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۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۱۴/۶۳۷۰/ص

دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ جهت 
استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به 

اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۱۶/۹۸۵۹/د

دارد

اتوماسیون اداری

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیدایی

دبیرکل محترم اتاق ایران

سالم علیکم

احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ جهت استحضار و اقدام مقتضی به 

حضورتان ایفاد می گردد.
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بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٧/٢٠

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف



طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران

بند (چ) ماده (١٨) -

 شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات 

هیأت عالی و کمیتههای ذیل آن که حسب تشخیص 

رئیس شورای فقهی واجد مالحظات شرعی 

میباشد اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با 

شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به 

رئیس کل اعالم کند، فتوای معیار در مصوبات شورا 

آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی 

فقیه طبق نظر مشهور عمل کند.

همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی 

که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع میشود 

یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای 

شورای فقهی در دستور کار شورا قرار میگیرد؛ 

اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به 

رئیس اعالم کند، رئیس کل موظف است مصوبات 

شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها 

نظارت کند.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ١٥ روز است و 

عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت 

شورا تلقی میشود

١

 دو فوریت طرح استفساریه ماده (١١٢) قانون 

برنامه ششم توسعه

٢

 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 

و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان

راساس ماده ١ -دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و 

موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

الف... -

پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی 

٣



مانند: دادگاه انقالب و دادسرا، دیوان عالی کشور، 

دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، مؤسسات و 

شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان 

زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان 

بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان 

قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور و همچنین شوراهای حل اختالف و نهادهای 

تحت نظر آن مانند مرکز وکال، کارشناسان رسمی 

و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکالی 

دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 

کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات 

الکترونیک قضایی مرکزی

ث- سازمانهای مردم نهاد و خیریهها و 

شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و 

کلیه مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی 

موضوع بند «ب» ماده (١) قانون ارتقای سالمت 

نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

  ٢٩/    ٢/  ١٣٩٠ مانند سازمان نظام پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، 

اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 

اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکال، کارشناسان 

رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون 

وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی 

دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون 

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

ماده ٢- مشمولین این قانون موظفند دادهها و 

اطالعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، 

از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در 

دسترس عموم قرار دهند:

 الف- اطالعات مدیران و کارکنان شامل تحصیالت، 

سوابق، میزان دریافت ماهانه و ساالنه و نحوه به 

کارگیری آنها و همچنین برنامهها، صالحیتها و 

طرحهای مصوب و فرآیندهای اداری موسسات 

مشمول

ب- اطالعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و 

هزینهها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، 

واگذاری زمین، تسهیالت، مشخصات امالک و 

ساختمانها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده 

یا بهرهبرداری) و همچنین کمکها و واگذاریهای 

بالعوض اعم از اعطایی و دریافتیتبصره- سازمان 

های خیریه از اعالم اسامی کمک گیرندگان مستثنی 



هستند.

کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه  

قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و 

حفظ اطالعات شخصیت-متن، متمم و 

الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به 

معامالت بزرگ و متوسط مطابق قوانین و 

مقررات کشور

ث- مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای  

ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب 

آنها و مستندات مربوط به صالحیت 

تصویب

ج- فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری  

درقالبهای مشارکت و شرایط استفاده 

از این فرصتهاچ- فرصتهای اشتغال و 

بهکارگیری و جذب نیروی انسانی و 

شرایط آنح- فرآیندها و مراحل اداری 

اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه 

فعالیت

خ- تمامی اسناد باالدستی، قوانین و  

مقررات حوزه فعالیت خود. تبصره١- 

شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و 

«چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام 

معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

تبصره٢- عدم انتشار موضوع هریک از  

بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر 

مصالح ملی با درخواست باالترین مقام 

دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه 

شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

تبصره٣- در صورت اختالف در تشخیص مصادیق 

موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند 

«الف» ماده (١) بر عهده جلسه مشترک هیات 

رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در 

خصوص بند «پ» ماده (١) این قانون بر عهده 

رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده 

کمیسیون موضوع ماده (١٨) قانون انتشار و 

دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  ٦/  ١١/ ١٣٨٧ با 

اصالحات و الحاقات بعدی است.

ماده ٣ - مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت 

عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط 

در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (١١٢) قانون 



اساسی در موارد اختالفی مجلس و شورای نگهبان)، 

مجلس شورای اسالمی، هیئت وزیران، شوراهای 

اسالمی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات های 

تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان 

عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع 

این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم 

ازصحن و کمیسیونهای تابع آنها و آراء مأخوذه از 

اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و 

کسانی که در رأی گیری شرکت نکردهاند، حداکثر 

ظرف یکماه در پایگاه اطالعرسانی خود با قابلیت 

خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که 

به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک 

از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه 

غیرعلنی یا رأیگیری مخفی پیشبینی شده باشد.

تبصره ٤ - انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای 

تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه 

قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و 

حفظ اطالعات شخصی است.

تبصره ٣- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح 

عمومی ایجاب نماید به پیشنهاد رئیس یا یکسوم 

اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشموالن این 

قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء 

منتشر نمی شود. آراء مأخوذه از اعضاء برای 

تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، 

مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت 

نکرده اند، در پایگاه اطالع رسانی مشموالن این 

قانون منتشر می شود.

