
خالءهای طرح تشکیل شورای عالی آب
ابهامات و ایردات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

صفحاتــی کــه پیــش رو داریــد تالشــی 
ت  ین نکــــا ی تر ئــه کلیــــد ا ر ی ا ا بــر
گزارش های منتشر شده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در هفته های گذشته است که به شما 
کمک خواهد کرد در صورتی که فرصت 
مطالعه متن کامل گزارش ها را ندارید، 
محورهای اصلی آن ها را بدست آورید.

»پـژوهـشنـامـــه« شــنبه هــــای هــر 
هفتــه از ســوی روابــط عمومــی مرکــز 
پژوهش های مجلس منتشر خواهد 
شــد و از طریــق ســایت ایــن مرکــز بــه 
نشانی rc.majlis.ir در دسترس است.

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

هفته سوم تـیـر ۱۴۰۰ شماره ۱۰ سال اول

ح جهش تولید مسکن؛  طر
 6 خانی که باقی مانده است



پیشنهادات
1- بــا توجه بــه اهمیتی که پدافنــد غیرعامل در اســتحکام قلمرو ملــی و حفظ و 
ارتقای امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران در ابعاد مختلــف دارد و با توجه به 
تأكید مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، تصویب قانونی جامع در حوزه پدافند 
، ضروری اســت، زیرا براســاس آن می توان نســبت بــه اجرایی  غیرعامل کشــور
شدن کامل سیاست های کلی و قوانین برنامه های توسعه درخصوص توسعه 
و مصون ســازی پدافند غیرعامل اقدام کــرد. با وجود این، تدویــن و تقدیم آن 
در قالب الیحــه، به دلیل برقــراری هماهنگی بیشــتر میان ســتاد کل نیروهای 
مسلح و دولت و همچنین تدوین و تصویب قانونی جامع در این زمینه، رویکرد 

مناسب تری خواهد بود. 
2- بــا توجه به اهمیــت موضوع پدافنــد غیرعامــل، وجــود ارکان مختلف آن در 
کشــور و لزوم تصویــب قانون جامعــی در این زمینه، بهتر اســت عنــوان آن به 
« تغییر یابد و براساس آن اصالحات الزم صورت  ح پدافند غیرعامل کشور »طر

گیرد.
3- از آنجا کــه در قوانیــن مرتبــط با تشــکیل ســازمان باید چارچوب هــای اصلی 
ح به صورت ماده واحده وافی مقصود نیست.. اداره آن مشخص شود، ارائه طر

4- اهداف تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشــور به صورت کلی و گسترده 
بیان شده است. درصورتی که باید وظایف و اهداف آن به طور دقیق و مشخص 

ذکر شود.
ح اعضــای جدیدی شــامل وزیر نفــت، وزیــر ارتباطــات و فناوری  5- در ایــن طر
اطالعــات، دادســتان کل کشــور و رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــه 
اعضای کمیته مذکور در ماده )8( اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل افزوده 

شد ه اند، اما درکل، اعضای آن متناسب با اهداف آن در ماده واحده و موضوع 
پدافند غیرعامل، تعیین نشده اند. برای مثال وزارت اطالعات به عنوان یکی از 
مهم ترین نهادهای مؤثر در حوزه پدافندی و پیشگیری از تهدیدهای مختلف، 

در این کمیته عضویت ندارد.
نکته: پیشــنهادات به لحاط کمیت و کیفیت به صورت مشروح در متن اصلی 

گزارش آمده است.

