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 مقدمه

 تاريخ در كه 621 ثبت شماره بهكه  «كشورتوسعه هاي برنامهاحكام از برخي تنظيم اليحه » در

 قانون ويژهبه)پيشين توسعه برنامه نين قوا« دائمياحكام »از برخي  است، شده وصول اعالم 3/8/1323

برنامه قوانين از مفادي اليحه، اين در است. شده تجميع اليحه يك قالب در توسعه( پنجم برنامه 

 تشخيص دائمي قانون قالب در آنهاوجود ضرورت ، هادستگاهكارشناسي نظر طبق كه پيشين توسعه 

تقديم مجلس به و آوري گرد اند،شده تكرار توسعه برنامه متعدد قوانين در دليل هر به يا و شده داده

عبارت  اليحهاين ارائه اصلي هدف  كه است شدهتصريح  مزبوراليحه توجيهيِ مقدمه در است. شده 

 است از:

تكرارِ اثر در  «دولتبراي متعدد تكاليف با مذكور هاي برنامهشدن حجيم »كل مشرفع . 1

 «. توسعههاي برنامهدر ضرورت بر بنا دائمي ماهيت با احكامي »

 .سازندمي فراهم را توسعه بستر كه هابرنامه قوانين ميئدا احكام احصاي. 2

 

 «پراكنده قانونگذاري» يا «تجميعي قانونگذاري»اليحه: تنظيم شيوه . 4

كه گرفته قرار استفاده مورد مجلس و دولت توسط نيز تر پيشكه است روشي  اليحه،اين تنظيم روش 

اين شقوق از يكي براساس ناميد. « پراكندهقانونگذاري »يا « تجميعيقانونگذاري »روش را آن توان مي

 متعدد قوانين آنبه احكامي يا شوند مياصالح قانون يك قالب در متعدد قوانين به احكامي روش، 

مصوب  ،دولتمالي مقررات از بخشي تنظيم قانون  به توانمي» نمونهبراي شود. ميالحاق 

مصوب  ،دولتمالي مقررات از بخشي تنظيم قانون »به موادي الحاق قانون و  23/11/1383

 الحاق قانون اخيراً همچنين كرد؛ اشاره 13/8/1383مصوب  ،«آن بعدياصالحات با  23/11/1383

 روش اين اساسبر 3/12/1323 مصوب ،(2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي

 تكاليف حاوي 1اند،شده مشهور« 2 و 1 تنظيم» قوانينبه كه  اخيرالذكرقانون دو  .رسيد تصويب به

 به .هستنداستخدامي  و ايبودجه مالي، امور درخصوص اجرايي يهادستگاه و نهادها براي متعدد

                                                 
 الحاق قانون» عنوان» ،(2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد از برخي الحاق قانون( 68) ادهم طبق. 1

 قانون به موادی الحاق قانون» به «آن بعدی اصالحات و 1۸6۱ مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم قانون به موادی
 .«یابدمی تغيير «(1) دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

مفاد  ،1/2/1323مصوب  كشورمالي نظام ارتقاي و پذير رقابتتوليد موانع رفع قانون در  ترتيب، همين

شد. اصالح  مالياتو اجتماعي تأمين گمرك،  كار،ازجمله مختلف هاي حوزهدر  قانون 13از ددي متع

 تأثيري ،كنندمي اضافه مجلس مصوبات به قانون دو يا يك صرفاً تعداد، حيث از كه قوانيني چنين

قانون موجب به صرفاً نمونه، براي گذارند.مي جاي بر حقوقي نظام محتواي در اساسي و چشمگير

 در ماده 62 و اصلي قانون در ماده 113 بر مشتمل، 1383 مصوب (1)الحاقي و  1383مصوب تنظيم 

 احتمال بايد كه اندشده متأثر مالي حوزه در ويژهبه مهم، مقررات و احكام از بسياري (،1) الحاقي قانون

 .افزود تأثيراتاين به نيز  را ضمني اصالحات و هانسخ

 از نشاني فاقد اوالً كشور، توسعه هايبرنامه احكام از برخي تنظيم اليحه در شده تجميع احكام 

 كدام كه است قرار پيشنهادي مفاد نيست معلوم ثانياً باشد؛مي اند،شده برگزيده آن از كه اصلي قانون

 واجد اليحه اين ترتيب،بدين. شوند الحاق قوانين يا قانون كدام به يا كنند اصالح را قوانين يا قانون

 نامهآيين قانون( 131) ماده اساسبر .است شكلي لحاظبه كمدست تنظيم نحوه در اساسي ايرادات

 همچنين و ...باشند مشخص عنوان و موضوع داراى بايد لوايح، همانند نيز هاطرح» مجلس، داخلي

 در قانون لوايح درخصوص حكم همين «.دنباش نيز طرح عنوان و موضوع اصل با متناسب موادى داراى

 اليحه يا و طرح عنوان است الزم اساس، اين بر است. گرفته قرار تصريح مورد مزبور قانون( 133) ماده

 تنظيم اليحه» گزارش، اين موضوع اليحه عنوان باشند. عنوان با متناسب موادي داراي و بوده مشخص

 ايبرنامه ماهيت داراي اليحه اين مواد بايداالصول عليو  است «كشور توسعه هايبرنامه احكام از برخي

 است؛ اليحه احكام بودن موقت اليحه، داشتن ايبرنامه ماهيت ذاتي عناصر از يكياين، بر عالوه  باشند.

 احكام» اليحه، اين مقدمه تصريح به بلكه و شودنمي ديده اليحه اين در خصوصيتي چنين آنكه حال

 بايد اصوالً برنامه زيرا نماست؛متناقض خود اين و است شده گردآوري اليحه اين در «هابرنامه ميئدا

 كرد. تلقي ميئدا را برنامه احكام تواننمي و باشد موقتي

 

 . برخي نكات مهم2

 و لزوماً ايبرنامه حكم لذا دانست؛ آن «بودن موقتي» را «برنامه»قانون  ذاتي عناصر از يكي توانمي -

 مي(ئ)دا ايغيربرنامه ماهيت با حكمي اي،برنامه قوانين در نبايد كه طورهمان باشد. موقت بايد ذاتاً

 و (131) مواد اساسبر صورت،اين غير در آورد. ايبرنامه حكم نيز ايغيربرنامه قوانين در نبايد آورد،

 مفادش ماهيت با آن عنوان ماهيت كه اياليحه يا طرح چنين مجلس، داخلي نامهآيين قانون (133)

 مزبور، قانون( 121) ماده« د» بند اساسبر و بوده مجلس داخلي نامهآيين با مخالف نباشد، متناسب

  دارد. نمايندگان دوسوم رأي به نياز تصويب جهت

 اليحه ضمن بايد كه دارند ايامهبرن ماهيت يا نيستند: خارج حال دو از اليحه اين احكام كلي طوربه -



 

 

 

 اين به آنها درخصوص قانونگذاري اصول بايد كه ندارند ايبرنامه ماهيت يا و شود مجلس تقديم برنامه

 :شود رعايت شرح

 قوانين تصويب و اصالح ،مجلس داخلي نامهآيين قانون (183) و («د» )بند (121) مواد طبق اوالً،

 اين در اعتبارشان زمان رد پنجم برنامه احكام كهصورتي در دارد. نمايندگان دوسوم رأي به نياز برنامه

 از اليحه اين احكام اعتبار زمان ،صراحتبه اينكه يا و شود رعايت مذكور نصاب بايد شوند، اصالح اليحه

 شود. اعالم پنجم برنامه قانون اعتبار پايان زمان

 احكام از برخي تنظيم اليحه تبديل كه گرفت نتيجه چنين توانمي شد گفته آنچه از ثانياً،

 منجر پيشين توسعه برنامه قوانين وزنهم انونيق گيريشكل به قانون، به كشور توسعه هايبرنامه

و  تدوينفرآيند  رساندن انجام به در ناكامي دليلبه نيز اكنونهم كه را كشور حقوقي نظام و شد خواهد

قانونگذاري، روش اين كرد. خواهد مغشوش پيش از بيش است، مبهم و آشفته مقررات، و قوانين  تنقيح

براي جدي هاي آسيبكه شد خواهد منجر قانونگذاري پراكندگي و قوانين تورم همچون هايي آسيببه 

  شود.ميمحسوب كشور در قانون حاكميت تحقق 

اما با توجه به تصويب كليات اليحه توسط  ،ها رد كليات اين اليحه بودپيشنهاد مركز پژوهش

ومين گزارش سگزارش حاضر  كميسيون، درباره مواد اليحه پيشنهادهاي اصالحي ارائه شده است.

 1درباره مواد اين اليحه است.
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جايي و ... در محدوده ايمني ممنوعيت احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه (ـ21)ماده 

 ايات هستهتأسيسها و نيروگاه

 ماده پيشنهادي دولت .4

در محدوده  ياراض ياربركر يي، صدور سند و تغييجا، جابهكد، تمليهرگونه احداث مستحدثات جد

م ممنوع است و حقوق صاحبان حق در ئونتگاه داكسعنوان به ياسات هستهيها و تأسروگاهين يمنيا

 ياجرا يبرا كو امال ياراض كتملد و يور، براساس قانون نحوه خركواقع در محدوده مذ كو امال ياراض

 كامال تصرف و كتمل. گردديم تأمين ـ1338مصوب  ـ دولت يو نظام ي، عمرانيعموم يهابرنامه

ان كشود به مالمي نييور فوق تعكموجب قانون مذه بهكآن  يبها ينقد پرداخت از پس وركمذ

 .ر استيپذانكام

                                                 
تا ( 1). ماده 1« كشورتوسعه هاي برنامهاحكام از برخي تنظيم اليحه »درباره: كارشناسي  اظهارنظر. گزارش اول تحت عنوان: 1

 انتشار يافته است. 1۱546-1به شماره مسلسل:  (11)
تا ( 11). ماده 2« كشورتوسعه هاي برنامهاحكام از برخي تنظيم اليحه »درباره: كارشناسي  هارنظرگزارش دوم تحت عنوان: اظ

 انتشار يافته است. 1۱546-2به شماره مسلسل:  (26)
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 يمنيز نظام اكه توسط مركشور ك ياهسته يمنيالزامات، مقررات و مصوبات نظام ا تبصره ـ

 رسد،مي رانيئت وزيب هيه و به تصويته يو پرتو ياهسته ينه فناوريران در زميا ياتم يسازمان انرژ

 .االجرا استمرتبط، الزم يردولتيغ يو حقوق يقياشخاص حق و يياجرا يهادستگاه هيلك يبرا

 ين قانون توسط سازمان انرژياالجرا شدن االزمسال پس از  يكن ماده، ظرف يا يياجرا نامهآيين

شور ك يزيربرنامه ت ويريشور و سازمان مدكن سازمان، وزارت يا كشنهاد مشتريه و با پيران تهيا ياتم

 .رسدمي رانيئت وزيب هيبه تصو

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

بر حفاظت از شوراي امنيت كشور مبني و تشكيالت( قانون راجع به تعيين وظايف 13( و )2مواد ) -

 (1362شده )مصوب  بنديطبقهات و تجهيزات تأسيساماكن، 

 (1362( قانون نيروي انتظامي )مصوب 3ماده ) «6»و  «3»بندهاي  -

 (1323ات كشور )مصوب تأسيسامنيتي اماكن و  –قانون تعيين حريم حفاظتي  -

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

 :ندارد ارينياز به قانونگذ

يكي از عنوان به وسازساختتعيين محدوده حريم، حاشيه امنيتي و حفاظتي و سطح تراكم  -

شود كه به جهت پيشگيري از آفندهاي احتمالي و افزايش ضريب ايمني اينگونه الزاماتي تلقي مي

 شود.مناطق انجام مي

ي و غيره( يروستا در مناطق مختلف )اعم از شهري و وسازساختكلي سطح تراكم  طوربه -

شود. ها، متراژ زمين و ضوابط خاصي تعيين ميبراساس اقتضائات مختلفي مانند نوع بافت، كاربري

 هاي جمعيتي )شهري و روستايي( و يك بخشرو يك بخش از امالك و اماكن مورد نظر در كانونايناز

رعايت و حفظ حقوق ذينفعان در هاي شهري و روستايي قرار دارند. بنابراين در خارج از محدودهآنها 

 باشد.هر منطقه از كشور ضروري مي

م و سازوكارهايي در جهت سبايستي تمهيدات الزم، مكانيدر هر شرايط و يا حاالت ممكن مي -

بايد تمايزي قائل شد نسبت حقوق افراد ذينفع، اتخاذ، تسهيل و تسريع گردد. اما مي تأمينبرقراري و 

اند با اماكني كه بدون اي و امنيتي( وجود داشتهها، انرژي هستهانند نيروگاهبه اماكني كه از قبل )م

شده تعريف  بنديطبقهاي، امنيتي و يا منطقه نيروگاهي، هستهعنوان به اطالع ساكنين منطقه،

بندي بودن يا حساس عبارت ديگر فرق است مابين اينكه اشخاص با علم به امنيتي و طبقهشود، بهمي

اند با اشخاصي كه بدون علم از امنيتي و ك مكاني، نسبت به اسكان در همجواري آن اقدام كردهبودن ي

 يابند.بودن يك مكاني، در همجواري آن اسكان دارند و يا مي بنديطبقهيا 

ي جامع و تفصيلي و با توجه به تعيين هاطرحاز آن جهت اهميت دارد كه براساس  مسئلهاين 



 

 

 

اي ستادي باشد يا نباشد( امكان اي و غيرهستهمختلف شهري )خواه هسته سطوح تراكم در مناطق

پذير خواهد بود، و درخواست ي مزبور امكانهاطرحتقاضاي تراكم، تنها در همان شرايط تعريف شده در 

تواند با محدوديت و يا خريد احتمالي تراكم مواجه شود، و از اين حيث، هيچگونه تراكم بيشتر، مي

باشد، افه بر سطوح تعريف شده براي اشخاص ذينفع و يا ساكن در آن منطقه متصور نميادعاي اض

عبارت ديگر در هر مكاني كه سطحي از تراكم براي يك منطقه جمعيتي تعريف گردد، متقاضيان به

بندي داشته باشند خواه، اين منطقه يك امنيتي و طبقه وسازساختتوانند فقط در همان سطح مي

پذير بوده )با در نظر گرفتن اينكه خريد تراكم در مناطق غيرحساس امكان آن اشد يا غيربشده مي

 است(.