ماده ٤ - مشمولین این قانون به استثنا شوراهای 

اسالمی روستا موظفند هر شش ماه یکبار گزارش 

عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای 

اسالمی ارسال نمایند

 کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ١٨٢ قانون 

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

٤

 طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده 

از شورای نگهبان

تبصره الحاقی: دستور العمل تعیین بهای برق 

مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر 

تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی 

٥



متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت 

معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی بر اساس شاخص های 

«سهم درآمد محصوالت صادراتی صنایع»، «شدت 

انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در 

قیمت تمام شده محصوالت این صنایع» تهیه و 

توسط وزیر نیرو ابالغ می شود.

ماده ٤ - صنایع انرژیبر موضوع ماده (٣) این قانون 

با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

وزارت نیرو مکلفند، حداقل ٩٠٠٠ مگاوات نیروگاه 

حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (٥٥%) 

و ١٠٠٠ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان 

سال ١٤٠٤ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث 

کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع 

در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های 

مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد. 

وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، 

پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. 

برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار(بورس) 

انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش 

است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت 

نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین 

کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 

فرآیند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای 

محصوالت انرژی بر کلیه صنایع، پیادهسازی و بر 

مبنای آن در راستای بهبود بهرهوری انرژی اقدام 

کند.

آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل 

نحوه تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس 

از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون به پیشنهاد 

وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت 

تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ٢ ماده  ٦ - بهای برق برای مصارف خانگی 

کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت 

پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان 

بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (١٠٠%) 

برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و 

نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که 

مشمول ماده (٥٤) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 

مصوب 1366 /12 /3  با اصالحات و الحاقات بعدی 



می شوند، باالترین قیمتی است که دولت در 

فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین 

میکند.

ماده ٧ -  تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی 

(بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز 

نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری 

جانبازان، معلوالن، سالمندان و کودکان) و سایر 

مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه 

تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.

ماده ٨ - بهمنظور حصول اطمینان از تراز تولید و 

مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، 

ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان 

انشعاب غیرخانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش 

ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو 

مکلف است ظرف دوماه از تاریخ الزماالجراء شدن 

این قانون، آییننامه اجرائی نحوه ارائه گواهی 

ظرفیت برای کاربریهای گوناگون و مناطق مختلف 

را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ١٢ -  وزارت نیرو مکلف است با همکاری 

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور 

برنامه حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول 

زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام 

یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به 

مصرفکننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ 

الزماالجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب 

هیأت وزیران برساند. صددرصد(١٠٠%) منابع حاصل 

در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه 

یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح 

های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه 

خواهدشد.

ماده ١٣ -  کلیه دستگاههای موضوع ماده (٢٩) 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 ١٤/  ١٢/ ١٣٩٥ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا 

رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث 

نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه 

اجرایی ماده (٣٣) قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان مصوب ٢٢ / ١٢ / ١٣٧٤، طی چهار سال 

مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را ساالنه حداقل 

بیست و پنج درصد (٢٥%) کاهش دهند. سازمان 

برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون 



اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ٤ / ١٢ / ١٣٨٩و 

ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی 

صرفهجویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) 

انرژی کرده و این گواهیها را در اختیار شرکتهای 

خدمات انرژی صاحب صالحیت قرار دهد تا صرف 

تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفهجویی 

انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود. 

پس از دو سال از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، 

میزان صرفهجویی انرژی محققنشده این دستگاهها 

به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 

محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از 

توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برقآبی به 

مصرف میرسد.

ردیف های اصالحی ٢ – ٨ ، ٣ – ٨ و ٤ – ٨ تبصره 

ماده ١٣ - شهرداریهای شهرهای باالی یک میلیون 

نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این 

ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (٢٥%) 

برق مورد نیاز ساختمانهای خود و نیز سازمانها، 

شرکتها،  مؤسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه 

خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای 

زبالهسوز شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت و 

شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای 

این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی 

به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد 

خزانهداری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در 

وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از گردش خزانه 

برای احداث و تکمیل نیروگاههای زبالهسوز هزینه 

شود.

ماده ١٦ - در اجرای تبصره (٣) ماده (٦١) قانون 

اصالح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر 

سال مبلغ سوخت مصرفنشده یا تخصیص حواله 

معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت 

خام به تولیدکنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر برای 

فروش یا عرضه در بهابازار(بورس) انرژی، در لوایح 

بودجه سنواتی پیشبینی کند. انواع نیروگاههای 

برقآبی (کمتر یا بیشتر از ١٠ مگاوات) نیز مشمول 

حکم این ماده هستند.

آییننامه اجرائی این ماده ظرف سهماه از تاریخ 

الزماالجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو 

تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.



 

ماده ١٧ -  اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با 

تجدیدنظر در نرخ پیمانهای حوزه وزارت نیرو 

مندرج در بند «ج» مادهواحده الیحه قانونی راجع 

به اصالح تبصره (٨٠) قانون بودجه سال ١٣٥٦ کل 

کشور مصوب ٣ / ١١ / ١٣٥٨ در سقف مصوب 

هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض میشود.

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

ناصر حسینی پور گچساران ١

علی بابایی ساری ٢

حسین خسروی بیرجند ٣

سید احمد رسولی نژاد دماوند ٤

احمد راستینه شهرکرد ٥

موارد اعالم وصول شده:

- طرح اصالح مواد ١ تا ٤ قانون حفظ آثار ملی

- طرح نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکان

امور مجلس