جمع بندی 
بــرای تحقــق اســناد باالدســتی در خصــوص پدافنــد غیرعامــل، مصون ســازی 
سرزمینی، حفظ و ارتقای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و به ویژه مالحظات 
و تأكیــدات مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی(، تصویــب قانونــی جامــع 
ح تشکیل سازمان  در خصوص پدافند غیرعامل ضروری است. با  وجود این، طر
، ایرادها و ابهام هایی دارد که برای رفع آنها، می توان مبنا  پدافند غیرعامل کشور
را اساسنامه فعلی سازمان در نظر گرفت و هرگونه اصالح یا الحاق مواد قانونی 
ح تشــکیل سازمان  براســاس آن انجام پذیرد. اما پیشــنهاد می شود مفاد طر
پدافند غیر عامل کشــور با توجه به ارزیابی و پیشــنهادهای ارائه شده در متن 

این گزارش اصالح و ایرادها و ابهام های آن رفع شود. 

۱

ح  ماخذگزارش:  اظهارنظر کارشناسی درباره:  »طر
ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری 
اســالمی پــس از اتمــام مســئولیت تــا ســپری شــدن 

مراحل قانونی« / شماره مسلسل: 24017556

سیاسی

ح تشكیل سازمان پدافند غیرعامل كشور ابهامات و ایرادات طر

ماخذگزارش:
 اظهارنظر کارشناسی درباره: 

»طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور«
شماره مسلسل:  17205

مهم ترین رکن نهادینه ســازی پدافنــد غیرعامل، ارتقــای ضرایب حفاظتی و 
ایمنی »مراكز حیاتی، حساس و مهم« است. 

ح تشــکیل ســازمان پدافند غیرعامل نیز به منظور تحقق تدابیر و منویات  طر

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، تقویت انسجام سازمانی و توان بازدارندگی 
ح شــده است. به عبارتی  کشــور در مقابله با تهدیدهای بالقوه و راهبردی مطر
بین مؤلفه های امنیت ملی و پدافند غیرعامل، رابطه ای مستقیم برقرار است.

ثیرات اقدامات دفاع غیرعاملمؤلفه های امنیت ملی تأ

کاهش تلفات انسانی در برابر وقوع تهدیدها و تهاجم نظامی دشمن صیانت از جان مردم

تقویت توان آمادی، رزمی و دفاعی نیروهای مسلح و باال بردن آستانه مقاومت دفاع از تمامیت ارضی
کشور در دفاع از تمامیت ارضی کشور

ارتقای ایمنی تأسیسات، تجهیزات، مراكز حیاتی، حساس و مهم اقتصادی، استمرار فعالیت سامانه های اقتصادی و سیاسی
سیاسی، ارتباطی و تولیدی 

حفاظت از مراكز فرماندهی سیاسی، نظامی، اجتماعی و زیرساخت های حیاتی، حفظ استقالل و حاكمیت کشور
حساس و مهم در برابر تهدیدهای آشکار و نهان 



3 پیشنهاد مهم در مورد الیحه شوراهای حل اختالف

قانون شــوراهای حل اختالف ابتدا در ســال 1394 با مهلت اجرای آزمایشی 
سه ساله به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید و در نهایت مهلت اجرای 
این قانونـ  پس از تمدید مهلت اجرای آن به وسیله قانون تمدید مهلت اجرای 
آزمایشــی قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 1398/11/8ـ  در بیســت و دوم 

بهمن سال 1399 به پایان رسید.
الیحه شوراهای حل اختالف کنونی توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین و پس از 
تصویب در هیئت دولت به صورت دوفوریتی اعالم وصول شــده است. دلیل 
تقدیم این الیحه به صورت دو فوریتی اتمام مهلت اجرای قانون شوراهای حل 

اختالف 1394 بود.
همچنیــن کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس گــزارش دو فوریتــی خــود 
درخصوص این الیحه را به صحن علنی تقدیم نموده است. این گزارش حاوی 
متن مصوب کمیســیون مذکور در تاریخ 1399/10/23 می باشــد که با اختالف 

اندکی نسبت به متن الیحه تصویب شده است.