بندي و امنيتي، بدون اطالع ساكنان اما در مناطق جمعيتي كه امكان تعريف امالك خاص طبقه

 شود كه اشخاص قبل از اقداماتآن منطقه وجود دارد، سطوحي از تراكم براي آن در نظر گرفته مي

ساكنان،  هاطالع هستند و از اين حيث، حقوق مورد انتظار و به حقبي ، از آنوسازساختعمراني و 

هاي جبران حقوق ذينفعان و يا راهكننده رو اتخاذ تمهيداتي كه تضميناينگردد، ازمحدود مي

ي ملك و يا توانند تراكم در زيرسطح، جابجاينمايد. اين تمهيدات ميهاي ذيربط الزامي ميمحدوديت

 امتياز تراكم در منطقه ديگر، و ... تعريف گردد.

 ضرورياتي است كه قابليت تعيين ازجمله  ها و مصاديق نيازمند شموليت قانونتعريف حوزه

ات حساس كشور را محدود تأسيساي و يا و يا شموليت قانون براي ساير اماكن احتماليِ هسته ومرزحد

 ي سطح و دامنه استيفاي حقوق شهروندان.كند و مرجعي خواهد بود برامي

  نحوه جبران و مراحل عملكردي و دوره زماني جبران حقوق اشخاص، ضرورتي است كه

 بايستي تصريح گردد.مي

 گيري در پذيري تصميمات و يا تصميمتعيين مرجعي براي اتخاذ تصميمات الزم و سطح انعطاف

 همراه داشته باشد.تسهيالت امور را به ارد استثناتواند درخصوص موموارد خاص، ضرورتي است كه مي

 ي جامع و تفضيلي با هاطرحها و ... در مغايرت داشتن احتمالي اطالعات سطوح تراكم كاربري

رو تمهيداتي بايد اتخاذ اينشده، امكان بروز مناقشاتي را فراهم خواهد ساخت، از بنديطبقهاطالعات 

صورت طبيعي تعريف ماكن مورد نظر، تغاير احتمالي بهدي شده ابنشود تا ضمن پوشش اطالعات طبقه

 و تبيين گردد.

 نامه اجرايي، زمينه تفاسير مختلف را كاهش تعيين حدومرز مشموليت قانون نسبت به آيين

 خواهد داد. 

 اصالحات پيشنهادي  .1

 (1323وب مص)ات كشور تأسيسامنيتي اماكن و  –رسد كه قانون تعيين حريم حفاظتي به نظر مي 

اهداف پيشنهادكنندگان اين موضوع باشد و يا اينكه از طريق اصالحيه قانوني، كننده تأمينتواند مي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 نظرات اصالحي به آن قانون الحاق گردد.نقطه

 : ماده نهايي .0

 

 مديريت جامع )به هم پيوسته( و توسعه پايدار منابع آبـ  (96)ماده 

  ماده پيشنهادي دولت .4

لف است كرو ميشور، وزارت نكدار منابع آب در يوسته( و توسعه پايجامع )به هم پت يريمنظور مدبه

 زيآبرهاي حوضه و يت در سطح ملكل شركيز و با تشيآبرهاي حوضه يشور را برمبناكالت آب كيتش

 .ديد سازمان نمايز تجديآبرهاي حوزه پارچهيك تيريمد رديكرو با

شنهاد ين قانون، به پياالجرا شدن اشش ماه از الزمن ماده ظرف يا يياجرا نامهآيين -تبصره

ست يط زيو صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت مح يشاورزكرو، جهاد ينهاي وزارتخانه كمشتر

 .رسديران ميئت وزيب هيشور به تصوك يريزبرنامهت و يريسازمان مد دييتأه و پس از يته

 ملكرد آنهاي قبلي و عسابقه ماده پيشنهادي در برنامه .2

مديريت جامع )به هم اين ماده از برنامه پنجم اخذ شده ولي در برنامه چهارم توسعه نيز موضوع 

 وجود داشته است و نيازمند اصالح نيست. شوركپيوسته( و توسعه پايدار منابع آب در 

 : ــــماده نهايي .9

 

 ظت محيط زيستهاي دادرسي سازمان امور اراضي و سازمان حفامعافيت هزينه (ـ94) ماده

 ماده پيشنهادي دولت .4

شور، سازمان امور ك يزداريها، مراتع و آبخ، سازمان جنگليو مل يدولت يمنظور رفع معارض از اراضبه

مربوط،  يين مقام دستگاه اجرايباالتر دييتأست حسب مورد پس از يط زيو سازمان حفاظت مح ياراض

 .معاف است يدادرس يهانهياز پرداخت هز

 اده پيشنهادي در نظام قانونگذاري سابقه م .2

 از دادستان همچنين و دولت»، 23/6/1318مدني مصوب  دادرسي آيين قانون (623)براساس ماده 

( مدني امور در) انقالب و عمومي يهادادگاه دادرسي آيين بودند. قانون« معاف دادرسي هزينه تأديه

 دادگستري محاكم در را اختالفاتي كوتس نپرداخته است. اين موضوعي چنين به 21/1/1332 مصوب

مورخ  632 به شماره كشور عالي ديوان عمومي هيئت رويه وحدت رأي صدور به منجر كه ايجاد كرد

اين رأي تصريح كرده است كه . شد دادرسي هزينه پرداخت در دولت تكليف برمبني ،28/1/1383

 آيين قانون (623) ماده انقالب، و وميعم يهادادگاه دادرسي آيين قانون (322) ماده برطبق چون»

 ي دولتيهادستگاه «.است شده نسخ دادرسي هزينه پرداخت از دولت معافيت مورد در مدني دادرسي



 

 

 

 )در موضوع رأي بانك ملي ايران( بايد هزينه دادرسي را بپردازند.

هزينه  اختپرد از هاسازمان و نهادها بعضي معافيت برمبني خاص قوانين برخي در حال حاضر

قانوني  اليحه :اشاره كرد توان به اين مواردنمونه ميعنوان به االجرا هستند.دادرسي وجود دارد كه الزم

 مصوب ،قضايي مراجع تمام در دادرسي هزينه پرداخت از مستضعفان بنياد معافيت به راجع

 قانون 16/12/1361،2 مصوب ،آب عادالنه توزيع قانون( 32) ماده 1شوراي انقالب، 13/11/1338

 (13)ماده  13/1/1363،3مصوب  ،معدوم شاه بستگان و وراث عليه دعاوي در دادرسي هزينه از معافيت

 قانون (13) تبصره ماده 3/8/1366،3مصوب  ،ايران اسالمي جمهوري پست تكشر يلكتش قانون

 تأمين سازمان سنامهاسا قانون( 13ماده ) 13/2/1366،3مصوب  ،اسالمي ن انقالبكمس بنياد اساسنامه

 استفاده قانون 22/13/1332،6مصوب  ،ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي پرسنل درماني خدمات

 كميته و اسالمي انقالب شهيد بنياد معافيت و ييقضا مراجع در حقوقي نماينده از هادستگاه از بعضي

 اساسنامه قانون (23) ماده 3/3/3133،3مصوب  ،دادرسي هزينه پرداخت از( ره) خميني امام امداد

 نسخ توان عالي ديوان مزبور رأي 28/2/1332.8 مصوب ،ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت

 .هستند اجرا قابل خاصي قوانين چنين همچنان لذا ندارد؛ را خاص قوانين اين

ماده  23/11/1383،2مصوب  ،دولت مالي مقررات از بخشي قانون تنظيم (33)عالوه ماده به

ماده  «3» و تبصره 23/2/138313مصوب  ،مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون (13)

 ،ثالث اشخاص مقابل در زميني موتوري نقليه وسايل دارندگان اجباري بيمه قانون اصالح قانون (11)

                                                 
 طرف از وکالتعنوان به دعوي از دفاع يا ويدع اقامه براي را خود نمايندگان تواندمي مستضعفان بنياد ـ واحده ماده». 1

  .نمايد معرفي قضايي مراجع به خود
 «.است معاف قضايي مراجع تمام در دادرسي هزينه پرداخت از مستضعفان بنياد

 با يا رأسًا بازرگاني هايشركت صورتبه را ايمنطقه آب هايشركت و هاسازمان تواندمي نيرو وزارت»ـ  (23) ماده. 2

 هاشركت اين اساسنامه. كند ايجاد اندشده تشكيل دولت سرمايه با كه ييهاشركت يا دولتي ديگر هايسازمان ركتمشا
 هزينه و تمبر و الثبتحق پرداخت از مذكور هايشركت و رسيد خواهد وزيران هيئت تصويب هب نيرو وزارت پيشنهاد به

 «.بود خواهند معاف دادرسي

 جمهوري دولت تابع حقوقي اشخاص ساير و هابانك و هاشهرداري و دولتي مؤسسات و هاتشرك» واحده ـ ماده. ۸

 از كنندمي دعوي اقامه ذيل در مندرج شرحه ب( سابق شاه) پهلوي محمدرضا بستگان و وراث عليه كه ايران اسالمي
 «.هستند معاف دفتر و دادرسي هايهزينه پرداخت

 و خود عليه يا و لهمطروحه دعاوي از ناشي يياجرا و دفتري دادرسي، هايهزينه تپرداخ از شركت» ـ (01) ماده. 4

 «.باشدمي معاف شركت الثبتحق و يياجرا عشرنيم و و معامالت اسناد الثبتحق همچنين

 «.باشدمي معاف ييقضا مراجع تمام در دادرسي هايهزينه پرداخت از بنياد -تبصره». 5

 «.است معاف دادرسي هزينه و عوارض و درآمد بر ماليات پرداخت از سازمان» ( ـ02) ماده. 8

 ... -واحده ماده». 7

 «.نمود خواهند معاف دادرسي هزينه پرداخت از( ره) خميني امام امداد كميته و اسالمي انقالب شهيد بنياد -«0» تبصره

 .«است معاف رسيدگي مراحل تمام در دادرسي هايهزينه كليه پرداخت از جمعيت ...» ( ـ31ماده ). 6

 معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون( 2۱) ماده به تبصرهعنوان به زير متن» ( ـ23) ماده. 9

 :گرددمي الحاق 26/12/1۸7۸ مصوب
خريد  براي كه دشومي داده اجازه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، فناوري، و تحقيقات علوم،هاي وزارتخانه به -تبصره
 تعهدات ايفاي از كه اعزامي يا و بورسيه دانشجويان ثبتي اجرائيه صدور همچنين و قوثاي و مدارك نمودن آزاد و تعهد

 كليه ارز روز نرخ ريالي التفاوتمابه معادل مربوطه خسارت و تعهدات جبران براي آنان، هايضامن و كنندمي يا كرده خودداري
 به و دريافت متضامنًا يا و وي ضامن يا دانشجو از را قبلي شده پرداخت نرخ و بازپرداخت زمان در دانشجو به پرداختي ارزهاي
 فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه قضايي، مراجع در دعوا اقامه صورت در ... .نمايند واريز كشور عمومي درآمد حساب

 «.باشندمي معاف مراحل كليه در ادرسيد هزينه پرداخت از پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و

 به مربوط قوانين ياجرا با مرتبط مطروحه هايپرونده و احتمالي دعاويدرخصوص  ييقضا رسيدگي» ( ـ01) ماده. 11

 رسيدگي نوبت از خارج و تخصصي شعب در قانون اين و شهري اراضي قانون شهري، زمين قانونازجمله  شهري اراضي
 «.باشدمي معاف آن ياجرا از ناشي دادرسي هزينه رداختاز پ و دولت شد خواهد



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 اند.بر معافيت از هزينه دادرسي مقرر كردهاحكام جديدي را مبني 16/3/13831 مصوب

 مصوب ،دادرسي هزينه پرداخت از هادستگاه معافيت برمبني اياليحه پيشتر همچنين

مغايرت با اصول  ايرادات با نگهبان شوراي كه ازسوي رسيد تصويب به مجلس در 13/13/1381

 نظر بر مجلس اصرار دليلبه مزبور اليحه .شد قانون اساسي مواجهوششم يكصدوپنجاهو  هفتادوپنجم

شد، كه مجمع تشخيص  ارسال نظام مصلحت تشخيص مجمع به نگهبان شوراي نظر تأمين عدم و خود

 .مصلحت نظام نيز نظر شورا را تأييد كرد و در نتيجه مصوبه تبديل به قانون نشد

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

با اصالحات بعدي آن اشعار  23/13/1382مصوب  ،قانون برنامه پنجم توسعه( 133)ماده  «ب»بند  (د

 شورك يزداريآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان ،يمل و يدولت ياراض از معارض رفع منظوربه»دارد كه مي

 معاف يدادرس يهانهيهز پرداخت از مربوط، يياجرا دستگاه مقام نيباالتر دييتأ از پس مورد حسب

تنها اين تفاوت را دارد ( 133)اليحه با اين ماده  (31)شود متن ماده طور كه مشاهده ميهمان .«است

ي معاف هاسازمانبه « ستيز طيمح حفاظت سازمان و ياراض امور سازمان»اليحه،  (31)كه در ماده 

 از پرداخت هزينه دادرسي اضافه شده است.

