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وزش  قات عاو آ هۀو و  ضا    
١٣٨٩  
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  :ّو
  

  
رم  کار    :ھ

ن  ر ا ی از ا ــــدف ا ه صــ العو ی طــ ا و  دید ت  ر ن و  و ن از  خــا ع  و ی   ــ یــا ــ ا ا ــ ا ــ وــ ــذ بــا  ــد  ــبا رم از ا ضات  ر  ھای  و ـــ   ــ ــ م ــ ا
ن  خـــا ت  نـــا  د یدن ما نـــان  از ر ول ا ور  ور و   ر  ـــرا ـــ ط ـــ ـــ ـــ ورـــ قـــاط  ی  ـــ ا ه  ،ـــ ن و م ـــ ا ور  ـــ   ی     ـــ یا قا ـــی  ـــ ا

ل و ارسال  راک«تک ت ا و ده» ام  م  د داا د  و د،  ارسال    . اا
و ماره  یا   ل   ما ت رت  ه  الزم ا ن و عدی ا ه  م  ی  ماندرج  پایان و ل و ارسال  تکر    .ا
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م عو   ا
  قد 

ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 
ت ن ا د و ی و  ار کار  ت ا ر ن و  او ا ت و . ا وم ا ی  ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ا

ت ن چاره ساز  ل  قا ت   ن اساس باید ساز و کاری  . آقاو ضات«د   ا ی  الع یا ن و » طا و ر  ااز 
ود م  العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر و و  ت با  اھر ط   .ا

  
ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط

یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ن » طا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا
ی«ذرد ی هص م . ت»   ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ۀ  ر شا ا   حال حا علا ی«چ الع رسا طم ا ده » ١عل جاد  ا

ی و ار  ت   ی آ ۀ    ن ر مات ا ت  و  از  اا ا عل العات«سل د  و  از »  ٢طدمات اشا ا بان  با خا یاز  ب با  نا باید 
ت  ی    .دنی ژپو

  
                                                 

ت ،چاپ دوم، ص .  ١ ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع
ری، ص .  ٢ د تا دی     .١١اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
و ن  از ز  و ه    ضا وه  ی  خا  ده اتا جام رسا ه  ا ن ز ق  ا ه   دو   ضا وه  وزش  عاو آ ی   

ت ق اول . ا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش  ق ٣ا ژپو دوم  و  
ور« ح  ی   وز روز ر ی  ت  ت» سو ده ا ی  ت           ٢.ر ن ا ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا   :آتا

ت: ًاوال ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  وز ر ار ا   . س
ی: ًیا ن روز ر ذ ه کا و سارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ا  اا طا

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
رف   ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    نده ط
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ماره  وز  ید و  و ی از  ن  وره  ح  ور   ف از روز    تی 

  
و شیپ رو – ٤   :  

ور ھای  را، اساس ژپو ضات از  ی  العا ی ا یاز ن  ط  تأ ر ح ور کار  ن  د و ات  ب . ا و  
ن  ت   و ،حا ر ن و  و رات  ا  وز ا رم  ضات  ن و   دو ل ما  و ی و   ای خا

                                                 
ه  . ٢ و  ٣ ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا ور   ھای  علژپو تا وط ا  .  
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وز . د ه و  س از   ون و  ه ٩پا ن و ماره از ا وزش   پایان سا  ر ایپم آ ه  ن  و   ١٣٨٨ل ا  
ی ب  نا کات ز ر  ید،   جام ر اا مح   :اد

و-١ ن  ی  از ا ر ضات  ار  از  دود دو  الم   ود ر ا ات  ی  ورت  د   ده ا فاده  ع ا دا   .وده ا
ه -٢ ات و فاق  صد٩٥ از (اص   ا ی)   بال  بان و ا خا ردر کا از رضا  ھا د  .اآ

ده-٣ م و ارز کات  ه حاوی  ت  ا ده ا ی   د الت و ا ز  ی  د رد ا و ھ   ح ا تکا  .ای ا
مده-٤ هع  گام و ب و د نا وز  وط   ده  الم  Aن  ا ت ع  .ا
و-٥ ت   ھاد ی از  ش د ا  پ تی ده ا ل  م و ن  ف  خا ت    اای ا دن   .ھآ م  قد  رپ ی  ثًال 

ده ف   خا ات  ی  ند و  تائات  ی و ا ور دحات    .ا
ھا -٦ ده آ الم  س ا ب و  آ خا ص  ی  ما  ماره  ت    ده ا ر  وز  م  ود  ور  ع   ا وما –ً   ً

ت  ود-ل کار    . ارسال 
ور -٧ ن  ی ا ها  راک  پایان و قاضای ا تم  ده ا م ؛ ا ار  ن  ون ا ی   ر ن  کار ه  ااز  ھ ک

ی قاضا  د  ده ا ل  نر  تک دا ر ول د ی  م  د اود ا ع  .ا
ی-٨ قاضا  ند  ضات ار ی و  ضا رم  ان  د ان،  ب  ه صا هک از  س و ی ر  آ ال و  ا اود    ص

ند  .ارسال 
ید و -٩ ه  خا تأ ضا وه  قات  وزش و  رم آ عاون  ی  ر و ی د ناب آ ن  الم و ا اال ت  ا از  سل ل س

ه ی و انا و  یھ د   ر ن  د ر . ماای  با ا وری د ل  ید  ی  ناب آ ند  کار ار ھن از  ھ
وز ظارت  آ ی  ور یارم  ل  و  ن  ه ا ی    ما شان  خا ز ر ن  کار ھا و  تا مش ا ا ما ھ د  صو

ی ی  یار . مادرد شان  خا  ا کار ی و  و ره  رم اد ل  د نده  و ر  ی د ناب آ ی  کار  ز  ور ا او  ھا اھ ھ
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ی ری  پا ی  و ره  ات اد ن  ن آ اذ سا ضات . ودا ی  العا ی ا یاز ی از  د  و و  ن  ن  ا ید  طا ا آ
ند ن  ت ر تأ ر ن و  و رات  ند از  اار ا ی. ا عا   ون اهّلل 
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ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج   ا
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   کل کشور1389قانون بودجه سال . 1
  -ماده واحده

 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و               1389دجه سال   ـ بو 1
چهــــارهزار وهفتــــصد و ســــه میلیــــارد و چهارصــــد و نــــود و یــــک میلیــــون  

ریال و از حیث مـصارف بـالغ بـر سـه میلیـون و ششـصد و                ) 3,684,703,491,000,000(
ــک می       ــود و ی ــد و ن ــارد و چهارص ــه میلی ــصد و س ــارهزار و هفت ــشتاد و چه ــون ه لی

  :ریال به شرح زیر است) 3,684,703,491,000,000(
ای و مـالی   های سرمایه الف ـ منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی 

ای و مالی بـالغ   ها و تملک داراییهای سرمایه و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه      
سـی میلیـارد و هفتـصد و نـوزده          بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و              

  :ریال شامل) 1,271,330,719,000,000(میلیون 
ـ منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نـود و                   1الف  

  .ریال) 1,179,897,636,000,000(هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون 
دولتی بالغ بر نود و یک هـزار و         ها و مؤسسات      ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه   2الف  

  .ریال) 91,433,083,000,000(چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون 
ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفـاعی وابـسته بـه دولـت از لحـاظ           ب

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بـالغ بـر دو میلیـون و پانـصد و بیـست و پـنج هـزار و                         
ریال ) 2,525,238,504,000,000(یست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون            دو

ها و سایر پرداختها بالغ بـر دو میلیـون و پانـصد و بیـست و پـنج هـزار و                        و از حیث هزینه   
  .ریال) 2,525,238,504,000,000(دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون 

  ـ2
شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضـوع ایـن قـانون،     ده میالف ـ به دولت اجازه دا 

 1389در سـال    ) 2(و پیوسـت شـماره      ) 5(شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شـماره            به
ها و مؤسـسات دولتـی و         ای و مالی وزارتخانه     ها و تملک داراییهای سرمایه      وصول و هزینه  

نـاوین و ارقـام منـدرج در جـداول و           همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شـرح ع          
 و  1389این قانون در حدود وصـولی درآمـدها و سـایر منـابع در سـال                 ) 1(پیوست شماره   
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جمهور  ریزی و نظارت راهبردی رئیس های متبادله با معاونت برنامه     براساس مفاد موافقتنامه  
  .و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید

ای هر فصل منـدرج در پیوسـت شـماره     های سرمایهب ـ اعتبار طرحهای تملک دارایی 
هـای    از محل کاهش اعتبارات طرحهـای برنامـه       %) 10(این قانون حداکثر تا ده درصد       ) 1(

ربـط و     های اجرائی ذی     باالترین مقام دستگاه یا دستگاه     تأییدهمان فصل بنا به پیشنهاد و       
 آن که کاهش یـا افـزایش        جمهور، مشروط به    ریزی و نظارت راهبردی رئیس      معاون برنامه 

فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل         %) 10(اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد        
قانون برنامـه و بودجـه      ) 22(افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده           

  .شوند  انتخاب می1351مصوب 
ـ    ای  ک داراییهـای مـالی و هزینـه   ج ـ اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، اعتبـار تمل

از محل کاهش اعتبـارات سـایر ردیفهـای         %) 10(مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد         
ریـزی و نظـارت    ای توسـط معاونـت برنامـه       متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینـه       

  .باشد جمهور قابل افزایش می راهبردی رئیس
ای و اختصاصی بودجه عمـومی دولـت، تـا     ت هزینهاز اعتبارا%) 5/0(د ـ تا نیم درصد  

ای بودجه عمومی دولت، تا بیـست و          از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه    %) 1(یک درصد   
از %) 5/0(های شرکتهای دولتی، تا نیم درصـد          از مجموع هزینه  %) 25/0(پنج صدم درصد    

ای   از اعتبارات هزینه  %) 50(ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد         های سرمایه   مجموع هزینه 
های پژوهشهای کاربردی سایر فـصول،        و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه        

جمهور و بدون الزام به رعایت قـانون          ریزی و نظارت راهبردی رئیس       معاونت برنامه  تأییدبا  
محاسبات عمومی و سـایر قـوانین و مقـررات عمـومی کـشور و بـا رعایـت قـانون نحـوه                       

 ردن اعتباراتی که به موجب قـانون از رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر                  ک  هزینه
  .شود  هزینه می)19/11/1364مصوب (مقررات عمومی دولت مستثنی هستند 

هـای دولتـی      های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته بـه آنهـا و شـرکت              ـ کلیه دستگاه  
اعم از  (رات بخش تحقیقات کشور     که از اعتبا  )  این قانون  3ارقام مندرج در پیوست شماره      (

) اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سـایر فـصول               
هـای تحقیقـاتی      کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویت          استفاده می 
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 مـاه یـک     تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه             
وزارت علـوم،  . بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائـه نماینـد   

تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهـشت مـاه                 
ــایج و   1390 ــراه نت ــه هم ــاتی کــشور را ب ــارات تحقیق ــامعی از عملکــرد اعتب ــزارش ج  گ

   در شورای عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه           تأییدیه و پس از     دستاوردهای پژوهشی ته  
نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه           آیین. مجلس شورای اسالمی ارائه نماید    

 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیـه و بـه تـصویب هیـأت وزیـران                   1389
  .خواهد رسید

شگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی و پژوهـشی کـه       هـ ـ مازاد درآمد اختصاصی دان 
های علوم، تحقیقـات و فنـاوری و          دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه       

باشـند در سـقف       ربـط مـی     بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سـایر مراجـع قـانونی ذی            
 حـسب مـورد بـه همـان     129500 ـ  135 و 113500 ـ  44هـای   اعتبارات موضوع ردیـف 

  .یابد اند، اختصاص می ای که درآمد را کسب کرده نشگاه و مؤسسهدا
و ـ کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع ایـن قـانون موظفنـد حـسب مـورد       

ای و  اعـم از هزینـه  ( براسـاس اعتبـار ابالغـی    1389حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سـال      
قتنامـه مربـوط را براسـاس ایـن         متن پیـشنهادی مواف   ) ای و مالی    تملک داراییهای سرمایه  

قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابالغـی معاونـت               
  .جمهور ارائه نمایند ریزی و نظارت راهبردی رئیس برنامه

معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظـرف پـانزده             
 و ابالغ آن اقدام نمایـد و درصـوت عـدم موافقـت بـا مـتن       روز نسبت به امضاء موافقتنامه 

. پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائـی اعـالم کنـد                 
 و مجدداً به معاونت     تأیید روز مراتب را     15دستگاه اجرائی درصورت موافقت حداکثر ظرف       

در غیر این صورت در پایـان       . دهند  جمهور تحویل می    ریزی و نظارت راهبردی رئیس      برنامه
جمهـور موافقتنامـه مربوطـه را     ریزی و نظارت راهبردی رئیس مهلت یادشده معاونت برنامه   

کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجـه       . باشد  االجراء می   رأساً ابالغ و موافقتنامه ابالغی الزم     
  .باشند  کل کشور در حکم دستگاه اجرائی می
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 جهت تأمین بخشی از کمبود نیـروی بـرق   1389لف است در سال ز ـ وزارت نیرو مک 
سازی و نوسازی شـبکه کـاهش         از تلفات شبکه را با بهینه     %) 5/1(معادل یک و نیم درصد      

  .داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید
کتهای دولتـی  ها و مؤسسات دولتی، شـر  ح ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه  

قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا        ) 5(موضوع ماده   
هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجـز در مـواردی کـه در مقـررات قـانونی                    

شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتـی و احـداث خوابگاههـای               مربوط تعیین شده یا می    
شناسـی، طرحهـای    سات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیـاد ایـران   دانشجویی دولتی، مؤس  

بـدنی    های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت          تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه    
هـای علمـی و       و شـهرک  ) ره(ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینـی            

ی ورزشـی و بهداشـتی و شـهری و    هـا  صنعتی و فنĤوری و تحقیقاتی و اورژانـس و پـروژه    
  .1روستایی

منظـور  ) 4(ط ـ عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دسـتگاه در پیوسـت شـماره      
هـای   ای و یا تملک دارایی از اعتبارات هزینه%) 2(شود تا دو درصد     است اجازه داده می     شده

ت کشوری برای   قانون مدیریت خدما  ) 5(ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده         سرمایه
انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همـان دسـتگاه در قالـب مبادلـه                   

  .جمهور هزینه شود ریزی و نظارت راهبردی رئیس موافقتنامه با معاونت برنامه
ی ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی اجازه  

ای دستگاههای اجرائی شـامل اعتبـارات         اعتبارات هزینه %) 5/0(صد  شود تا نیم در     داده می 
ربط در قالب مبادله موافقتنامه بـا         ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی        

  .ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود معاونت برنامه
ی موضـوع ردیـف   از اعتبارات فصل تربیت بدن%) 25(ک ـ حداقل بیست و پنج درصد  

 صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فـضاهای ورزشـی روسـتاهائی        305000
  . یابد که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می

                                                 
  . و ادامه مطلب از قلم افتاده استجمله ناقص استبه نظر می رسد . 1
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   ایـن قـانون نـسبت بـه    530000ردیف ) 5(ل ـ مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء  
ریـزی   داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه ارقام مصوب با اعالم خزانه   

  .و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد
بـه نـسبت هـشتاد درصـد        (از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف       %) 50(پنجاه درصد   

بـه خـود   ) ای اعتبـارات هزینـه  %) 20(ای و بیست درصـد   های سرمایه تملک دارائی %) 80(
گیـرد    ریزی و نظارت راهبردی قرار می        مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه      همان استان و  

  .های توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص
قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری بـه جـز       ) 5(م ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده  

ای  ای و تملک دارایی سرمایه    ز اعتبارات هزینه  ا%) 3(شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد       
سود ویـژه خـود را جهـت    %) 3(خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد    

ای بخـش فرهنگـی، حمـایتی، سـالمت و            ای و تملک دارایی سرمایه      کمک به امور هزینه   
و نظـارت   ریـزی      معاونـت برنامـه    تأییـد ورزش شهری و روستائی، بسیج و گردشـگری بـا           

  .راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامۀ متبادله با این معاونت هزینه نمایند
مشروط بـه رعایـت مفـاد    ) 12(جدول شماره ) ب(های مندرج در بند  ن ـ اجرای طرح 

قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجیـه فنـی، اقتـصادی، اجتمـاعی،               ) 32(ماده  
ریـزی و    معاونـت برنامـه  تأییدرعامل از طرف دستگاه اجرایی و   زیست محیطی و پدافند غی    

نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل                
 و پس از تکمیـل مطالعـات مرحلـۀ اول و            1389اعتبار کل طرح در سال      %) 5(پنج درصد   

  .دوم مجاز خواهد بود
مل با پیشنهاد دبیـر کمیتـه دائمـی و تـصویب رئـیس              های موضوع پدافند غیرعا     پروژه

ها بین رئیس کمیتـه دائمـی         گونه پروژه   موافقتنامه این . کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد     
  .شود ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله می پدافند غیرعامل و معاونت برنامه

دمات کـشوری کـه زیـر    قانون مـدیریت خـ  ) 5(س ـ کلیه مراجع و دستگاههای ماده  
االجـراء را دارنـد، در کلیـه          باشند و صـالحیت وضـع مـصوبه الزم          مجموعه قوه مجریه می   

نمایـد    مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیـین مـی              
ریـزی و نظـارت راهبـردی          معاونت برنامـه   تأییدقبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید         
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های   هور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف               رئیس جم 
  .بودجه را اخذ نمایند

کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعـه قـوه مجریـه نیـستند، در                 
مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سـقف اعتبـارات مـصوب موضـوع ایـن قـانون و در                    

  .یفهای آن اقدام نمایندچهارچوب احکام و رد
ع ـ کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفنـد گـزارش عملکـرد و     

این قـانون را    ) 1(ای پیوست شماره      های سرمایه   پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی     
 جمهور تهیـه و ابـالغ        ریزی و نظارت راهبردی رئیس      طبق دستورالعملی که معاونت برنامه    

ریزی و نظارت  معاونت برنامه. بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند کند، هر سه ماه یک     می
راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار مـاه یکبـار گـزارش نظـارتی خـود را بـرای                    

کمیـسیون  . کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسـالمی ارسـال نمایـد             
رش یاد شده نتیجه و خالصـه بررسـی را بـرای            مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزا      

  .اطالع نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه نماید
 به عنوان دسـتگاه اجرائـی       1389ـ دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال          

  .گردند تلقی می
قـانون برنامـه چهـارم    ) 49(ماده ) الف(ف ـ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند  

ای   ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبـارات هزینـه         ) 2(بند  ) الف(عه از مفاد جزء     توس
اعتبـارات  . ریـزی و نظـارت راهبـردی رئـیس جمهـور مـستثنی هـستند                با معاونت برنامـه   

قـانون یـاد شـده و همچنـین         ) 49(مـاده   ) الـف (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند       
  .گردد تخصیص یافته تلقی می%) 100(تگاهها صددرصد اعتبارات بخش تحقیقاتی دس

ص ـ به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی،  
از اعتبـارات خـود را در امـر تربیـت بـدنی و              %) 1(دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد      

  .ورزش هزینه نمایند
وزیـران   ای که به تصویب هیـأت  نامه تبصره ـ اعتبارات موضوع این ماده براساس آئین 

  .رسد هزینه خواهد شد می
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ق ـ به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک واقع در منـاطق جنگـی مـرزی و     
  .یابد  اختصاص می10800ـ9از اعتبارات ردیف %) 2(کمتر توسعه یافته تا دو درصد 

و ) ره(یته امداد امام خمینیهای روستایی و مناطق توسعه نیافته، کم ر ـ اعتبارات پروژه 
  .گردد سازمان بهزیستی کشور صددرصد تخصیص یافته تلقی می

 وزارت کشور موظف است با همکـاری شـورای عـالی اسـتانها و     1389ش ـ در سال  
شهرداریها نظام مالی و درآمدی شهرداریها را بـا رویکـرد ایجـاد منـابع درآمـدی پایـدار و                    

 اشتغال و حرکت به سـمت عـدالت اجتمـاعی از طریـق              مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد     
های سـاخت و سـاز اداری، تجـاری، خـدماتی و              متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه      

مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداریها هدایت و سـاماندهی             مسکونی به میزان بهره   
  .نماید

از اعتبارات تملـک  %) 1(ریزی و توسعه استانها موظفند یک درصد  ت ـ شورای برنامه 
  .دارائی استانها را جهت توسعه پایگاههای بسیج هزینه نمایند

  30/2/1385سـازی مـدارس بـدون اسـتحکام مـصوب       ث ـ جهت اجراء قانون مقـاوم  
دالر از  ) 250,000,000(مجلس شورای اسالمی معادل ریـالی دویـست و پنجـاه میلیـون              

  .یابد ه و تجهیز مدارس اختصاص میبه سازمان توسع) 3(بند ) ع(جزء ) 2(محل ردیف 
  ـ 3

های باقیمانده تسهیالت مصوب بیع متقابل و تـسهیالت مـالی خـارجی     الف ـ سهمیه 
  و تعهـدات     6/7/1384، موضوع قانون استفاده از منابع مـالی خـارجی مـصوب             )فاینانس(

قوت   نیز به  1389های سالهای گذشته در سال        حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه      
  .خود باقی است

شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسالمی و  ب ـ به دولت اجازه داده می 
ریزی و نظارت راهبـردی        معاونت برنامه  تأییدیا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و یا          

یورو ) 1,500,000,000(رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون            
ای  های زیربنایی توسعه صکوک اسالمی و یا اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه        اوراق  

دار   اولویـت ) از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی       (انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی      
  .المللی اقدام نماید در بازارهای مالی بین
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  .باشد های مذکور می بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت
ریــزی و نظـارت راهبــردی       نامه اجرائـی این جـزء به پیشنهـاد معاونـت برنامـه           آیین

جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسـالمی                رئیس
  .رسد ایران به تصویب هیأت وزیران می

، گـاز  نفـت (ربـط   شود از طریق شرکتهای تابعـه ذی  ج ـ به وزارت نفت اجازه داده می 
ــأمین منــابع ارزی مــورد نیــاز طرحهــای  ) پتروشــیمی و پــاالیش و پخــش در راســتای ت

 بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران           تأییدگذاری در دست اجراء خود پس از          سرمایه
یـورو و دو    ) 5,000,000,000(نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ پـنج میلیـارد              

یـورو و   ) 1,000,000,000(ام تا مبلـغ یـک میلیـارد         شرکت گاز و پاالیش و پخش هر کد       
یورو اوراق صکوک اسـالمی و یـا        ) 2,000,000,000(شرکت پتروشیمی تا مبلغ دو میلیارد       

  .المللی اقدام نماید اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین
  .باشد بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می

، سـازمان توسـعه و نوسـازی    )ایـدرو (ان گسترش و نوسازی صنایع ایـران  د ـ به سازم 
، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـای مـسلح و   )ایمیدرو(صنایع معدنی ایران  

گذاری در    شود در راستای تأمین منابع ارزی برای سرمایه         صنعت حمل و نقل اجازه داده می      
 اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پـس          طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و     

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به انتشار جمعـاً تـا مبلـغ دو میلیـارد                  تأییداز  
یورو و اوراق صکوک اسالمی و یا اوراق مـشارکت ارزی در بازارهـای              ) 2,000,000,000(

  .المللی اقدام نماید مالی بین
  .باشد این اوراق با شرکتهای مذکور میبازپرداخت و تضمین اصل و سود 

های مرکز استان، کالنشرها و شهرداریهای با جمعیت بـاالی یکـصد     ـ به شهرداری  ه
شـود بـا اطـالع وزارت کـشور تـا سـقف پنجـاه هـزار میلیـارد                     هزار نفـر اجـازه داده مـی       

ریال اوراق مشارکت برای اجـراء طرحهـای عمرانـی، نوسـازی             ) 50,000,000,000,000(
های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقـل عمـومی                   افتب

پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با تضمین خود از جمله امـوال              
میـزان سـپرده اوراق مـذکور توسـط بانـک مرکـزی             . اختصاصی شهرداری منتـشر نمایـد     
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کل ارزش اوراق مـشارکت     %) 5(داکثر پنج درصد    جمهوری اسالمی ایران یا بانک عامل ح      
  .شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود تعیین می

شود با رعایت قانون نحوه انتـشار اوراق مـشارکت در    و ـ به وزارت نفت اجازه داده می 
ای  ای پارس جنـوبی و طرحهـای توسـعه    راستای تأمین منابع مورد نیاز ـ طرحهای توسعه 

ریـال  ) 50,000,000,000,000( پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه هـزار میلیـارد           پاالیش و 
بازپرداخت و .  شورای پول و اعتبار منتشر نمایدتأییداوراق مشارکت با سود تشویقی پس از        

  .ربط خواهد بود تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی
  .باشد ح جزء به جزء آن میز ـ تمدید مصوبات این بند در سال بعد مستلزم تصری

شود به پیـشنهاد وزارت نیـرو و    ح ـ به شرکتهای آب و فاضالب استانی اجازه داده می 
ریـزی و نظـارت راهبـردی رئـیس جمهـور مبلـغ ده هـزار میلیـارد                    موافقت معاونت برنامه  

تمـام آب     ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرحهای نیمه       ) 10,000,000,000,000(
  .الب منتشر نمایدو فاض

