب-ردیف۴**ماده ۱۶-ب-ردیف۳**ماده ۱۶-ب-ردیف۲**ماده ۱۶-ب-

ردیف۱**ماده ۱۶-ب**ماده ۱۶-الف-ردیف۳**ماده ۱۶-الف-ردیف۲

عنوان قانون: قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع 
مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶,۰۴,۰۵ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۱۱/۶ مصوب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ مصوب: ۱۳۴۶/۰۵/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ /۰۲ /۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح 
۱۳۹۹/۱۲/۴ مصوب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ==منقح ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ مصوب: ۱۳۶۶/۰۶/۲۲

بخش های قانون: ماده ۹**ماده ۹-الف**ماده ۹-ب**ماده ۹-ج**ماده ۹-ج-تبصره ۱**ماده ۹-ج-تبصره ۲**ماده ۹-ج-
تبصره ۳**ماده ۹-ج-تبصره ۴**ماده ۹-ج-تبصره ۵**ماده ۹-ج-تبصره ۶**ماده ۹-ج-تبصره ۷**ماده ۹-ج-تبصره ۸**ماده 
۹-ج-تبصره ۹**ماده ۹-ج-تبصره ۱۰**ماده ۹-ج-تبصره ۱۱**ماده ۱۰**ماده ۱۰-تبصره ۱**ماده ۱۰-تبصره ۲**ماده ۱۰-
تبصره ۳**ماده ۱۰-تبصره ۴**ماده ۱۱**ماده ۱۱-تبصره ۱**ماده ۱۱-تبصره ۲**ماده ۱۱-تبصره ۳**ماده ۱۱-تبصره 

۴**ماده ۱۱-تبصره ۵

عنوان قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

بخش های قانون: بند۵-بند۲-بند۲-بند۶-تبصره ۱۱-ماده ۱۰۱**بند۵-بند۲-بند۵-تبصره۱**بند۵-بند۲-بند۵-تبصره ۲**بند۵-
بند۲-بند۵-تبصره۳**بند۵-بند۲-بند۲۵-تبصره۴**بند۵-بند۳-تبصره۵

عنوان قانون: قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۸۹ با اصالحات 
و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۸/۲ مصوب: ۱۳۸۹/۱۰/۱۲
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بخش های قانون: ماده ۲**ماده ۲-الف**ماده ۲-ب**ماده ۲-ج**ماده ۲-د

عنوان قانون: قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲==منقح ۱۳۹۹/۵/۲۲ مصوب: ۱۳۵۱/۱۲/۲۲

بخش های قانون: ماده ۵**ماده ۵-تبصره ۱**ماده ۵-تبصره ۲**ماده ۵-تبصره ۳**ماده ۵-تبصره ۴

عنوان قانون: قانون نوسازی و عمران شهری --منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مصوب: ۱۳۴۷/۰۹/۰۷

بخش های قانون: ماده۱۹**ماده۱۹-تبصره

عنوان قانون: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن
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