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .1

شود هاي دادرسي بعضاً سنگيني ميت هزينهبا توجه به اينكه صيانت از اراضي دولتي متوقف بر پرداخ

طور رسد، شايسته است در اين خصوص بهكه اعتبار مورد نياز براي اين موارد نيز غالباً به تصويب نمي

 ي اجرايي مسئول اين حوزه از پرداخت هزينه دادرسي معاف شوند.هادستگاهخاص و استثنايي، 

 اصالحات پيشنهادي  .0

در »عبارت  از «يمل و يدولت ياراض معارض از منظور رفعبه» عبارت جايشود بهمي پيشنهاد

 .شود استفاده« يمل و يدولت ياراض از معارض به رفع راجع دعاوي

صورت با توجه به اينكه متعلق حكم اين بند چند سازمان است، فعل انتهايي اين ماده بايد به

 بد.تغيير يا« هستند»به « است»جمع بيايد؛ لذا بايد عبارت 

 ـــ: ماده نهايي .0

 

 وزيران هيئتها در چارچوب مصوبات برداري از جنگلبهره(ـ 92)ماده 

 ماده پيشنهادي دولت .4

برداري از مراتع و ن است و بهرهكفقط در چارچوب مصوبات هيئت وزيران ممها برداري از جنگلبهره

 رت حفظ آنها مجاز و مازاد بر( و ضروكولوژيكشناختي )اهاي طبيعي تنها برمبناي توان بومزيستگاه

                                                 
 «.باشدمي معاف االجراحق و اوراق و دادرسيهاي هزينه پرداخت از صندوق»ـ  «2» تبصره. 1



 

 

 

اي تا ام اين تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمهكآن ممنوع است. متخلف از اح

 .برداري يا تلف شده استشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره ( برابر خسارت وارد3پنج )

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه .2

 .ريشه در برنامه پنجم توسعه دارند نيازمند هيچ اصالحي نيست 

 اصالحات پيشنهادي .9

 :شود تبصره ذيل اضافه گرددمي پيشنهاد

 : ـــــماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .1

 

 منابع مورد نياز و موارد مرتبط تأميناجازه به سازمان راهداري درخصوص نحوه ( ـ 99)ماده 

 ماده پيشنهادي دولت .4

به  ياجاده ونقلحملامور  يبردارو بهره ياز جهت توسعه و نگهداريمنابع مورد ن تأمينمنظور به (الف

شور ك يهااال و مسافر در جادهك ييجاشود از جابهياجازه داده م ياجاده ونقلحملو  يسازمان راهدار

 يشنهاد مجمع عموميمتر با پلوكيلومتر و نفر كيبراساس تن  يريو عشا ييروستا يهاجاده ياستثنابه

 .دياقتصاد عوارض وصول نما يب شورايو با تصو ياجاده ونقلحملو  يسازمان راهدار

 ونقلحمل يهاشركتشور از كاال در داخل ك ونقلحمللومتر كيزان وصول عوارض هر تن ـ يم (ب

شنهاد وزارت راه و يا پنند بكيم يت خارجيو ترانز يعبور ياالك ونقلحمله مبادرت به ك يالمللنيب

 .شودين ميياقتصاد تع يب شورايو تصو يشهرساز

ننده خسارت توسط سازمان كسات، از وارديو تأس يه فني( خسارات وارده بر ابن%133درصد ) صد (ج

 .شوديور وصول مكمذ

و  يبارو  يمسافر يهاانهيو احداث پا يشهرنيب ياجاده ونقلحملناوگان  كبه تدار كمكمنظور به (د

ثارگران، از يا يهايت تعاونيبا اولو يو تعاون يخصوص يهابخشتوسط  يراهنيب يخدمات رفاه يهامجتمع

 .شوديشده پرداخت م اداره در قالب وجوه يوابسته به وزارت راه و شهرساز يهاشركت يمحل منابع داخل

ماده پس از وصول، به  نيا «ج»و  «ب»، «الف» يموضوع بندها يهايافتيه دريلك ـ«4»تبصره 

شود تا براساس بودجه يز ميل وارك يدارنزد خزانه ياجاده ونقلحملو  يحساب سازمان راهدار

 .انه آن سازمان به مصرف برسديسال

عرضه  يهاگاهيجاد جاين در مورد اين ماده و همچنيا «د»در موارد موضوع بند  ـ«2»تبصره 

م يخارج از حر يمنابع مل ياراض يبردارحق بهره يگذارنسبت به وا يشاورزكسوخت، وزارت جهاد 

اقتصاد با  يمصوب شورا يهاسياستبراساس  گانيا راي يحيترج يهاقيمتصورت شهرها به

 .ديانم اقدام يشهرساز و راه وزارت يمعرف



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه .2

 .برنامه پنجم توسعه

 اصالحات پيشنهادي .9

( قانون برنامه پنجم توسعه كشور آورده شده است و به قرار 163( در قالب ماده )33ماده ) «الف»د بن

خاطر تبعات حاصل از كه سال پاياني برنامه توسعه پنجم است دولت نتوانسته به 1323اطالع تا سال 

 ارض اقدام كند.راه(، نسبت به برقراري وصول عواستثناي آزادكشور )بههاي برقراري عوارض در جاده

هاي در جاده»( تسري دارد بر دريافت عوارض از جابجايي كاال و مسافر 33ماده ) «الف»بند حكم 

هاي فرعي، اصلي بزرگراه و ها كه شامل راهروستايي و عشايري. در راههاي استثناي جادهبه« كشور

شوند طبق غيردولتي احداث مي ها كه از محل مشاركت بخشراهدر حال حاضر تنها از آزاد آزادراه است

ي از محل عوارض وصولي بازپرداخت و نيز گذارسرمايهگردد تا هزينه مجوز قانوني عوارض وصول مي

راه هم اين گردد. علت وصول عوارض از آزاد تأمينها از محل همين عوارض هزينه نگهداري از اين راه

ها در همان محور گري در قالب انواع ديگر راهراه، محور عبوري دياست كه به غير از راه عبوري آزاد

راه )با پرداخت عوارض( و يا يكي مجاز به عبور از آزادكننده ونقلراه احداث شده، وجود دارد و حملآزاد

ها احداث شده )بدون پرداخت عوارض( شده است. چنانچه از راه فرعي، اصلي و بزرگراه ديگر از انواع راه

واقع از تا سياست عمومي ماند و درنمي باقيكننده خابي براي مصرفهم عوارض وصول شود انت

خاطر كسب منابع درآمدي، پيشنهاد وصول عوارض از محل منابع عمومي ايجاد شده بهزيربنايي كه 

امكان عبور و مرور و جابجايي كاال و مسافر نقش ارتباطي و  تأمينها ضمن شده است. بايد گفت راه

جود ساير توان بابت اعمال حاكميت دولت با ونمي ند ودار عهدهدولت را نيز بر كان اعمال حاكميتام

 مرور از مردم وصول كرد. اي تحت نام عوارض عبور ومنابع در اختيار، هزينه

 حذف شود. ( اليحه 33ماده )« الف»بند شود پيشنهاد ميلذا 

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .1

 ده مورد تأييد است. بقيه ما« الف»با حذف بند 

 

 ريزي و توسعه هر استانتشكيل شوراي برنامه( ـ 91)ماده 

 ماده پيشنهادي دولت .4

ريزي ريزي و بودجهگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهتصميممنظور به الف(»

ريزي و توسعه نامههاي كالن كشور، شوراي برمشيو خط هاسياستها و برنامه چارچوب، در هااستان

 :شودهر استان با تركيب زير تشكيل مي

 استاندار )رئيس( .1



 

 

 

 هاي داراي واحد استاني )يك نفر(رئيس واحد استاني وزارتخانه .2

 ريزي استان )دبير(رئيس سازمان مديريت و برنامه .3

 دستي و گردشگري استان فرهنگي، صنايع رئيس سازمان ميراث .3

 ني نيروهاي مسلح در سطح مديركلنماينده وزارت دفاع و پشتيبا .3

 زيست استانمدير كل حفاظت محيط .6

 مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان .3

 فرماندار )حسب مورد( .8

 مدير كل سازمان ملي استاندارد ايران .2

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان .13

 رئيس اتاق تعاون استان .11

 رئيس شوراي اسالمي استان .12

فر صاحبنظر در زمينه توسعه استان به پيشنهاد دبير و تأييد رئيس شورا براي دوره دو ن .13

 ساله با قابليت تمديد براي دوره بعد.سه

هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه در مورد وزارتخانه -تبصره

 كند. استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي

ريزي و توسعه استان، كميته در چارچوب وظايف شوراي برنامه هاشهرستانافزايش اختيارات  براي ب(

 گردد.ريزي هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميبرنامه

ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان )متناظر ادارات كل اعضاي كميته برنامه -تبصره

 استاني( است.

ناظر در عنوان به استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس دو نفر از نمايندگان ج(

ريزي ناظر در كميته برنامهعنوان به ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستانشوراي برنامه

 داشت. شهرستان عضويت خواهند

ف اعضاي حاضر سوم اعضا، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصحضور دوجلسات شورا با  (د

 صورت مخفي است.ريزي و توسعه استان با ورقه و بهگيري در جلسات شوراي برنامهمعتبر است. رأي

هاي نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروهآيين ـ(ه

ه پيشنهاد سازمان ريزي شهرستان بريزي و توسعه استان و كميته برنامهتخصصي شوراي برنامه

 «.رسدوزيران مي هيئتريزي كشور به تصويب مديريت و برنامه

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 هاي توسعه سوم تا پنجم به موضوع اين ماده پرداخته شده است.در برنامه 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

 هاي سوم تا پنجم توسعهريزي و توسعه استان در برنامهشكيل شوراي برنامهمواد مربوط به ت ريز جدول

 تالش و ياستان يزيربرنامه به شود، توجههاي انجام شده مشاهده ميبررسيبراساس  .دهديم را ارائه

. است شده دنبال يتريجد صورتبه بعد به سوم برنامه از آن با مرتبط ينهادها آوردن فراهم جهت در

 ياستان توسعه يهابرنامه هيته يمتول نهادعنوان به «استان توسعه و يزيربرنامه يشورا» كهطوريبه

 .است معرفي شده

 

 توسعه استان ريزي ومواد مربوط به تشكيل شوراي برنامه .4 جدول

 شرح تبصره -ماده قانون سال فيرد

1 1332-1383 
قانون برنامه سوم 

 عهتوس

 (33ماده )
و توسعه هر استان به  يزيربرنامه يل شورايتشك

 است استاندارير

 و توسعه استان يزيربرنامه يف شورايح وظايتشر (31ماده )

2 1383-1388 
قانون برنامه چهارم 

 توسعه
 (83ماده )

 يف شورايل وظايذ مواد مربوط به تشكيتنف

 و توسعه استان از برنامه سوم يزيربرنامه

3 1323-1323 
قانون برنامه پنجم 

 توسعه

 و توسعه استان يزيربرنامه يل شورايتشك (138ماده )

( بند 138ماده )

 «ب»

در هر شهرستان به  يزيرته برنامهيل كميتشك

 است فرماندارير

 قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه. :مأخذ

 

نامه اجرايي انون برنامه پنجم توسعه و آيينازجمله نكات مثبت اين ماده پيشنهادي نسبت به ق

، «رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان»، اضافه شدن اعضايي نظير 1323سال 

دو نفر صاحبنظر در زمينه توسعه »و « استان اسالمي شوراي رئيس»، «استان تعاون اتاق رئيس»

گيري استاني خش خصوصي در نظام تصميماست كه نشانگر مشاركت و حضور نمايندگان ب« استان

  است.