  .باشد تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می
هـای فنـی و    شـود اعتبـارات کمـک    ط ـ به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده مـی  

اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهـداف               
است را در قالب  بینی شده   ت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش     گذاری و توسعه فعالی     سرمایه

وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامـل بانـک توسـعه                 
گـذاری صـنایع کوچـک و صـندوق حمایـت از توسـعه                تعاون، صـندوق ضـمانت سـرمایه      

 یارانـه سـود و      گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخـت تـسهیالت تکلیفـی و یـا               سرمایه
این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنـده          . کارمزد تسهیالت قرار دهند   

نامـه اجرائـی ایـن مـاده بـه پیـشنهاد معاونـت                آیین. شود  اعتبار به هزینه قطعی منظور می     
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکـاری بانـک مرکـزی و وزارت امـور                    برنامه

  .رسد  و دارائی به تصویب هیأت وزیران میاقتصادی
ی ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیالت بانکی برای اجرای  
طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تـضمین               

نـد و دفـاتر     به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قـرار ده               
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اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن               
  .بر این اساس اقدام نمایند

ها و شرکتهای تعـاونی فـرش دسـتباف روسـتایی      ک ـ برای تقویت بنیه مالی اتحادیه 
ان سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیـه مرکـزی فـرش دسـتباف روسـتایی ایـر                  

) اتفـا (های تعاونی فرش دستباف سراسـر کـشور         ها و شرکت    اعضای تحت پوشش اتحادیه   
به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب ـ خرید فرش دستباف تولید شـده توسـط    . باشد می

اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانـصد میلیـارد                 
صورت   به) ع(الحسنه صندوق مهر رضا        محل اعتبارات قرض   ریال از ) 500,000,000,000(

الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکـز ملـی فـرش ایـران و اتحادیـه مرکـزی فـرش                      قرض
هـای تعـاونی فـرش        هـا و شـرکت      دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیـه       

ـ           ) اتفا(دستباف سراسر کشور     ا امـضاء   پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چـک و سـفته ب
  .های فوق خواهد بود صاحبان امضاء مجموعه

شـود جهـت اجرائـی نمـودن      ل ـ به هریک از شرکتهای گاز اسـتانی اجـازه داده مـی    
تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شـهرها و روسـتاها و منـاطق                  

 روسـتاها و     گازرسـانی در شـهرها و       اجراء طرح مسکن مهـر، مـشترکین عمـده و توسـعه           
سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیالت مجموعاً تا سـقف سـی                 مقاوم

ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان بـا      ) 30,000,000,000,000(هزار میلیارد   
مدت زمان  . ربط اقدام نمایند    تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی         

این قانون در حکم    . ت استهالک تسهیالت دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود         بازپرداخ
ربط بـوده     تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیالت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی           

 استانداری  تأییدو بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیالت درخواستی شرکتهای گاز استانی با             
  .باشد استان موظف به پیگیری اجراء این قانون میهر استان بوده و استاندار هر 

م ـ به منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش کشاورزی در منـاطق روسـتایی و    
ریال تسهیالت از منابع صـندوق      ) 2,000,000,000,000(عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد       

  .تقاضیان پرداخت گرددریزی شهرستانها به م با هماهنگی کمیته برنامه) ع(مهر امام رضا 
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) 10(ریـال اعتبـارات جـزء    ) 2,500,000,000,000(ن ـ مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد  
به عنـوان کمـک در اختیـار صـندوق رفـاه دانـشجویان              ) 9( جدول شماره    550000ردیف  

های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و دانـشگاه           وزارتخانه
الحسنه با حداقل کـارمزد بابـت پرداخـت           گیرد تا به صورت وام قرض        قرار می  آزاد اسالمی 

دانشجویان مورد اسـتفاده قـرار گیـرد و پـس از فراغـت از تحـصیل بـه تـدریج                       شهریه به 
هـای تحـت پوشـش وزارت آمـوزش و پـرورش و               دانشجویان آموزشکده . بازپرداخت کنند 

های مربوط به خود از این تسهیالت         تخانهمراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزار       
  .کنند استفاده می

این تسهیالت به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراکز آموزش عـالی موضـوع               
  .تخصیص یافته خواهدبود%) 100(این اعتبارات صددرصد . این بند توزیع خواهدشد

ی علـوم، تحقیقـات و      هـا   نامه اجرائی استفاده از این تسهیالت توسـط وزارتخانـه           آئین
ریـزی و   فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاداسالمی و معاونت برنامه    

 تأییـد  تهیه و به     1389نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال           
  .رسد رئیس جمهور می

قـات مجلـس    گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقی            
  .گردد شورای اسالمی ارائه می

س ـ دولت برای کمک به زندانیان نیازمنـدی کـه بـه دلیـل بـدهکاری دیـه و سـایر         
های مالی غیرکالهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور کـه در زنـدان تحمـل                 محکومیت
الحسنه   مندی از تسهیالت قرض     نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره         حبس می 

های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه، ضـامن و یـا بـه علـت بیکـاری تـوان                       انکب
ریـال بـه    ) 205,000,000,000(پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پـنج میلیـارد             

  .دهد عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می
ـ     ع ـ به دولت اجازه داده می  نج میلیـون  شود مبلغ یک هـزار و چهارصـد و هـشتاد و پ

ــده موجــودی حــساب ذخیــرۀ ارزی در پایــان ســال  ) 1,485,000,000(  1388دالر از مان
  :قانون برنامۀ چهارم توسعه به شرح زیر برداشت نماید) 2(موضوع ماده 
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دالر بـه منظـور اجـرای قـانون         ) 1,100,000,000(ـ یـک هـزار و یکـصد میلیـون           1
و گاز طبیعی به استانهای نفت خیـز و         از درآمد حاصل از صادرات نفت خام        % 2اختصاص    

  .گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور
  .دالر بابت بازپرداخت تعهدات ارزی) 385,000,000(ـ سیصد و هشتاد و پنج میلیون 2

ف ـ سیستـم بـانـکی کشـور مـوظــف اسـت مبلــغ یکهــزار و پـانـصـد میلیــارد        
الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حـضرت          ریال از وجوه قرض   ) 1,500,000,000,000(

  .و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید) ره(امام 
جمهـور و     ریزی و نظارت راهبردی رئیس      نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه        آئین

  .رسد بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
از %) 50(هایی که حداقل پنجاه درصـد   بانکص ـ دولت مکلف است بدهی خود را به  

سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تـا پایـان    
هـای    یـا شـرکت   ( از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلـب کـار              1389شهریور ماه   

یالت پرداختی از محـل   و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسه         ) گذاری وابسته به آن     سرمایه
  .حساب ذخیرۀ ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید

شود بازپرداخت اصل و فرع تـسهیالت اعطـایی از محـل     ق ـ به دولت اجازه داده می 
قانون برنامـه چهـارم     ) 1(ماده  ) هـ(حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند         

قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیـه        ) 60(توسعه و همچنین تسهیالت از محل ماده        
وصولی تسهیالت پرداختی از محل وجوه اداره شـده و کمکهـای فنـی اعتبـاری در کلیـه                   
بخشهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن برعهـده بانـک کـشاورزی بـوده                 

سرمایه ریال به حساب افزایش     ) 7,000,000,000,000(است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد        
  .بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد

 سازمان گـسترش و نوسـازی صـنایع ایـران و سـازمان      1383ر ـ وجوه واریزی سال  
جهت خرید سـهام نـزد بانـک صـنعت و           ) ایدرو و ایمیدرو  ( توسعه و نوسازی معادن ایران      

سی و سـه هـزار      (ن  معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور و معادل ریالی آ            
گـردد تـا در       از ردیف وجوه اداره شده به حساب سازمانهای یادشده واریز مـی           ) میلیارد ریال 

  .راستای اتمام طرحهای در دست اجراء با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند
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ـ به منظور اعمال حق مالکیت حاکمیت بر منابع نفت و گاز کـشور و تنظـیم رابطـه                   4
ربط و توانیر، دولـت مکلـف اسـت        ت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی      دولت با وزارت نف   

  :براساس مقررات این بند اقدام کند
ـ  ربط مکلف است با رعایت جـزء    وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی الف 

از کلیه میدانهای نفتی و گازی      ) نفت خام و میعانات گازی    (این بند ارزش نفت تولیدی      ) د(
ربط و شرکتهای تابعه و وابـسته         وسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی        کشور ت 

به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کـسر معـادل چهـارده درصـد                    
پـس  (ربط    از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی             %) 14(

%) 86(، معادل هشتاد و شش درصد       )تقسیم سود سهام  ها، معاف از مالیات و        از کسر هزینه  
منظور و به شرح مقررات این بنـد        ) داری کل کشور    خزانه(بقیه را به حساب بستانکار دولت       

در مـورد نفـت تولیـدی از میـادین          . تسویه حـساب نمایـد    ) داری کل کشور    خزانه(با دولت   
و بیست و پنج درصد   %) 75(مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد           

هـا، معـاف از       پس از کسر هزینه   (سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه         %) 25(
  .خواهد بود) مالیات و تقسیم سود سهام

قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معامالتی یـک بـشکه نفـت در                 
%) 95(معادل نود و پنج درصـد       هر محموله و برای نفت تحویلی به پاالیشگاههای داخلی          

  .های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود متوسط بهای محموله
) د(ربط مکلف است با رعایـت جـزء    ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی 

این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسـط وزارت نفـت از     
ربط و شرکتهای تابعه و وابسته بـه آن و پیمانکـاران طـرف                دولتی تابعه ذی  طریق شرکت   

، پـس از وضـع و       ) ریال به ازای هر مترمعکـب      900(قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده        
ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز             %) 11(کسر یازده درصد    

ربـط معـادل شـصت و چهـار            شرکت دولتی تابعه ذی    خام تحویلی به وزارت نفت از طریق      
را بـه عنـوان     %) 89(و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصـد             %) 64(درصد  

وزارت نفـت از    . منظور نمایـد  ) داری کل کشور    خزانه(سهم دولت به بستانکار حساب دولت       
%) 75(هفتاد و پنج درصد     ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای          طریق شرکت دولتی تابعه ذی    
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ربط خریـداری     قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی            
  .نماید می

صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفـت از پرداختهـای ایـن جـزء مـستثنی اسـت و ارزش                    
  .شود الذکر محاسبه می مبنای فوق%) 30(گازهای سوزانده شده معادل سی درصد 

ربـط موظـف اسـت عـالوه بـر       ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعـه ذی تبصره  
دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گـاز طبیعـی پنجـاه ریـال                    

عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی                به
ربـط محـسوب      وان درآمـدهای شـرکت ذی     منـابع مـذکور بـه عنـ       . روستایی هزینه نمایـد   

  .گردد نمی
هـای   قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به عـالوه هزینـه  (التفاوت قیمت  ج ـ مابه 

پـنج  ) انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضـوع قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده                 
ها در داخل کشور    و قیمت تکلیفی فروش آن    ) بجز واردات (فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی      

در دفاتر شـرکتهای پـاالیش نفـت بـه حـساب بـدهکار شـرکت ملـی پـاالیش و پخـش                       
داری کـل     خزانـه (های نفتی ایران ثبت و از آن طریـق در بـدهکار حـساب دولـت                   فرآورده
داری کل به  حساب بستانکار وزارت نفـت از            معادل این رقم در خزانه    . شود  ثبت می ) کشور

 کارگروه تأییدربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از       ه ذی طریق شرکت دولتی تابع   
داری کـل کـشور تـسویه شـده و تـسویه       الحساب با خزانـه  موضوع این بند به صورت علی 

  .حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهدشد
از محـل  (التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کـشور            مابه

بابـت تلفـات شـبکه و قیمـت فـروش      %) 2(با احتـساب دو درصـد      ) تولید داخلی و واردات   
ربـط در   تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتـی تابعـه ذی        

داری   معادل این رقـم در خزانـه      . شود  ثبت می ) داری کل کشور    خزانه(بدهکار حساب دولت    
 در  ربط منظور و    نکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی        کل کشور به حساب بستا    

الحـساب بـا       کارگروه موضوع این بند به صـورت علـی         مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید      
داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سـال بعـد                   خزانه

  .انجام خواهد شد
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ریال به ازای هر کیلو     ) 832(معادل هشت صد و سی و دو        التفاوت قیمت آزاد برق       مابه
  و قیمـت تکلیفــی فـروش آن بـه    ) ای سـوخت با احتساب قیمت غیر یارانـه  (وات ساعـت   

داری کـل     خزانه(مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت             
به حساب بـستانکار شـرکت      داری کل کشور      معادل این رقم در خزانه    . شود  ثبت می ) کشور

 کارگروه موضوع ایـن بنـد بـه صـورت           ر مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید       ثبت شده و د   
داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حـداکثر تـا پایـان     الحساب با خزانه   علی

التفـاوت سـوخت      التفاوت پـس از احتـساب مابـه         این مابه . تیرماه سال بعد انجام خواهد شد     
ایـن قـانون تـأمین      ) 9( جـدول شـماره      520000ردیف  ) 23(ویلی، از محل اعتبار جزء      تح

  .خواهد شد
 سـازمان حـسابرسی و تـصویب        تأییدعملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از          

ریزی و نظارت راهبردی رئـیس جمهـور، وزیـران امـور      کارگروهی مرکب از معاونت برنامه   
نفت و نیرو قابل تـسویه بـوده و تـسویه حـساب نهـایی               اقتصادی و دارایی، و حسب مورد       

  .بایست براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود فیزیکی و مالی می
ربط مکلفند در ماهی که میزان بـدهی          وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی       

رکز وجوه خزانـه نـزد بانـک        شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تم            آنها تعیین می  
عدم واریـز بـدهی در موعـد مقـرر در حکـم             . مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند     

  .تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود
ربط مکلف است کلیـه دریافتهـای    د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی 

های بیع متقابل نفتی،      ز کسر بازپرداخت  حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس ا          
الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریـق بانـک مرکـزی                 بعنوان علی 

داری کل کشور واریز و در مقاطع سه          جمهوری اسالمی ایران به حسابهای مربوط در خزانه       
رت نفـت از    داری کـل کـشور بـا وزا         ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانـه         

بانک مرکزی جمهوری اسالمی    . ربط تسویه حساب نماید     طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی    
سهم صندوق توسـعه ملـی را بـه         %) 20(ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد         

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایـران      . صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید        
 منـدرج در جـدول      210101نابع عمـومی موضـوع ردیـف        موظف است به منظور تحقق م     
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) داری کل کشور    خزانه(این قانون براساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی          ) 5(شماره  
تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و بـه نـرخ روز                    

داری کل کـشور      توسط خزانه ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که            
  .شود، واریز نماید اعالم می

ربـط مکلـف اسـت کلیـه دریافتهـای            وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی       
حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیـع متقابـل                 

ور به نـام آنهـا نـزد        داری کل کش    گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه         
بانک مرکزی جمهـوری    . شود واریز نماید    بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح می      

سـهم صـندوق   %) 20(اسالمی ایران موظف است ماهانه از وجـوه حاصـل بیـست درصـد           
داری کل کـشور بـه        توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعالم خزانه              

  .ربط واریز نماید فت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیحساب وزارت ن
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میـزان و مبلـغ تولیـد،                  
فـروش، بیع متقابـل نفتی و گـازی، صادرات نفـت خام، میعانات گازی و گـاز طبیــعی را                 

ژی مجلس شورای اسـالمی،     های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انر          به کمیسیون 
ریزی و نظـارت راهبـردی رئـیس جمهـور و             وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه      

  .دیوان محاسبات کشور ارسال نماید
ـ مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقـام ایـن قـانون                 1تبصره

رکزی جمهوری اسـالمی ایـران      داری کل نزد بانک م      به حساب خزانه  )  دالر 65هر بشکه   (
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظـف اسـت پـس از کـسر سـهم                . گردد  واریز می 

و منظـور   ) معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گـازی          (صندوق توسعه ملی    
داری کـل کـشور    ربط بـا اعـالم خزانـه    نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی       

ربط  سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی       . ساب ذخیره ارزی واریز نماید    ح  مابقی را به  
گذاری در صنایع باالدستی نفت و گاز قابـل هزینـه             از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه      

گذاری برای توسـعه میـادین    از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه. خواهد بود 
در هر حال استفاده    . ه میادین گازی مشترک استفاده شود     نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسع      

های نفتی و طرحهـای غیـر        از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده           
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ربط ممنوع است و در حکم        مرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی           
  .وزیر نفت مسؤول استتصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه 

های داخلـی و واریـز        های ناشی از فروش نفت به پاالیشگاه        ـ در مورد دریافت   2تبصره
داری کـل     های تمرکـز وجـوه، بـا اعـالم خزانـه            این بند به حساب   » ج«مبالغ موضوع جزء    

کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایـران مکلـف اسـت مـابقی سـهم وزارت نفـت از                   
  .ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند ی تابعه ذیطریق شرکتهای دولت

هـای دولتـی تابعـه     ای وزارت نفـت از طریـق شـرکت     ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه  ه
ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این                   ذی

 صدور نفـت بـه صـورت بـا احتـساب      های شود و همچنین هزینه قانون ایجاد شده و یا می  
  . باشد به عهده شرکتهای یادشده می) سیف(های حمل و بیمه  هزینه

ربط پس از کـسر   تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی 
هـای   کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع الزم بـرای انجـام هزینـه             

ربط    یادشده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی           ای شرکتهای   سرمایه
حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سـرمایه دولـت در آن شـرکتها منظـور                  

  .شود می
ربط موظف است در راستای بودجه        وـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی        

گفته و سـایر منـابع را          از درصدهای پیش   ای از محل سهم خود      عملیاتی، طرحهای سرمایه  
ریزی و نظارت راهبـردی رئـیس جمهـور           های متبادله با معاونت برنامه      مطابق با موافقتنامه  

ربط وزارت نفـت موظـف     دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی     1389در سال   . اجرا نماید 
میلیـارد  وهـشت     هزاروسیـصدوسی   ای عمـل نمایـد کـه حـداقل هفتادوهفـت            است به گونه  

سهم وزارت نفت از طریـق شـرکت دولتـی تابعـه            (ریال از منابع حاصل     )  میلیارد 77,338(
از ایـن  %) 40(درصد   های مذکور شود و حداقل چهل       گذاری در طرح    صرف سرمایه ) ربط  ذی

گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس             منابع برای سرمایه  
  .جنوبی اختصاص یابد

دائمـی  ) 38(زـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بنـد از جملـه تبـصره                   
مـابین دولـت      االثـر اسـت و روابـط مـالی و حقـوقی فـی                ملغـی  1358قانون بودجه سـال     
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ربـط در     و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی        ) ها و مؤسسات دولتی     وزارتخانه(
و انواع مالیاتهـا و عـوارض صـرفاً         ) »%40«درصد    ای چهل بر مبن (مورد دریافت سود سهام     

طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و  عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش                
  .های بعدی آن خواهد بود  و اصالحیه1366افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

داری کل کـشور بـا    اب خزانهنامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حس ح ـ آئین 
بـا اسـتفاده از     ) حـسب مـورد   (ربط و توانیر      وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی       

در (بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گـواهی اعتبـاری                   روشهای پیش 
و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طـرف دولـت بـا وزارت                ) صورت لزوم 

ربط در چهارچوب مفـاد ایـن بنـد بـرای عملیـات            نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی      
هـای نفـت،    نفت، گاز و پاالیش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانـه     

ریزی و نظارت راهبـردی رئـیس         امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه     ) حسب مورد (نیرو  
 1389 اسالمی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال          جمهور و بانک مرکزی جمهوری    

  .رسد وزیران می به تصویب هیأت
دستورالعملهای حسابداری الزم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خـام و میعانـات                
گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حـسب مـورد در دفـاتر قـانونی و حـساب سـود و زیـان                   

وزارت نفت و توانیر نیز انعکـاس داشـته باشـد بـا پیـشنهاد               ربط    شرکتهای دولتی تابعه ذی   
و معاونـت   ) در مورد برق  (مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو           

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تـا پایـان خـرداد مـاه سـال                     برنامه
  .شود  ابالغ می1389

 محاسبات عمومی کـشور شـرکتهای مـادر تخصـصی     قانون) 39(ط ـ در اجرای ماده  
وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را بـه حـسابهای تمرکـز وجـوه ریـالی و                    

داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی                ارزی که از طریق خزانه    
ـ        ایران افتتاح می  ا درخواسـت  شود واریز نمایند تـا طبـق بودجـه مـصوب ایـن شـرکتها و ب

های یادشـده     حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت             ذی
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع      . شود واریز شود    داری کل افتتاح می     که توسط خزانه  

بایست در پایان هر ماه عملکرد        متقابل شرکتهای یادشده از حکم مزبور مستثنی بوده و می         
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داری کل کشور و دیوان محاسبات        یادشده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه         مبادالت  
  .کشور اعالم نمایند

هـای شـرکتهای     اساسنامه1389ی ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال  
ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلـس شـورای اسـالمی تقـدیم            

  .نماید
 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبـق مقـررات حـاکم موجـود و ایـن                 1389ن سال   تا پایا 

  .قانون اداره خواهد شد
ــه فهرســت طرحهــای      ــق شــرکتهای تابع ک ـ وزارت نفــت موظــف اســت از طری

گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایـان شـهریور مـاه بـه کمیـسیونهای          سرمایه
  . مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژی

ای موضوع ایـن قـانون     ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه 5
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مجـری سـاختمانها و تأسیـسات دولتـی و عمـومی،                 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شـرکت توسـعه               

ب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصـصی              منابع آ 
عملکـرد  %) 5/2(حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دوونیم درصد              

ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منـابع بودجـه عمـومی کـشور،                تخصیص اعتبارات ذی  
  .گردد هبردی رئیس جمهور تعیین میریزی و نظارت را  توسط معاونت برنامه

ــری 6 ــ وزارت راه و تراب ــانوردی(ـ ــادر و دری ــزان  ) ســازمان بن ــه می موظــف اســت ب
ریــال از منــابع داخلــی ســازمان را پــس از مبادلــه ) 800,000,000,000(هشتــصدمیلیارد 

شکن   ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف احداث موج          موافقتنامه با معاونت برنامه   
  .در سواحل جنوب کشور نماید) ر کوچکبناد(

  ـ 7
الف ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزهـا و مقـررات    
پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده              

 در زمان فوت،    قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی     ) 41(قانون مذکور و ماده     ) 20(
از کارافتــادگی، بازنشــسته شــدن یــا ازدواج، افــزایش امتیــازات موضــوع فــصل دهــم تــا  
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و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیـشنهاد مـشترک معاونـت    %) 50(درصد    پنجاه
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انـسانی                 برنامه

و ) 64(وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده            هیأت رئیس جمهور و تصویب   
قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان      ) 125(تبصره آن و ماده     

در . بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید              و موظفین و مستمری   
یابد که دریافتی آنـان        به نحوی تطبیق می    هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء      

بگیـر از قبیـل هیـأت         افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق    . از بابت تطبیق کاهش نیابد    
علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسـط دولـت                

  .پذیرد انجام می) در سقف اعتبارات مصوب(
حت نظـام و سـایر دسـتگاههایی کـه دارای           شورای نگهبان و مجمع تـشخیص مـصل       

  .باشند مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می
ـ افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حـداقل برابـر بـا درصـد افـزایش حقـوق سـایر                    

  .کارکنان دولت خواهد بود
اشت، درمـان و     حقوق و مزایای کارکنان قراردادی ساالنه وزارت بهد        1389ـ در سال    

مـشابه سـایر کارکنـان پیمـانی و         ) 1388در سقف شاغلین در آخر بهمن       (آموزش پزشکی   
  .گردد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می) و(رسمی منحصراً از طریق بند 

ب ـ افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصالح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از  
ب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهـای ایـن بنـد، از تفـاوت تطبیـق                 جمله افزایش ضری  

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کـشوری درج شـده در احکـام حقـوق کارمنـدان کـسر                   
همچنـین مـصوبات،    . تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابـت بـاقی خواهـد مانـد            . نخواهد شد 

ـ             ا مقامـات درخـصوص     تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجـع و ی
به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و           (اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء        

تنفیـذ  ) مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمـی و یـا تبـدیل وضـع بـه رسـمی قطعـی                    
  .امتیارات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است. گردد می

هـا و مؤسـسات    ای نسبت به اعتبارات مـصوب وزارتخانـه   ارات هزینهج ـ افزایش اعتب 
دولتی از هر محل جز برای تـأمین کـسری احتمـالی ناشـی از اجـراء ایـن بنـد یـا سـایر                         
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هـر یـک از     %) 20(ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیـست درصـد              های اجتناب   هزینه
های آن با تشخیص دولـت، ممنـوع        ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست        

  .باشد می
ها، شرکتهای دولتـی      دـ اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه          

کنند از محل منابع داخلی و      و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی         
وزیـران    وبات هیـأت  با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مـص             

  .مجاز خواهد بود
هـای نقـدی و غیرنقـدی شـرکتهای       ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی  ه

دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکهـا و               
 1389قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خـود در سـال            ) 5(ها موضوع ماده      بیمه

، اجراء بودجه شرکتهای مـذکور در       1389از ابتداء سال    . گردد  وزیران تعیین می    توسط هیأت 
، افزایش پرداخت نقـدی و      1389در اصالحیه بودجه سال     . سقف یادشده ممکن خواهد بود    

غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنـوان، عیـدی و نظـایر آن و همچنـین                    
ه کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی و            کمکهای نقدی و غیرنقدی ب    

شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکـر یـا تـصریح نـام                   
 شـرکتهای مزبـور     1389است، عالوه بر پرداختهای قانونی منظور شـده در بودجـه سـال              

  .ممنوع است) این قانون) 3(مندرج در پیوست شماره (
قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ) 85(و ) 84(معافیت مالیاتی موضوع مواد    وـ سقف   

  .شود ریال در سال تعیین می) 52,500,000(ودومیلیون وپانصدهزار  ، مبلغ پنجاه1389
قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبـارت        ) 85(، در ماده    1389زـ در سال    

  :گردد می» 12/6/1370وب قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مص«
، )2(،  )1(ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضـوع مـواد               وزارتخانه«

قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیـأت علمـی،          ) 5(و قسمت اخیر ماده     ) 4(
  »دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

فـصل دوم قـانون مـدیریت خـدمات     ح ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجـراء   
اداره . قـانون مـذکور اقـدام نماینـد      ) 9(کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضـوع مـاده           
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امنائی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربـوط از             بیمارستانها به صورت هیأت     
 1388قانون بودجـه سـال      ) 29(و  ) »20«با حذف جدول شماره     ) (24(جمله مفاد بندهای    
  .کل کشور خواهد بود

ط ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثـارگران و خـانواده معظـم     
شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء الیحه خدمات ایثارگران و کارکنـان نیروهـای مـسلح                 
اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتـی یـا واگـذاری آن یـا از                    

  .جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید وه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفهمحل وج
%) 60(درصـد   گـر خدمــات درمــانی مــوظفند شـصت      ی ـ کلیه سـازمانهای بیمــه   

صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قـرارداد را قبـل از رسـیدگی حـداکثر                
 مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشـتی و        الحساب و بقیه    ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی      

درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صـندوق مـذکور             
گر موظـف بـه تـأمین         پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه          

  .باشند ضرر و زیان آن می
بـه  % 50قوانین مختلف برای جانبـازان  ک ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در  

استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمـان و بازنشـستگی، تـسهیالت خـودرو،             
  .باشند حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می

ل ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشـکی   
باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشـش بنیـاد شـهید               می ییدتأجانبازی آنان مورد    

  .گیرند قرار می
م ـ دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به صـدور احکـام اسـتخدامی و حقـوقی      

قـانون مـدیریت خـدمات      ) 71(ماده  ) 3(مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره        
کام حقوقی مقام سیاسی نظیـر بـا رعایـت          کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در اح        

  .اقدام و پرداخت نمایند) 71(ماده ) 3(تبصره 
قانون مدیریت خدمات کشوری ) 5( کلیۀ دستگاههای موضوع ماده 1389ن ـ در سال  

های دولت موظفنـد      و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه           
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قـانون مـدیریت خـدمات      ) 24(د را در اجرای مـاده       از تصدیهای خو  %) 3(درصد    حداقل سه 
  .کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید

اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب       
  .موضوع این قانون مشمول این حکم هستند

ات آموزشـی   واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسس           
  .های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است و پژوهشی وابسته به وزارتخانه

پرداخــت مطالبــات اشــخاص حقیقــی و حقــوقی از دولــت در مــوارد واگــذاری امــور  
های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل                 تصدی

قول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حـسب           از فروش آنها و فروش و اجاره اموال من        
برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی بـه آنـان                مورد واگذاری و بهره   

  .شود مجاز است واگذار می
شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حـسب مـورد بـه عنـوان                   اجازه داده می  

گـذاری وجـوه      یا در قالـب سـپرده     ) ای  ایی سرمایه ای و تملک دار     شامل امور هزینه  (کمک  
ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره شـده بـه               حاصله در بانکها به عنوان تسهیالت یارانه      
  .شود، پرداخت و هزینه گردد اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می

ز محـل   داری کل کشور واریـز و معـادل آن ا           وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه      
جویی و اجرای احکام این بند عـالوه بـر وجـوهی               از محل صرفه   530000ـ7ردیف شماره   

ای به نسبت حداقل  گردد، به عنوان درآمد ـ هزینه   که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می
ای و حـداکثر   های سـرمایه  به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی %) 80(هشتاد درصد   

انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبـات            برای  %) 20(درصد    بیست
  .شود ها پرداخت و هزینه می و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه

از %) 3(دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد مـاه حـداقل سـه درصـد                 
جمهـور اعـالم      ریزی و نظارت راهبـردی رئـیس        وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه      

کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود         نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه        
  .باشند نمی
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هـا و     در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و اسـتمرار خـدمت مطلـوب و کـاهش هزینـه                 
واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت مـوردی بـه پیـشنهاد                 

جمهـور بـه تـصویب شـورای         ریزی و نظارت راهبردی رئیس       معاونت برنامه  یدتأیدستگاه و   
  .رسد اقتصاد می

ریـزی و نظـارت       دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهـه را بـه معاونـت برنامـه             
ربط مجلـس شـورای اسـالمی اعـالم           جمهور اعالم تا به کمیسیونهای ذی       راهبردی رئیس 

  .گردد
مل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و         دستورالعمل اجرایی این بند شا    

منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتهـا و اسـتمرار                   
ریزی و نظارت راهبردی رئـیس جمهـور بـه تـصویب           مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه     

  .رسد شورای اقتصاد می
جمهـور    ریـزی و نظـارت راهبـردی رئـیس          اونت برنامـه  دبیرخانۀ شورای اقتصاد در مع    

ریـزی و     معاونت برنامـه  (باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد              می
  .باشد االجراء می ابالغ شده و الزم) جمهور نظارت راهبردی رئیس

بینـی شـده منـدرج در     مکلف است اعتبارات پـیش ) ره(س ـ کمیته امداد حضرت امام  
گیرد را به ترتیب اولویت به شرح         انون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیارش قرار می          ق

مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور بـه محـرومین پرداخـت و هزینـه                 
  .نماید

ای مکلفنـد تمـام اعتبـارات     ع ـ صـندوقهای بازنشـستگی و تـأمین اجتمـاعی و بیمـه      
گیـرد    ن بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می           بینی شده مندرج در قانو      پیش

را به انضمام دیگر منابع داخلـی خـود و سـایر منـابع حاصـله بـه طـور کامـل بـه حقـوق                          
بگیران اختـصاص داده و پرداخـت نمایـد و ضـمن              بگیران یا مستمری    بازنشستگان، وظیفه 

هـا را از محـل منـابع           این هزینه  ها،  های نیروی انسانی و سایر هزینه       جویی در هزینه    صرفه
  .داخلی خود تأمین و پرداخت نماید

های آموزش و پـرورش   ف ـ دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ـ علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و ارتباطـات و فنـاوری       
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گـری خـود بـه        ایف امـور تـصدی    اطالعات مکلفند از طریق اصالح ساختار و واگذاری وظ        
بـه بخـش غیردولتـی و خـصوصی و          ) افـزاری   فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم   (همراه منابع   

مـسؤولیت اجـراء    . ای خود را کاهش دهد      از اعتبارات هزینه  %) 5(تعاونی حداقل پنج درصد     
  .این بند به عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی است

االترین مقامات دستگاه اجرایی و دارندگان ردیـف بـه          گزارش عملکرد این بند توسط ب     
جمهـور اعـالم تـا بـه کمیـسیونهای مربـوط           ریزی و نظارت راهبردی رئیس      معاونت برنامه 
  .ارسال گردد

قـانون مـدیریت   ) 30( کلیۀ دستگاههای اجرائـی موظفنـد مـاده    1389ص ـ در سال  
ریـزی     آن را به معاونت برنامه     خدمات کشوری را تا پایان شهریور ماه اجراء کنند و گزارش          

  .جمهور ارائه نمایند و نظارت راهبردی رئیس
ق ـ دولت موظف است به منظور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظـر بیمـه درمـانی     
برای رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهـه و بـسیجیان فعـال بـا بـیش از                      

اجتمـاعی از محـل اعتبـار          سازمان تأمین  دوسال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد      
  . را فراهم نماید129109ردیف 

رـ دولت موظف است موسسه صندوق حمایـت و بازنشـستگی کارکنـان فـوالد را بـا                  
سازمان تأمین اجتماعی ادغام نماید و کـسری صـندوق مزبـور از محـل واگـذاری سـهام                   

دیه أت) ی شرکتهای دولتی   منابع حاصل از واگذار    310501موضوع ردیف   (شرکتهای دولتی   
  .نماید
   ـ8

  :شود الف ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می
قـانون  ) 83(ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصـل هـشتاد و سـوم                 1الف  

داری کـل،     اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کـشور نـزد خزانـه                
معـادل صددرصـد    . ایـن قـانون واریـز نماینـد       ) 5(ه  جدول شمار ) 210204(موضوع ردیف   

جـدول شـماره    ) 530000(ردیف  ) 7(از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء          %) 100(
ربـط حـسب مـورد ملـی یـا اسـتانی قـرار                این قـانون در اختیـار دسـتگاه اجرائـی ذی          ) 9(

ای   ی سـرمایه  آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهـا       %) 95(خواهدگرفت تا نود و پنج      
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نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج               
مانده را صرف پرداخت کمک بـه تعاونیهـای مـسکن و اعتبـار کارکنـان                  باقی%) 5(درصد  
  .نمایند

تمـام، تکمیـل شـده و آمـاده        ای نیمـه    ــ طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایه         2الف  
 و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقـل،      برداری ملی   بهره

های جمعی، گردشگری، خدماتی و       سالمت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه         
عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری ایـن طرحهـا بـه صـورت نقـد بـه متقاضـیان                      

 از واگـذاریها بـه حـساب درآمـد          وجوه حاصـل  . بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند     
این قـانون واریـز     ) 5(جدول شماره   ) 310802(داری کل، موضوع ردیف       عمومی نزد خزانه  

جدول شماره ) 106000(ردیف ) 1(آن از محل اعتبار جزء  %) 100(شده و معادل صددرصد     
ی تملک  گیرد تا برای تکمیل طرحها      این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می        ) 8(

تمام یا برای پرداخت تـسهیالت در قالـب وجـوه اداره شـده بـه                  ای نیمه   داراییهای سرمایه 
  .ای هزینه نمایند خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه

ـ در اجرای قـانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه و اجـرای                     3الف  
شـود تـا       به دولت اجـازه داده مـی       قانون اساسی ) 44(سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم       

ریال از سهام قابل واگـذاری متعلـق بـه          ) 50،000،000،000،000(هزار میلیارد     مبلغ پنجاه 
تمـام و یـا آمـاده         هـای انتفـاعی نیمـه       دولت و شرکتهای دولتی، طرحهای تملـک دارائـی        

ری برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تـصویب هیـأت واگـذا                  بهره
های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای     رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش      می

ایـن قـانون واگـذار      ) 22(ای مندرج در جـدول شـماره          های سرمایه   طرحهای تملک دارائی  
  .نماید

بـاالترین مقـام    ( دسـتگاه اجرایـی      تأییـد انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد        
و براسـاس دسـتورالعملی کـه توسـط وزارت اموراقتـصادی و      ) حساب مربوط  دستگاه و ذی  

شـود،    جمهور ظرف سه ماه ابالغ می       ریزی و نظارت راهبردی رئیس      دارایی و معاونت برنامه   
  .خواهد بود
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های تعاونی و خصوصی برای تولیـد بـرق،    گذاری بخش ب ـ به منظور تسهیل سرمایه 
ـ        آب شرب، فرآورده   هـای نـو، وزارت اموراقتـصادی و          رژیهای نفتی، خدمات آزادراهی و ان

دارایـی مکلـف اسـت پرداخـت بهـای خریـد ایـن گونـه کاالهـا و خـدمات تولیــدی را از           
براسـاس قراردادهـای    ) با اولویت تولید بـرق آبـی و انرژیهـای تجدیدپـذیر           (تولیدکنندگان  

 و  )شـرکتهای دولتـی تابعـه آنهـا       (های نیـرو، نفـت و راه و ترابـری             منعقده بین وزارتخانه  
فروشندگان کاالها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکتهای مرتبط              

  .ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین نماید و یا ردیفهای یارانه
ج ـ سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبـالغ مـصوب بودجـه مربـوط بـه رد       

مربوط به واگـذاری شـرکتها، نـسبت بـه فـروش            دیون، موظف است طبق شرایط عمومی       
شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد                 

هـا و نهادهـای       واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقـررات مربـوط بـه سـازمان               
  .بستانکار واگذار نماید

الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم         سهم  کلیه سهام،  1389دـ دولت مکلف است در سال       
برداری و مـدیریت تمـامی شـرکتهای دولتـی اصـلی              الشرکه حق مالکانه، حق بهره      و سهم 

 واگـذار   1388مشمول گـروه یـک تـا پایـان سـال            ) نسل دوم (و عملیاتی   ) مادرتخصصی(
جدول پیوست  ) (2(و شرکتهای دولتی مشمول گروه      ) »1«جدول پیوست شماره    (نگردیده  

قانون اساسی  ) 44(قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم         ) 2(ماده  ) »2«ه  شمار
برداری و معادن     تمام، تکمیل شده و آماده بهره       ای نیمه   و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه    

و کلیـه سـهام دولـت و    ) قانون یاد شـده ) 86(موضوع ماده (متعلق به دستگاههای اجرایی    
 ،  310501ای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای          شرکتهای دولتی در شرکته   

 حاصل گردد را به بخـش خـصوصی، تعـاونی و عمـومی غیردولتـی                310504 و   310502
  .واگذار نماید

کـه دارای بـدهی بـه خزانـه و     ) به صورت کنترلـی (هـ ـ بدهی شرکتهای واگذار شده  
 مربوط به تـسهیالت اعطـائی بـه ایـن     سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه   

هـای معـوق و حـال شـده           در مورد بـدهی   . مستهلک خواهد شد  ) قبل از واگذاری  (شرکتها  
سـازی   متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعالم سازمان خصوصی  
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طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تـصویب وزیـر               
موراقتصادی و دارائی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانـک عامـل                  ا

  .واریز خواهد شد
تواند عالوه بر موارد مـذکور در جـداول    سازی می  سازمان خصوصی1389و ـ در سال  

واگذاری سهام شرکتها، در صورت امکان نسبت بـه واگـذاری شـرکتهای             ) 2(و  ) 1(شماره  
  .ر نیز اقدام نمایدخارج از جداول مذکو

قانون مدیریت خدمات کشوری و شـرکتهای       ) 5(زـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده      
هـای طرحهـای      شود برای اجـراء پـروژه       آب و فاضالب و توزیع برق استانی اجازه داده می         

گذاری   ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه ساالنه و سرمایه            های سرمایه   تملک دارائی 
ید کاال و خدمات مـورد نیـاز از محـل منـابع داخلـی شـرکتهای دولتـی، بـه نفـع                       و یا خر  

پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی               
دولتی و غیردولتی کشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقـسیم و یـا                   

های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریـالی یـاد شـده،               و هزینه مبالغ  . اتکایی افتتاح نمایند  
ای مربـوط یـا منـابع داخلـی           هـای سـرمایه     حسب مورد از محل اعتبـارات تملـک دارائـی         

) 62(مـاده   ) 2(و  ) 1(مفـاد بنـدهای     . ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بـود         شرکتهای ذی 
تبارات اسنادی موضـوع ایـن    در مورد اع1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب     

بانک مرکـزی   . االجراء است   ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانکهای دولتی الزم        
  .مکلف است ترتیبات الزم را برای اجرای این ماده به عمل آورد

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادی،   ) 18(ح ـ در اجراء ماده  
) 44(های کلی اصل چهل و چهارم        جمهوری اسالمی ایران و سیاست    اجتماعی و فرهنگی    

، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابـل            1387قانون اساسی مصوب    
واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی  و دارائی مکلف است حداکثر ظـرف               

گاه متشکل از وزیر امور اقتصادی      العاده آن بن   سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق       
جمهـور،   ریزی و نظـارت راهبـردی رئـیس        ، معاون برنامه  )به عنوان رئیس مجمع   (و دارائی   
رئـیس اتـاق    (سـازی و نماینـده هیـأت واگـذاری           ربط، رئیس سـازمان خـصوصی      وزیر ذی 



41 /  شورای اسالمیقوانین مصوب مجلس: اولبخش   

 

 مجمـع بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط            . اقدام نماید ) بازرگانی و صنایع معادن ایران    
  .مدیره و بقیۀ وظایف خواهدبود دار انتخاب هیأت عهده

خریـداران   الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده بـه         های فوق  عمومی شرکت  مجمع
حداکثر ظرف یک ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان         ) اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون       (

  .اعضاء قبلی اقدام نمایندمدیره بجای  سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت
هـای مـصوب از پرداخـت        ها در هیأت واگذاری، شرکت     از زمان تصویب فهرست بنگاه    

الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکـرد سـال       سود ومالیات علی  
  .گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد

های غیرجاری و    ئیسازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارا         سازمان خصوصی 
اخذ تسهیالت بنگاههای واگذار شـده کـه بخـشی از سـهام آنهـا در وثیقـه دولـت اسـت،              

  .های الزم اعمال نماید کنترل
الـذکر،   قـانون فـوق  ) 6(در جهت شفافیت و تجمیع اطالعات و نظارت بر اجرای مـاده           

سهام خـود و   های تابعه و     نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت        
ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائـی         ها در مقاطع شش    های تابعه در سایر شرکت     شرکت

سـازی مکلـف اسـت در جهـت          سازمان خـصوصی  . اعالم نمایند ) سازی سازمان خصوصی (
اجرای حکم این بند تمهیدات الزم اعمال و در صورت افـزایش سـهم نهادهـای عمـومی                  

  .ز واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورندغیردولتی بیش از سقف مجاز ا
هـای واگـذاری از قبیـل        های نقدی و اقساطی و کلیۀ روش       این بند شامل کلیۀ فروش    

  .شود های قبلی نیز می گردد و دربرگیرنده واگذاری بورس، مزایده و مذاکره می
و وجـوه عمـومی     استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بنـد در حکـم تـصرف در امـوال                  

  .محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارائی در این موضوع پاسخگو خواهد بود
های واگذار شـده حـداکثر تـا پـانزدهم           مدیره شرکت  دستورالعمل تشویق اعضاء هیئت   

ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به تـصویب کمیـسیون                اردیبهشت
خواهـد  ) 44( اجرای سیاستهای کلی اصل چهـل و چهـارم           تخصصی شورایعالی نظارت بر   

  .رسید
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های عمومی و خصوصی در اجـرای مـاده    سازی امتیازات بخش ط ـ به منظور یکسان 
مالیات حقـوق کلیـۀ کارکنـان       ) 44(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم         ) 8(

بر اساس نـرخ مالیـاتی      از زمان اجرای قانون مذکور      ) سهام کنترلی (شرکتهای واگذار شده    
  .قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد

سازی بنگاههـا   ی ـ اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده 
این قانون در اجرای ماده ) 8( جدول شماره   101000ردیف  ) 3(برای واگذاری موضوع جزء     

%) 100(بـه طـور صددرصـد       ) 44( چهارم   قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و      ) 29(
  .گردد تخصیص یافته تلقی می

ک ـ شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلـق بـه    
بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مـشمول پرداخـت وجـوه                

سود (سود ابرازی   %) 40 (باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد        موضوع این بند نمی   
ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت        مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی     ) ویژه
  .شود

های مـستقیم مـصوب      وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات           
  .باشد های بعدی آن می  و اصالحیه1366اسفندماه 

قانون ) 44(انون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ق) 28(ماده ) 3(ل ـ در اجراء بند  
اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری جهـت افـزایش سـهم تـسهیالت ارزی بخـشهای                  
غیردولتی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است حداکثر تـا پایـان خردادمـاه               

 در بانکهـای  دالر را) 700,000,000( از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیـون     1389
صنعت و معدن و کشاورزی به صورت ارزی و ریالی جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و                

  .گذاری نماید طرحهای صنعتی و معدنی سپرده
م ـ بــه منظــور تــأمین اعتبــار بــرای پرداخــت تــسهیالت بــه زنــدانیان نیازمنــد در    

 محکـومین مـالی     دیه و امثال آن و همچنـین      : محکومیتهای مالی، جرائم غیرعمدی مانند    
ریـال از محـل وجـوه       ) 800,000,000,000(نیازمند غیرکالهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد      

الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمـی رسـیدگی بـه امـور دیـه و کمـک          قرض
  .گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید زندانیان نیازمند قرار می به



43 /  شورای اسالمیقوانین مصوب مجلس: اولبخش   

 

وط به ضوابط پرداخت تسهیالت مذکور توسط وزارت دادگستری و     نامه اجرائی مرب   آئین
  .رسد ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقـشار نیازمنـد تحـت    %) 100(ن ـ صددرصد  
حـداقل دسـتمزد    %) 5(پوشش نهادهای حمایتی و مؤسـسات خیریـه معـادل پـنج درصـد               

  .گردد  توسط دولت از منابع عمومی تأمین میمشموالن قانون کار
 1389حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شـاغل و بازنشـسته در سـال                

تا سقف هشت میلیون ریال حقـوق       (حقوق و مزایای مستمر آنان      %) 7(معادل هفت درصد    
  :گردد به شرح زیر تعیین می) و مزایای مستمر ماهانه

  .حقوق و مزایای مستمر%) 5/1(و بازنشستگان و موظفین %) 2(شاغل : ـ بیمه شونده
  .معادل سهم بیمه شونده: ـ دستگاه اجرائی

برنامـه بیمـه کارمنـدان دولـت     (ـ بقیه از اعتبارات مربوطـه منـدرج در قـانون بودجـه             
ذیـل  ) 30440(ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمـانی             ) 30405(

  ).تیبانی نیروهای مسلحوزارت دفاع و پش
دستگاههای اجرائی موظفند حـق بیمـه پایـه سـالمت سـهم کارمنـدان بازنشـسته و                  
موظفین را از حقوق آنها کسر و به اضافه سـهم دسـتگاه حـداکثر ظـرف مـدت یـک مـاه                

  .گر مربوطه واریز نمایند حساب سازمانهای بیمه به
  ـ 9

 و تغییـرات  1380لی مـصوب  الف ـ کلیه مـواد قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـا       
  .گردد  تنفیذ می1389در سال ) های آن ها و اصالحیه الحاقیه(

االجراء شدن برنامه پـنجم، کلیـه احکـام قـانون برنامـه چهـارم توسـعه                  تا تاریخ الزم  
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضـمنی              

  .گردد این قانون تنفیذ می) بندها و ردیفهای(حکام آن مشروط به عدم مغایرت با ا
تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی با معرفی مجلس  

  .نمایند ریزی و توسعه استان شرکت می به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه
خسارات ناشی از شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران  ب ـ به دولت اجازه داده می 

قـانون تنظـیم    ) 10(گردان موضـوع مـاده       حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه     
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و اعتبارات موضوع مـاده  %) 3( را به سه درصد 1380بخشی از مقررات مالی دولت مصوب     
اعتبـار  . افـزایش دهـد   %) 2(قانون تشکیل سازمان مدیریت بحـران را بـه دو درصـد             ) 12(

جمهـور و تـصویب      ریـزی و نظـارت راهبـردی رئـیس         د معاونـت برنامـه    مذکور با پیـشنها   
از اعتبـارات مـذکور حـداقل بـه مبلـغ           %) 10(ده درصد   . باشد وزیران قابل هزینه می    هیأت

%) 40(ریــال بــه صــورت چهــل درصــد ) 1,500,000,000,000(یکهــزار و پانــصدمیلیارد 
به منظور پیشگیری، آمادگی    ای   های سرمایه  تملک دارائی %) 60(ای و شصت درصد      هزینه

احمـر جمهـوری اسـالمی ایـران اختـصاص           و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هـالل         
%) 100(ایـن اعتبـار صددرصـد       . یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مـصرف برسـد           می

  .گردد تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می
ریزی و نظـارت   انون مدیریت خدمات کشوری، معاونت برنامهق) 16(ج ـ در اجراء ماده  

جمهور مکلف است نسبت به تعیین حـداقل پـنج دسـتگاه اجرائـی ملـی و                  راهبردی رئیس 
ریـزی عملیـاتی اقـدام و        استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظـام بودجـه            

جـویی در    آنها را از محل صـرفه     اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصالحات ضروری در بودجه           
  .ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید اعتبارات سایر ردیفهای هزینه

  .باشند دستگاههای منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می
د ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا کـه دارای مـسکن    

های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قـبالً از وامهـای    طناتمام و نامناسب و یا در محی   
التفاوت آنرا بـا همـان وثیقـه     اند مابه  استفاده کرده1389کمتر از سقف وام مصوب در سال    
  .قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید

  ـ10
الف ـ خرید کاال و خدمات از طریق بورس، بدون رعایـت احکـام و تـشریفات قـانون      

همچنـین در اجـراء قـانون       . ات، توسط دستگاههای اجرائی بالمـانع اسـت       برگزاری مناقص 
االثـر    ملغـی  1389قانون مدیریت خدمات کشوری در سـال        ) 17(برگزاری مناقصات، ماده    

  .گردد می
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وزیران در مورد تعیین نصاب معـامالت موضـوع قـانون برگـزاری      ب ـ اختیارات هیأت 
ن مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده         قانو) 28(و  ) 27(مناقصات و نیز حکم مواد      