مقایسه کلی بین قانون کنونی با الیحه واصله و گزارش کمیسیون قضایی
1- مهمتریــن تفــاوت بین متــن الیحــه )و همچنیــن متن مصوب کمیســیون 
قضایی و حقوقی( با قانون فعلی، در این اســت که در الیحــه واصله در صورت 
تصویــب و تبدیــل آن بــه قانــون، شــوراهای حل اختــالف بدون حضــور قاضی 

تشکیل خواهند شد.
2- تفاوت دیگر الیحه با قانون کنونی، در سقف ریالی ارجاع دعاوی به شوراهای 

حل اختالف است.
3- کمیســیون قضایی و حقوقی در ماده )5( مکرر مصوب کمیســیون مذکور 
قوه قضائیه را مکلف به استخدام پیمانی یا قراردادی تمامی اعضای تمام وقت 

شوراهای حل اختالف نموده است.

درخصوص کلیات الیحــه و گزارش کمیســیون قضایی چند ایــراد کلی وجود 
دارد که به دو ایراد اصلی اشاره خواهد شد: 

1- با حذف نهاد قاضی از شــوراهای حل اختالف حجم عظیــم پرونده های این 
شوراها به سوی دادگاه ها سرازیر خواهد شد.

2- شــورای حل اختالف نباید به مثابه یك مرجع قضایــی دارای صالحیت ذاتی 
 در صالحیت این شــوراها 

ً
 و الزامــا

ً
باشــد و رســیدگی به برخی دعــاوی منحصــرا

باشد.

نکته: برای مطالعه جزییات بیشتر به گزارش اصلی مراجعه شود.
ح اســت، بهتر  با توجه بــه ایراداتی که بر این الیحــه در کلیات و جزئیات آن مطر
است مهلت اجرای آزمایشی قانون کنونی به مدت یک سال دیگر تمدید شود 
و در این مدت الیحه واصله با توجه به تغییرات بزرگی که در نظام دادرسی کشور 
، نهایی و تصویب شــود. چرایی این  ایجــاد می نماید با مداقه و بررســی بیشــتر
پیشنهاد به این موضوع برمی گردد که بسترهای الزم برای اجرای الیحه واصله 
و در حقیقت تبدیل شــوراهای حل اختالف به محلی برای صلح و ســازش و نه 
رسیدگی قضایی، آماده نشده است. بستر الزم برای این امر، ایجاد دادگاه هایی 
برای رسیدگی به دعاوی حقوقی خرد با آیین دادرسی سهل تر و سریع تر است 
که هم باعث مدیریت بهینه پرونده های ورودی به قوه می شود و هم موجب 
رغبت مردم به مراجعه اختیاری به شــوراهای حل اختالف برای صلح و سازش 

خواهد بود. 

با توجه مطالب بیان شده، موارد زیر پیشنهاد می گردد: 
الف( رد کلیات الیحه با توجه به موضوعات و ایرادات بیان شده و تمدید مهلت 

اجرای آزمایشی قانون کنونی؛
ب ( ارجاع الیحه به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی و رفع ایرادات؛

ج( حذف ماده )5( مکرر مصوب کمیسیون قضایی و ماده )11( الیحه، به دلیل 
ایرادات مهم این دو ماده از منظر قانون اساسی. 
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ماخذگزارش: 
اظهارنظر کارشناسی درباره:

»الیحه دو فوریتی شوراهای حل اختالف«
شماره مسلسل: 24017365

اجتماعی

هفته سوم تـیـر ۱۴۰۰ شماره ۱۰ سال اول



حاصالح  بر اســاس آنچه در گزارش کمیســیون اقتصادی در خصــوص »طر
خدماتتخصصیوحرفهایحســابداران« آمده اســت، در  قانوناســتفادهاز
دستگاههاو صورت تصویب، رویهتعیینحسابرسوبازرسقانونیبرخیاز
شــركتهایدولتیوعمومی مثل شــهرداری  ها و دانشــگاه  های دولتی تغییر 

خواهد کرد. 