 ده است. يران رسيوز هيئتب يبه تصو نامهآييندر ارتباط با اين شورا تاكنون چهار 



 

 

 

 

 و توسعه استان يزيربرنامه يشورا يهانامهنييآ .2جدول 

 شرح سال فيدر

1 1382 

 16/6/1381مورخ  1317133623شنهاد شماره يبه پ بنا 28/3/1382ران در جلسه مورخ يوز هيئت

( قانون برنامه سوم توسعه 33ماده )« 1»كشور و به استناد تبصره  يزيرت و برنامهيريسازمان مد

و توسعه استان را  يزيربرنامه ينامه شورانييران آيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

 ب كردند.يتصو

2 1383 

بنا به  2/2/1383هـ مورخ  33218/ت 11333بنامه شماره يرگروه موضوع تصوعضو كا يوزرا

( 33ماده )« 1»جمهور و به استناد تبصره سيرئ يو نظارت راهبرد يزيرشنهاد معاونت برنامهيپ

ران، موضوع ماده يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يذيتنف

نامه نييران، آيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيه چهارم توسعه اقتصاد( قانون برنام83)

 ب كردند.يو توسعه استان را تصو يزيربرنامه يشورا

3 1323 

 يو نظارت راهبرد يزيرشنهاد معاونت برنامهيبنا به پ 23/3/1323ران در جلسه مورخ يوز هيئت

ران، يا ياسالم يانون برنامه پنجم توسعه جمهور( ق138ماده )« هـ»جمهور و به استناد بند سيرئ

 ب كردند.يو توسعه استان را تصو يزيربرنامه ينامه شورانييآ

3 1323 

شور و به استناد بند ك يزيرت و برنامهيريشنهاد سازمان مديبه پ 13/3/1323ران در جلسه يوز هيئت

 ينامه شورانييآ رانيا ياسالم يپنجم توسعه جمهورساله پنج ( قانون برنامه138ماده )« هـ»

 ب كردند.يو توسعه استان را تصو يزيربرنامه

 .1323و  1323، 1383، 1382 يهاسال يتخصص يهاو توسعه استان و كارگروه يزيربرنامه ينامه شورانييآ :مأخذ

 

شان ي گذشته نهاسالريزي و توسعه استاني در بررسي ساختار، بودجه و عملكرد شوراهاي برنامه

 توسعه مسير در مشخصي دستاوردهاي استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي فعلي دهد، ساختارمي

( ناچيز هرچند) دريافتي اعتبارات مقابل در نظارت، در ضعف دليلبه ديگر ازسوي. است نداشته استاني

 ايمنطقه و شيبخ مالحظات ميان هاييناهماهنگي وجود عالوهبه .ندارد وجود پاسخگويي هيچگونه نيز

 ساختار كه مسئله اين گرفتن نظر در با ديگر بيان به. است بوده اثرگذار شوراها اين عملكرد بر نيز،

 و استاني ريزيبرنامه استان، جايگاه است، بخشي...  و دولت مجلس، اساسي، قانون كشور، اجرايي

 .نيست خصمش كشور اداره سياسي ساختار در استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

معتبر هستند، بنابراين پس از ساله پنج هاي توسعه در بازه زمانيبا توجه به اين مسئله كه احكام برنامه

ريزي و توسعه استان، نياز به هاي پيشين در ارتباط با مواد مربوط به شوراي برنامهاتمام دوران برنامه

 ي مجدد است.قانونگذار

 اصالحات پيشنهادي  .0

 نظارت -

 تعداد جلسات، تشكيل نظير ظاهري وجوه به تنها ناظر دهد نهادهايهاي انجام شده نشان ميبررسي

 ميزان بررسي و محتوايي مسائل عمالً و اندداشته توجه...  و قانون با مصوبات مغايرت عدم حاضرين،



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 از يكي ارتباط اين در. است ماندهباقي غفولم استان توسعه و ريزيبرنامه شوراهاي اقدامات اثربخشي

 نبودن مشخص و مربوطه قوانين در ابهام توانمي را ريزيبرنامه شوراهاي بر نظارت ناكارآمدي داليل

  .دانست ناظر نهادهاي براي كامل وظايف شرح

 أكيدت« شكلي و محتوايي»اين ماده بر نظارت  «ج»شود در ارتباط با بند بنابراين پيشنهاد مي

 هاي نظارتي شفاف گردد.نامهشده و جايگاه قانوني نهادهاي ناظر نيز از طريق تدوين آيين

 هاي تخصصيهاي اجرايي و تركيب اعضا و وظايف كارگروهنامهآيين  -

هاي نامه اجرايي در ارتباط با كارگروههاي قبل اشاره شد تاكنون چهار آيينهمانطور كه در قسمت

وزيران  هيئتبه تصويب  1323 و 1323 ،1383 ،1382ي هاساليف آنها، در تخصصي، اعضا و وظا

 در انكار رقابليغ يهاتفاوت وجود رغمدهد، بههاي مذكور نشان مينامهرسيده است. بررسي آيين

 و كشور يهااستان در ،... و متخصص يانسان يروين ،ييايجغراف ،ياجتماع ،ياقتصاد امكانات و مسائل

 يمعرف ياستان يزيربرنامه نهاد يبرا واحد ساختار كي قانون در ،ياستان اعتبارات از آنها متفاوت سهم

 .است شده

به پيشنهاد سازمان مديريت و »اين ماده بعد از  «ـه»شود در بند بنابراين پيشنهاد مي

 شود.  تأكيد« هاي خاص هر استانها و محدوديتتوجه به ظرفيت»بر مسئله « ريزيبرنامه

 ه نهايي )پس از اعمال اصالحات(ماد .0

ريزي ريزي و بودجهگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهتصميممنظور به الف(

ريزي و توسعه هاي كالن كشور، شوراي برنامهمشيو خط هاسياستها و برنامه چارچوب، در هااستان

 :شودهر استان با تركيب زير تشكيل مي

 رئيس(استاندار ) .1

 هاي داراي واحد استاني )يك نفر(رئيس واحد استاني وزارتخانه .2

 ريزي استان )دبير(رئيس سازمان مديريت و برنامه .3

 دستي و گردشگري استان فرهنگي، صنايع رئيس سازمان ميراث .3

 نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سطح مديركل .3

 زيست استان مدير كل حفاظت محيط .6

 ر كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استانمدي .3

 فرماندار )حسب مورد( .8

 مدير كل سازمان ملي استاندارد ايران .2

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان .13

 رئيس اتاق تعاون استان .11



 

 

 

 رئيس شوراي اسالمي استان .12

را براي دوره دو نفر صاحبنظر در زمينه توسعه استان به پيشنهاد دبير و تأييد رئيس شو .13

 ساله با قابليت تمديد براي دوره بعد.سه

هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه در مورد وزارتخانه -تبصره

 كند. استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي

توسعه استان، كميته  ريزي ودر چارچوب وظايف شوراي برنامه هاشهرستانبراي افزايش اختيارات  ب(

 گردد.ريزي هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميبرنامه

ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان )متناظر ادارات كل اعضاي كميته برنامه -تبصره

 استاني( است.

ظر در ناعنوان به دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس ج(

ريزي ناظر در كميته برنامهعنوان به ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستانشوراي برنامه

مصوبات شورا « شكلي و محتوايي»داشت. نمايندگان ناظر موظف به نظارت  شهرستان عضويت خواهند

  هستند.

نصف اعضاي حاضر  زسوم اعضا، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش اسات شورا با حضور دوجل (د

 صورت مخفي است.ريزي و توسعه استان با ورقه و بهگيري در جلسات شوراي برنامهمعتبر است. رأي

هاي نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروهآيين ـ(ه

ن به پيشنهاد سازمان ريزي شهرستاريزي و توسعه استان و كميته برنامهتخصصي شوراي برنامه

 هيئتاستان، به تصويب  هر خاص هايمحدوديت و هاظرفيت به ريزي كشور و با توجهمديريت و برنامه

 رسد.وزيران مي

 

 تشكيل شوراي عالي آمايش سرزمين( ـ 90)ماده 

 ماده پيشنهادي دولت .4

 با «نيش سرزميآما يعال يشورا»ن يتوسعه سرزم ينظام راهبر يمنظور استقرار و نظارت بر اجرابه

 :شودمي لكير تشيز يف اصليشور با وظاك يزيربرنامه و تيريمد سازمان رئيس تيمسئول

ان و كم روابط ارين و تنظيعه سرزمتوس يراهبر نظام يب و نظارت بر اجراي، تصويبررس الف(

 ،آن ياجزا

ن در يتوسعه سرزم يهاطرحها و ه برنامهيو نظارت مستمر بر ته يب، هماهنگيتصو، يبررس ب(

 ،يو استان يا، منطقهيسطوح مل

 ،يو استان يا، منطقهيش ملين و اسناد آمايش سرزميآما يب ضوابط مليو تصو يبررس ج(
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 يابيو ارز يو استان ين در سطوح مليش سرزميآما ياصول و ضوابط مل ينظارت بر اجرا( د

 ،ربطيذ يياجرا يهادستگاهرد كعمل

م و اجرا يتنظ ياگونهخود را به ياتيعمل يهالفند برنامهكم يياجرا يهادستگاه ـ«4» تبصره

 .دين فراهم آيش سرزميآما يهايريگنه تحقق جهتيه زمكند ينما

 يزيرت و برنامهيريرخانه )سازمان مديعهده دبمصوبات شورا بر ينظارت بر اجرا ـ«2»تبصره 

 يا موضعي يموضوع يهاارگروهكل كيبه تش ف خود نسبتيانجام وظا يتواند برايشور( است. شورا مك

 .دياقدام نما

ها، تي، مسئوليليف تفصيب اعضا، شرح وظاكين ماده شامل تريا يياجرا نامهآيين ـ«9»تبصره 

ت و يريسازمان مد شنهاديپ به قانون نيا شدن االجراان شورا ظرف شش ماه پس از الزمكارات و ارياخت

 .ديران خواهد رسيئت وزيب هيه تصورخانه( بيشور )دبك يزيربرنامه

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 (1383وزيران  هيئتهاي آمايش ملي )مصوب گيريجهت -

 ضوابط آمايش سرزمين -

 نظريه پايه توسعه استان و راهبردهاي آمايش سرزمين استاني -

 سندهاي توسعه استاني -

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

ي در رعايت الزامات آمايش سرزميني، حكايت از آن دارد ي، مصوبات و روندهاي اجرابررسي مطالعات

ها و بخشي و همپوشاني نقشاري حاكميتي و فرابخشي در انسجامكه پيشنهاد تشكيل و برقراري ساخت

 هاي مربوطه مفيد به فايده باشد.يتمأمورتواند در پيشبرد مي هادستگاهي يتكاليف قانوني و اجرا

 : ــــده نهايي )پس از اعمال اصالحات(ما .1

 

ها به نيروي انساني با استفاده از خدمت ها و دهيارينياز دولت، شهرداري تأمين( ـ 90)ماده 

 مسئوالن وظيفه

 ماده پيشنهادي دولت .4

به ها و دهياريها ييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريأدر زمان صلح با ت»

ساني با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود به آسيب به آمادگي رزمي نيروي ان

از ها و دهياريها گردد. نياز دولت، شهرداريمي تأمينكشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي 

 شود. مي طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعالم



 

 

 

 تأمينستحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كار گيرنده حقوق و مزايا و جيره ا

گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز مي

 نمايد.

شگاه هستند، بايد در التحصيل دان( از نيروهاي انساني فوق كه فارغ%33) حداقل پنجاه درصد

 «.يافته كشور خدمت كنندنيافته يا كمتر توسعهسعهمناطق تو

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 الف( قانون اساسي

 :قانون اساسي وهفتميكصدوچهلاصل 

دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و »

عدل اسالمي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي  ينزجهاد سازندگي، با رعايت كامل موا

  «.وارد نيايد

 ب( قانون خدمت وظيفه عمومي، فصل هشتم

( قانون اساسي 133وهفتم )ي مسلح موظفند در اجراي اصل يكصدوچهلنيروهاـ  (00)ماده »

راي امور امدادي، جمهوري اسالمي ايران تعدادي از كاركنان وظيفه خود را بنا به درخواست دولت ب

توليدي، جهاد كشاورزي، آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، بهداشتي و درماني مشروط به اين كه به 

 آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهد.