  .یابد شود، تسری می انجام می
ج ـ در مورد تصمیمات و آراء حل اختالف دستگاههای اجرائـی کـه در اجـراء اصـول      

قانون اساسی جمهـوری اسـالمی      ) 139(و یکصدو سی و نهم      ) 134(یکصدوسی و چهارم    
ریـزی و نظـارت    شود، معاونت برنامـه  ادر میایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط ص       

جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بـدون         جمهور مجاز است از محل جابه      راهبردی رئیس 
ای و   جـایی در اعتبـارات تملـک داراییهـای سـرمایه           هـای جابـه    رعایت محـدودیت    الزام به 
نفع اضافه   اجرائی ذی ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه             هزینه

  .یا تهاتر نماید
قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب ) 5(د ـ شرکتهای موضوع ماده  

زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفـت و گـاز مکلفنـد                آلودگی و تخریب محیط   
ی عالوه بر عـوارض آالینـدگی پرداختـی بـه شـهرداریها و دهیاریهـا اعتبـارات الزم بـرا                   

محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان           های زیست  جلوگیری و جبران آلودگی   
  .جمهور هزینه نمایند ریزی و نظارت راهبردی رئیس زیست و معاونت برنامه حفاظت محیط

هـا و دسـتورالعملها، تغییـرات تـشکیالت و تغییـر             ها، بخـشنامه   نامه ـ کلیه تصویب  11
بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنـین مـصوبات    قهضرایب، جداول حقوقی و طب  

هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صـورتی قابـل طـرح و تـصویب و                    
اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کـل کـشور یـا منـابع                      

ستگاه اجرائی بر خالف این حکـم،       اقدام د . ربط تأمین شده باشد    داخلی دستگاه اجرائی ذی   
  .شود تعهد زائد بر اعتبار محسوب می

های کلی برنامه پنجم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و            سیاست) 22(ـ به استناد بند     12
درآمـد  %) 20(فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، دولت موظف است حـداقل بیـست درصـد            

ندوق توسعه ملی که اساسنامه آن      های نفتی را به ص     حاصل از صادرت نفت، گاز و فرآورده      
شود، واریز نماید تـا بـه جـز در           تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسالمی تقدیم می         

تـا زمـان تـصویب      . موارد مشخص شده سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مصرف نماید         
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ی اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه مل             
شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای            نزد بانک مرکزی ایران واریز می     

های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام امـوری از قبیـل              بخش  تسهیالت به 
موضـوع ایـن    ) آماده یـا نیمـه تمـام      (ای انتفاعی    های سرمایه  خرید طرحهای تملک دارائی   

ای انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفـت،             ه قانون و اجراء پروژه   
ارتباطـات و   ) زمینی، هوایی، دریـایی و ریلـی      (گاز، پتروشیمی و پاالیش نفت، حمل و نقل         

فناوری اطالعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان،   
گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات مورد      آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی،      

  .استفاده قرار گیرد
  :1389ـ در سال 13

قـانون  ) 29(هـای موضـوع مـاده     شود ارقام تعرفه الف ـ به وزارت کشور اجازه داده می 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را بـه شـرح جـدول شـماره                    

  .اصالح نماید) 25(
 در قبـال  1389شود در سال  اسناد و امالک کشور اجازه داده میب ـ به سازمان ثبت  

  .اقدام نماید) 25(عرضه خدمات ثبتی نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره 
 تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشموالنی که به انحاء 1389ج ـ در سال  

 قـانون   19موضـوع بنـد ج مـاده        (شوند،   مختلف از انجام خدمات وظیفه عمومی معاف می       
  .گردد تعیین می) 25(به شرح جدول شماره ) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تعیـین  ) 25( به شرح جدول شماره 1389د ـ تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال  
  .گردد می

هـ ـ سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائـه خـدمات الکترونیـک هویـت      
ها، بـورس، کارخانجـات خودروسـازی، دفـاتر اسـناد رسـمی و مراکـز                  انکها، بیمه ملی به ب  

  .دریافت و به حساب خزانه واریز نماید) 25(اقتصادی مبالغی را به شرح جدول  شماره 
ریـال از   ) 500(شود در هر دوره مبلغ پانصد         وـ به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می        

ریال از هر واحد مسکونی شهری اخـذ نمایـد          ) 1000(هر واحد مسکونی  روستایی و هزار        
تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گـاز                  
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سـقف تعهـدات    . سـوزی و مـسمومیتها اقـدام نمایـد          طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش     
گـر   ین شرکتهای بیمـه شده و از طریق اعالم مزایده ب   گر با توجه به حق بیمه مشخص        بیمه

  .تعیین خواهدشد
  ـ14

هـای ملـی و مـوات متعلـق      شود زمـین  الف ـ به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده می 
الیحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقالب       ) 32(و  ) 31(دولت را که در اجراء مواد         به

محل، بـا اقـساط    به قیمت کارشناسی در 1389گردد در سال    اسالمی واگذار گردیده یا می    
حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روسـتاهایی کـه ایـن اراضـی در محـدوده آن                   
روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریـافتی را بـه حـساب ردیـف                    

  .داری کل واریز نماید  نزد خزانه210202
از درآمـدهای موضـوع     ریـال   ) 2,500,000,000,000(مبلغ دو هزار و پانـصد میلیـارد         

  .یابد اختصاص می) 24(ردیف فوق به شرح جدول شماره 
ریـزی و   نامه اجرائی این بند با پیـشنهاد وزارت جهادکـشاورزی و معاونـت برنامـه        آئین

 به تصویب هیأت    1389نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال         
  .وزیران خواهدرسید

  .حذف شد) 2(الحاقی ) ب(جزء 
  ـ15

عمل  الف ـ دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به 
  :آورد

باشد   ـ واردات انواع محصوالت کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته           1
 بالمـانع اسـت؛ در مـورد اسـتثناء بـا توافـق       1388 برابر نرخ تعرفه مؤثر سـال      3با حداقل   
تعیـین مـصادیق    . (های جهادکشاورزی و بازرگانی تغییرات مأخـذ بالمـانع اسـت            هوزارتخان

  .)باشد های فوق می جانشینی موضوع این بند بر عهدۀ وزارتخانه
گـردد ولـی دارای       ـ به منظور حمایت از محصوالت کشاورزی که در کشور تولید می           2

 بالمانع است مشروط    1388  برابر نرخ مؤثر تعرفۀ سال     2باشد، واردات با حداقل       کمبود می 
ای تعیین تعرفـه   گونه بر آنکه  اینگونه محصوالت در بازار بورس تخصصی کاال عرضه و به        
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نسبت به محـصوالت مـشابه      %) 20(گردد که قیمت این محصوالت حداکثر بیست درصد         
  .داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود

اورزی که تولیدات داخلـی آنهـا در حـد نیـاز مـصرف              ـ واردات کلیۀ محصوالت کش    3
  .باشد  مجاز می1388کشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفۀ مؤثر سال 

شده از قبیل کنسرو، کمپوت، آبمیـوه و    ـ واردات انواع محصوالت کشاورزی فرآوری 4
  .باشد  مجاز می1388نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفۀ مؤثر در سال 

ـ مرجع تعیـین مـصادیق و تعـاریف اجـزاء منـدرج در ایـن بنـد درخـصوص انـواع                       5
  .باشند های جهادکشاورزی و صنایع و معادن می محصوالت کشاورزی وزارتخانه

هـای      فهرسـت   1389ها موظف هستند حداکثر تا پایـان فـروردین مـاه              این وزارتخانه 
  .دارایی اعالم نمایندمربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و 

کنندگان درصورتی که هرگونـه افـزایش تعرفـه           ـ به منظور صیانت از حقوق مصرف      6
کنندگان و  ها شود، بنابر اعالم سازمان حمایت از مصرف        منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت    

تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به            
  .ها اقدام نمایند زار نسبت به بازنگری تعرفهبا

  .شود  ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت می500ـ مبلغ 7
قانون مقررات صادرات و واردات موظفنـد تعرفـه   ) 1(ب ـ وزرای عضو کمیسیون ماده  

عـالم نماینـد    ای تعیـین و ا       را به گونه   1389حقوق ورودی اقالم وارداتی به کشور در سال         
  :که

موضـوع ایـن    ) 5( جـدول شـماره      110400ـ درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیـف       1
  .قانون تحقق یابد

ـ ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هـدف ایجـاد زمینـه بهبـود و ارتقـاء کیفیـت                     2
  .تولیدات داخلی فراهم و ورود اقالم قاچاق به کشور کاهش یابد

شـود کلیـه کاالهـای      دات کاالهـای قاچـاق اجـازه داده مـی         ـ به منظور مقابله با وار     3
ای وارد کشور شود که به تدریج در سامانه ایران کد قابل               را به گونه   1389وارداتی در سال    
  .رهگیری باشد

  . تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است1389ج ـ در سال 
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تقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقـوق  دـ به منظور ایجاد بازار رقابتی و ار   
تعیـین  %) 70( بـه میـزان هفتـاد درصـد          1389ورودی واردات خودروی سـواری در سـال         

  .گردد می
 در مـورد  22/6/1374هـ ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب  

 بـا مجـوز     1389تأمین کـسری سـیگار مـورد نیـاز در سـال             . باشد  االجراء نمی   سیگار الزم 
های بازرگانی، صـنایع و معـادن و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مجـاز                     وزارتخانه

  .باشد می
ملـی در رابطـه بـا       ) رمزینـه (وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سـامانه بارکـد            

  .سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند
  ـ 16

هـای آبیـاری و زهکـشی     های شبکه ث و تکمیل پروژهالف ـ به منظور تسریع در احدا 
هـای تولیـدی،    و تعاونی) حقیقی و حقوقی(گذاران بخش غیردولتی  فرعی و تشویق سرمایه 

و بند  ) 17(ماده  ) ط(های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند           بران و شرکت    های آب   تشکل
ای نیرو و جهاد کشاورزی اجـازه       ه  قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه     ) 18(ماده  ) الف(

ای مربـوط، اعتبـارات       هـای سـرمایه     های تملک دارایی    شود از محل اعتبارات طرح      داده می 
بـه  %) 70(های موصـوف را تـا سـقف هفتـاد درصـد            موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه     

بـرداران در   به عنوان سهم بهره%) 30(عنوان سهم دولت به صورت بالعوض و سی درصد         
  .های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید قالب تسهیالت کمک

ب ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسـازی اراضـی دارای آب    
 به نـسبت هـشتادوپنج درصـد    40152004 و 40152002کافی را از محل اعتبار ردیفهای     

  .مایدبرداران اجراء ن سهم بهره%) 15(سهم دولت و پانزده درصد%) 85(
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است از محل اعتبـار   ج ـ معاونت برنامه 

ریال برای اجرای   ) 100,000,000,000( این قانون مبلغ یکصد میلیارد       550000ـ26ردیف  
های آبریز با اولویـت       بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه         طرحهای کوچک تأمین آب   

محیطـی بـوده و       شور که دارای  توجیه فنی و اقتصادی و زیـست          های ممنوعه آبی ک     دشت
بـرای  %) 50(رسـند و بـا سـهم پنجـاه درصـد           برداری می   حداکثر در مدت دو سال به بهره      
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برای سازمان جهادکشاورزی اسـتان و مبلـغ        %) 50(های آب استانی و پنجاه درصد         شرکت
ء، مرمـت و الیروبـی قنـوات،       ریال برای احیا  ) 120,000,000,000(یکصد و بیست میلیارد     

  .بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهادکشاورزی قراردهد انهار و آب
د ـ شرکت توانیر موظف است به منظـور حـصول اطمینـان از تـأمین بـرق و اعمـال        
مدیریت مصرف سوخت فسیلی موردنیاز نیروگاهها نسبت به احـداث و تکمیـل واحـدهای               

  .یروگاههای تجدیدپذیر از محل منابع داخلی اقدام نمایدسیکل ترکیبی و توسعه ن
شدن   در صورت بستری1389هـ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال  

اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشـش هیچگونـه بیمـه خـدمات درمـانی قرارندارنـد          
نی از محـل  حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سـازمان بیمـه خـدمات درمـا               

طـور رایگـان بیمـه        قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به          129109اعتبار ردیف   
  .نماید

از هرنـوع  ( و ـ دولت مکلف است حق بیمۀ کلیۀ کارگزاران مراکز مخابرات روسـتایی   
نشده است، بـر مبنـای        را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت          ) قرارداد

ریـال از  ) 200,000,000,000(م کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویـست میلیـارد      سه
این پرداخت مشمول   . این قانون پرداخت نماید   ) 9( جدول شماره    550000ـ83محل ردیف   

هرنوع پرداخت بابت خدمات این     . ای معاف است    شود و از هر نوع جریمه       جریمۀ تأخیر نمی  
  .باشد ر بورس برعهدۀ شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران میکارگزاران بعد از واگذاری د

برای یک بار و یـک انـشعاب   ) ره(ز ـ مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام  
  .باشند از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و دفع فاضالب معاف می

ئی خود را ح ـ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرا 
در راستای تحقق اهداف و سیاستهای موردنظر از طریق دسـتگاههای اجرائـی و از محـل                 

  .بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند اعتبارات پیش
بـه وزارت اطالعـات   ) 49( جـزء  550000از اعتبـار ردیـف   %) 50(ط ـ پنجاه درصـد   

ز قـانون مـذکور را بـه انجـام برسـاند و             شـده ا    شود تـا وظـایف محـول        اختصاص داده می  
  .دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید
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قـانون  ) 5(ی ـ کلیه مقامات، مسئولین و رؤسای دستگاههای اجرائـی موضـوع مـاده     
مدیریت خدمات کشوری و باالترین مقام دارندگان ردیـف موضـوع ایـن قـانون ملـزم بـه                

  .ندرج در بندها و ردیفها و جداول این قانون هستندرعایت احکام م
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضـروری بـه تـشخیص                 

  .خود گزارش الزم را به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد نمود
بــا مالحظــه ســابقه پرداخــت  (47، 38، 23، )»د«و » ج«اجــزاء  (6، 5ـــ بنــدهای 17

 30،  28،  19،  18،  12 و بندهای    1388 قانون بودجه سال     52و  ) ی یا منقطع  صورت متوال   به
  .گردد  تنفیذ می1389 در سال 1387 قانون بودجه سال 34و 

از پرداخت هر نوع عوارض به ) مدارس( وزارت آموزش و پرورش 1389 ـ در سال  18
  .باشد شهرداریها معاف می

ان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیـران  های اجرایی این قانون تا پای نامه  ـ آئین 19
  .رسد می

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشـنبه مـورخ بیـست وچهـارم                  
اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                  

  . شورای نگهبان رسیدتأیید به 25/12/1388
  )1389/ 11/1 مورخ 18954نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

) 4(نظریه رئیس مجلس شورای اسالمی موضـوع صـدر مـاده واحـده و تبـصره                 . 2
و یکـصد و سـی و هـشتم         )  85(قـانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم            « الحاقی به   

  »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )138(
  14/1/1389                                                 ب          /  هـ 255/13شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و  31/1/1388هــ مـورخ     42399ت/10779نامه شـماره      بازگشت به رونوشت تصویب   
» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
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قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « الحاقی به   ) 4(احده و تبصره    و مستنداً به صدر ماده و     
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
بدیهی اسـت   . گردد  ن جانب ابالغ می   اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به ای          

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      
  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی

) 30( کل کشور، ناظر بر ماده       1388ماده واحده قانون بودجه سال      ) 2(به موجب بند    « 
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه         « 1351مه و بودجه کشور، مصوب      قانون برنا 

ای مرکـب از نماینـدگان وزارت دارائـی و            توسط کمیته ... رسد  عمومی دولت به تصویب می    
یا دستگاه همتراز آن در قوانین و مقررات جاری و فعلی کـشور             » برنامه و بودجه  « سازمان  

 مصوبه دولت، از حیث واگذاری امر تخـصیص بـه          ) 5(د  علیهذا بن » .شود  تخصیص داده می  
مغایر با قوانین مذکور است که بر       » جمهور  ریزی و نظارت راهبردی رئیس      معاونت برنامه « 

  ».نماید تخصیص اعتبارات توسط کمیته مذکور تأکید می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  14/1/1389                                                              ب/ هـ256/12شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  15/10/1388هــ مـورخ     43907ت/201180بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره      

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « الحاقی به   ) 4(ستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        و م 

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی اسـت   . گردد   و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می        اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی     
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی
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 مورخ  کل کشور، مصوب1388قانون اصالح قانون بودجه سال      ) 12(مستند به ماده    « 
را براسـاس گـزارش     ... سهم وزارت نفت  ... بانک مرکزی « : دارد  ، که مقرر می   6/11/1388

شـود در پایـان هـر مـاه از محـل وجـوه                عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعالم می        
علیهذا مصوبه دولت مبنی بر پرداخت یکباره و        » واریز نماید، ... حاصل از نفت خام صادراتی    

  ».کرد ماه قبل وزارت نفت، مغایر با قانون استبدون توجه به عمل
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

    
  14/1/1389                                                              ب/ هـ257/11شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و متعاقـب    19/1/1388 مـورخ    8267/42332ه شـماره    بازگشت به رونوشت تصویبنام   
و » هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            « نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و         « الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
می ایـران و    قـانون اساسـی جمهـوری اسـال       ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

  نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت   آئین) 10(و ماده » اصالحات بعدی
بـدیهی  . گـردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ مـی         

است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قـرار           
  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است  ملغیگرفته است

قـانون تنظـیم بـازار غیرمتـشکل پـولی، مـصوب            ) 1(ماده  ) 3(ـ به موجب تبصره     1« 
نامه ناظر بر تأسـیس، فعالیـت و نظـارت بـر اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی                      آئین« ،  1383

ه لغـو مجوزهـای    همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحالل و تـصفیه و نحـو            
بـا تأئیـد   ... و عملیات بانکی بـدون ربـا  .... تأسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور    

علیهذا صدر مـصوبه، از حیـث       » .شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید        
ضوابط سیاستی، نظارتی شـبکه بـانکی کـشور در          « اقدام شورای پول و اعتبار به تصویب        

) 4(ـ بـه موجـب تبـصره    2. باشد قانون مزبور می) 1(ماده  ) 3(مغایر با تبصره    » 1388سال  
که به عملیات بانکی اشـتغال دارنـد        ... اشخاص حقیقی یا حقوقی   « همین قانون،   ) 1(ماده  
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در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف                
حــق  ... شـدن این قانون نشوند بنا بر اعـالم بانـک مرکـزی           االجرا  شش ماه از تاریخ الزم    

نامه مبنی بر اعطـای مهلـت تـا           تصویب) 18(علیهذا ماده   » ...ادامه فعالیت نخواهند داشت   
ــ وفـق مـاده      3. باشد   جهت دریافت مجوزهای الزم، مغایر با قانون می        1388پایان آذرماه   

کلیه اعتباراتی که    « 26/10/1380ب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصو       ) 7(
سـود حاصـل از     ... شـود   تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور مـی            

ای در    بـه حـساب ویـژه     ... وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیالت وجـوه مـذکور           
ردنظر لحـاظ   برای تحقق اهـداف مـو     ... های سنواتی   داری کل واریز و عیناً در بودجه        خزانه

قانون محاسبات  ) 13(های دولتی نزد بانکها به موجب ماده          مضافاً اینکه، سپرده  » خواهدشد
نظـر از نحـوه منـشأ تحـصیل آن،            عمومی کشور در زمره وجوه عمومی محسوب و صـرف         
علیهـذا  . باشـد   دخـل و تـصرف مـی        منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون  قابـل         

مصوبه مبنی بر تجویز بکارگیری منابع دولـت بـه          ) 19(ماده  ) 3(اطالق حکم مندرج در بند    
صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک و مصرف آن طبق دستورالعمل و ضوابط                

) 3(ـ ذیل بند    4. باشد  ای بدون تجویز مقنن، مغایر با مواد قانون مذکور می           بانکداری توسعه 
ای بـه   ب دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسـعه مصوبه، مبنی بر واگذاری تصوی ) 19(ماده  

قانون تنظیم بازار غیرمتـشکل پـولی       ) 1(ماده  ) 3(کمیسیون اقتصاد دولت، مغایر با تبصره       
 شورای پول و اعتبـار تأکیـد        تأییدباشد که بر تصویب آن، توسط هیأت وزیران متعاقب            می
گذاری  رکزی را متولی سیاستنامه از این حیث که بانک م تصویب) 36( ـ ماده  5. ورزد می

قـانون  ) 1(مـاده   ) 3(نموده است مغایر با تبصره      .... و تعیین مقررات و استانداردهای بانکی     
تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است که بر تصویب ضوابط توسط هیأت وزیران متعاقب تأئید              

ینکـه حـق   نامـه از حیـث ا   تـصویب ) 42( ـ مـاده   6. نماید شورای پول و اعتبار تصریح می
دانـد   را در انحصار بانـک مرکـزی مـی   ... بررسی تأسیس بانکهای صددرصد الکترونیکی و   

ــ بـه    7. باشـد   لذکر مـی  ا  قانون فوق ) 1(ماده  ) 3(مبنیاً بر دو ایراد اخیرالذکر مغایر با تبصره         
نظـرات و   ) 18/12/1358اصـالحی   (قانون پولی و بانکی کـشور       ) 18(ماده  ) د(موجب بند   

ها و تصمیمات شورای پول و اعتبار با رأی موافق شـش نفـر از اعـضای حاضـر در                      توصیه
نامـه مبنـی بـر اعمـال هرگونـه            تـصویب ) 51(جلسه، رسمی و معتبر است، علیهـذا مـاده          
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ماده ) 3(با نظر رئیس کل بانک مرکزی عالوه بر مغایرت داشتن با تبصره             اصالحات الزم   
  ».باشد الذکر می اصالحی فوق) د(قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مغایر با بند ) 1(

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  14/1/1389                                                              ب/ هـ258/10شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  1/6/1388هــ مـورخ   43177ت/110543بازگشت بـه رونوشـت تـصویبنامه شـماره        

و مستنداً به صـدر     » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « های    متعاقب بررسی 
و ) 85(ن نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم             قـانو « الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     

و » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی        ) 138(یکصد و سی و هشتم      
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت               آئین) 10(ماده  

س از انقـضای یـک   بدیهی است پ. گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  
االثر بـوده     است ملغی   هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته           

  .قانونی است آن موجب مسئولیت و عمل به
قـانون محاسـبات عمـومی کـشور،        ) 64(و  ) 63(ـ به موجب قانون اصـالح مـواد         1« 

قانون محاسـبات عمـومی     ) 64(و  ) 63(های مذکور در مواد       مهلت « 15/12/1379مصوب  
بـه ترتیـب بـرای     ... های جاری و عمرانی      برای تعهد و پرداخت هزینه     1366کشور مصوب   

های عمرانی پایان تیر ماه سـال بعـد اصـالح        های جاری پایان فروردین ماه و هزینه        هزینه
های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز           مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ     . گردد  می
ـ بنـد  2» .گردند لغو می... کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر. گردد خزانه واریز می  به  

اسـتفاده از وجـوه     « : دارد  ، مقرر مـی   ... قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و     ) 1(ماده  ) و(
» .های سنواتی مجاز خواهـدبود      حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه         

نامه هیأت محترم وزیران بـا توجـه بـه تـاریخ تـصویب آن در                  تصویب)1(بند  : فعلیهذا، ال 
بینـی آن در   ، که ناظر بر تجویز امکان مـصرف مبلـغ ارزی، بـدون پـیش            1/6/1388مورخ  

قانون برنامه چهارم توسـعه بـوده و از      ) 11(ماده  ) و(قانون بودجه سنواتی است مغایر با بند        
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) 64(و ) 63(ردنظر را برای خارج از مواعد مقرر در مواد     این حیث که مصرف مبالغ ارزی مو      
اصالح قانون محاسبات عمومی و به عبارت دیگر، متضمن تعیین حکم برای بودجـه سـال    

نامه، مبنیاً بر ایرادات فوق، مواجه بـا          تصویب) 2(بند  : ب. باشد، مغایر با قانون است      قبل می 
امه نیز، از حیث اجراء به تبع ایرادات مـذکور          ن  تصویب) 3(بند  : ج. های قانونی است    مغایرت

  ».باشد ، مغایر با قانون می)الف و ب(در بندهای 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  14/1/1389                                                              ب /هـ269/21شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  هوری اسالمی ایرانریاست محترم جم

 و  21/11/1388 مـورخ    43879ت/231369بازگشت به رونوشـت تـصویبنامه شـماره         
و مستنداً به صـدر     » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « های    متعاقب بررسی 

و ) 85(قـانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم              « الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     
و » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی        ) 138(یکصد و سی و هشتم      

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت               آئین) 10(ماده  
بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  
االثـر     مورد ایراد قرار گرفتـه اسـت ملغـی         هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که        
  .بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است

قانون محاسبات عمومی کشور اعتبـار عبـارت      ) 7(اوالً به موجب ماده     : نظر به اینکه  « 
از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معـیّن بـه تـصویب مجلـس شـورای اسـالمی                    

هـا و مؤسـسات       الذکر بودجه هر یک از وزارتخانـه        نون فوق قا) 68(ثانیاً وفق ماده    . رسد  می
دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور جداگانـه در بودجـه کـل کـشور درج شـود و           
منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجـه وزارتخانـه یـا مؤسـسه دولتـی و یـا                    