این اشــخاص می  بایســت حســابرس و بازرس قانونی خود را از میان سازمان 
حسابرســی و فهرســتی که توســط کمیتــه  ای )متشــکل از رئیس هیئــت عالی 
نظارت سازمان حسابرســی به عنوان رئیس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، 
رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حســابداران رســمی ایــران، دبیر کل جامعه 
( که بر اســاس  حســابداران رســمی ایران و نماینده دیوان محاســبات کشــور
شــاخص  های بیان شــده تهیه می  شــود، انتخاب کنند. این اشــخاص در حال 

حاضر برای انتخاب حسابرس مختار هستند.   

مشکالت ساختار فعلی نظارت بر حرفه حسابرسی در کشور، صرف تغییر رویه 
انتخاب حســابرس شــرکت  ها، دســتگاه  ها و مؤسســات عمومی بدون ایجاد 
ســازوکار نظارتی مســتقل از حرفه و در نظر گرفتن تنبیهات و جرائم مؤثر برای 

متخلفان نمی  تواند تغییرات مدنظر طراحان را ایجاد کند. 

ح مــورد بحــث بــه  پیشــنهاد مرکــز پژوهش هــای مجلــس، بازگردانــدن طــر
کمیسیون اقتصادی جهت اعمال اصالحات ذیل است:

بررسیكیفیتگزارشهایحسابری 1.ایجادسازوكار
حرفه نظارتیمستقلاز 2.ایجادسازوكار

برایحسابرسانمتخلف گرفتنتنبیهاتمؤثر نظر 3.در

ح نظام جامع حسابداری و حسابرسی« با شماره  همچنین با توجه به اینکه »طر
ح  ثبــت 259 در دســتور کار کمیســیون اقتصــادی مجلــس قــرار دارد و این طر
موضوعات گسترده تری شــامل مرجع تهیه و تدوین اســتانداردها، چگونگی 
تعیین صالحیت  ها، ساختار و فرایند نظارت و ... را پیگیری می نماید، پیشنهاد 
ح را به صورت یکجا به  می شود، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش هر دو طر

صحن علنی مجلس ارسال نماید.

3
اقتصادی

پیشنهاد مركز پژوهش ها در خصوص اصالح قانون استفاده از 
خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

ماخذگزارش: اظهار نظر کارشناسی درباره: »گزارش 
ح اصالح قانون  کمیســیون اقتصادی درخصوص طر
اســتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 
ذی صــالح بــه عنــوان حســابدار رســمی« /شــماره 

مسلسل: 22017534
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ح تشكیل شورای عالی آب« خأل های »طر
اقتصادی

ماخذگزارش: 
اظهار نظر کارشناسی درباره:

ح تشکیل شورای عالی آب« »طر
شماره مسلسل: 25017568

ح عــادی تشــکیل  طــر
شــورای عالی آب بــا امضــای 31 

نفــر از نماینــدگان مجلس شــورای 
اسالمی در تاریخ 1399/07/29 به مجلس 

شورای اسالمی ارائه شده است.
ح، لزوم وجود سازوکار نظام مند و منسجم  در این طر

بــرای ایجــاد تعهــد قــوی در همــه طرف هــا بــرای پایبندی و 
اجرای سیاســت های بخش آب، از ضرورت های تصویب ساختار 

ح حاضر، عدم  شورایی آب کشور ذکر شده است. در مقدمه توجیهی طر
شفافیت در اهداف، اختیارات، وظایف و ترکیب نامناسب اعضای شورای عالی 

آب فعلــی به عنــوان دالیلــی بــرای مدیریت نامطلــوب و سیاســتگذاری چالشــی در 
بخش آب برشــمرده شده است. قانونی مستقل با هدف هماهنگی و یکپارچگی در امر 

سیاستگذاری و مدیریت بخش آب در سطح ملی، حوضه آبریز، استان و در صورت ضرورت در 
ح بوده و برنامه ریزی و پشتیبانی از برنامه ها، نظارت قوی و  سطح شهرستان از اهداف اصلی این طر

تمرکز مسئولیت ارزیابی منابع آب تحت یک مرجع منسجم از کارکردهای این قانون عنوان شده است.