 :تواند از خدمات كاركنان وظيفه به دو صورت زير استفاده نمايدمي دولت ـ  تبصره

 ،كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورتان عنوبه الف(

 .«استخدام تعهد خدمتيعنوان به ب(

دولتي و ي هادستگاهكليه كاركنان وظيفه كه در اجراي ماده فوق در اختيار ـ  (06)ماده »

آموزش نظامي مورد نياز را در نيروهاي مسلح هاي گيرند بايد قبل از به كارگيري، دورهمي نهادها قرار

 ي نمايند.ط

نظامي و برنامه تفصيلي آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نيروهاي هاي مدت آموزشـ  تبصره

 «.مسلح است

ي هاصورت( كاركنان وظيفه اختصاص يافته به هر يك از %33) هفتاد درصدـ  (08)ماده »

مگر نخبگان و افرادي ( اين قانون بايد در مناطق محروم به كار گرفته شوند 66مذكور در تبصره ماده )

محروم به تشخيص دارند و خدمت آنها در مناطق غير كه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر

 «.باالترين مقام سازمان ذيربط ضروري باشد

براي استفاده از خدمت مشمولين اعم از مشمولين  هادستگاهتعيين هر يك از ـ  (01)ماده »
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درخواست دستگاه براساس  و همچنين تعداد نيازمندي آنها (66)تبصره ماده  «ب»و  «الف»بندهاي 

 «.رسدمي ييد دولت، پس از بررسي ستاد كل به تصويب فرماندهي كلأدولتي و ت

حقوق و مزايا، خوراك، پوشاك، خوابگاه، بهداشت، درمان و ساير  ـ (66)ماده  «2»تبصره »

گردند، از محل بودجه دستگاه به كار مي حقوقي كه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح از آن برخوردار

جاري در نيروهاي مسلح شود. ميزان هزينه مربوط به هر يك از آنها برابر با مقررات مي تأمينگيرنده 

 «.گرددمي سوي ستاد كل ابالغساله ازاست كه همه

 ه وبه كار گيرندي هادستگاهحقوق و مزاياي مشمولين مذكور توسط ـ  (64)ماده  «2»تبصره »

 «.شودمي مقررات استخدامي آنها پرداختبراساس 

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

 برنامه اول توسعه

منظور به و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون وهفتمچهلصدويك اصل ياجرا در ـ«1» تبصره

 در مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت و مسلح يروهاين يهاتوانايي و هاتخصص از استفاده

 و هاتوانايي و هاتخصص توجه به با شوديم داده اجازه فوق، يياجرا يواحدها به شور،ك يبازساز

 ،يياجرا يهادستگاه با يعمران يهاو پروژه هاطرح ياجرا يبرا خود، نظر تحت يروهاين تيظرف

 درآمد حساب به وركمذ يقراردادها بابت از يافتيوجوه در هيلك. ندينما منعقد ياركمانيپ قرارداد

 منظور سال هر بودجه قانون در منظور نيهم به هك ياعتبار از محل آن معادل و زيوار شورك يعموم

 يبانيپشت و دفاع وزارت و مربوطه يروين ارياخت در خزانه طرف از و يافته تلقيص يتخص گردد،يم

 آالتنيماش كاستهال ينيگزيجا و مربوط يروين تيتقو جهت تا گرفت خواهد مسلح قرار يروهاين

مسلح  يروهاين يبانيپشت و دفاع يهاوزارتخانه توسط تبصره نيا يياجرا نامهنييآ .نه گردديهز

 هيئت بيبه تصو و هيته بودجه و برنامه سازمان و ييدارا و ياقتصاد امور و رانيا ياسالم يجمهور

 .رسديم رانيوز

 هبرنامه دوم توسع

 رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه دوم برنامه قانون «38» اساس تبصرهبر

 با صلح، زمان در خود يانسان يروين يازهاين از يقسمت تأمينمنظور به تواننديم يياجرا يهادستگاه

 عدل نيمواز املك تيرعا با ،ينظام دوره آموزش گذراندن از پس فهيوظ ادرك خدمات از استفاده

 .نندك استفاده گذراننديم را ضرورت دوره خدمت هك فهيمشموالن وظ از نامهنييآ نيا مفاد و ياسالم

 برنامه سوم توسعه

 (460) ماده

 از استفاده با دولت يانسان يروين يازهاين از يقسمت ،مسلح يروهاين لك ستاد دييتأ با صلح زمان در



 

 

 

 يآمادگ به هك گردديم تأمين يصورتبه  ينظام آموزش دوره ندنگذرااز پس فهيوظ مشموالن خدمت

 مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت قيطر از دولت يانسان يروين يازهاين. دياين وارد يبيآس يرزم

 .شوديم ل اعالمك ستاد به رانيا ياسالم يجمهور

 و مسلح بوده يروهاين يبانيتپش و دفاع وزارت عهده به ينظام آموزش دوره به مربوط يهانهيهز

. گردديم تأمينمربوطه  دستگاه اعتبارات محل از خدمت دوره در ياستحقاق رهيج و ايمزا و حقوق

 .ندك تجاوز مسلح يروهاين نيقوان در مقرر حد از مجموع در دينبا افراد ليقب نيا يافتيدر زانيم

 مناطق در يستيبا (هادانشگاه النيالتحصفارغ) فوق يانسان يروهاين از( %33) درصد پنجاه حداقل

  .نندك خدمت شورك افتهيتوسعه مترك اي افتهين توسعه

 برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه تكرار  (136)مطالب مندرج در قانون برنامه سوم توسعه عيناً در ماده 

 گرديده است. 

 برنامه پنجم توسعه

 و هايشهردار دولت، ازين از يقسمت مسلح، يروهاين لك ستاد دييأت با صلح زمان درـ  (266) ماده

 به ـبيآس ورود عـدم به مشروط فهيوظ مشموالن خدمت از استفاده با يانسان يروين به هاياريده

 و هايشهردار دولت، ازين. گردديم تأمين ينظام آموزش دوره گـذراندن از پس و شورك يرزم يآمادگـ

 .شوديم اعالم لك ستاد به مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت قيطر از هاياريده

 و است مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت برعهده ينظام آموزش دوره به مربوط يهانهيهز

. گردديم تأمين مربوطه دستگاه اعتبارات محل از خدمت دوره در ياستحقاق رهيج و ايمزا و حقوق

 .دينما تجاوز مسلح يروهاين نيقوان در مقرر حد از مجموع در دينبا راداف ليقب نيا يافتيدر زانيم

 در ديبا هستند، دانشگاه ليالتحصفارغ هك فوق يانسان يروهاين از( %33) درصد پنجاه حداقل

 .نندك خدمت شورك افتهيتوسعه مترك اي افتهينتوسعه مناطق

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

ساني دولت از مشموالن وظيفه، موضوعي بوده است كه از برنامه اول وجود داشته نياز نيروي ان تأمين

، در «38»، در قانون برنامه دوم توسعه در تبصره «23»است. اين موضوع در برنامه اول در تبصره 

((، 233))ماده  اما در برنامه پنجم توسعه آمده است. (136)قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در ماده 

آن استفاده  توانند ازمي نيز مشمول طرح استفاده از مشموالن وظيفه شدند وها و دهياري هارداريشه

توسعه اول تا پنجم با هاي كنند. در قانون اساسي، قانون خدمت وظيفه عمومي و همچنين برنامه

. منتهي تنها اندكي ذكر گرديده است. اين امر نشان از رويه دائمي به ماده مورد نظر استهاي تفاوت

ذكر گرديده است و بدين ترتيب براي ها و دهياريها در برنامه پنجم توسعه بعد از دولت، شهرداري
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 اولين بار غير از دولت دو نهاد ديگر بر دولت اضافه گرديده است.

 اصالحات پيشنهادي  .0

خدمات اجتماعي، وظايفي كه در قوانين براي آنها مشخص شده، به با توجه ها و دهياريها شهرداري

كنند. اين امر نيازمند بسترسازي براي مشاركت مي عمراني، فرهنگي و ... را به شهروندان و مردم ارائه

هاي ارائه خدمات مطلوب است. يكي از راهمنظور به ي از متخصصين و كارشناسانگيربهره شهروندان و

كارگيري نيروهاي خالق و توانمند هتحقق مديريت بهتر شهري و ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده، ب

واقع دائمي شدن باشد. درها ميدانشگاهي براي انجام دوران خدمت سربازي در شهرداري و دهياري

آموختگان سرباز در تواند، زمينه مساعدي براي دانشمي قانون برنامه پنجم توسعه (233)ماده 

دوره سربازي صورت گيرد و فضاي مطلوبي نيز  ازاي هكند تا استفاده بهين عملياتي فراهمهاي حوزه

اجتماعي و ارائه خدمات شهري ايجاد شود. اما الزم است براي اينكه اين قانون ي هافعاليتبراي انجام 

 ات بهتري داشته باشد به نكاتي نيز توجه شود.تأثيربراي شهرداري و دهياري مثمرثمرتر باشد و 

 :اينكهازجمله 

معيارها و شرايط مشخصي صورت بگيرد تا براساس  ب نيروهاي مشمولبايست انتخامي حتماً

مرتبط با هاي مثال الزم است تا از رشته و تخصصعنوان به بتوانند خدمات بهتري را ارائه دهند.

شناسي ي روستايي، جامعهريزبرنامهي شهري، ريزبرنامهجغرافيا و ازجمله  مديريت شهري و روستايي

ندسي آب، ژئومورفولوژي، گردشگري، عمران، شهرسازي، دامپزشكي، پزشكي و ... توسعه، كشاورزي، مه

 استفاده شود يا افرادي كه استعداد و توانمندي تحصيلي بيشتري دارند در اولويت باشند.

بايست حداقل پنجاه مي همان طور كه در ماده پيشنهادي و قانون برنامه پنجم توسعه آمده حتماً 

 يافته كشور خدمت كنند.نيافته يا كمتر توسعهصيالن در مناطق توسعهالتحدرصد از فارغ

در طي فواصل زماني مشخص اند ههمچنين بايد ارزيابي عملكرد نيروهاي مشمولي كه جذب شد

 صورت گيرد تا راهكارهايي براي چگونگي انجام بهتر اين قانون صورت گيرد. 

 : ــــماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 

افزايش كارآمدي، اثربخشي منظور به جواز دولت به اجراي برخي اقدامات( ـ 96)ه ماد

 ي تملك داراييهاطرح

 ماده پيشنهادي دولت .4

با  ياهيسرما يهادارايي كتمل يهاطرح يو اثربخش يارآمدكش يافزامنظور به دولت مجاز است»

ر را به اجرا ياقدامات ز ين اساسقانو» وچهارمچهلاصل  يلك يهاسياست يت قانون نحوه اجرايرعا

 :درآورد



 

 

 

نه، ينترل هر سه عامل هزكگرا و جهينت يردهايكرا با رو 1383مصوب  ييو اجرا ينظام فن (الف

 .اجرا گذارد مورد به قانون نيا شدن االجرا، از زمان الزمپروژه يت در اجرايفكيزمان و 

، يمنابع مال تأمين»ل ياز قب «يـ خصوص يت بخش عمومكمشار»مناسب  يياجرا يهاروش (ب

د در يلكطرح و ساخت »، «يبردار، ساخت و بهرهيمنابع مال تأمين»، «يو واگذار يبردارساخت، بهره

 يار بودجهيو تداب يافك يهانيتضم ينيبشيرا با پ «تكيو مال يبردارساخت، بهره»ا يو  «دست

 .رديارگكبه

ش يق گشايبزرگ و متوسط از طر ياهيسرما يياراد كتمل يهاطرح يمال تأمين سازوكار (ج

 يمال يابزارها ينيبشيهمراه با پ يو خارج يداخل يهابانكنزد  يو ارز يالير ياعتبارات اسناد

فوق با نوسانات  يهاطرح يو اجرا يمنابع مال تأمينه رابطه كند كاده يپ ياگونهج بهيتدررا به ينيتضم

 .ابدياهش كانه يبودجه سال

 به قانون نيا شدن االجراخ الزمين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريا يياجرا نامهآيين -رهتبص

شور به كپارچه يك ييو اجرا ينظام فن يمتولعنوان به شورك يزيرت و برنامهيريمد سازمان شنهاديپ

 «.رسديران ميئت وزيب هيتصو

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

  :«الف»بند درخصوص 

  :ميئقوانين دا  -

سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها . (23)ماده » :1331كشور مصوب  هو بودج قانون برنامه

و پس اي تهيه نامهي عمراني، آيينهاطرحهمچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به 

نمايد و مي ي اجرايي ابالغهادستگاهآن دستورالعمل الزم به براساس  وزيران هيئتاز تصويب 