ع وجه از این بابـت ممنـوع        چنین پرداخت هر نو     ها و مؤسسات دولتی دیگر و هم        وزارتخانه
قانون اصالح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب           ) 5(ثالثاً طبق ماده    . است

قانون محاسبات عمومی کـشور، پرداخـت هرگونـه         )  مکرر 71( ناظر به اصالح ماده      1387
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های دولتی به دستگاههای اجرائی به        ها، مؤسسات دولتی و شرکت      وجهی توسط وزارتخانه  
وان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قـانونی    عن

 علیهذا تجویز قـرار گـرفتن مبلـغ منـدرج در            ؛باشد  شود ممنوع می    مربوط تعیین شده یا می    
نامه از محل منابع وزارت نفـت در اختیـار ریاسـت جمهـوری بـرای کمـک بابـت                      تصویب

نامه، مستنداً به قوانین یادشده مغایر بـا     مقرر در تصویب  های    سفرهای استانی و سایر هزینه    
  ».قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  14/1/1389                                                                ب/ هـ261/9شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  29/9/1388هــ مـورخ     43227ت/192004شت به رونوشت تصویبنامه شـماره       بازگ

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « الحاقی به   ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             
ورد ایـراد قـرار     پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـ                 

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی
... نامه اجرائی این بند آئین«  کل کشور، 1388قانون بودجه سال  ) 26(به موجب بند    « 

توســط شــورای عــالی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تهیــه و بــه تــصویب هیــأت وزیــران 
بـه  » وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری  « ز حیث درج بنابراین، صدر مصوبه ا » خواهدرسید

  ».مذکور، مغایر با قانون است» شورای« جای 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  14/1/1389                                                             ب / هـ253/17شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ری اسالمی ایرانریاست محترم جمهو
 و متعاقـب  20/3/1386 مـورخ   41394/37485بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره      

و » هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            « نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
قانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و         « الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138( و سـی و هـشتم        و یکصد ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر            آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه        . گردد  قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می        
االثـر و عمـل       یراد قرار گرفته است ملغی    مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ا         

  .به آن موجب مسئولیت قانونی است
قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت،           ) 5(ـ نظر به اینکه به تصریح ماده        1« 

های دولتـی موضـوع مـاده         ها، مؤسسات و شرکت     پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه    
وان کمـک یـا هدیـه بـه صـورت نقـدی و              های اجرائی بـه عنـ       این قانون، به دستگاه   ) 2(

شود ممنوع اسـت، لـذا        غیرنقدی به مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می           
نامـه، بـدون ذکـر محـل      تـصویب ) 10(تجویز مشارکت نهاد ریاست جمهوری به شرح بند  

 به اینکه   ـ نظر 2. تأمین اعتباری که انجام این امر از محل آن مجاز باشد مغایر قانون است             
به تصریح ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسـامی، عنـاوین و اصـطالحات بیگانـه،                

اند از بکاربردن کلمـات و        موظف شده ... های قانونگذاری، اجرائی و قضایی کشور و        دستگاه
های رسمی خودداری کننـد،       ها و مصاحبه    های بیگانه در گزارشات، مکاتبات، سخنرانی       واژه

نامه، بدون ذکر معادل فارسی مغایر با قانون          تصویب) 17(مذکور در بند    » Boo «لذا لفظ   
نامه به تبع استدالل بعمل آمده در بند          تصویب) 18(مذکور در بند    » رینگ« ـ لفظ   3. است

  » .ایرادات مغایر با قانون است) 2(
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  14/1/1389                                                             ب / هـ251/18شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  18/9/1388هــ مـورخ     43753ت/183869بازگشت به رونوشت تصویبنامه شـماره       

 صـدر   و مستنداً به  » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « های    متعاقب بررسی 
و ) 85(قـانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم              « الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     

و » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی        ) 138(یکصد و سی و هشتم      
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت               آئین) 10(ماده  

بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد نتیجه به این جانب ابالغ میمقرر قانونی و اعالم   
االثـر    هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفتـه اسـت ملغـی                 

  .بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است
قانون محاسبات عمومی که با ذکر مستثنیات، حـسب مـورد           ) 79(ـ عالوه بر ماده     1« 

قـانون  ) 33(نماید، حکم بنـد   انجام تمامی معامالت از طریق مزایده یا مناقصه تأکید می بر  
: دارد   کل کشور مقرر مـی     1388قانون بودجه سال    ) 54(، تنفیذی در بند     1387بودجه سال   

بـرداری از کلیـه       های تابعه و وابسته موظفند حـق بهـره          وزارت صنایع و معادن و شرکت     « 
» .به مدت حداقل ده سال واگـذار نماینـد   ... از طریق مزایده،    ... امعادن تحت تصدی خود ر    

برداری از معـدن انگـوران       علیهذا صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به امکان واگذاری بهره          
قـانون محاسـبات عمـومی      ) 11(ـ طبـق مـاده      2. باشد  از طریق مزایده، مغایر با قانون می      

های دولتی و     مدهای عمومی و درآمد شرکت    کلیه وجوهی که تحت عنوان درآ     ... « کشور،  
گـردد، بایـد در       محسوب می » های دولت   دریافت« ، در زمره    » ...سایر منابع تأمین اعتبار و    

مصوبه از جهت عدم تجویز واریز      ) ب(علیهذا بند   » .داری کل متمرکز شود     حسابهای خزانه 
نامه، از حیـث      صویبت) هـ(چنین بند     السهم دولت به حساب خزانه و هم        حق%) 60(شصت  

برداری معدن انگوران     درصد سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهره      ) 20(تجویز مصرف بیست    
ای استان زنجان، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن آن بـه              های توسعه   به منظور فعالیت  

قانون محاسبات عمومی کـشور، مغـایر بـا ذیـل           ) 11(حساب خزانه، ضمن مغایرت با ماده       
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بـدیهی اسـت   « : نماید باشد که تصریح می  می1377 قانون معادن، مصوب سال     )14(ماده  
  ».کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  14/1/1389                                                              ب/ هـ250/19شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  1/10/1388ک مـورخ    41620ت/193551بازگشت به رونوشت تـصویبنامه شـماره        

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « ه  الحاقی ب ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

هی اسـت   بدی. گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی
معاون ذیحساب با حکـم وزارت      « قانون محاسبات عمومی    ) 32(ـ به موجب ماده     1« 

علیهـذا  » .شـود    واجد صالحیت منصوب مـی     امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی       
پیـشنهاد ذیحـساب و   « نامه، از حیث مقیدنمودن انتصاب معاون ذیحساب به      آئین) 5(ماده  
ها و امضاء  جهت نظارت بر هزینه« چنین عبارت    هم. مغایر با قانون است   »  مدیرعامل تأیید
باشـد از     یهای معـاون ذیحـساب مـ        که متضمن تعیین محدوده وظایف و مسئولیت      » چک

همین قانون نـاظر بـر اختیـارات    ) 76(حیث تحدید میزان اختیارات ذیحساب، مغایر با ماده   
های دولتی با امـضاء   استفاده از حسابهای بانکی شرکت   « : دارد  ذیحساب است که مقرر می    

ــ طبـق مـاده      2» .و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهدبود          ... مشترک
منـصوب  ... امـین امـوال از بـین مـستخدمین رسـمی          « اسـبات عمـومی،     قانون مح ) 34(

نامه که انتـصاب امـین امـوال را عـالوه بـر مـستخدمین                 آئین) 6(بنابراین ماده   » شود،  می
           . نمایـد، مغـایر بـا قـانون اسـت           تجویز مـی  ) پیمانی(رسمی، از میان مستخدمین قراردادی      



61 /  شورای اسالمیقوانین مصوب مجلس: اولبخش   

 

کارپرداز از بین مستخدمین رسمی منصوب      « ومی،  قانون محاسبات عم  ) 35(ـ طبق ماده    3
نامه که بر امکان انتصاب وی از میان مستخدمین قراردادی          آئین) 7(علیهذا، ماده   » شود  می

قـانون محاسـبات    ) 39(ــ بـه موجـب مـاده         4. نماید، مغایر قانون است     تأکید می ) پیمانی(
 خزانـه کـه در بانـک        هـای   بایـد بـه حـساب     » ...های دولتـی    درآمدهای شرکت « عمومی،  
مرکـزی نماینـدگی    )  124(چنـین وفـق مـاده         گردد، تحویل شود، هم     افتتاح می ... مرکزی

» یـا سـایر بانکهـای مجـاز    « ، علیهذا عبارت    »...گردد  افتتاح و یا مسدود می    ... داشته باشند 
نامه از آن حیث که بدون هرگونه تصریح به ضـرورت دارا بـودن                آئین) 17(مندرج در ماده    

گـردد، اطـالق آن    مایندگی از بانک مرکزی، شامل بانکهای غیردولتی و خصوصی نیز می ن
        قـانون محاسـبات عمـومی    ) 41( ـ به موجب مـاده   5. باشد مغایر با مواد قانونی مذکور می

گردد باید به حسابهای مخصوصی کـه         دریافت می ... به عنوان سپرده و یا      ... وجهی که   « 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا شعب سـایر بانکهـای دولتـی              از طرف خزانه در     

علیهـذا  » ...گردد واریز شـود     نمایندگی داشته باشند، افتتاح می    ... که از طرف بانک مرکزی    
و مقید نشدن بانکهـای دولتـی       » بانک مرکزی « نامه از حیث حذف عبارت        آئین) 18(ماده  

نامـه، از   آئـین ) 40( ـ مـاده   6. غایر با قانون استبه دارا بودن نمایندگی از بانک مرکزی، م
با امـضاء مـشترک مقامـات مـذکور در اساسـنامه آنهـا و               « حیث عدم تصریح به ضرورت      

قانون محاسـبات عمـومی   ) 76(مصرح در ماده  » ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او       
) 76(ر با ذیـل مـاده     ، مغای »شده در اساسنامه    امضاهای مجاز تعیین  « کشور و اکتفاکردن به     

  ».باشد قانون مذکور می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  14/1/1389                                                              ب/ هـ249/20شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  21/6/1388هــ مـورخ     42873ت/124058ه  بازگشت به رونوشت تصویبنامه شـمار     

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « الحاقی به   ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         
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ی ایـران و    قـانون اساسـی جمهـوری اسـالم       ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است غیگرفته است مل
سازمان پزشـکی قـانونی     « با قطع نظر از وجود ابهام در هویت و شخصیت حقوقی            « 

هـای داخلـی و تـابع         مبنی بر اینکه سازمان مزبور آیا از جمله سازمان        » کشورهای اسالمی 
درج در سطر دوم مصوبه،     من» کمک« باشد یا خیر؟ واژه       دولت جمهوری اسالمی ایران می    

از آنجـا کـه،   . هـای اعطـائی   از حیث اطالق؛ اعم است از معوض و غیرمعوض بودن کمک       
نامـه داخلـی      آئـین ) 212(مـاده   ) 1(کمک موردنظر در صورت بالعوض بودن، طبـق بنـد           

، مستلزم تصویب مجلس است، علیهـذا مـتن         26/9/1387مجلس شورای اسالمی مصوب     
هـای   و مشتمل بـودن آن بـه هـر دو قـسم کمـک        » کمک« ژه  مصوبه از جهت اطالق وا    

معوض و بالعوض و عدم ارائه دلیل بر طی تشریفات قانونی و تـصویب آن در مجلـس در        
  ».صورت بالعوض بودن کمک اعطائی، مغایر با قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  14/1/1389                                                             ب / هـ248/21شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  21/11/1388 مـورخ    43879ت/231369بازگشت به رونوشـت تـصویبنامه شـماره         

و مستنداً به صـدر     » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « های    متعاقب بررسی 
و ) 85(قـانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم              « الحاقی به   ) 4(تبصره  ماده واحده و    

و » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی        ) 138(یکصد و سی و هشتم      
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت               آئین) 10(ماده  

بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد ابالغ میمقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب   
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االثـر    هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفتـه اسـت ملغـی                 
  .بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است

قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبـارت       ) 7(اوالً به موجب ماده     : نظر به اینکه    « 
برای مصرف یا مصارف معـیّن بـه تـصویب مجلـس شـورای اسـالمی                از مبلغی است که     

هـا و مؤسـسات       الذکر بودجه هر یک از وزارتخانـه        قانون فوق ) 68(ثانیاً وفق ماده    . رسد  می
دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور جداگانـه در بودجـه کـل کـشور درج شـود و           

ارتخانـه یـا مؤسـسه دولتـی و یـا           منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجـه وز         
چنین پرداخت هر نوع وجه از این بابـت ممنـوع             ها و مؤسسات دولتی دیگر و هم        وزارتخانه

قانون اصالح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب           ) 5(ثالثاً طبق ماده    . است
ونـه  قانون محاسبات عمومی کـشور، پرداخـت هرگ       )  مکرر 71( ناظر به اصالح ماده      1387

های دولتی به دستگاههای اجرائی به        ها، مؤسسات دولتی و شرکت      وجهی توسط وزارتخانه  
عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قـانونی    

 علیهـذا تجـویز قرارگـرفتن مبلـغ منـدرج در        ؛باشد  شود ممنوع می    مربوط تعیین شده یا می    
ابع وزارت نفـت در اختیـار ریاسـت جمهـوری بـرای کمـک بابـت                 نامه از محل من     تصویب

نامه، مستنداً به قوانین یادشده مغایر بـا     های مقرر در تصویب     سفرهای استانی و سایر هزینه    
  ».قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  14/1/1389                                                              ب/ هـ246/22شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و 27/10/1388ک مـورخ  43304ت/211607بازگشت به رونوشت تصویبنامه شـماره   

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « الحاقی به   ) 4(ره  و مستنداً به صدر ماده واحده و تبص       

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
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بدیهی اسـت   . گردد  غ می اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابال            
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی
نظر به قـانون ممنوعیـت بکـارگیری اسـامی، عنـاوین و اصـطالحات بیگانـه، درج                  « 
از مـاده   ) ب(و بنـد    ) 11(به ترتیب در ماده     » سوئیفتی«  و   »سوئیفت« ،  »والور« های    واژه

  » .نامه، بدون نگارش امالی التین و درج معادل فارسی آن، مغایر با قانون است آئین) 15(
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  14/1/13891                                                         ب  /  هـ254/16شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و  15/7/1388هــ مـورخ     43498ت/141154نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   
» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 

قانون نحوه اجراء اصـول هـشتاد و        « اقی به   الح) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر            آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
ضای یک هفتـه    بدیهی است پس از انق    . گردد  قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می        

االثـر بـوده و    مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی        
  .عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است

نامـه هــیأت وزیــران بـه شــماره            تـصـویب ) 35(العاده مــورد اشـاره مـاده          فـوق« 
العـاده   وان فـوق ، مدت نه سال است که بـه عنـ     16/11/1379هـ مورخ   /24064ت/50093

قانون مـدیریت خـدمات     ) 69(ـ در ماده    2. وری غیرمستمر پرداخت و اجراء شده است        بهره
وری غیرمستمر مـورد تـصریح قانونگـذار قـرار گرفتـه           العاده بهره   کشوری نیز پرداخت فوق   

های مبنـای     العاده  همین قانون با وجود احصاء و شمارش فوق       ) 106(ـ مطابق ماده    3. است
ـ به  4. وری غیرمستمر از شمول آن خارج است        العاده بهره   کسور بازنشستگی، فوق  محاسبه  

                                                 
 . نقل شده است23/1/1389 مورخ 18963این مورد از روزنامۀ رسمی شمارۀ . 1



65 /  شورای اسالمیقوانین مصوب مجلس: اولبخش   

 

هـای اجرائـی      قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی ایران، ازجمله دسـتگاه        ) 117(موجب ماده   
مشمول قانون بوده و دلیلی بر استثناء سازمان مزبور از شـمول قـانون ارائـه نـشده اسـت،                    

.... کلیـه قـوانین و مقـررات عـام و خـاص             « قانون مذکور،   ) 127(مضافاً اینکه طبق ماده     
العـاده    ـ شمول حکم کـسور بازنشـستگی بـه فـوق     5» .گردد لغو می... مغایر با این قانون 

، مستلزم پرداخت کسور بازنشستگی سـهم کارفرمـائی از سـوی دولـت             ) 35(موضوع ماده   
 محاسبه  1388قانون بودجه سال    ) 55(است، حال آنکه بار مالی ناشی از آن به موجب بند            

نامــه شــماره  علیهــذا، تعمــیم حکــم منــدرج در تــصویب. و تــأمین اعتبــار نگردیــده اســت
نامه استخدامی سازمان انرژی      آئین) 35( به ماده    15/7/1388هـ مورخ   43498ت/141154

 تـاریخ تـصویب     16/11/1379اتمی ایران و تسرّی دادن آن به گذشـته، یعنـی بـه مـورخ                
قـانون مـدیریت    ) 127(و  ) 117(،  )106(،  )69(مه مزبور، عالوه بر مغـایرت بـا مـواد           نا  آئین

) 4(، در تعـارض بـا مـاده         1388ماده واحده قانون بودجه سال      ) 55(خدمات کشوری و بند     
اثر قانون نسبت به آتیه است و قـانون نـسبت بـه             « دارد    باشد که مقرر می     قانون مدنی می  

ینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخـاذ            ماقبل خود اثر ندارد مگر ا     
 و  1نامه است نه قانون، تـا تعـیم         بدیهی است مصوبه هیأت محترم دولت، آئین      » .شده باشد 

  ».قانون مدنی باشد) 4(تسری دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده 
  )18/1/1389 مورخ 18959نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ  (

  
  قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی. 3

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شـرایط اخـذ آن    
گردد توسط هر فرد برای خـود مـستلزم داشـتن             مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می      

 رســمی تأییــدارجی مــورد مــدرک معتبــر از مراکــز علمــی و دانــشگاهی داخلــی و یــا خــ
های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و شـورای                  وزارتخانه

مرتکبین استفاده غیر مجـاز از عنـاوین علمـی مـذکور بـه              . باشد  عالی انقالب فرهنگی می   
  .فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی محکوم خواهندشد) 556(مجازات ماده 

                                                 
  .صحیح است» تعمیم«کلمه . 1
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ستفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیـغ  تبصره ـ ا 
) سایت(عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما             

  .یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود
لـسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبـصره در ج           

شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در               
  . شورای نگهبان رسیدتأیید به 25/12/1388تاریخ 

  )21/1/1389 مورخ 18961نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

لـت جمهـوری    قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دو          . 4
  اسالمی ایران و دولت جمهوری هند

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری  
اسالمی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شـرح پیوسـت               

  .شود تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می
  

ن ا سم   ماهّلل ا
  موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری

  بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند
  مقدمه

دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند که از ایـن پـس طـرفین نامیـده                  
 ضـرورت تـسهیل     تأییـد شوند، با توجه به روابط دوسـتانه دیرینـه بـین دو کـشور، بـا                   می

ها، اجرای قرارها و سـایر اسـناد و           ین سطح همکاری دو جانبه در ابالغ احضاریه       تر  گسترده
مأموریتهای قضائی، با تمایل به ارتقاء کارآمدی هر دو کشور در زمینه تحقیقات، تعقیـب و                
مبارزه با جرائم از جمله جرائم مربـوط بـه تروریـسم و پیگیـری، محدودسـازی، ضـبط یـا               

جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دو جانبه در امور           مصادره عواید و آالت ارتکاب      
  :کیفری به شرح زیر توافق نمودند
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  ـ دامنه شمول1ماده
ترین سطح معاضدت حقوقی دو جانبه در         ـ طرفین به موجب این موافقتنامه، گسترده      1

  .امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهندنمود
 که درخواست یا ارائـه معاضـدت از سـوی           نظر از این    ـ از نظر این موافقتنامه، صرف     2

  .دادگاه یا یک مرجع دیگر باشد، معاضدت حقوقی دو جانبه انجام خواهدشد
های معاضدت حقوقی دو جانبـه کـه بـه            ـ این موافقتنامه در مورد هرگونه درخواست      3

شـود نیـز اعمـال        االجراء شدن آن مربوط مـی       فعل یا ترک فعل ارتکابی قبل از تاریخ الزم        
  .هدشدخوا

  ـ تعاریف2ماده
  :از نظر این موافقتنامه

هـای    به تحقیقات، استعالمها، محاکمات یـا سـایر رسـیدگی         » امور کیفری « ) ـ الف 1
االجراء طرف مربـوط جـرم        موجب هر قانون الزم     شود که به    می   هر جرمی اطالق    مربوط به 
  .شود می شناخته
 جـرائم مالیـاتی، عـوارض،       امور کیفری شامل تحقیقات یا دادرسیهای مربـوط بـه         ) ب

  .باشد المللی سرمایه یا پرداختها نیز می گمرک و انتقال بین
  :معاضدت شامل موارد زیر خواهدبود) پ
اقدام به تعیین محل، محدودسازی، ضبط یا مصادره عوائد و آالت جرم و همچنین            ) 1(

ر سرزمین هر یـک     وجوه یا منابع مالی مورد استفاده برای تأمین مالی اقدامات تروریستی د           
  .از طرفین

  .اخذ شهادت و استماع اظهارات اشخاص) 2(
  .ارائه اطالعات، اسناد و سایر سوابق از جمله سوابق کیفری و قضائی) 3(
  .تعیین محل اشخاص و اشیاء از جمله تعیین هویت آنها) 4(
  .بازرسی و توقیف) 5(
  .تحویل اموال ازجمله تحویل موقت مدارک) 6(
 قرار دادن اشخاص زندانی و دیگران برای اداء شهادت یا مساعدت بـه           در دسترس ) 7(

  .امر تحقیقات
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  .ابالغ اسناد، از جمله اسنادی که متضمن درخواست حضور اشخاص است) 8(
  .سایر معاضدتهایی که با اهداف این موافقتنامه سازگار باشد) 9(
شود که مـستقیم یـا      یبه هر مالی یا ارزش معادل آن اطالق م        » عوائد جرم « ) ـ الف 2

  .شود غیرمستقیم توسط اشخاص از ارتکاب یک یا چند جرم حاصل می
به پول و هر نوع مال منقـول یـا غیرمنقـول، ملمـوس یـا غیرملمـوس                  » اموال« ) ب

  .باشد شود و شامل منافع این اموال نیز می اطالق می
  .انجامد یشود که به محرومیت از مال م به هر اقدامی اطالق می» مصادره« ) پ
شود که در رابطه با ارتکـاب یـک جـرم مـورد               به اموالی اطالق می   » آالت جرم « ) ت

  استفاده قرار گرفته یا استفاده از آن در نظر بوده است و 
شود که مـانع معاملـه، انتقـال یـا            به هر اقدامی اطالق می    » محدود نمودن مال  « ) ث

  .گردد واگذار کردن اموال می
  یـ مقامات مرکز3ماده

ـ درخواست معاضدت موضوع این موافقتنامه، توسط مقامات مرکزی طرفین به عمل            1
  .خواهدآمد

و در  ) وزارت دادگـستری  (ـ در جمهوری اسالمی ایران مقـام مرکـزی قـوه قـضائیه              2
  .است) وزارت کشور(جمهوری هند، مقام مرکزی 

  ـ محتوای درخواستها4ماده
در هـر حـال در      . امه، کتبـی خواهـدبود    ـ درخواستهای معاضدت موضوع این موافقتن     1

توانـد    شونده مجاز بداند درخواستها مـی       شرایط اضطراری یا در مواقعی که طرف درخواست       
  . شودتأییدشفاهی باشد ولی باید سپس با درخواست کتبی 

  :ـ درخواستهای معاضدت، حاوی موارد زیر خواهدبود2
 که درخواسـت بـه آنهـا مربـوط      نام مرجع صالحی که تحقیقات یا دادرسیهایی را       ) الف

  . دهد است انجام می
موضوعات، از جمله قوانین و وقایع مربوط که تحقیقات یا دادرسیها به آنها مربوط              ) ب
  .است

  .منظور از درخواست و ماهیت معاضدت مورد نظر) پ
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اسـت رعایـت     کننـده مایـل     ویژه که طرف درخواسـت      جزئیات هر نوع شرط یا آئین     ) ت
  .گردد

  .وع محدویت زمانی که در اجراء درخواست مورد نظر استهر ن) ث
هویت، تابعیت و نشانی شخص یا اشخاصی کـه موضـوع تحقیقـات یـا دادرسـیها                 ) ج
  .هستند
در صورت درخواست برای اخذ مدرک یا بازرسی و توقیف، شـرحی از مبنـای ایـن                 ) چ

  .گردد ه یافت میشوند باور که مدرک مورد نظر احتماالً در حوزه صالحیت طرف درخواست
در صورت درخواست اخذ شهادت از یک شخص، تفصیلی در این خصوص که آیـا               ) ح

اظهارات سوگند خورده یا تصدیق شده مورد نیاز است و نیـز توضـیحی در مـورد موضـوع                   
  .شهادت یا اظهارات مورد نظر

ای از اشخاص که مدرک مـوردنظر         در صورت امانت دادن مدارک، شخص یا طبقه       ) خ
ر اختیار خواهند داشت، محلی که مدرک بـه آنجـا انتقـال داده خواهـد شـد، هـر نـوع                      را د 

  .آزمایشی که انجام خواهد گرفت و تاریخ استرداد مدارک در آینده
ای از    در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشـت شـده، شـخص یـا طبقـه               ) د

