
 

 

 

عه توس هفتم پنجساله  پیشنهادات تدوین قانون برنامه

  اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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صنعت برق ایران جهت  تدوین      سندیکای  شنهادات  صاد    پی سعه اقت ساله  هفتم تو  یفرهنگ  و یاجتماع ی،قانون برنامه پنج

 به شرح زیر ارائه می گردد: یرانا یاسالم یجمهور

 توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی (1

 بمنظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی دولت مکلف است:

درصددد دردمد صاصدد  از  عوارح و صگوق گمرای را به عنوان جواید صددادراتی و پوشددا ریسددگ صددادرانندگان   01الف( 

 تخصیص دهد

 افدایا سرمایه صندوق توسعه صادرات گردد.درصد دردمدهای ارزی صاص  از صادرات ااال و خدمات دولتی، صرف  0ب( 

 ( اصالح مقررات نظام فنی و اجرایی2

قانون نظام فنی و اجرایی اشدددور با رعایت  ،و مشددداوران دسدددتگاا های اجرایی بمنظور اصدددالح روابو دولت و پیمانکاران

 رسد: های زیر تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی میمشیخو

از بخا نظارتی در ساختار نظام فنی و اجرایی تفکیگ می گردد و در فرایند تدوین و تهیه قانون الف( بخا مگررات گذاری 

 نظرات بخا خصوصی از طریق تشک  های صرفه ای و اتاق بازرگانی دریافت گردد

سازمان برنامه و بودجه، معاون نظام فنی و اجرایی و نمایند منتخب     ،ب( در بخا نظارتی شک  از رئیس  شک   ت شورایی مت

. صدود نظارت این شورا تمامی اراان نظام فنی و اجرایی اشور در سازمان برنامه و بودجه و    های صرفه ای تشکی  می گردد 

 تمامی دستگاا های اجرایی موضوع این قانون را در برمی گیرد. 

 (  حمایت از توسعه ساخت داخل و دانش بنیان3

در شرات های دانا بنیان، وزارت نیرو مکلف  های صنعت برق و انرژی  سازی فناوری  بمنظور توسعه ساخت داخ  و بومی  

سعه، صداق    ست طی برنامه هفتم تو صد  01 ا شرات     خارجی مبدا با ااالی خرید مبلغ در ستگیم و یا توسو   هایاه بطور م

 جایگدین نماید. با محصوالت شرات های داخلی  ،شودای انجام میهای توسعهپیمانکاری در اجرای طرح
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 تنظیم مقررات قیمت گذاری برق( 4

صالح نماید اه قیمت         ساز و اار قیمت گذاری برق به نحوی ا صالح نظام یارانه ای بخا برق  ست جهت ا دولت مکلف ا

ساعت برق         سو نهاد تنظیم گری بخشی برق تعیین گردد. میدان یارانه هر ایلوات  صادی تو ساس قیمت اقت فروش برق بر ا

سو  سیب پذیر پرداخت می      تو شار ام دردمد و د سو دولت از بودجه عمومی ، به اق این نهاد تعیین و با تامین اعتبارات دن تو

 شود. 