 «.باشندمي ي اجرايي موظف به رعايت آنهادستگاه

 هيئت هاز سطح مصوب. )اين حكم پيشنهادي، درواقع الزام و ارتقاي يك مقرره مقررات -

صورت هاست، پس ب. وزيران به سطح مورد تأييد مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان

 :كرد(اش توجهنهخاص بايد به آن مقرره و پيشي

( كه در 31/3/1332مورخ  2233 هشمار همصوب) «ي عمرانيهاطرحاستانداردهاي اجرايي  هنامآيين» -

 : آن مصوبه آمده بود كه

  :فصل اول ـ تعاريف و منظور»

 (4) هماد

ني ي عمراهاطرحمعيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به 

 كشور از نظر سهولت مراجعه به و بدون آنكه محدوديتي ايجاد ه( قانون برنامه و بودج23) موضوع ماده



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 «.شودمي ي عمراني ناميدههاطرحنمايد استانداردهاي اجرايي 

مصوبه  آندر  كه (وزيران هيئت 3/2/1363 ه)مصوب« ي عمراني كشورهاطرحاجرايي  نظام فني و»  -

  :د كهشده بو مقرر

 :دارد وزارت برنامه و بودجه اقدامات زير را براي تحقق اصول نظام معمول»

 وزيران، هيئتاصلي هر يك، براي تصويب  هتهيه و پيشنهاد نهادهاي نظام و نقش و وظيف .1

وزيران جهت تصويب و ارائه به مجلس شوراي  هيئتتهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز به  .2

 اسالمي،

 وزيران، هيئتهاي اجرايي نظام براي تصويب نامهو پيشنهاد آيينتهيه  .3

ي هادستگاهآن با هماهنگي  هزمانبندي تهي ههاي نظام و برنامعناوين دستورالعمل هتهي .3

 اجرايي ذيربط،

شده در قالب اصول كلي نظام و  زمانبندي ياد ههاي نظام طبق برنامتهيه و ابالغ دستورالعمل .3

 «.هاي اجرايي آنمهناآيين

 :«ب»بند درخصوص 

ها در اجراي پروژه توليدي و صنعتي و اجرايي كشور ،مهندسي ،قانون حداكثر استفاده از توان فني»در 

 :بود كه آمده (1333 ماهاسفند 12مصوب ) «منظور صدور خدماتو ايجاد تسهيالت به

حداكثر  هجراي كارهاي بزرگ و استفادمنظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در ابه -(2) هماد

هاي ماه با كسب نظر از وزارتخانهظرف مدت سه ، سازمان برنامه و بودجه موظف استاز توان داخلي

 را تهيه و واحدهاي پيمانكار طراحي و ساختالزم براي سازماندهي و روش فعاليت  هنامذيربط آيين

 .نمايد وزيران تسليم هيئتبراي تصويب به 

يت مسئولشود كه اي اطالق ميهمؤسسبه شركت يا  پيمانكار طراحي و ساخت ـ«4»تبصره 

 تأمينمهندسي يا مهندسي فرآيند(، تهيه و  طراحيطراحي تفصيلي و اجرايي )انجام خدمات 

در يك  هافعاليتاندازي و مديريت انجام اين كاال و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه

 «.دارد عهدهپروژه را بر

 :«ج»بند درخصوص 

  :(13/8/1383مصوب ) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي»

براي اجراي شود مي جازه دادها دولتي يهاشركت و دولتي مؤسسات ها،وزارتخانه به (ـ2) هماد»

سنواتي  هدر قوانين بودجمندرج  اي ملي و استانيي سرمايههاداراييي تملك هاطرحهاي پروژه

ي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد هاشركتگذاري از محل منابع داخلي و سرمايه

 .نمايند ريالي افتتاح اعتبار اسناديبانكي دولتي و غيردولتي كشور  هشبك



 

 

 

اعتبارات تملك  مورد از محل شده، حسب هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي يادمبالغ و هزينه

 و پرداخت خواهد تأمين ي دولتي ذيربط قابلهاشركتاي مربوط يا منابع داخلي ي سرمايههادارايي

در مورد  1/6/1366( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 62ماده ) «2»و  «1»بود. مفاد بندهاي 

ي دولتي هابانكدر كليه  اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي

 هيئتنامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب ست. آييناالجراالزم

 «.رسيد وزيران خواهد

 :تبصرهدرخصوص 

  :1331مصوب « كشور هو بودج قانون برنامه»

اصول كلي و شرايط عمومي سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين ـ  (29)ماده »

آن براساس  وزيران هيئتو پس از تصويب اي تهيه نامه، آييني عمرانيهاطرحقراردادهاي مربوط به 

 ي اجرايي موظف به رعايت آنهادستگاهنمايد و مي ي اجرايي ابالغهادستگاهدستورالعمل الزم به 

 «.باشندمي

 و عملكرد آنهاي قبلي سابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

 :«الف»بند درخصوص 

منظور افزايش كارآمدي و دولت موظف است بهـ  (31)ماده »بود كه  چهارم توسعه آمده هبرنام  -

و دستيابي به سيستم كنترل كيفي،  گرابا رويكرد نتيجهگذاري سرمايه هايو پروژه هاطرحاثربخشي 

، نسبت به تا پايان سال اول برنامه چهارمور، اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كش متناسب با شرايط

 ( اين قانون163ي موضوع ماده )هادستگاهدر تمامي و اجراي آن  فني و اجرايي كشور تدوين نظام

  :نمايدشرح ذيل اقدامبه

ها و پروژه برداريبهره را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان الف(

 هدست و مديريت طرح با ارائ در هاي نوين، نظير طرح و ساخت كليدمندي از روشبهره و هاطرح

 «.كند مستقر هاطرح ( از%33مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد ) هبرنام

ي مصوب يظام فني و اجران» :و به شكل زير است (213) هماد« الف»پنجم توسعه، در بند  هبرنام -

تا سال  ،در اجراي پروژه سه عامل هزينه، زمان و كيفيت كنترل هرو  گرااي نتيجهرويكردهرا با  1383

 «.و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد سوم برنامه اصالح

 :«ب»بند درخصوص 

 چهارم توسعه هبرنام: 

 يهاپروژه و هاطرح يو اثربخش يارآمدك شيمنظور افزادولت موظف است به ـ(94) هماد»

و  ياقتصاد طيبا شرا متناسب ،يفيكنترل ك ستميبه س يابيو دست گراجهينت ردكيبا رو يگذارهيسرما



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

شور و ك ييو اجرا يفن نظام نيبه تدو نسبت چهارم، هسال اول برنام انيشور، تا پاك يميو اقل ياجتماع

 :ايدنم شرح ذيل اقدام( اين قانون به163) هموضوع ماد يهادستگاه يآن در تمام ياجرا

ها و پروژه يبرداربهره و اجرا ،يمراحل طراح يو زمان را در تمام تيفيك نه،ينترل هزكنظام  الف(

 هطرح با ارائ تيريو مد دست در ديلك طرح و ساخت رينظ ن،ينو يهااز روش يمندو بهره هاطرح

 «.ندك مستقر هاطرح از %33و در حداقل چهل درصد  جاديمشخص، ا هبرنام

 پنجم توسعه هنامبر: 

ي هاداراييي تملك هاطرحمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي دولت موظف است به -(241) هماد»

( قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا در 33) وچهارمچهلاجراي اصل  هبا رعايت قانون نحو ايسرمايه

 ... :آورد

 :«ج»بند درخصوص 

ي هاداراييي تملك هاطرحافزايش كارآمدي و اثربخشي نظور مبه دولت موظف است -(241)ماده »

( قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا در 33) وچهارمچهلاجراي اصل  هبا رعايت قانون نحو ايسرمايه

 :آورد

اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات سرمايه ييدارا ي تملكهاطرحمالي  تأمين سازوكار( د

رهاي مالي تضميني را به بيني ابزاي داخلي و خارجي همراه با پيشهابانكو ارزي نزد  اسنادي ريالي

ي فوق با هاطرح جرايمنابع مالي و ا تأمين هه در پايان برنامه رابطككند  اي پيادهگونهتدريج به

 «.يابد نوسانات بودجه ساالنه كاهش

 :تبصرهدرخصوص 

 :و به شكل زير است (213) هادم« الف»پنجم توسعه، در بند  هبرنام

ي تملك هاطرحمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي موظف است به دولت -(213) هماد»

( قانون اساسي اقدامات زير را 33) وچهارمچهلاجراي اصل  هبا رعايت قانون نحو ايي سرمايههادارايي

 :به اجرا در آورد

سه عامل هزينه، زمان و  كنترل هرو  گراهاي نتيجهرويكردرا با  1383ي مصوب يظام فني و اجران

 «.و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد تا سال سوم برنامه اصالح ،در اجراي پروژه كيفيت

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

 : «الف»بند درخصوص 

وزيران در  هيئت همهمترين نكته در اين مورد آن است كه با پيشنهاد اين ماده و نام بردن يك مصوب

خود  هوزيران متوجه خطا و اصالحي در مصوب هيئتمي قانون برنامه، حتي اگر ئحين تصويب احكام دا



 

 

 

نشده و  است، بايد همچنان از همان متن اصالح قبلي آمده هعلت آنكه در قانون نام مصوببشود، به

تنها الزم نيست بلكه  نويسي نهكمكند. واقعاً قانونگذاري در قالب چنين روش ح دچار خطا استفاده

مضر و دردسرآفرين است. نه تنها نياز به چنين قانونگذاري نيست بلكه بايد با جديت از آن جلوگيري 

)قريب « نظام فني و اجرايي كشور» هگسترد هكرد. تصويب اين حكم در واقع به معني تبديل مجموع

گونه جلسه و بررسي در ي است كه مجلس بدون هيچمئچهار هزار كلمه در يك مصوبه( به يك قانون دا

شدت نيازمند اصالح را تبديل به يك قانون هاي فرعي، يك نظام بهصي و كميتههاي تخصكميسيون

 هبرنام هاست. متني كه قبالً به پيشنهاد خود دولت )در اليحنامعقول مي نمايد كه بسيار ئمفصل و دا

 بود. اعالم شده پنجم( و تصويب مجلس نيازمند اصالح

 : «ب»بند درخصوص 

نياز به قانونگذاري در قالب يك قانون مستقل و مفصل دارد و نه در ضمن يك حكم فشرده كه دچار 

 بندي نادرست نيز هست.نوعي طبقه

مي قبلي و نيز در مقررات ئچنانكه در قوانين دا« طرح و ساخت»كرد كه روش  بايد دقت :اوالً

 –مشاركت بخش عمومي »هاي است، يكي از انواع روش ريزي آمدهو برنامهمصوب سازمان مديريت 

هاي تحويل مالي نيست و بلكه از شاخه تأمينهاي از شاخه« طرح و ساخت»نيست. « خصوصي

(Project Delivery Systems.است ) 

ادي تصريح پيشنه ههاي نخست و دوم اليحكه در مصاديق يا مثال« منابع مالي تأمين»اگر  :ثانياً

نيز الزم است و «( برداري و مالكيتساخت، بهره)»مصداق يا مثال آخر  است، الزم است پس در شده

، «برداريساخت و بهره»و با صرف « منابع مالي تأمين»بايد ذكر شود. مشاركت بخش خصوصي بدون 

 شود.كامل و به مالكيت منجر نمي

  :«ج»بند درخصوص 

، نياز به «تكليف»مندرج در قانون الحاق، به « جواز»براي تبديل  :هحداكثر شايد بتوان گفت ك

نگارش كنوني  هقانونگذاري هست؛ اما ماهيت بند مندرج در اليحه نيز مربوط به برنامه است. حتي نحو

 است. اي بودن آن است. اشكاالت و ابهامات آن نيز از برنامه به اين حكم راه يافتهنيز مؤيد برنامه

 :تبصرهدرخصوص 

عنوان متولي به -و نه دولت – ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه» :داردبخش دوم اين تبصره كه اعالم مي

معترضه در  هواقع تصويب يك حكم قانوني مهم در حين يك جملهب« كشور هنظام فني و اجرايي يكپارچ

هاي است حذف يا لغو تمامي روش معترضه، عبارت هاصلي اين جمل هميان كلمات يك تبصره است. نتيج

اگر «. نظام فني و اجرايي نفت»و نيز « هانظام فني و اجرايي شهرداري»ازجمله  هاي مشابهحلبديل و راه

نگارش اليحه، نوعي قانونگذاري  هوضوح تصريح شود. نحوهمراد اين است، پس بهتر است همين موضوع ب

 كند. تواند مشكالت متعددي را ايجادميصريح و دوپهلو است كه بعداً ضمني و غير
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 اصالحات پيشنهادي  .0

  :پيشنهاد حذف ماده و داليل آن

 - 4980نظام فني و اجرايي سال است. نه تنها  دولت در اين خصوص تقريباً هيچ عملكردي نداشته

، اجرايي نظام فني واست؛ بلكه در اين اصالح نشده -پنجم هقانون برنام (213) هعليرغم تصريح ماد

 هاي نوين مورداست. حتي نگاه به روششده  وضوح مغفول و فراموش، به«هابرداري پروژهبهره»بخش 

 نظام فني و اجراييپنجم نيز، جاي خود را در اين  هقانون برنام (213) هدر بندهاي بعدي ماد تأكيد

دوم نيازمند بهبود  هصالح اساسي و در وهلاول نيازمند ا هاند. اين نظام در وهلشده اند و فراموشنيافته

التغيير و ذكر نام آن در متن قانون، مئدا هيك مصوب هدربار« قانوني»اين حكم مستمر است. بنابر

 پنجم، كامالً نيازمند اصالح اساسي بوده هاي كه اوالً به تصريح قانون برناممصوبه ويژهبهنادرست است. 