کــه شــخص اشــخاص کــه در مــدت انتقــال، وی را در اختیــار خواهنــد داشــت، محلــی  
  .شده به آن منتقل خواهد شد و تاریخ برگرداندن آن شخص بازداشت
  نیاز به محرمانه بودن، در صورت وجود و دالیل آن؛ و) ذ
در صورت درخواست برای محدود نمودن یا ضبط عوائد یـا آالت جـرم، در صـورت               ) ر
  :امکان
  .شرح دقیق عوائد یا آالت مزبور از جمله محل آنها) 1(
ر مورد دالیل این اعتقاد که پول یا اموال مورد نظر، عوائد یـا آالت جـرم                 شرحی د ) 2(

  هستند؛ و 
شـونده در   شرحی در مورد مدرکی که برای رسـیدگی در قلمـرو طـرف درخواسـت            ) 3(

  .گیرد دسترس قرار می
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شونده به نحو دیگری قابل انجام باشد         ـ اگر درخواست، طبق قوانین طرف درخواست      3
به این دلیل که درخواست حاوی تمـام اطالعـات منـدرج در ایـن مـاده         طرف مزبور صرفاً    

  .نیست از انجام آن امتناع نخواهد نمود
شونده، برای رسیدگی به درخواست، به اطالعات بیشتری نیـاز            ـ اگر طرف درخواست   4

  .تواند اطالعات اضافی را درخواست نماید داشته باشد، می
   ـ اجراء درخواست5ماده

شـونده اجـراء خواهـد شـد و در            عاضدت، طبق قوانین طرف درخواست    ـ درخواست م  1
توانـد بـا شـرایط و روشـی کـه در         صورتی که با قوانین آن طرف منافات نداشته باشد مـی          

  .درخواست تصریح گردیده است اجراء شود
شونده، بنا به درخواست، هر نـوع اوضـاع و احـوالی را کـه ممکـن                  ـ طرف درخواست  2

کننـده اطـالع      بل توجه در اجراء درخواست گردد به طرف درخواسـت         است موجب تأخیر قا   
  .خواهد داد

شونده، تصمیم خود در مورد عدم اجراء تمام یا بخشی از درخواست              ـ طرف درخواست  3
کننده اطالع خواهـد داد و        معاضدت، یا تعویق در اجراء آن را، بالفاصله به طرف درخواست          

  .وددالیل این تصمیم را اعالم خواهد نم
   ـ امتناع از معاضدت6ماده

  :تواند در موارد زیر، معاضدت را رد کند شونده می ـ طرف درخواست1
درصورتی که اجراء درخواست، مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع            ) الف

  .اساسی آن باشد یا به ایمنی اشخاص لطمه بزند
و قـوانین داخلـی طـرف       در صورتی که اجراء درخواست، مخـالف قـانون اساسـی            ) ب

  .شونده باشد درخواست
در صورتی که درخواست برای محـدودنمودن، ضـبط یـا توقیـف عوائـد یـا آالت،                  ) پ

شـونده انجـام شـده        مربوط به فعالیتی باشد که چنانچه در حوزه صالحیت طرف درخواست          
  گردید؛ و بود، چنین دستوری برای اموال صادر نمی

د که شخص متهم مربوط به آن در نهایت تبرئه یا           درخواست مربوط به جرمی باش    ) ت
  .عفو گردیده باشد
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شونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسی خواهد نمود کـه آیـا               ـ طرف درخواست  2
در صـورتی   . داند امکانپذیر است یا خیـر       انجام معاضدت با رعایت شرایطی که ضروری می       

ا بپذیرد شرایط مزبـور را مراعـات        کننده انجام معاضدت با آن شرایط ر        که طرف درخواست  
  .خواهد کرد
  ـ انتقال اسناد و اشیاء7ماده

ـ هنگامی که درخواست معاضدت، به انتقـال سـوابق و اسـناد مربـوط باشـد طـرف                   1
کـه طـرف      توانـد رونوشـت مـصدق آنهـا را ارسـال کنـد مگـر ایـن                  شـونده مـی     درخواست
  .ایدکننده صریحاً درخواست ارسال نسخ اصلی را بنم درخواست

شـود در     کننـده ارسـال مـی       ـ اصل سوابق یا اسناد و اشیائی که به طرف درخواسـت           2
شونده بـه آن طـرف مـسـترد خواهـد          اسـرع وقت مـمکن، به درخواست طرف درخـواست      

  .شد
شونده مجاز بداند، اسناد، اشیاء و سوابق همراه با           ـ تا آنجا که قوانین طرف درخواست      3

کند تا مطـابق مقـررات طـرف     می کننده درخواست   درخواستگواهی یا به شکلی که طرف     
  .کننده قابل قبول باشد ارسال خواهد شد درخواست
  شونده  ـ اخذ مدارک در طرف درخواست8ماده

ـ هر شخص از جمله اشخاص بازداشتی که از آنان درخواسـت اداء شـهادت و ارائـه                  1
تـوان بـا      ه عمل آمده است را می     شونده ب   اسناد، سوابق یا موارد دیگری در طرف درخواست       

احضاریه یا دستور به حضور و اداء شهادت و ارائه اسـناد و سـوابق، و سـایر مـوارد مطـابق                  
  .شونده مجبور نمود قوانین طرف درخواست

شـونده، بـه مـأمورین، سـایر مقامـات طـرف              ـ با رعایت قوانــین طـرف درخواسـت        2
کننده اجـازه داده خواهـد        ف درخواست کننده و اشخاص مرتبط با دادرسی در طر         درخواست

شونده، حضور داشته باشـند و در اخـذ آن دالیـل              شد هنگام اخذ دالیل در طرف درخواست      
  .مشارکت نمایند

. باشد ـ حق مشارکت در اخذ شهادت شامل حق حضور مشاور برای طرح سؤاالت می       3
ادرسـی را   ممکن است به اشخاص حاضر در اجراء درخواسـت اجـازه داده شـود مـشروح د                
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استفاده از وسایل فنی برای ضبط مشروح دادرسی نیز ممکـن اسـت اجـازه     . یادداشت کنند 
  .شود می داده

ـ دسترسی به اشـخاص بـرای اداء شـهادت یـا کمـک بـه تحقیقـات در طـرف                 9ماده
  کننده درخواست

تواند درخواست کنـد کـه بـرای اداء شـهادت یـا کمـک                 کننده می   ـ طرف درخواست  1
  .شخصی در دسترس قرار گیردتحقیقات،  به

شونده از شخص دعوت خواهد کرد به تحقیقات کمک نماید یا بـه               ـ طرف درخواست  2
شونده همچنین سـعی خواهـد کـرد          طرف درخواست . عنوان شاهد در رسیدگیها حضور یابد     

های قابل پرداخت، بـه       العاده  ها و فوق    هزینه. که شخص مزبور، دعوت فوق را اجابت نماید       
  .د نظر اطالع داده خواهد شدشخص مور

  ـ در دسترس قراردادن زندانیان برای اداء شهادت یا کمک به تحقیقات10ماده
ــه درخواســت طــرف درخواســت  1 ــا ب ــ بن ــشور طــرف   ـ ــه در ک ــده، شخــصی ک کنن

شونده زندانی است بـرای کمـک بـه تحقیقـات یـا دادرسـیها موقتـاً بـه طـرف                       درخواست
شد، مشروط بر این که شخص زنـدانی بـا ایـن انتقـال              کننده انتقال داده خواهد       درخواست

  .موافقت کند و دلیل مهمی علیه انتقال این شخص وجود نداشته باشد
شونده، الزم است شخص منتقل شـده         ـ در مواردی که طبق قوانین طرف درخواست       2

کننده وی را در بازداشت نگاه خواهد داشـت و در پایـان               در بازداشت بماند طرف درخواست    
  .الحفظ باز خواهد گرداند راء درخواست، او را تحتاج

ـ در صـورتی کـه مـدت محکومــیت شـخص منتقـل شـده تمـام شـود یـا طـرف                3
کننده اطالع دهد که دیگر نیاز به بازداشت وی نیـست             شونده به طرف درخواست     درخواست

 شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حکم فردی خواهد بود که به دنبال درخواسـت حـضور،                 
  .کننده حضور یافته است در کشور طرف درخواست

  ـ مصونیت11ماده
کننده حضور دارد     ـ شخصی که در اجراء درخواست حضور، در کشور طرف درخواست          1

در قلمرو آن طرف به لحاظ ارتکاب فعل یا ترک فعلهـایی کـه قبـل از عزیمـت از طـرف                      
زنـدانی نخواهـد شـد یـا        اند تحت پیگرد قـرار نخواهـد گرفـت،            شونده واقع شده    درخواست
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همچنین شخص مزبور مجبـور     . مشمول هیچ نوع محرومیت از آزادی شخصی نخواهد بود        
به اداء شهادت در دادرسیهایی غیر از آنچه که به همان درخواست مربـوط اسـت، نخواهـد                  

  .بود
کننـده   ـ شخصی که در نتیجه درخواسـت حـضور، بـا رضـایت در طـرف درخواسـت             2

 یک مقام قضائی پاسخگوی هر نوع فعل یا ترک فعل یا محکومیـت              حاضرشده تا در برابر   
باشد به خاطر فعلها، ترک فعلها، یا محکومیتهایی که قبـل از تـاریخ عزیمـت او از طـرف                    

اند تحت پیگرد قـرار نخواهـد گرفـت،     شونده واقع شده و در درخواست ذکر نشده      درخواست
  .آزادی شخصی نخواهد بودزندانی نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محرومیت از 

کننده را ترک نماید ظرف سی  ـ در صورتی که شخصی که آزاد بوده طرف درخواست     3
روز از تاریخی که رسماً به او ابالغ شده حضورش دیگر ضرورت ندارد آن کـشور را تـرک                   

این مـاده در  ) 2(و ) 1(نکرده باشد یا اگر ترک کرده داوطلبانه به آن بازگشته باشد بندهای     
  .مورد وی مجری نخواهد بود

ــد در طــرف درخواســت  4 ــ هــر شخــصی کــه نتوان ــد در طــرف   ـ ــده حــضور یاب کنن
  .شونده با هیچ نوع مجازات یا اقدام اجباری دیگر روبرو نخواهد شد درخواست
  ـ عوائد و آالت جرم12ماده 

شونده برای تعیین این که آیا عوائـد حاصـله           ـ در صورت درخواست، طرف درخواست     1
الت جرم در محدوده قضائی آن قرار دارند تـالش خواهـد کـرد و نتیجـه تحقیقـات را                    یا آ 
  .کننده اطالع خواهد داد طرف درخواست به

تواند شامل درخواست مـساعدت بـرای ضـبط یـا مـصادره              ـ درخواست معاضدت می   2
شـونده بـه نحـو       این معاضدت مطابق قـوانین طـرف درخواسـت        . عوائد یا آالت جرم باشد    

تواند شـامل شناسـایی حکـم صـادره توسـط           انجام معاضدت می  . نجام خواهد شد  مقتضی ا 
کننده یا تسلیم درخواست به مرجع صـالح         صالح طرف درخواست   دادگاه یا سایر مراجع ذی    

  .شونده به منظور اخذ دستور ضبط یا مصادره باشد طرف درخواست
بـه منظـور    درخواسـت محـدودنمودن امـوال         توانـد شـامل    ـ درخواست معاضدت می   3

اطمینان از در دسترس بودن آن برای تأمین حکم بازگرداندن عوائد حاصله یـا آالت جـرم                 
  .باشد
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گـردد بـه طـرف       ـ عوائد یا آالتی که مـطابق این موافقتنامه ضبط یا مـصادره مــی             4
شونده تعلق خواهد داشت مگر این که در موارد خاص، به نحـو دیگـری توافـق                   درخواست

  .شود
ایـن مـاده،   ) 2(و ) 1(ی که در اجراء درخواست معاضدت موضوع بندهای  ـ در صورت 5

ای از شخـصی کـه تحـت         شونده اقدامی صورت گرفته باشد و نماینـده        در طرف درخواست  
تأثیر حکم قرار گرفته در هرکدام از طرفین، حسب مورد، وجود داشته باشد، طـرف مربـوط                

یعاً از آثـار نماینـدگی مطلـع خواهـد     طرف دیگر را در اسرع وقت از موضوع و همچنین سر          
  .نمود

  ـ محرمانه بودن و محدودیت استفاده13ماده 
کننده، درخواست   تواند پس از مشورت با طرف درخواست       شونده می  ـ طرف درخواست  1

نماید که اطالعات یا مدارک ارائه شده یا منبع این اطالعات یا مدارک، محرمانه بمانـد یـا                  
  .کند افشاء یا مورد استفاده قرار گیرد که معین میفقط در شرایط و مواردی 

شونده تا حدی که درخواسـت شـده باشـد، درخواسـت معاضـدت،               ـ طرف درخواست  2
محتوای آن و اسناد مثبته و نیز هر اقدامی را که به دنبال درخواست معاضدت انجام شـده                  

  .لقی خواهد کرداست، جز آن مقدار که برای اجراء درخواست الزم بوده است، محرمانه ت
شـونده، اطالعـات یـا       کننده بدون موافقت قبلی طـرف درخواسـت        ـ طرف درخواست  3

مدارک دریافتی را برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر شده افشاء ننموده یـا مـورد                  
  .استفاده قرار نخواهد داد

   مدارکتأییدـ 14ماده 
شود جز در مـورد مـذکور در          داده می  اسناد یا مدارکی که مطابق این موافقتنامه انتقال       

  . دیگری نیاز نخواهد داشتتأییداین موافقتنامه، به هیچ ) 7(ماده 
  ـ زبان15ماده 

درخواستها و اسناد مثبته، با ترجمه آنها به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی طرف                
  .شونده یا به زبان انگلیسی همراه خواهد بود درخواست
  ها ـ هزینه16ماده 
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های اجـراء درخواسـت معاضـدت را برعهـده خواهـد       شونده، هزینه ـ طرف درخواست  1
  :کننده خواهد بود های زیر به عهده طرف درخواست داشت اما هزینه

شونده یا بالعکس،    های مربوط به انتقال اشخاص به قلمرو طرف درخواست         هزینه) الف
کننـده بـه      طـرف درخواسـت    کننده باشد و مبالغی کـه در       بنا به درخواست طرف درخواست    

اشـخاص قابـل پرداخـت     این موافقتنامـه بـه   ) 10(یا  ) 9(موجب درخواستهای موضوع مواد     
  .است

  .شونده کننده یا درخواست های کارشناسان در طرف درخواست الزحمه و هزینه حق) ب
  .برداری های ترجمه کتبی، شفاهی و نسخه هزینه) پ
کننـده   شونده به طرف درخواست    رف درخواست مخارج مربوط به ارسال دالیل از ط      ) ت

  .از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزار فنی
های سنگین اسـت، طـرفین       ـ چنانچه معلوم گردد که اجراء درخواست مستلزم هزینه        2

تواند براسـاس آنهـا اجـراء گـردد بـا       برای تعیین شرایطی که معاضدت مورد درخواست می       
  .یکدیگر مشورت خواهند کرد

  ـ انطباق یا سایر معاهدات17ه ماد
یک از طرفین را از ارائه معاضدت به         معاضدت و ترتیبات مذکور در این موافقتنامه هیچ       

المللی قابل اعمـال یـا از        های بین  طرف دیگر از طریق مفاد سایر کنوانسیونها یا موافقتنامه        
ب هرنـوع   تواننـد بـه موجـ      طـرفین همچنـین مـی     . طریق قوانین داخلی بازنخواهد داشـت     

  .ترتیبات، موافقتنامه یا عمل دوجانبه که قابل اعمال باشد، معاضدت را انجام دهند
  ـ رایزنی18ماده 

مقامات مرکزی طرفین در زمانهای مورد توافق دوجانبه، به منظور ترغیـب مـؤثرترین              
تواننـد نـسبت     مقامات مرکـزی همچنـین مـی      . اجراء این موافقتنامه، مشورت خواهند نمود     

  .دامات عملی که ممکن است الزمه تسهیل اجراء این موافقتنامه باشد، توافق نماینداق به
  االجراء شدن، اصالح و خاتمه ـ الزم19ماده 

ـ این موافقتنامه مطابق با تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسـی و قـوانین داخلـی                 1
رفین بـه طـرف     طرفین، تصویب خواهد شد و از تاریخ ارسال آخرین اطالعیه هریک از طـ             
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االجـراء   دیگر مبنی بر تحقق کلیه تشریفات قانونی الزم جهت اجراء این موافقتنامـه، الزم              
  .خواهد شد

هرگونـه اصـالحی    . ـ اصالح موافقتنامه از طریق توافق دوجانبه مقـدور خواهـد بـود            2
  .باشد فوق می) 1(منوط به گذراندن مراحل تصویب ذکر شده در بند 

اختتـام موافقتنامـه بعـد از       . تواند به این موافقتنامه خاتمه دهد      ـ هریک از طرفین می    3
  .شش ماه از تاریخ ابالغ تصمیم به طرف دیگر صورت خواهد پذیرفت

توانند با رضایت دوجانبه، طبق شروطی که به توافـق طـرفین             ـ طرفین همچنین می   4
  .خواهد رسید به این موافقتنامه خاتمه دهند

اءکنندگان زیر با اختیارات اعطاء شده توسط دولتهـای متبـوع            مراتب فوق، امض   تأییدبا  
  .خود این موافقتنامه را امضاء نمودند

 نوامبر  2 هجری شمسی مطابق با      12/8/1387این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ        
 میالدی در دو نسخه اصلی هرکدام به زبانهای فارسی، هنـدی و انگلیـسی تنظـیم                 2008

در صورت بروز اختالف، متن انگلیسی      . تون از اعتبار مساوی برخوردارند    گردید که تمامی م   
  .مالک اعتبار خواهد بود

  
  از طرف دولت از طرف دولت

  جمهوری هند جمهوری اسالمی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و نـوزده                

 شــهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهــشت مــاده در جلــسه علنــی روز یکــشنبه مــورخ اول
 از سـوی مجمـع تـشخیص        15/12/1388مجلس شورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ           

  .مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
  )21/1/1389 مورخ 18961نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

  قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات. 5
گـزار، مربــوط بـه        گر و منـاقـصه     ـ بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه       1ماده 

ـ هیأت رسیدگی بـه  1383اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب  
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قانون یادشده کـه در ایـن قـانون بـه           ) 7(شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده       
  .شود در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل میشود،  نامیده می» هیأت« اختصار 

  :ـ ترکیب هیأتها به شرح زیر است2 ماده
 الف ـ اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار  

  :شود، عبارتند از می
  .ریزی کشور ربط سازمان مدیریت و برنامه ـ معاون ذی1 
  .ربط در سطح معاون مان ذیـ نماینده وزیر یا رئیس ساز2 
  .داری کل ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه3 
  .ـ معاون حقوقی رئیس جمهور4 
  . ـ نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه5 
  . ـ یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه6 

ریـزی کـشور تـشکیل     ریت و برنامـه  تبصره ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدی 
  .شود می

 ب ـ اعــضاء هیــأت در هــر یــک از اســتانها بــرای رســیدگی بــه مناقــصاتی کــه در   
  :شود، عبارتند از دستگاههای اجرائی استانی برگزار می

  .ربط ـ استاندار یا یکی از معاونان ذی1 
  .گزار ـ رئیس دستگاه مناقصه2 
  .ایی استانـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دار3 
  .ـ رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه4 
  . ـ یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه5 

  .شود ـ دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می1 تبصره
ـ رسیدگی بـه شـکایات مربـوط بـه دسـتگاههای ملـی مـستقر در اسـتان و                    2 تبصره

  .گیرد شود در هیأتهای استانی انجام می نی انجام میمناقصاتی که توسط دستگاههای استا
یابد و مـصوبات      ـ جلسات هیأت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می          3 ماده

  .هیأت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود
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ـ هیأت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسـیدگی بـه منظـور اداء                 4 ماده
تواند از سایر دستگاههای      همچنین هیأت می  . دعوت کند )  رأی بدون حق (توضیحات الزم   

برای ) بدون حق رأی  (نظر و خبره به منظور مشورت         اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب     
شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی       

  .و صدور رأی از طرف هیأت نخواهدشد
الحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هر یـک   ـ هیأت ص 5 ماده

  :از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد
شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قـانون              )  الف

  ؛1383برگزاری مناقصات مصوب
ت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگـانی در ارزیـابی              عدم رعای )  ب

  گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛ کیفی مناقصه
قانون برگزاری مناقـصات توسـط      ) 6(عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده          )  ج

  کمیسیون مناقصه؛
یـسه بـا سـایر      اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسـناد یـا کـسری آنهـا در مقا               )  د
  گران؛ مناقصه
 ماه در قبول پیشنهادها بـه ترتیـب در           عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک         )     ه

  المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛ مورد مناقصه داخلی و بین
  گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛ گشایش پیشنهاد مناقصه)  و
  پاکتهای مناقصه؛عدم رعایت ترتیبات بازکردن )  ز
گران در هریک از      هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه          )  ح

  جلسات گشایش پاکتها شود؛
گـران بـا      گران با یکدیگر یا بین مناقصه       گران از تبانی بین مناقصه      شکایت مناقصه )  ط
  گزار؛ مناقصه

ی هیأت روشن شود تبانی  تبصره ـ در صورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برا 
ضـمانتنامه  ) گزار بوده باشد یـا بـدون آن         اعم از اینکه با اطالع مناقصه     (است    صورت گرفته 

  .شود کنندگان به نفع دولت ضبط می شرکت در مناقصه همه تبانی
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شـود    تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی مـی             )  ی
  یر حد نصاب معامالت؛گزار برای تغی توسط مناقصه

گـران در ارجـاع کـار و انجـام معاملـه بـه وسـیله                  اعمال تبعـیض بـین مناقـصه      )  ک
  گزار؛ مناقصه
  گران فاقد صالحیت؛ انعقاد قرارداد با مناقصه)  ل
  وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛)  م

) 25(گر ابتـدا در قالـب مـاده     مناقصه تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است که  
گـزار   قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به باالترین مقـام دسـتگاه مناقـصه        

تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا         
 پاسـخی دریافـت     گویی دسـتگاه،    اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ         

معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پـانزده               . نکرده باشد 
  .روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد

  : ـ هیأت صالحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد6 ماده
  معیارها و روشهای ارزیابی؛)  الف

 دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگـانی اسـت    تبصره ـ منظور آن  
  که در اسناد مناقصه اعالن شده باشد؛

  . ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد)  ب
  .شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیأت واصل شده باشد)  ج
  .نده مناقصه پس از انعقاد قراردادشکایات بر)  د

  :ـ تمهیدات رسیدگی7 ماده
شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانـه هیـأت       )  الف

  .تسلیم کند
  . کندتأییددبیرخانه هیأت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً )  ب
کاری از دریافت شکایت، خـود را       هیأت مکلف است در صورتی که ظرف سه روز          )  ج

صالح برای رسیدگی تـشخیص ندهـد مراتـب را ظـرف حـداکثر دو روز کـاری از طریـق                     
  .دبیرخانه به اطالع شاکی برساند
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دبیرخانه هیأت مکلف است ظرف پنج روز کـاری از زمـان قبـول شـکایت، زمـان                  )  د
بود بـه تمـام اصـحاب       تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد              

در ایـن اعـالم کلیـه مـدارک و     . دعوی اعالم و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کنـد       
  .مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعالم شود

طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبـل از                ) ـ     ه
  .رائه و رسید دریافت کنندتشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ا

 تبصره ـ خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، بـه مفهـوم انـصراف از     
ربـط از ارائـه       گزار یا مسؤوالن ذی     لیکن خودداری مناقصه  . شکایت و منتفی شدن آن است     

مصداق نقـض   ) برای رسیدگی به شکایت شاکی    (اطالعات و مدارک و مستندات به هیأت        
  .صالح است وده و قابل پیگیری در مراجع ذیقانون ب

، نخستین جلسه رسیدگی به )7( ـ هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده  8 ماده
شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صـادر و                   

  .ابالغ کند
بررسی بیشتر موضوعات،  تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور  

تواند با رأی اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کـار                   هیأت می 
  .را متوقف کند

ـ هیأت در صورت مواجهه با هر یک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین              9 ماده
بی، حـسب   بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یـا تخلـف انتـسا               

صالح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعالم کنـد تـا    مورد به مراجع قضائی ذی  
خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسـیدگی هیـأت در اجـرای ایـن                  

  .قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود
مناقصه برگـزار شـده یـا تجدیـد آن          تواند رأی خود را مبنی بر لغو          ـ هیأت می  10 ماده

هر نـوع اقـدام بعـدی دسـتگاه      . صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعالم کند            
  .گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود مناقصه
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ـ در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مـورد اعتـراض، منعقدشـده باشـد و              1 تبصره
أت شـکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نـسبت بـه                 هی

  .تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعالم نظر کند
گزار در اجـرای مـوارد مقـرر در قـانون             ـ هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه      2 تبصره

خـسارتی را کـه از      برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میـزان              
شـود از طریـق کارشناسـان     کنندگان در مناقـصه مـی   تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت   

گــزار مکلــف اســت معــادل آن خــسارت را بــه   رســمی تعیــین کنــد و دســتگاه مناقــصه 
  .کنندگان بپردازد شرکت

ـ رأی هــیأت درخـصوص چــگونگی فرآینـد برگـزاری مـناقـصه قطعـی و                 3 تبصره
  .استاالجراء  الزم

قـانون برگـزاری مناقـصات      ) 1(مـاده   ) ب(ـ کلیه دستگاههای مندرج در بنـد        11 ماده
  .مشمول مفاد این قانون هستند

گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیأت، عنـاوین             ـ دستگاه مناقصه  12 ماده
رسـانی   مستندات درخواستی هیـأت و مـتن رأی نهـایی صـادره را در پایگـاه ملـی اطـالع          

  .ات منتشر نمایدمناقص
 تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اســت؛ امـا در    

  .گزار است هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه
نامه اجرائی این قانون ظرف سـه مـاه پـس از ابـالغ، بنـا بـه پیـشنهاد                      ـ آئین 13 ماده

وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیأت        ریزی کشور و      سازمان مدیریت و برنامـه   
  .وزیران خواهدرسید

 قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکـشنبه مـورخ    
شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تـصویب و در             

  . شورای نگهبان رسیدتأیید به 25/12/1388تاریخ 
  )29/1/1389 مورخ 18968نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  1389دیه سال  1اصالحیه نرخ. 1

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
 وزیر محترم دادگـستری درخـصوص       25/12/1388 مورخ   79532/01/88پیرو شماره   

 قانون مجازات اسـالمی در بنـدهای   297 با توجه به اینکه ماده     1389اعالم نرخ دیه سال     
 تایپ گردیده است بدینوسیله اصالحیه پیوست جهت درج در روزنامه           279 اشتباهاً   3 و   2،1

  .رسمی ارسال می گردد
  )16/1/1389 مورخ 18957نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ  (

  
  ]در خصوص تعرفه خدمات قضایی[بخشنامه . 2

   18/1/1389                                                           100/1406/900شماره 
   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 مربـوط   18/1/1389 مورخ   100/1402/9000 به پیوست یک نسخه بخشنامه شماره       

م  به تصویب ریاست محتـر     18/1/1389های خدمات قضایی که در تاریخ         به افزایش تعرفه  
  .گردد قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می

  رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
  

   18/1/1389                                                           100/1402/900شماره 
  بخشنامه

اعمال شده در بودجه     بخش ششم تغییرات متفرقه      36بنا بر اختیار تفویض شده در بند        
 1270/01/88 کل کشور به رئیس قوه قضائیه و بـه موجـب پیـشنهاد شـماره                 1389سال  
  3های خدمات قـضایی منـدرج در مـاده             وزیر محترم دادگستری، تعرفه    16/1/1389مورخ  

 بـه   1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معـین، مـصوب                 
  .شود اجرا به مراجع ذیربط ابالغ میشرح ذیل اصالح و جهت 

                                                 
 .منظور اصالحیۀ شمارۀ مادۀ قانونی است. 1
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ی  از ٣ماده  ول  ون و  

ی دو د ی  آ ضا دمات  د  آ وب  حر  غ    ب
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک   1بند 

  روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد
  ریال ) 000/900(از نهصدهزار ریال

  ریال)000/000/13(ا سیزده میلیون ریال ت

  2بند 
هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل 

آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد 
  حکم واقع شود

  ریال ) 000/900(از نهصدهزار ریال
  ریال) 000/000/40(تا چهل میلیون ریال 

  غییربدون ت  بدون تغییر  3بند 

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی   4بند 
  ریال) 000/50(پنجاه هزار ریال   عالوه بر حقوق مقرر

  ریال) 000/50(پنجاه هزار ریال   تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات  5بند 

  6بند 
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام 

هیأت های حل اختالف موضوع قانون کار برای دادگاهها و 
  هر برگ

  ریال) 000/5(پنج هزار ریال 

  بدون تغییر  بدون تغییر  7بند 
  بدون تغییر  بدون تغییر  8بند 

  ریال) 000/10(ده هزار ریال   هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد
 رسمی هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم

  9بند   ریال) 000/20(بیست هزار ریال   دادگستری
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و 

  ریال) 000/20(بیست هزار ریال   تصویر با اصل در هر مورد

  :هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
  ریال) 000/20000(دو میلیون ریال   )1(هزینه وکالت درجه 

و ) 2(پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت  درجه 
  ریال) 000/000/1(یک میلیون ریال   کارگشایی مقیم مرکز استان در هرمورد

  ریال ) 000/800(هشتصدهزار ریال   )3(پروانه وکالت درجه 
  ریال ) 000/500(پانصدهزار ریال   پروانه کارگشایی در سایر استانها

  10بند 

  ریال ) 000/500(پانصدهزار ریال   وانه وکالت اتفاقیپر
تقدیم دادخواست به دیوان   11بند   ریال ) 000/50(پنجاه هزار ریال   :شعب دیوان

  ریال ) 000/100(یکصدهزار ریال   :شعب تشخیص  :عدالت اداری
  بدون تغییر  بدون تغییر  12بند 

 تأمین دلیل و هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست  13بند 
  ریال ) 000/50(پنجاه هزار ریال   تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی

هزینه دادرسی درصورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در   14بند 
  موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

ریال تمبر الصاق و  ) 000/100(یکصدهزار ریال 
ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم 

  دریافت شود
  ریال ) 000/50(پنجاه هزار ریال   هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی  15بند 

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در   16بند 
  ریال ) 000/50(پنجاه هزار ریال   دادگاه و دیوانعالی کشور

  17بند 
دگاهها و دیوان هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دا

عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر 
  کلیه مراجع مذکور

  ریال ) 000/2(دو هزار ریال 
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ی  از ٣ماده  ول  ون و  
ی دو د ی  آ ضا دمات  د  آ وب  حر  غ    ب

  ریال ) 000/10(ده هزار ریال   هزینه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد  18بند 
  :هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بالمحل

  ریال ) 000/15(پانزده هزار ریال   ریال ) 000/000/1(تا مبلغ یک میلیون ریال 
  19بند   ریال ) 000/40(چهل هزار ریال   ریال ) 000/000/10(نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال 

  ریال )000/150(یکصد و پنجاه هزار ریال   ریال ) 000/000/10(مازاد بر ده میلیون ریال 
  :هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

  20بند   ریال ) 000/50(پنجاه هزار ریال   نسخه اول
  ریال ) 000/20(بیست هزار ریال   نسخه های بعدی

  ریال ) 000/100(یکصدهزار ریال   هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری  21بند 
  بدون تغییر  هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به   22بند 
آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر 

  دادگستری در دادگستری
ریال تا پانصدهزار  ) 000/100(از یکصدهزار ریال 

  ریال به تشخیص دادگاه ) 000/500(ریال 
  

    صادق الریجانی-رئیس قوه قضائیه
  )21/1/1389 مورخ 18961نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ ( 

  

هـای عمـومی و انقـالب در امـور            دادرسی دادگاه   تمدید مدت آزمایشی قانون آیین    . 3
   28/6/1378کیفری مصوب 

  18/1/1389                                                           100/1402/900شماره 
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

ــماره   ــت ش ــصویر درخواس ــرم  24/12/1388 ـ  100/62339/9000 ت ــت محت  ریاس
مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون      » العالی  ظله  دام«قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری        قوه
 متـضمن   28/6/1378مور کیفـری مـصوب      های عمومی و انقالب در ا       دادرسی دادگاه   آیین

 دفتر مقام معظـم رهبـری   25/12/1388 ـ  16743/1له که طی نامه شماره  موافقت معظم
  . گردد ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می1ابالغ گردید

  رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
  
  

                                                 
  .نشده استموافقت مذکور در این شمارۀ روزنامۀ رسمی درج . 1
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   100/62339/000شماره 
  محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی 

  )دامت برکاته(ای  خامنه... ا حضرت آیت
   6/11/1387ه قانونی آئین دادرسی کیفری در مورخ ـرساند، الیح ار عالی میـبه استحض 

از . گذارنـد   اکنون مراحل بررسی و تـصویب را مـی          به مجلس شورای اسالمی تقدیم و هم        
امـور کیفـری    های عمـومی و انقـالب در          طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه      

با توجـه بـه تعطیلـی مجلـس         . گردد   منقضی می  1388 در پایان سال     28/6/1378مصوب  
 و اینکه قوه قضائیه از ابتـدای سـال          1389شورای اسالمی در نیمه اول فروردین ماه سال         

االجراشدن الیحه تقدیمی با خـالء قـانون آئـین دادرسـی               تا تصویب و ابالغ و الزم      1389
االجرا شدن الیحه     شد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و الزم        کیفری مواجه خواهد  

قانونی مذکور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسـی                
  .فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند

  رئیس قوه قضائیه ـ صادق الریجانی   
)21/1/1389 مورخ 18961نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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91 / ائات قضایی و نظریات مشورتیاستفت: خش سومب  

  قضاییئاتاستفتا: الف 
  ونگی دعوا بر میّت  چگ : 684استفتاء  .1

  : پرسش
  است؟ مسموع میّت علیه بر عادی سند موجب به دعوا طرح آیا. الف
  است؟ الزم حاکم، توسط مدعی دادن سوگند آیا فوق، فرض در . ب
  

  :پاسخ
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت

 که دهند شهادت عادل شاهد دو و باشد میّت مهر یا امضا با همراه عادی سند هرگاه
 شرع حاکم نزد که این شرط به شود  می ثابت طرف ادعای است، میّت آن از امضا یا و خط
  . العالم واهللا است مشغول میّت ذمه که بخورد قسم

  )ق .هـ 1430 المرجب رجب 5(
  

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
 شههمی. است الزم نیز سوگند میّت مورد در دیگر موازین بر عالوه دعوا طرح در آری

  .باشید موفق
)25/03/1388(  

  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .است مسموع باشد معتبری مدرک اگر . الف
  .است الزم . ب

)08/04/1388(  
  

  میزان شرطیت تطابق ایجاب و قبول در عقود   : 7009استفتاء  .2
  : پرسش

 و ارکـان  در آن ابقتطـ  یـا  اسـت،  شرط مسایل همه در قبول و ایجاب تطابق آیا . 1
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  کند؟ می کفایت رئیسه مسایل
 شـرط ) عقـد   ضـمن  شـروط  (عقد در مندرج شروط در قبول و ایجاب تطابق آیا . 2
  است؟

 محـسوب  عقـد  ارکـان  از عقـد  ضـمن  شـروط  حیث از قبول و ایجاب تطابق آیا . 3
 یـد آ  نمی حساب به ارکان از یا شود عقد بطالن موجب مطابقت عدم صورت در که شود  می
  شود؟ می شرط تخلف خیار موجب تنها و شود نمی موجب را عقد بطالن و

 پروانـه  بـایع  کـه  اسـت  شـده  منعقد شرط این با بیع که است مدعی مشتری اگر . 4
 ولـی  بـوده  شرط آن تحقق و وجود به منوط وی قبول و کند اخذ مبیع برای نیز را تجاری

 بـا  آیـا  است، نداشته وجود شرطی نچنی است معتقد و است شرطی چنین وجود منکر بایع
  نشود؟ منعقد بیع تا شود می موجب مزبور اختالف یا شود می واقع بیع اختالفی چنین وجود

  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

  .است شرط معامالت و عقود در . 1 
  .باشد طرفین توافق و تراضی شروط طبق باید . 2
 نکـرده،  قبـول  را شرط آن عقد طرفین از یکی اگر و شود  نمی عقد بطالن موجب . 3

  .ندارد اعتبار و شرطیّت شرط آن
 ثابت را ادّعا این شرعیه، حجت و بیّنه با باید مشتری ولی ندارد مانعی بیع صحت . 4

  .کند
)10/10/1387(  

  
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت

 از یکی هرگاه ابراینبن باشد یکی ایجاب و قبول محتوای باید است شرط آنچه . 1  
 بـه  صداق کلمه دیگری و مهر کلمه یکی یا نکاح واژه از دیگری و بگیرد بهره تزویج لغت
  .زند نمی عقد به ضرری ببرد کار

  .است الزم شروط در تطابق . 2
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 منعقـد  بیـع  و است محتوا در اختالف این کنند پیدا اختالف شروط نظر از هرگاه . 3
  .شود نمی

   .العالم واهللا شرع حاکم نزد قسم با است مقدم بایع قول و تاس صحیح بیع . 4
  )ق .هـ 1429 الحرام الحجه ذی 25(

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

 و اسـت  معاملـه  صحت شرط شروط و ارکان تمام در قبول و ایجاب تطابق . 4 تا 1 
 بیـع  بطـالن  بـه  حکـم  و خورنـد   مـی  قسم طرفین شرط عدم و وجود در اختالف زمینه در
  .باشید موفق همیشه. شود می

)16/09/1387(  
  

  زمان انعقاد بیع و محل تحویل مبیع در تجارت الکترونیک   : 7013استفتاء  .3
  : پرسش
 یـا  نوشتن زمان از ایجاب، گفتن یا نوشتن زمان از شود؟  می واقع زمانی چه از معامله

 و بـایع  بـه  قبـولی  جواب وصول زمان از مشتری، توسط قبولی ارسال زمان از قبول، گفتن
  ؟...یا

  مشتری؟ سکونت محل یا بایع سکونت محل کجاست؟ معامله وقوع مکان . ب
 مـشتری،  سـکونت  محل بایع، سکونت محل کجاست؟ ثمن و مبیع تسلیم محل . ج
  ؟...یا و شود مصرف جا آن در کاال است نیاز که محلی کاال، وجود محل

  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .شود می تمام معامله، قبول، با

 از قابـل،  جـدایی  محل از خیار و است قبول به هم آن که است معامله تمامیت از بعد
  .است مجلس

)10/10/1387(  
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  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت
 شود  می منجز معامله داد انجام کتابت یا گفتار وسیله به را قبول طرف موقع هر . 1  

  .نباشد آگاه لحظه آن در آن از شندهفرو چند هر
 خیـار  برخیزد مکان آن از قبول گفتن از پس هرگاه است مجلس خیار مقصود اگر . 2
  .شود می ساقط مجلس
 کلـی  اگـر  و است مبیع وجود مکان تحویل محل است شخصی عین مبیع هرگاه . 3
  .العالم واهللا تاس بایع وجود مکان تحویل محل نباشد، مکان تعیین بر ای قرینه و باشد

  )ق .هـ 1429 الحرام القعدۀ ذی 9(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 مکـان  معاملـه  مکـان  و شـود   مـی  محقق مشتری قبول زمان از معامله. ج و ب الف،
 همیـشه . اسـت  محـل  عادت و عرف یا قرارداد طبق مثمن و ثمن تحویل و است مشتری
  .باشید موفق

)25/07/1387(  
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .قبول و ایجاب به طرفین علم زمان از . الف
  .ندارد خاصی مکان . ب
  .کنند تعیین متبایعین خود باید ندارد، متداول معمول عرف اگر . ج

)10/10/1387(  
  

  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
 بـه  قبـول  و ایجاب میان باید و شده انجام معامله قبول، و ایجاب تحقق از بعد . الف

  .برود بین از قبول و ایجاب بین عرفی مواالت که نیفتد فاصل ای اندازه
  .دارد طرفین قرارداد به بستگی . ج

)15/08/1387(  
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  بیع در صورت امتناع از پرداخت ثمن  محق استرداد و حبس  : 7015استفتاء  .4
  : پرسش

 کـه  صورتی در فروخته، وی به بوده روعم دست در که را خود اموال از یکی زید . 1
 حـق  ذیـل  صـور  در بایع آیا اندازد، تأخیر به را آن یا نباشد ثمن پرداخت به حاضر مشتری
  دارد؟ را مبیع حبس و استرداد

  بوده؛ عمرو دست در عدواناً مزبور مال . الف
  بوده؛ وی دست در آن امثال و ودیعه یا عاریه عنوان به مزبور مال . ب
 بـه  موفـق  ولـی  داشـته  دسـت  در بفروشد برایش که این عنوان به را مزبور مال . ج
  خریده؛ زید از را آن سپس و نشده فروش
  .است گرفته آن کیفیت بررسی و مشاهده برای بیع وقت در را مزبور مال . د
 بـاره  یـک  پرداخـت  بـه  نسبت مشتری فعالً ولی شده واقع بیعی عمرو و زید بین . 2
 ثمـن  اقساطی پرداخت به حکم نیز محکمه و مراجعه دادگاه به رو این از ندارد، قدرت ثمن
  ؟ خیر یا دارد وجود مبیع حبس حق بایع برای موارد گونه این در آیا کند، می

  
  :پاسخ
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت

 استیالی که اول صورت در حتی است شده محقق قبض و بیع صور این همه در . 1
 بایـد  اول درجـه  در. است شده زایل بودن عدوانی عنوان بیع وسیله به یول بوده عدوانی او

 اخـذ  تقـاص  عنـوان  بـه  را مبیع تواند  می صورت این غیر در بگیرد را مبیع پول کند تالش
 مـشتری  خود به را اضافی مقدار باید باشد طرف بدهکاری از بیش مبیع قیمت هرگاه. کند

  .برگرداند
 شـود   مـی  مؤجل به مبدل حال ثمن بوده فروشنده یترضا به ثمن تقسیط هرگاه . 2

   .ورزد امتناع مبیع تحویل از دارد حق صورت این غیر در و دهد تحویل را مبیع باید
  )ق .هـ 1429 الحرام القعدۀ ذی 25(
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  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .دارد حق . 2 و 1 

)10/10/1387(  
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 را مـال  توانـد   مـی  مـال  صـاحب  نباشد ثمن پرداخت به حاضر مشتری اگر آری . 1 
  .بپردازد را ثمن مشتری که زمانی تا کند استرداد یا و کند حبس

 آزاد را مبیـع  بایـد  شـود   می پرداخت ثمن که مقداری به ولی دارد وجود حق آری . 2
  .باشید موفق همیشه. کند

)29/07/1387(  
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .باشد بین در تعهدی و شرط که آن مگر دارد، حق . 1 
 حـق  فروشـنده  نکنـد،  پرداخـت  علتی هر به را ثمن قرارداد، موقع به مشتری اگر . 2
 توانـد   نمـی  دادگـاه  و بنماید ثمن گرفتن به موکول را مبیع تحویل تواند  می نیز و دارد فسخ

  .بنماید ثمن گرفتن بدون مبیع، تحویل به مجبور را فروشنده
)10/10/1387(  

 

  تعزیر ناظر و مشوق لواط   : 7168استفتاء  .5
  : پرسش

 مجـازاتش  پاسخ، بودن مثبت صورت در دارد؟ مجازات بودن گر  نظاره صرف آیا . الف
  چیست؟
  چیست؟ ناظر توسط فاعل تشویق مجازات . ب
 نوع دارد اگر دارد؟ مجازات مفعول خواهی کمک فریادهای به ناظر توجه عدم آیا . ج
  چیست؟ مجازات
 فـروض  در ناظر و شریک حکم باشد لواط از کمتر شده واقع عمل که صورتی در . د
  چیست؟ فوق
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  :پاسخ
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت
 بستگی بلکه شرعی حد نه ولی دارد مجازات است آمده شما نامه در که مواردی کلیه

 نکند تکرار آینده در را کارها این که دهد گوشمال را فرد ینا چگونه که حاکم نظر به دارد
   .العالم واهللا

  )ق .هـ 1430 الثانیه جمادی 28(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 شـرع  حـاکم  نظر به بسته مقدارش و دارد شدید تعزیر گفتید که هایی  صورت تمام در

  .باشید موفق همیشه. است
)21/03/1388(  

  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .ندارد حد و است مناسب تعزیر موجب فوق، موارد

)08/04/1388(  
  

  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
  .است قضایی محاکم به مربوط

)02/04/1388(  
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  نظریات مشورتی: ب 
 دادگاه عمومی، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختالف .1

 و اینکه 18/4/1387 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 31 باتوجه به اطالق ماده
 حکم و قرار قائل نشده و مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در بین تفکیکی

خصوص اعاده پرونده به دادگاههای بدوی پس از نقض قرار تجدیدنظر خواسته توسط 
راهای حل اختالف دادگاههای تجدیدنظر، جهت رسیدگی ماهوی، قابل تسری به آرای شو

 یادشده دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر 31توجه به قسمت اخیر ماده  با نیست و
اینکه حکم باشد یا قرار، رأساً  آرای شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا اعم از

  .مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید
  )1/6/1388 مورخ 3358/7 نظریۀ شمارۀ(

  

  رد قضایی به مباشر، شریک و معاونانحصار پیگ. 2
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـالب مـصوب           5به موجب مقررات ماده     

.  در امور کیفری، تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون خواهد بود               1378
ین لذا مسبب در صورتی که مشمول یکی از این عناوین باشد قابل تعقیب است و در غیر ا                 

  .صورت قابل تعقیب نمی باشد
  )3/6/1388 مورخ 3395/7 نظریۀ شمارۀ(

  
صالح نبودن شورای حل اختالف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خـارج              . 3
  کشور

 قانون مدنی این اسـت کـه دعـاوی مـستند بـه اسـناد          1296 و 1295مستفاد از مواد    
ردد و چون عنوان محکمـه شـامل   تنظیم شده در کشورخارج باید در محاکم ایران مطرح گ     

رسیدگی به این قبیل دعاوی در صالحیت شورای حل اختالف  . شورای حل اختالف نیست   
  .نیست

  )4/6/1388 مورخ 3447/7 نظریۀ شمارۀ(
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  تعیین عاقله و فرض پرداخت دیه از بیت المال. 4
  قانون مجازات اسالمی عاقله عبارتست از بستگان ذکـور نـسبی پـدر   307طبق ماده   

ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کـسانی کـه حـین الفـوت مـی                     
بنـابراین در فـرض   . توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بـود    

وجود طبقه اول وراث، طبقه دوم وراث عاقله محسوب نمی شوند و مراجعه به آنان جهـت                 
  .د محمل قانونی استدریافت دیه به عنوان عاقله فاق

 قانون مجازات اسالمی اگر جانی عاقلـه داشـته باشـد ولـی عاقلـه او           312طبق ماده   
نتواند دیه را درمدت سه سال پرداخت کند دیه از بیت المال پرداخت می شـود وتـشخیص                  
عدم توانائی عاقله در پرداخت دیه بعهده دادگاه صادر کننده حکم است و نیازی بـه تقـدیم             

 اعسار توسط عاقله نیست ولی چنانچه با تقسیط ظرف سه سال بتواند بپـردازد،               دادخواست
  .پرداخت آن از بیت المال جایز نیست

  )7/6/1388 مورخ 3453/7 نظریۀ شمارۀ(
  
   سال18لزوم اقامه دعوای رشد به طرفیت دادستان برای بالغین زیر . 5

 سـال امـاره   18 سـن     رسیدن به  1312طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب        
 سال سن، چنانچه مدعی دارا بودن رشد        18قانونی رشد معامالتی است بنابراین بالغین زیر        

 قانون مدنی باشند باید برای اثبات ادعای خـود بـه            1210 ماده   1معامالتی موضوع تبصره    
طرفیت دادستان به منظور صدور حکم رشد اقامه دعوی نمایند، در ایـن مـورد نیـازی بـه                   

مه دعوی بطرفیت قیم یا ولی نیست با تأکیـد بـر اینکـه ولـی هـم مـی توانـد در ایـن                         اقا
خصوص اقدام نماید، اقدام از طریق اداره سرپرستی دادسرا فاقد وجاهت قانونی است زیـرا               

  .رسیدگی به این امر در صالحیت دادگاه می باشد
  )7/6/1388 مورخ 3474/7 نظریۀ شمارۀ(

  

   به اجرای طرح کمربندیخوانده در دعاوی مربوط. 6
 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امـالک بـرای اجـرای               1با توجه به ماده     
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 شورای انقالب، چنانچه    17/11/1358برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب         
 که داخل در محدوده شهرها، قرار مـی گیـرد و دارای             –شهرداری مجری طرح کمربندی     

اشد، دعوی باید علیه شهرداری اقامـه شـود ولـی اگـر اداره راه و ترابـری                   ب -حریم هستند 
  .مجری طرح باشد، دعوی باید به طرفیت آن اداره اقامه شود

  )9/6/1388 مورخ 3517/7 نظریۀ شمارۀ(
  

  متوقف نبودن شکایت علیه ورثۀ کارفرما به ارائه گواهی حصر وراثت. 7
رما مذکور در فصل نهم قـانون کـار در          درفرضی که مراجع حل اختالف کارگر وکارف      

مقام رسیدگی به شکایت کارگر علیه وراث کارفرما راجـع بـه مطالبـات ایـام کـارکرد وی                   
 احراز وراثت آنها به تشخیص مراجع مذکور حسب مورد با ارائه گواهی حصر وراثت               ،هستند

 بسا تهیـه    صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت کارفرما که چه         یا استشهادیه ممکن است و    
آن برای کارگر شاکی مقدور نباشد موجب عـدم اسـتماع و رسـیدگی شـکایت وی نیـست                   
  .وابالغ دعوتنامه و رسیدگی نیز به تشخیص مرجع مذکور براساس استشهادیه ممکن است

  )10/6/1388 مورخ 3539/7 نظریۀ شمارۀ(
  

           بـی  شمول قـانون کـار نـسبت بـه کارکنـان شـرکت هـای دولتـی و نهادهـای انقال            . 8
  ...شمول قانون استخدام کشوری و مغیر 

 قانون کار، آن دسته از کارکنان شرکت های دولتی که مـشمول             188باتوجه به ماده    
مقررات قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات خاص استخدامی نباشند با لحـاظ              

بهرحـال تـشخیص    . شـند   مواد یک و دو وسه قانون یاد شده ، مشمول قانون کـار مـی با               
شمول قانون کار نسبت به کارکنان مذکور در صالحیت مراجع حل اختالف موضـوع مـاده          