موارد پیشنهادی:
ح تشــکیل شــورای عالی آب مد نظــر قــرار داد، بررســی عملکرد و  یکــی از موارد مهمــی که بایــد در پیشــنهاد طر

آسیب شناسی شورای عالی آب فعلی است. ساختار شورای عالی آب فعلی با نقاط ضعف و کاستی هایی در عملکرد 
و نقش آفرینی در مسائل کالن بخش آب مواجه بوده است. در موارد متعددی مصوبات این شورا اجرایی نشده و 

به ســرانجام مشخصی نرسیده است. به عبارت دیگر عدم اقتدار کافی و ضمانت اجرایی یکی از چالش های اساسی 
ح  شورای آب فعلی است. در هر صورت آسیب شناسی دقیق و اصولی شورای عالی آب فعلی از پیش نیازهای مهم طر

حاضر است.
اگرچه نقش شوراهای عالی در سیاستگذاری کالن و راهبری بخش، مهم و قابل توجه است، ولی باید عنایت داشت که 
محدوده وظایف و اختیارات این شــوراها نباید طوری تعریف شــود که با امور تقنینی استاندارد، که معمواًل توسط سند 

باالدستی قانون تعیین می شود و همچنین وظایف تصدیگری دستگاهی تداخل داشته باشد.
ح تشــکیل شورای عالی آب، ارائه شــده به مجلس شــورای اســالمی از مناظر مختلفی دارای مالحظاتی است. دامنه  طر
اختیــارات و وظایــف در ســطوح مختلف شــورای عالی و حوضه آبریــز و تداخل آن با وظایــف اجرایــی و تصدیگری، عدم 
لحــاظ تشــکل های مردم نهــاد و آب بــران در ترکیب اعضا، عــدم پیش بینی ســازوکار مناســب برای ضمانــت اجرایی 

مصوبات، لحاظ نکردن سازوکار مؤثر برای میانجیگری در مناقشات آبی بین استانی و مشخص نبودن مکانیسم 
ح شامل تشکیل  ح حاضراســت. همچنین این طر پاســخگویی و ارائه عملکرد شــورا از مهم ترین خأل های طر

»»شورای عالی آب«« در سطح ملی، استانی و شهرستانی و »شورای آب حوضه آبریز« است و مغایر بند »الف« 
ماده )28( قانون برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

ح تشــکیل شــورای عالی آب، ابعاد بســیار گســترده آن و   بــا توجه به خألهــای جدی در طر
همچنین عنایت به این موضوع که الیحه اصالح قانون توزیع عادالنه آب در دولت 

ح مورد تأیید نیست. درحال بررسی است، تصویب این طر
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ح جهش تولید مســکن که به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسیده  طر
ع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال  است، جهت انطباق با موازین شر
ع و اصل 60 قانون اساسی( از سوی این شورا  و با ایراداتی )ابهام و مغایرت با شر
مواجه شــد. بر این اســاس، جهــت رفع ایــن ایرادات توســط مجلس شــورای 

اسالمی، مصوبه مزبور به کمیسیون عمران ارجاع گردید. 
نظر به اصالحات صورت گرفته در مصوبه کمیســیون عمران، به نظر می رســد 
( رفع شــده اســت، لکن  اكثر ایرادات شــورای نگهبان )9 بند ایراد و 3 بند تذکر
برخی ایــرادات و ابهامــات به قوت خود باقی اســت که پیشــنهاد می شــود، به 

ح زیر اصالح شود: شر

6

ماخذگزارش:
ح جهــش تولیــد  اظهــار نظــر کارشناســی دربــاره: »طــر
مســکن« )اعاده شــده از شــورای نگهبان 1(  / شماره 

مسلسل: 24017575

اقتصادی

ح جهش تولید مسكن« 6 ایراد باقی مانده در »طر

تبصــره۵مــاده۴مصوبــهمجلــس در
عبــارت»ایــنمبلــغ«عبــارت»در پــساز

قالببودجهسنواتی«اضافهگردد.

