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تعالی باسمه  

  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

  شود. نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 31احتراماً طرح ذیل که به امضاي 
  

  مقدمه (دالیل توجیهی):
اي کشور فراز و فرودهایی داشته و با تغییر دولتها تصمیمات در این حوزه  طی دهه هاي گذشته روند هسته

اي و اتمی در زندگی مردم و در  تا دستاوردهاي هسته بسیار متفاوت بوده است. از طرفی نیز الزم است
اقتصاد کشور بیشتر نمایان شود. لذا تدوین یک قانون خوب در این زمینه ضروري بنظر میرسد. این 
پیشنویس تهیه شده تا با نظر تمام نمایندگان صاحب نظر مجلس شوراي اسالمی تکمیل شده و به یک قانون 

  د.خوب در این زمینه تبدیل گرد
 شود: لذا طرح ذیل تقدیم می

   
علیرضا  - علی آذري  - سید علی یزدي خواه  - جعفر قادري  - احمدحسین فالحی  -هادي بیگی نژاد 

حسین حق  -علی اکبر علیزاده برمی  -علی خضریان  -علیرضا نظري  - روح اله متفکرآزاد  -عباسی 
حجت اهللا  - یز محمدنژادقاضی محله پرو -سید مرتضی حسینی  - علیرضا ورناصري قندعلی  - وردي 

بهروز محبی  -رضا تقی پور انوري  -سارا فالحی  -مهدي عسگري  - فریدون عباسی دوانی  - فیروزي 
سید محمود  -جعفر راستی  -کمال حسین پور  -مهدي شریفیان  -رسول فرخی میکال  - نجم آبادي 

 - سیدجواد حسینی کیا  -الفضل ابوترابی ابو - حسین میرزایی  - احمد محرم زاده یخفروزان  -نبویان 
 عباس جهانگیرزاده  -الیاس نادران 

  
 

  
 

@Mghavanin



 

3 
 

  برداري صلح آمیز از فناوري هسته اي  طرح توسعه بهره عنوان طرح:
 

دولت می تواند از طریق سازمان انرژي اتمی جهت ایجاد ده هزار مگاوات ظرفیت برق هسته اي اقدام و ظرفیت  -1ماده 
  عملیاتی نماید. 1420مذکور را تا سال 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  12بند پ ماده   اي برق هسته اي در به منظور تامین اعتبار طرحهاي توسعه -2ماده
   گردد. اي اضافه می مالی کشور احداث نیروگاههاي هستهارتقاي نظام 

اي را از طریق وزارت  سازمان انرژي اتمی مجاز است تا سقف پنجاه درصد از برق تولیدي در نیروگاههاي هسته -3ماده
  اي نماید. نیرو صادر و درآمد حاصل را را صرف توسعه برق هسته

هاي مورد نیاز کشور دولت می تواند جهت ساخت حداقل دو  ایزوتوپ در راستاي خودکفایی در تولید رادیو -4ماده 
صنعت و کشاورزي اقدام کند و   هاي مورد استفاده در پزشکی، راکتور تحقیقاتی با قابلیت تولید رادیو ایزوتوپ

 برداري برساند. به بهره 1410راکتورهاي تحقیقاتی مذکور را تا پایان سال 
 15مجوز تاسیس حداقل 1410مکلف است مطابق با مالحظات آمایش سرزمین تا سال سازمان انرژي اتمی  -5ماده 

مرکز تابش گاما جهت پرتودهی به محصوالت کشاورزي تجهیزات پزشکی و سایر کاربردهاي مورد نیاز کشور توسط 
  بخش خصوصی را صادر و مواد پرتوهاي مورد نیاز را تامین نماید.

اي موجود و  ز است در راستاي استفاده حداکثري از حرارت تولیدي نیروگاههاي هستهسازمان انرژي اتمی مجا -6ماده 
آینده به منظور شیرین سازي آب دریا و تولید آب مصرفی مناطق با کمبود آب شرب اقدام نماید به طوري که تا سال 

  شند.اي مجهز به تاسیسات شیرین سازي آب دریا با درصد از نیروگاههاي هسته 40حداقل  1420
دولت می تواند از طریق سازمان انرژي اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جهت ایجاد پیشرفتهاي  -7ماده
اجرائی  1420اي را تا سال  حداقل یک فروند کشتی با پیشران هسته اي براي کشتیها و زیردریایی ها اقدام و عملیات هسته

 نماید.
اي کشور از طریق منابع داخلی و  ف است جهت تامین پایدار سوخت راکتورهاي هستهسازمان انرژي اتمی مکل -8ماده 

  ریزي و اقدام کند. اي برنامه خارجی با رویکرد تضمین امنیت سوخت هسته
در راستاي رفع نیازهاي آینده کشور به انرژي هسته اي سازمان انرژي اتمی مجاز است در چهارچوب معاهدات  -9ماده 
تحقیق و توسعه در زمینه ساخت راکتورهاي کوچک ماژوالر، راکتورهاي با طیف نوترون   صوب،المللی م بین

برداري از این  به طوري که امکان بهره  اي را آغاز کند، بازفرآوري سوخت مصرف شده و گداخت هسته   سریع،
  فراهم شود. 1410ها در سطح آزمایشگاهی تا پایان سال  فناوري
اي کشور را جهت تصویب به مجلس شوراي  دولت مجاز است ظرف یکسال الیحه اساسنامه نظام ایمنی هسته -10ماده 

    اسالمی تقدیم نماید.
اجراي هرگونه توافق و قرارداد بین المللی که مانع اجراي این قانون شود بدون تصویب مجلس شوراي  -11ماده 

  اسالمی ممنوع است.
این قانون ظرف شش ماه به پیشنهاد سازمان انرژي اتمی تهیه و به تصویب هیات وزیران  آیین نامه اجرائی -12ماده 
    میرسد.
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