  . قانون کار می باشد157
 مـواردی کـه از شـمول        69بنابه مراتب پیش گفته نظر به اینکه در قانون کار سـال             

ینکـه مـصوبات     به بعد آن احصاء گردیده وباتوجه به ا        188قانون مذکور خارج باشد در مواد     
 آن دسته از کارکنان نهادهای انقالبـی کـه          ،مجمع وارد بر مصوبات و قوانین عادی هستند       
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مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات خاص استخدامی نیستند با توجـه              
به عموم واطالق ماده یک قانون کار، مشمول مقررات قانون کار بوده واختالفات فیما بین               

 . قانون کار قابل طرح و رسیدگی است157ر مراجع حل اختالف موضوع ماده طرفین د
  )10/6/1388 مورخ 3539/7 نظریۀ شمارۀ(

  
 قانون نحوه اجرای محکومیتهـای مـالی نـسبت بـه هزینـه هـای             2عدم شمول ماده    . 9
  اجرایی

 قانون اجرای احکام مـدنی تعریـف        158با توجه به اینکه هزینه های اجرائی در ماده          
ده و چون هزینه های مذکور در حکم دادگاه ذکر نمی شود، لذا مشمول عنـوان قـانونی                  ش
و محکومیت به پرداخت مال نیست و وقتی که به جز مستثنیات دیـن مـالی              » محکوم به «

 قـانون نحـوه اجـرای       2از محکوم علیه بدست نیایـد وی را نمـی تـوان در اجـرای مـاده                  
- هر وقت مالی از محکوم علیه بدست آیـد هزینـه   محکومیتهای مالی بازداشت نمود، باید 

  .های اجرائی را از آن مال استیفاء کرد یا بطرق قانونی دیگر از محکوم علیه وصول نمود
  )10/6/1388 مورخ 3540/7 نظریۀ شمارۀ(

  
  منع بازداشت عاقله. 10

مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه ناشی از قانون ویک حکم تکلیفی است نـه ناشـی از                 
رتکاب جرم یا مسؤولیت جزائی عاقله بنابراین مجوزی برای بازداشت عاقلـه وجـود نـدارد                ا

 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص بازداشت عاقله قابـل            2ومقررات ماده   
اجراء نیست تا نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد، اگر عاقله متمکن باشد می توان دیه را           

 قانون مجازات اسـالمی دیـه       312ء نمود درغیراینصورت توجهاً به ماده       از اموال وی استیفا   
  .از بیت المال تأدیه می شود

  )11/6/1388 مورخ 3568/7 نظریۀ شمارۀ(
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              عــدم لــزوم ذکــر مشخــصات اقــالم در دعــوای اســترداد جهیزیــه بــا توجــه بــه  . 11
  تقویم خواسته

اوی مالی است باتوجـه بـه تقـویم خواسـته      در دعوی استرداد جهیزیه که از جمله دع       
 به بعد قانون آیین دادرسی در امورمدنی، موجب     61توسط خواهان و باتوجه به مقررات مواد      

قانونی برای صدور اخطاریه رفع نقص به منظور اعالم مشخصات اقالم منـدرج در سـیاهه                
رض بـر   چـون فـ   . جهیزیه نظیر یخچال و فرش و سرویس چوب و طالجات وجود نـدارد              

  .اینست که مشخصات این اقالم نزد طرفین روشن و فاقد ابهام است
بنابراین صدور قرار ردّ دادخواست بلحـاظ عـدم اعـالم مشخـصات اقـالم مـذکور در        

 قـانون یـاد شـده در        64 مـاده    4زیرا مطابق بنـد     . سیاهه جهیزیه فاقد محمل قانونی است     
ه خواهان در دادخواست معـین کـرده و   دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است ک    

خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به آن ایراد یا اعتراضی نکـرده مگـر اینکـه قـانون ترتیـب                    
بدیهی است اگر خوانده به تقویم خواسـته اعتـراض کنـد وایـن              . دیگری تعیین کرده باشد   

اه قبـل از     قانون یاد شده دادگـ     63اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، طبق ماده        
نتیجتاً ضـمانت   . شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند              

  . قانون مرقوم منصرف از فرض مطروحه است53اجرای بند دوم ماده 
  )14/6/1388 مورخ 3592/7 نظریۀ شمارۀ(

  
  مالی بودن دعوای مطالبه نفقه و غیر مالی بودن دعوای تعیین نفقه. 12

            البه نفقه اعم از گذشته وحـال و آینـده از جملـه دعـاوی مـالی محـسوب                   دعوی مط 
  .می شود ولی اگر خواسته صرفاً تعیین نفقه باشد دعوی غیرمالی است

 قانون  61مبنای محاسبه تمبر هزینه دادرسی در دعوی مطالبه نفقه جاریه طبق ماده             
دادخواست قید شـده ومـورد مطالبـه        آیین دادرسی در امور مدنی همان مبلغی است که در           

  .قرار گرفته است
  )14/6/1388 مورخ 3592/7 نظریۀ شمارۀ(
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  قانونی نبودن صدور حکم نسبت به نفقه آینده. 13
 قانون مدنی قابل پـذیرش و       1111دردعوی مطالبه نفقه جاریه یا حال که طبق ماده          

 جاریه را تعیین وحکم بـر       استماع است دادگاه با رسیدگی قضائی در فرض اثبات فقط نفقه          
ولی صدور حکم بر محکومیت     . محکومیت زوج به پرداخت آن در حق زوجه صادر می کند          

زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه مثالً از قرار ماهیانه مبلغی که دائره اجرای احکام آن را به                  
ه زوجـه   زیـرا اوالً پرداخـت نفقـ      . نفع زوجه هرماهه وصول نماید فاقد محمل قانونی است          

 قانون مدنی فرع بر تمکین زوجه است به عبارت دیگر اگر چه در اثر عقد                1108طبق ماده   
ازدواج سبب دین ایجاد شده اما اشتغال ذمه زوج بر تأدیه نفقه منوط به تمکین زوجه است                 
که اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دریافت نفقه را از دست می دهد و دینـی بـر ذمـه زوج                     

ثانیاً استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه              . دمستقر نمی شو  
ثالثاً در صـورت وقـوع طـالق        . زمانی که هنوز نیامده بر ذمه زوج نیز مستقر نگردیده است          

رابعاً قسمت اخیر   . بین زوجین یا فوت یکی از آنها نیز مطالبه نفقه موضوعاً منتفی می شود             
فقط داللت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نـسبت بـه آتیـه را                قانون مدنی    1206ماده  

دارد آن هم به جهت اینکه اقارب قانوناً حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مـذکور                  
یعنی نمی توان از آن نتیجه گرفت که زوجه هم می توانـد نفقـه               . فاقد مفهوم موافق است   

جرای مستمر وصول ماهیانه ایـام آتـی نفقـه زوجـه     بنابه مراتب فوق ا  . آینده را مطالبه کند   
بلحاظ عدم امکان اصدار رأی نسبت به نفقه آینده زوجه موضـوعاً منتفـی اسـت و اجـرای                   
  .احکام مدنی فقط همان مبلغ نفقه جاری مورد حکم را به نفع زوجه می تواند وصول نماید

  )14/6/1388 مورخ 3592/7 نظریۀ شمارۀ(
  

پرداخت وجوه توسط شهرداری به پایان سال بعـد از صـدور   محدود بودن مهلت   . 14
  حکم قطعی

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شـهرداری هـا                
 صراحت دارد که با صدور حکم قطعی دایر برمحکومیت شهرداریها به            14/1/1361 مصوب
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ت مالی خود از محـل اعتبـار بودجـه          پرداخت وجوه ، شهرداری ها مکلفند در حدود مقدورا        
سال مورد عمل ویا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود به محکومٌ لـه بپـردازد ،                    
بنابراین چنانچه شهرداری امکان مالی داشته باشد باید در سالی که دادنامـه قطعـی ابـالغ                 

آن را پرداخت کند    شده آن را پرداخت نماید واگر این امکان وجود نداشت باید در سال بعد               
قدام نکند، ذی نفع مـی توانـد         ا ودر صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن           

  .بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف نماید
  )14/6/1388 مورخ 3617/7 نظریۀ شمارۀ(

  

اسـناد مالکیـت پـس از ابطـال رأی          الزامی نبودن تقدیم دادخواسـت بـرای ابطـال          . 15
   قانون زمین شهری12کمیسیون ماده 

 قانون زمین شهری از سوی دادگـاه صـالح از کلیـه             12با ابطال رأی کمیسیون ماده      
کلیه نقل وانتقاالتی   . اقدامات بعمل آمده باید رفع اثر شود و وضع بحال سابق بر می گردد             

می گردد ونیـازی بـه تقـدیم دادخواسـت          که صورت گرفته و اسنادی که صادر شده باطل          
  .ابطال اسناد مالکیت نیست

  )14/6/1388 مورخ 3619/7 نظریۀ شمارۀ(
  

  بی اثر بودن عدول وکیل از استعفای سابق. 16
نظر به اینکه عدول وکیل از استعفاء سابق اثری نـدارد لـذا در فـرض سـؤال وکیـل                    

دید بنماید اما در مورد ابطال تمبر در        مذکور بایستی مجدداً مبادرت به تقدیم وکالت نامه ج        
صورتی که وکیل قبالً تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبـر مجـدد مالیـاتی           

  .الزم نیست
  )15/6/1388 مورخ 3622/7 نظریۀ شمارۀ(

  
  ممنوع بودن مهر و موم مال غیر منقول دارای متصرف. 17
انون امورحـسبی مهرومـوم غیرمنقـول        قـ  176 مـاده    6 و بنـد     171توجه به مـاده      با
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مـوم غیرمنقـولی     و موم داخل آن باشد، اشکالی ندارد ولی مهـر         و درصورتی که اموال مهر   
موم غیرمنقول، ذکر پالک ثبتی آن       و که دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد و در مهر         

  .امالک محل کافی است اعالم به اداره ثبت اسناد و و
  )16/6/1388 مورخ 3688/7 نظریۀ شمارۀ(

  

  بازنشستگی قضات. 18
 قانون مدیریت خـدمات کـشوری قـضات دادگـستری مـشمول             117توجه به ماده     با

قانون مزبـور نیـستند ولـی قـضات متقاضـی بازنشـستگی مـی تواننـد بـه اسـتناد قـانون                       
 بـا موافقـت دسـتگاه متبـوع بـا           5/6/86بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب        

  .ر در این قانون بازنشسته شوندشرائط مقر
  )16/6/1388 مورخ 3689/7 نظریۀ شمارۀ(

  
عدم صالحیت شورای حل اختالف برای رسیدگی به موضوعات در صـالحیت            . 19

  دادگاه خانواده
  ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود          6و4و3توجه به بندهای     با

رسیدگی بـه دعـاوی نفقـه       ) دادگاه خانواده (سی   قانون اسا  21به دادگاههای موضوع اصل     
معوقه و مهریه واسترداد جهیزیه به هر مقدار که باشد در صالحیت اختصاصی دادگاههـای               

 .خانواده است و شوراهای حل اختالف صالحیت رسیدگی در امور فوق را ندارند
  )18/6/1388 مورخ 3716/7 نظریۀ شمارۀ(

  

   آزادی زندانی بیماربودن أخذ تأمین براینالزامی . 20
 قانون نحوه اجرای محکومیت هـای مـالی مقـرر گردیـده، در              3در تبصره ذیل ماده     

ٌعلیه این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یـا      صورتی که محکوم  
 آیـین   23تأخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد در ماده                

ائی قانون فوق تصریح شده که مرجـع تـشخیص بیمـاری پزشـکی  قـانونی و در                   نامه اجر 
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بنابراین در مورد سؤال چنانچه حبس محکوم علیـه          .صورت نبودن آن پزشک معتمد است     
یا در    پزشکی  قانونی و    تأییداین امر مورد     بیمار موجب شدت بیماری  یا درمان وی شود و         

علیه موضوع سؤال بایستی از زندان آزاد شـود و          غیاب او پزشک معتمد قرار گیرد، محکوم        
  .لزومی به اخذ تأمین کیفری جهت آزادی وی از زندان  نمی باشد

 )1/6/1388 مورخ 3734/7 نظریۀ شمارۀ(
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  قانون مدیریت خدمات کشوری) 29(ماده ) ط(نامه اجرایی بند  آیین
  :ـ تعاریف1 ماده

نامه، واحدهای سازمانی دستگاههای      منظور از واحد اداری در این تصویب      :  واحد اداری 
باشـد    قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستانها یا بخشها می        ) 5(اجرایی موضوع ماده    

جمهـور     معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس       تأییدکه شاخصهای فعالیت آنها به      
توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر             این واحدها می  . رسیده باشد 

در صورتی کـه از تـاریخ   . یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند         
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختمانهای واحدهای اداری احداث نشده باشـد،            

ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرسـتان و         ان ذی دستگاههای اجرایی موظفند کارمند   
گردد مستقر نمـوده و       بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می           

  .از ایجاد ساختمانهای مستقل خودداری نمایند
دار ارایـه     باشـند کـه عهـده       واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی مـی     :  واحد مجری 

 مردم براسـاس سیاسـتها و اسـتانداردهای ابالغـی واحـدهای سـتادی               خدمات مستقیم به  
ای، مراکـز     باشند نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفـه           دستگاه اجرایی می  

های اداری قرار     اینگونه واحدها، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع        . فرهنگی و هنری  
قـانون  ) 24(و  ) 16(نامه اجرایی مـواد       ط و آیین  گیرند و براساس قوانین و مقررات مربو        نمی

  .مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد
عوامل کمیت پذیری هـستند کـه براسـاس وظـایف           :  شاخص فعالیت دستگاه اجرایی   

 تأییـد قانونی دستگاه اجرایی و فعالیتهای مربـوط توسـط دسـتگاه اجرایـی پیـشنهاد و بـه                   
کننـده    ایـن شـاخص بیـان     . رسد  جمهور می   انی رییس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس     

کننده سطح سازمانی و پستهای سازمانی      ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین        
  .باشد می

باشد که از تجمیع      های اداری ساختمان دولتی می      منظور از مجتمع  : های اداری   مجتمع
  .شود واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ایجاد می
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ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظـف اسـت نمـودار             2ه ماد
های اداری را تهیه و به دسـتگاهها ابـالغ            تشکیالتی، پستهای، طراحی جا و مکان مجتمع      

  .نماید
ـ دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهـای واحـدهای اداری       3ماده

 تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انـسانی           های اداری را    قابل تجمیع در مجتمع   
  .جمهور ارایه نمایند رییس

 تبــصره ـ اســتانداران موظفنــد نــسبت بــه تعیــین دســتگاههای اجرایــی مــستقر در   
های اداری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انـسانی               مجتمع
  .بخشداران شهرستان یا بخش ابالغ نمایندجمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و  رییس

ـ فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش             4 ماده
دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاههای              

  .اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند
اث ساختمانهای اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی       ـ هرگونه خرید و احد    1 تبصره

  .در خارج از مجتمع اداری ممنوع است
کنند ترتیبـی     ـ دستگاههای اجرایی که از ساختمانهای استیجاری استفاده می        2 تبصره

اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختمانهای مـذکور بـه مجتمـع انتقـال                  
  .یابند

هـای اداری، دسـتگاههای    ل مکان واحدهای اجرایی بـه درون مجتمـع  ـ با نق  3 تبصره
قــانون تنظــیم بخــشی از مقــررات مــالی دولــت ـ   ) 89(اجرایــی بــا رعایــت مفــاد مــاده 

  .ـ نسبت به تعیین تکلیف ساختمانهای اداری مازاد اقدام نمایند1380مصوب
د بـا تـصویب     ـ در شهرستانهای جدیدالتأسیس، ایجاد ساختمانهای اداری جدی       4 تبصره

  .ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد شورای برنامه
برداری  نامه حق خرید، ساخت و یا بهره  ـ دستگاههای اجرایی مشمول این آیین 5 ماده

از ساختمانهای اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب               
  .گردد ربط نمی رای واحدهای ذیلغو این مصوبه ب
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 تبصره ـ دستگاههای اجرایـی کـه بـر اسـاس شاخـصهای فعالیـت ضـرورت ایجـاد          
تواننـد از   نمایندگی در شهرستان یا بخش ـ شهر شده است تـا زمـان ایجـاد مجتمـع مـی      

  .ساختمانهای استیجاری استفاده نمایند
ی الزم را براســاس  ـ دســتگاههای اجرایــی اســتانی موظفنــد اختیــارات ادار  6 مــاده

جمهـور ابـالغ      دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی ریـیس             
نامه تفویض نمـوده      های اداری موضوع این تصویب      شود به واحدهای مستقر در مجتمع       می

  .و مراتب را به استانداری اعالم نمایند
های اداری    ای اجرا در مجتمع   شده از طریق استاندار بر      ـ مفاد اختیارات تفویض   1 تبصره

  .ها و بخشداریهای مربوط ابالغ خواهدشد به فرمانداری
هـا و امـور مــربوط بـه وظـایف پـشتیبـانی بـر عــهده           ـ مدیـریت مجتمع 2 تبصره 
  .باشد بخشداری مربوط می/فرمانداری
ـ دستگاههای اجرایـی مـستقر تحـت نظـر فرمانـدار و براسـاس سیاسـتها و                  3 تبصره

  .نمایند دهای دستگاههای اجرایی متبوع خود فعالیت میاستاندار
ـ در صـورتی که امکان تجـمیع واحدهای دستگاههای اجرایـی وجـود نداشـته              7 ماده

  :باشد، دستگاههای اجرایی با هماهنگی استانداری موظفند اقدامات زیر را انجام دهند
فضای مورد نیاز   ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و              1 

  .ها اقدام نماید برای احداث مجتمع
هـا و مجوزهـای الزم        ـ شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به صـدور پروانـه          2 

  .ها و خدمات شهری موردنیاز اقدام نمایند برای ساخت و ساز مجتمع
  سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات، زیرساختها و امکانات موردنیاز           

  .باشند ها می مجتمع
  :های اداری رعایت موارد زیر الزامی است  ـ در طراحی مجتمع8 ماده

 الف ـ رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسـب   
  .تجهیزات اداری

 ب ـ رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از  
  ).اینترانت و اینترنت(ای کارآمد  های رایانه طریق شبکه
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رسـانی بـه مراجعـان بـه       ج ـ پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت 
  .صورت غیرحضوری وجود داشته باشد

جمهـور موظـف اسـت کلیـه          ریزی و نظـارت راهبـردی ریـیس         ـ معاونت برنامه  9 ماده
ها را در بودجه سـالیانه اسـتانداریها       دنیاز مجتمع های ساخت، پشتیبانی و خدماتی مور       هزینه

  .منظور نماید
ـ در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی براساس مدل و الگـوی معاونـت               10 ماده

  .گیرد توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط فرماندار انجام می
ان سراسـر کـشور     ـ نظارت بر حُسن اجرای ایـن مـصوبه بـه عهـده اسـتاندار              11 ماده

ای را بـرای معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی                 باشـد کـه گزارشـهای دوره        می
  .نمایند جمهور ارسال می رییس

 مقام محـترم ریاست جــمهور رسـیده        تأیید به   8/1/1389نامه در تاریخ       این تصـویب 
  .است

  )16/1/1389 مورخ 18957نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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ی ن ماه روز ر ورد ی  ماره  ده از  ذف  رد  و ست    ا

  
  
  

 قوانین و مقررات روزنامـه رسـمی        سد مواردی از شماره های ویژه نامۀ      به نظر می ر   : توجه
اهنامــه لــذا از درج آن در ایــن م. بــرای مخــاطبین کــاربرد نــدارد 1389در فــروردین مــاه 

خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از مـوارد حـذف شـده، مـتن کامـل آن                     
  .برای متقاضی ارسال خواهد شد
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  1389 /11/1 مورخ 18954موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف
عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسالمی شهرستان در ترکیب شورای «ماده واحده   1

  »مومی شهرستانفرهنگ ع
  » انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدانتأیید«مصوبه   2
  » انتخاب رئیس دانشگاه پیام نورتأیید«مصوبه   3

4  
 عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق  عضویت رئیس شورای«مصوبه 

 مورخ 398 مصوب جلسه(نامه شورای فرهنگ عمومی   آیین2یک بند جدید به ماده 
  »)عالی انقالب فرهنگی  شورای20/3/1376

5  
عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسالمی استان در ترکیب شورای فرهنگ «مصوبه 

نامه شورای فرهنگ عمومی استان   آیین2عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 
  »)گیعالی انقالب فرهن  شورای29/1/1385 مورخ 581مصوب جلسه (

  
  16/1/1389 مورخ 18957شمارۀ موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی  ردیف

  »  انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتأیید« مصوبه   1
  

  18/1/1389 مورخ 18959شمارۀ موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی  ردیف
م از کاالهای مشمول ردیفهای تعرفه، به قل) 88(نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی  تصویب  1

  شرح جداول 
  
  

  21/1/1389 مورخ 18961شمارۀ موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی  ردیف
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در   1

  زمینه حفظ نباتات 

ن در خصوص طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا  2
  بم

  
  23/1/1389 مورخ 18963شمارۀ موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی  ردیف

های سازندگان مسکن و  ضوابط اعطای تسهیالت به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه  1
  تخصیص آنها به متقاضیان مسکن مهر

ق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران ـ قانون اصالح قانون چگونگی اداره مناط  2
  1372مصوب 



  1389 فروردین ماه –قوانین و مقررات  نامۀویژه / 118

 

  
  29/1/1389 مورخ 18968شمارۀ موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی  ردیف

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جایزان  1
  امع شهر سلماستنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ج  2
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عنبرآباد  3

 هکتـار اراضـی موردنیـاز    5مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص الحـاق       4
  مسکن مهر به محدوده شهر همدان

  ین مسکن مهر شهر رامهرمزمصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأم  5

ــات          6 ــی مطالع ــوابط کل ــصوص ض ــران در خ ــاری ای ــازی و معم ــالی شهرس ــورای ع ــصوبه ش م
  یابی و احداث باغستانهای کشور سنجی، مکان امکان

الحـاق  (های اساسی دورود  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت        7
   اختصاص به مسکن مهربه منظور) اراضی و تغییر کاربری اراضی

  
  



119 / نظرخواهی   

ی و   ا 
قوۀ قضائیه در راستای ارتقای سطح آگاهی و تحقیقات رساند معاونت آموزش به استحضار قضات محترم می

هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی در امر  ،مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر
نظرات شما عزیزان انتظار دارد پاسخ  استفاده ازبرای . کندمی منتشر ویژه نامهورت قضاوت مورد نیاز است، به ص

  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییدپرسش
 و  معاونت آموزش– ساختمان شماره سه قوۀ قضائیه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ -تهران: الف 
  ین متون آموزشی اداره کل برنامه ریزی و تدو–تحقیقات
   Tadvin_motoon@yahoo.comپست الکترونیکی : ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  کند؟ جدید تأمین می نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از قوانین و مقرراتماهنامه تا چه میزان این -1

                     خیلی زیاد                   زیاد                متوسط                  کم خیلی کم
   در این شماره به نظر شما کدامیک از مطالب زائد است و باید جزء موارد حذف شده قید شود؟-2

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

داشته و مشخص فرمایید  اعالممشروحاً  مطالب )چیدمان(تبویب لطفاً نظرتان را نسبت به دسته بندی و  – 3
  .چه تغییری را الزم می دانید

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
   ترجیح می دهید؟ی ذیل را جهت دریافت ویژه نامهکدامیک از روش ها – 4

                        دریافت نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل   دریافت نسخۀ چاپی
                   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات 

  تاکنون چند شماره این ویژه نامه را دریافت کرده اید؟ – 5
                   دام از شماره ها یچ که                              همه شماره ها
  ..................................................................................  با ذکر تعداد و شماره برخی شماره ها

  .چنانچه انتقاد یا پیشنهادی درخصوص بهبود این ویژه نامه دارید، مرقوم فرمایید – 6
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  . در صورت تمایل نام و شمارۀ تلفن خود را مرقوم دارید-7

..............................................................................................................................................................................  
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ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا

  
رم  کار    :ھ

الع ه  ا ن و ر ا ی از ا طــــدف ا ــ ی صــ و  دید ت  ر ن و  و ن از  خــا ع  و ی   ــ یــا ــ ا ا ــ ا ــ رم از ــ ضات  ر  ھای  و و   ــذ بــا  ــد  ــبا ــ ــ م ــ ا ــ ا
ور قـــاط  ی  ن  ا خـــا ت  ــا  د نـ یدن ما نـــان  از ر ول ا ور  و   ور  ر  ـــرا ــــــ ـــ ــ ـ ط ـــ ـــ ــ ه  ،ـ ن و مـــ ا ور  ــ   ـ ی    ـــ یا قا ی  ـــ  ـــ ا

ل و ارسال  راک«تک ت ا و ده» ام  م  د داا د  و د،  ارسال    . اا
ماره یا   ل   ما ورت  مای   ل و ارسال  م ر  ن  ت ا ه  الزم ا ن و تکعدی ا   .ا

  

  
  

  
ی: ............................ م د و   .............................:..ام خا

الغ ق ا طا ی  ضا بت    ............ ......................................: ............س
ن  ه.............. ......: .........ت ان  ھ   ...................: ...............ت

ق ی د   .............................................................: .............شا
ی ت: ................................  پد  د   : ..................................ل 

رو ت ا ی  لشا ی  پ ن(ی ورت ا  ................................:(...................  

ضاء   ا