مــاده18عبارت»حســبمورد در
اســنادرســمییــا بــهوســیلهدفاتــر

دالالنمعامــالتامالکــیكــهبهســامانه
الکترونیکثبتاسناددسترسیدارند«
عبــارت»اخــذكــدرهگیــری«در پــساز

انتهایمادهاضافهشود.

1۵عبــارت»وســایر تبصــره در
طریــقوزارتراهو نهادهــایذیربــطاز

مصوبهكمیسیونبه»و شهرســازی«در
طریــق نهادهــایقانونــیذیربــطاز ســایر

یابد. وزارتراهوشهرسازی«تغییر

مــاده21عبــارت»اجــرایایــن در
مادهدرخصوصدستگاههاینظامی

وامنیتــیمنــوطبهعــدممخالفــتمقام
معظــمرهبــریاســت«بــهذیــلمــاده21

مصوبهمجلسملحقشود.

ماده17متنمصوبهكمیسیونبه در
انتهایماده حاصالحشودكهدر اینشر

ملحقشود: 17عبارتزیر

مــاده23عبــارتزیــر در
جایگزیــنعبــارتحــذفشــده

توسطكمیسیونگردد:
»ایــنمراحلبــارعایتضوابــطومقررات
ارتقاءكیفیسیماومنظرشهری،مصوب
شورایعالیشهرسازیومعماریایران

انجاممیشود«.
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 الیحــه معاهــده معاضــدت حقوقــی تقابــل در امــور مدنــی بیــن 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل در تاریخ 1399/5/1 
در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد و در تاریخ 1400/2/29 به 
تصویب مجلس شــورای اســالمی رســید. شــورای نگهبان در تاریخ 
ع شــناخته  1400/3/18 طــی نامــه ای برخــی از مواد الیحه را خالف شــر

است. 

بررسی نظر شورای نگهبان
ع شناخته شد که؛ اطالق  -  این الیحه از این جهت خالف موازین شر
برخی مواد آن از جمله؛ ماده )1(، اطالق بند )4( ماده )3(، اطالق ماده 
)7(، اطالق بند )2( ماده )14(، اطــالق ماده )16(، ماده )18(، ماده )19(، 
اطــالق مــاده )20( و بنــد )2( مــاده )24( اعمــال مقــررات و تصمیمات 
غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را الزم االجرا دانسته 
اســت و مســتلزم تأیید صحت قوانیــن و صحت آیین دادرســی قوه 
قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور 
طرف متعاهد می باشد؛ که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که 

در آن دادگاه ها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر می گردد.
- در ماده 5، محصور شدن عدم اعمال این معاهده به موارد مذکور 
ع  و همچنین تقیید به لزوم آشــکارا بودن موارد، خالف موازین شــر

شناخته شد.

نتیجه گیری
بــا توجه به ایــرادات شــورای نگهبــان، پیشــنهاد می شــود در جهت 
، تبصــره دیگری بــا محتــوای زیر به مــاده واحده  رفــع ایــرادات مذکور

اضافه شود:
تبصره 2: اجرای معاهده حاضر در خصوص جمهوری اســالمی ایران 

ع خواهد بود.  در چارچوب مقررات شر

ایرادات شورای نگهبان
به الیحه معاهده معاضدت حقوقی تقابل در 

یل امور مدنی بین ایران و برز

ماخــذگــزارش: اظهارنظــر کارشناســی 
دربــاره: »الیحه معاهــده معاضدت حقوقی 
تقابل در امور مدنی بین جمهوری اســالمی 

ایران و جمهوری فدرال برزیل«
شماره مسلسل: 24017576