 پنجم درخصوص نياز به اصالح اين نظام، اين نظام با هحكم صريح برنام است و ثالثاً حتي در غياب

شود كه چنين توجه به ماهيت و ذات خود نيازمند بهبود مستمر و تغييرات پياپي است. مالحظه مي

 است. موقت پنجم نيز وجود نداشته هحكم سنگيني حتي در برنام

ي هاطرحجامع ساماندهي  هاليح» ارائهبه  مي، دولت مكلفئششم و نه در احكام دا هدر برنام

هاي سال هبودج همانند كاري كه در ضمن اليح 1بشود؛« هاطرحعمراني و ارتقاي مشاركت در اين 

كه بنا به نظر شوراي نگهبان احكامي  1323سال  هبودج هشد و نيز در اليح انجام 1323و  1322

درستي و در ها بهسازوكارمستقل و مفصل بايد  هآن اليح شود. درساالنه محسوب مي هفراتر از بودج

گشايد و نياز ي از كار نميامدت طراحي و تدوين شود، زيرا صرف ذكر اسامي در عمل گرهافق بلند

 ويژه كه آن اسامي تعاريف روشن و دقيقي ندارد وكند. بهجدي به بهبود محيط حقوقي را رفع نمي

 المللي است.بين هشد ادل كداميك از اصطالحات شناختهروشن نيست واقعاً معازجمله 

در بخش « در پايان برنامه»و حد و مرز آن روشن نيست. مراد از « بزرگ و متوسط»تعريف طرح 

در « كاهش» همي؟ كلمئانتهايي حكم نيز روشن نيست. اين حكم در برنامه خواهد بود يا در احكام دا

 گيري است.اندازه قابلو غير انتهاي حكم نيز بسيار مبهم و كلي

، «دولت» هپيشنهاد شده در باال، به جاي كلم (33) هماد« الف»تبصره حذف و به جاي آن در بند 

 است. گردد. ديگر موارد در بندهاي پيشنهادي لحاظ شده ذكر« ريزيسازمان مديريت و برنامه» هكلم

                                                 
هـای  اي طـوالنی را بـرای سـاماندهی طـرح    تبصـره  1۸9۸و  1۸92، 1۸91هـای  سـال  گفتنی است دولت در لـوای  بودجـه   .1

نيـاز   دهنـده های مختلف نشانطوالنی در سال مکرر این تبصره داد. ارائهمی بخش خصوصی ارائهعمرانی و جلب مشارکت 
 قـاون  بندهـ    «013»بنـد  كـه در قالـب    1۸91سـال   الیحه بودجـه  «۸-19»به یک قانون جداگانه برای این امر است. جزء 

 0233 قـاون  بندهـ    «031»بند كه در قالب  1۸92سال  بودجه اليحه «91»به تصويب رسيد. همچنين بند  0230سال 
ها و و به اصرار دولت در كميسيون كه طي همين تبصره 1۸9۸سال  بودجه اليحه «6» . سرانجام تبصرهشد تصنيب و ابالغ

و  –ای بودجهدليل غيربه صرفًااما در شورای نگهبان  ،شد صحن همين مجلس تصويب و به شوراي محترم نگهبان نيز ارسال
 شد. كنار گذاشته 1۸9۱سال  از متن قانون بودجه بودن -مدت لندب



 

 

 

 

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 اولويت اول:

 :شودزير پيشنهاد مي هنخست ماد هر وهلد -

 ،گذاريسرمايه هايو پروژه هاطرحمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي دولت موظف است به»

يت مسئولو  كنترل كيفي نظامو دستيابي به  گرارويكرد نتيجهرا با  فني و اجرايي نظام پياپي بهبود

و  ، حقوقياجتماعي ،اقتصادي متناسب با شرايط و مجري( اي تمام عوامل پروژه )ازجمله كارفرماحرفه

هاي هريك از موارد زير را به كميسيون هگزارش ساالندهد و  انجام رعايت شرايط زير اقليمي كشور، و

 :نمايد ارائهمجلس و محاسبات  و بودجه عمران و برنامه

اي هاي حرفهفني و اجرايي كشور و تشكل هنظرات جامع هاي براي دريافت كلياندازي سامانهراه. 1

 منظور حداكثر استفاده از ظرفيت علمي و تجربي كشور،مرتبط، به

 با مديريت انواع مخاطرات آنها، هاطرح بهبود ارزشو  هزينه، كيفيت و زمان عامل توجه به هر سه .2

 ،هاطرحها و پروژه برداريبهره تمامي مراحل طراحي، اجرا وتوجه به  .3

مشاركت  از طريق و وظايف آنان هاطرحتنوعات  ي مختلف وهابخشهاي توجه به ويژگي .3

 ،مختلف ي اجراييهادستگاه مؤثرجدي و 

 «دست در طرح و ساخت كليد»هاي نوين، نظير مندي از روشبهرهسازي امكان ترويج و بستر .3

 ،«هاي مشاركت بخش خصوصي با عموميروش»و  «مديريت طرح»و 

 اولويت دوم:

مندرج در  هجاي حكم مندرج در اليحه، بر حذف مادپيشنهادي فوق به هدر صورت عدم تصويب ماد

 شود.مي تأكيدو جايگزين كردن متن زير  يپيشنهاد هاليح

هاي قانون مشاركت عمومي خصوصي را با لحاظ كردن انواع روش هدولت مكلف است اليح» -

 «.نمايد ارائهاين قانون براي تصويب به مجلس  مشاركت و ظرف سه ماه از تصويب

اي از طريق ي تملك دارايي سرمايههاطرحمالي بخشي از  تأمين سازوكاردولت مكلف است »  -

بيني ابزارهاي ي داخلي و خارجي همراه با پيشهابانكگشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد 

ي فوق با هاطرحمنابع مالي و اجراي  تأمين هكند كه رابط هاي پيادگونهتدريج و بهمالي تضميني را به

و  اين حكم به كميسيون عمران و نيز برنامه هيابد. گزارش ساالن اي ساالنه مرتباً كاهشنوسانات بودجه

 «.شود ارائهبودجه و محاسبات مجلس بايد 

 اولويت سوم:

صورت بند جديد زير ين تبصره را بهتوان اهاي قبلي ميدر صورت عدم تصويب پيشنهادهاي بند

عنوان مرجع تدوين نظام فني و اجرايي ريزي كشور بهسازمان مديريت و برنامه -د» :كرد تصويب
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يت طراحي، تدوين و بهبود پياپي نظام فني و اجرايي مسئولهاي بخش عمومي، و پروژه هاطرحتمامي 

 :ا با رعايت شرايط زير داردگذاري، رهاي سرمايهي عمراني و ديگر پروژههاطرح

اي هاي حرفهفني و اجرايي كشور و تشكل هنظرات جامع هاي براي دريافت كلياندازي سامانهراه .1

 منظور حداكثر استفاده از ظرفيت علمي و تجربي كشور،مرتبط، به

 مخاطرات آنها، با مديريت انواع هاطرحعامل هزينه، كيفيت و زمان و بهبود ارزش توجه به هر سه .2

 ،هاطرحها و برداري پروژهبهرهتوجه به تمامي مراحل طراحي، اجرا و  .3

مشاركت جدي  از طريق و وظايف آنان هاطرحتنوعات  ي مختلف وهابخشهاي توجه به ويژگي. 3

 ،مختلف ي اجراييهادستگاه مؤثرو 

 ،«در دستطرح و ساخت كليد »ر هاي نوين، نظيمندي از روشسازي امكان بهرهترويج و بستر .3

 .«هاي مشاركت بخش خصوصي با عموميشرو»و « مديريت طرح»

 

بازنگري و در صورت لزوم تخليه و جايگزيني باندهاي فركانسي توسط وزارت ( ـ 98)ماده 

 ارتباطات و فناوري اطالعات

 ماده پيشنهادي دولت .4

 ايجاد و دولت يتكمال و حقوق حفظ انسي،كفر فضاي از اقتصادي و بهينه استفاده منظوربه»

 و تخليه لزوم صورت در و بازنگري به نسبت اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت افزوده،ارزش

 .نمايد اقدام انسيكفر باندهاي جايگزيني

 و دفاع وزارت هماهنگي با مسلح نيروهاي به مربوط تخصيصي انسيكفر باندهاي -تبصره

 «.شودمي اماقد مسلح نيروهاي پشتيباني

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اختيارات و وظايف قانون  -

 ( 9)ماده 

 :وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

شور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و كانسي كنترل فضاي فركتنظيم مديريت و  (د

ميت بر طيف و جدول ملي كاي و نظارت و حاانس و مدارهاي ماهوارهكاستفاده بهينه از فر معيارهاي

 .شوركانس كفر

مخابراتي، تنظيم فضاي هاي مادرهكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكمنظور تحقق حابه (هـ

نظور معهده دولت خواهد بود. بهشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي بهكانسي كفر

شور، بخش غيردولتي در قلمرو كجلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي 



 

 

 

هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل هكهاي غيرمادر بخش مخابرات شبهكشب

وزيران اجازه فعاليت خواهند  هيئتقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و حسب مجوز  وچهارمچهل

 ....داشت

انات و نيروي انساني سازمان موضوع كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امك -(0) ماده

 :گردديل ميكاين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تش (3)ماده 

االمتياز صدور مجوز در انس و تعيين و دريافت حقكصدور مجوز فردرخصوص  يسياستگذار( هـ

 .شوركررات چارچوب قوانين و مق

 .ي و راديو آماتورييتحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديو (و

 

 (41)ماده 

 .گرددليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميكاالجراست و اين قانون از زمان تصويب الزم

يارات سازمان وده وظايف و اختاختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محد

شود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران نميصداو

 .خود باقي است

 مخابرات الملليبين اتحاديه( نوانسيونك) نامهمقاوله اصالح و اساسنامه تصويب به راجع قانون -

(ITU )اسناد مبادله اجازه و( نيس) 1282 عضو شورهايك مختار سران اجالس سيزدهمين در منعقده 

 .آنها مصوب

 تداخل مضر ـ( 91)ماده 

ه در كبرداري شوند بهره و تأسيسه دارند، بايد به نحوي كها و با هر هدفي تمام ايستگاه 136. 1 -

به رسميت شناخته شده يا مؤسسات  مؤسسات خصوصي يا راديويي و يا ارتباطات ساير اعضاخدمات 

تداخل مضر  نندكمفاد مقررات راديويي عمل مي دهند و بر طبقت راديويي را انجام ميه خدماكمجاز 

 .نندكايجاد ن

ي للالمرهاي ديگر به مصوبات اتحاديه بينشوكطبق اين معاهده ايران بايد در هماهنگي با 

 ند.كانس را رعايت كمخابرات در زمينه تخصيص فر

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

عهده وزارت ارتباطات برداري از آن طبق قانون برانس و بهرهكدارد، زيرا تخصيص فرقانونگذاري  نياز به

 .و فناوري اطالعات است

 اصالحات پيشنهادي  .1

ناشي از گذار از پخش آنالوگ به ديجيتال توسط  انسي آزاد شدهكدرج لزوم مديريت باندهاي فر
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انسي ككه وزارت ارتباطات طبق قوانين مديريت طيف فردليل آنبه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 د.دار عهدهرا بر

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 ايجاد و دولت يتكمال و حقوق حفظ انسي،كفر فضاي از اقتصادي و بهينه استفاده منظوربه»

 و تخليه لزوم صورت در و بازنگري به نسبت اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت افزوده،ارزش

 .نمايد اقدام واسطه گذار از آنالوگ به ديجيتالانسي آزاد شده بهكفر باندهاي جايگزيني

 و دفاع وزارت هماهنگي با مسلح نيروهاي به مربوط تخصيصي انسيكفر باندهاي -تبصره

 «.شودمي اقدام مسلح نيروهاي پشتيباني

 

 اجراييي هادستگاههاي حفاظت تشكيل يگان( ـ 91) ماده

 ماده پيشنهادي دولت .4

توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل مي اجراييي هادستگاه»

 كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلحاز نظر بهها حفاظت اقدام كنند. اين يگانهاي يگان

 «.ربط اداره خواهند شدذينيروي انتظامي تحت نظر دستگاه باشند و با رعايت ضوابط مي

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه .2

 برنامه سوم توسعه:

 كل مجوز ستاد و موافقت كسب از پس توانندمي هاوزارتخانه و هاسازمان نهادها، - (461) ماده

 و سالح كارگيريبهنظر  از هايگان اين. كنند اقدامحفاظت  هاييگان تشكيل به نسبت مسلح نيروهاي

دستگاه  نظر تحت نيروي انتظامي ضوابط رعايت با و باشندمي مسلح نيروهاي ضوابط تابع مهمات

 .شد خواهند اداره ذيربط

انتصاب  و آموزش و هايگان اين تسليح چگونگي و سازماندهي و اختيارات و وظايف شرح

 بر عملكرد نظارت و انتظامينيروي  با آنها ارتباط چگونگي و هايگان اين از هريك فرماندهي

 .رسيد خواهد مسلح نيروهاي كل ستاد تصويب به آنها

 برنامه چهارم توسعه:

 برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه تنفيذ گرديده است.  (132)ماده 

 برنامه پنجم توسعه:

وز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت توانند پس از كسب موافقت و مجمي اجراييي هادستگاهـ  (299)ماده »

كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي هاز نظر بها هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانبه تشكيل يگان



 

 

 

 ربط اداره خواهند شد.نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيباشند و رعايت ضوابط مي مسلح

و آموزش و انتصاب ها اين يگانشرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح  

و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به ها فرماندهي هر يك از يگان

 «.رسدمي تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .9

تنظيم برخي از »ه اليح (32)هاي توسعه كشور مشخص گرديد كه ماده با بررسي قوانين و برنامه

از  بنابراينهاي سوم، چهارم و پنجم توسعه آمده است. در برنامه« هاي توسعه كشوراحكام برنامه

رسد كه اين مي نظر. ازسوي ديگر بهنيست دارري كشور برخوقانونگذارسابقه و پيشينه زيادي در نظام 

معاون اول  1323 ماهارديبهشت 23ر كه داي هگونطور كامل اجرايي نشده است. بهبهقانون در كشور 

برنامه پنجم صادر  (233)را در راستاي اجراي ماده اي ه، اسحاق جهانگيري بخشنامجمهوررئيس

 خواسته فوق يهادستگاه از شده، صادر 33333/ 18823 شماره به هك وركمذ هيابالغ نمودند. طبق

 نسبت نونكتا هك يياجرا يهادستگاهوسعه، ت پنجمساله پنج برنامه قانون (233) ماده ياجرا در شده

 لك ستاد مجوز و موافقت سبك از پس و وركمذ ماده تيرعا با اند،ردهكن اقدام حفاظت گاني لكيتش به

  .نندك اقدام حفاظت گاني ياندازراه به نسبت مسلح يروهاين

و از اند هكيل نشداجرايي تشي هادستگاهحفاظت در تمامي هاي رو با توجه به اينكه يگانازاين

توان تنها بر پايه برنامه پنجم توسعه اقدام به دائمي كردن اين نمي سابقه بسيار كوتاهي برخوردار بوده

دليل نبود تجربه كافي و عدم ترسيم الگوي مطلوب عملكردي، ايجاد زيرا ممكن است بهماده كرد. 

نداشته باشد بلكه منجر به ايجاد  حفاظتي، نه تنها برآيند مثبتي را به همراههاي چنين يگان

واقع مدت زمان موازي شود. درهاي اجرايي و يا ارگاني هادستگاههايي در راستاي انجام وظايف چالش

نظر شناسي و اظهاركشور وجود نداشته و اين امر آسيبها در گيري اين يگانكافي براي ايجاد و شكل

حال، در صورتي كه تصميم بر دائمي شدن با اين ه است.در زمينه عملكرد آنها را با مشكل مواجه كرد

اي هبر حفاظت فيزيكي باشد به گونهايي تنها مبتنيه فوق شود بايد ايجاد چنين يگاناليح (32)ماده 

 اجرايي كشور را فراهم نكند. ي هادستگاهكه موجبات امنيتي شدن 

 : ـــماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .1

 

 رتقاي جايگاه بازار سرمايه و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار( ـ ا16ماده )

  ماده پيشنهادي دولت .4

منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير به

ـ جمهوري اسالمي ايران  ( قانون بازار اوراق بهادار3شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده )انجام مي
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 .است ـ 1383مصوب 

ماه پس  6اند حداكثر ظرف كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده (الف

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.  آن ثبت به نسبت مكلفند قانون اين شدن االجرااز الزم

ن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد لك ،شودعدم ثبت، تخلف محسوب مي

شده نزد سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر  ناشران اوراق بهادار ثبت .بود

 .( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند33در ماده )

ها و بازارهاي خارج از بورس داراي شده در سازمان فقط در بورس معامالت اوراق بهادار ثبت (ب

مورد امكانپذير بوده و معامله اوراق بهادار  مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از آنها حسب

 .مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است

ها يا بازارهاي خارج از بورس ي از بورسشده نزد سازمان كه در يك پس از معامله اوراق بهادار ثبت (ج

هاي كااليي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي )نقل و انتقال( شده در بورس اند و كاالهاي معاملهمعامله شده

 .گيردگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت ميهاي سپردهپس از معامالت در شركت

اي ثبت و نگهداري شوند كه گونهكنندگان آنها بايد بهاملهسوابق معامالت اوراق بهادار و مع (د

ي اين بند حداكثر تا دو ماه پس يقابليت بازسازي معامالت را داشته باشند. دستورالعمل اجرا

 .گرددتهيه و ابالغ مي بهادار اوراق و بورس سازمان توسط قانون شدن االجراالزم از

مي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي مديره و مديرعامل تمااعضاي هيئت( هـ 

موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 

 -1388مصوب  – اساسي قانون( 33) وچهارمچهل اصل كلي هايمنظور تسهيل اجراي سياستبه

اند و نيز آن دسته از ها در سراسر كشور به ثبت رسيدهثبت شركت اند و نزد مرجعتاكنون تشكيل شده

اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را 

شود و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي

( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران است. 32ماده ) «1»ها مشمول بند فعاليت مديران آن

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق 

 بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و

سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد 

اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس صالحيت حرفه

 .رسدو اوراق بهادار مي

يافته و تحت نظارت ، سازمانعنوان بازار متشكلهاي كااليي بهكاالهايي كه در بورس (و

شده و ها عرضهگيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسشده و مورد داد و ستد قرار ميپذيرفته



 

 

 

گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مورد معامله قرار مي

 .مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست

هاي خودانتظام و عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلكليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به (ز

منظور تسهيل ( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به13ناشران اوراق بهادار موضوع ماده )

رك شوند مكلفند مدا( قانون اساسي انتخاب شده يا مي33وچهارم )هاي كلي اصل چهلاجراي سياست

هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتي 

مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است 

ور ثبت و عملكرد آنها شده را در پايگاه اطالعاتي مذك مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد

را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها 

در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي 

نتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از رسد منتشر نمايد. اعالي بورس و اوراق بهادار مي

 .تأييد مرجع ذيصالح امكانپذير است

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

اي نداشته ماده فوق بجز در قانون برنامه پنجم توسعه، در هيچ يك از قوانين موضوعه كشور سابقه

 است.

 كرد آنهاي قبلي و عملسابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

 : «ج»بند درخصوص 

بند فوق در قوانين برنامه مسبوق به سابقه بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه عيناً تكرار شده كه 

 بدين شرح است:

 ايران  اسالمي جمهوري توسعه پنجمساله پنج برنامه قانون (11)ماده  «ج»بند 

 از خارج بازارهاي يا هابورس از يكي در كه سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق معامله از پس ج(

 پاياپاي و وجوه تسويه عمليات كااليي، هايبورس در شده معامله كاالهاي و اندشده معامله بورس

 وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاريسپرده هايشركت در معامالت از پس( انتقالو نقل )

 .گيردمي صورت

دهد كه درحال حاضر بجز معامالت كااليي در نشان مي (22)بررسي عملكرد اين بند از ماده 

ابقي درصد معامالت در بورس كاال فيزيكي بوده و م 63الي  63شركت بورس كاالي ايران )حدود 

باشد(، تمامي معامالتي كه در سه بورس )اوراق بهادار، انرژي و آن معامالت بر روي اوراق مي

ذكر شوند. الزم بهويه ميتس بهادار اوراق مركزي گذاريپردهس پذيرد، در شركتفرابورس( انجام مي

تسويه افقي.  .2تسويه عمودي . 1پذيرد: حال حاضر سيستم تسويه به دو صورت انجام مياست در

آن منظور از تسويه عمودي اين است كه عمليات تسويه وجوه در همان بورسي كه معامله در 
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ر اين نوع تسويه تنها مختص معامالت فيزيكي شركت حال حاضشود )درصورت گرفته، انجام مي

باشد( و منظور از تسويه افقي، متمركز شدن تسويه وجوه در شركت بورس كاالي ايران مي

حال حاضر بجز بورس كاال عبارت ديگر درهوجوه است. ب تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاريسپرده

ي هابورسعمليات تسويه وجوه در مابقي  كه قسمتي از عمليات تسويه وجوه آن عمودي است،

 شود. صورت افقي انجام ميهادار، بورس انرژي و فرابورس( بهفعال در كشور )بورس اوراق ب

 «:و»درخصوص بند 

بند فوق در قوانين برنامه مسبوق به سابقه بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه عيناً تكرار شده كه 

 بدين شرح است:

 ايران  اسالمي جمهوري توسعه پنجمساله پنج برنامه قانون (11)ماده « و»بند 

 شده پذيرفته نظارت تحت و يافته سازمان متشكل، بازارعنوان به كااليي هايبورس در كه كاالهايي

 معامله مورد و شده عرضه هابورس آن بر حاكم مقررات و قوانين طبق گيردمي قرار دادوستد مورد و

 مربوط مقررات و قوانين مشمول مذكور كاالهاي نهايي تحويل و تسويه معامله، ه،عرض. گيردمي قرار

دهد عليرغم نشان مي (22)بررسي عملكرد اين بند از ماده  .نيست كااليي غيرمتشكل بازارهاي به

درخصوص  وجود نص صريح قانون، اين ماده چندين بار نقض شده است. نمونه بارز آن مصوبه دولت

االي ايران به عدم عرضه برخي كاالها در مقطعي از زمان و يا تعيين دستوري سقف و كف الزام بورس ك

باشد كه اين تكاليف تحميل شده منجر به نقض هاي اخير ميقيمت براي برخي از كاالها طي سال

 قوانين و مقررات حاكم بر بورس كاال شده است.

ي بورس اختالف پيش آمده و از طرف هاكننده و شركتهمچنين مواردي رخ داده كه بين عرضه

هاي عمومي اقامه دعوي شده، درحالي كه مرجع رسيدگي به اختالفات اين حوزه، شاكي در دادگاه

 ايران مصوب اسالمي جمهوري بهادار اوراق قانون بازار (33)باشد كه در ماده هيئت داوري بورس مي

هاي عمومي ماده فوق به نوعي نقض دادگاه ي صادره توسط قضاتأبدان اشاره شده و با ر 1/2/13831

 شده است.

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

 : «ج»بند درخصوص 

 اهميت است: زبراي پاسخ دادن به ضرورت يا عدم ضرورت وضع قانون در اين زمينه نكات ذيل حائ

ركت شايان توجه است كه تمركز عمليات تسويه وجوه و پاياپاي )نقل و انتقال( در ش. 4

تواند داراي آثار مثبتي ازجمله مجتمع شدن كدهاي معامالتي، گذاري مركزي ميسپرده
                                                 

 دو و باتجربه قضات بين از يهئقضا قوه رئيس توسط عضو يك كه باشدمي عضو سه از متشكل داوري هيئت - (23) ماده .1

. نمايدمي رسيدگي اتاختالف به شورا تأييد و سازمان پيشنهاد به مالي و اقتصادي هايزمينه در صاحبنظران بين از عضو
 تا نمايندمي معرفي و تعيين البدلعلي عضو يك، هر خود، اصلي نماينده برعالوه شورا تأييد با سازمان و يهئقضا قوه رئيس

 . باشدمي اصلي عضو همانند البدلعلي عضو شرايط. نمايد شركت داوري هيئت در مربوط اصلي عضو غيبت صورت در



 

 

 

تر شدن مديريت و نظارت بر آنها هاي معامالتي خريداران و فروشندگان و كارگزاران و سهلحساب

توان عنوان كرد كه اين تكليف، يك نوع سياستگذاري داخلي در بازار سرمايه مي حالاينشود. با 

هاي اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار جنبه تكليفي است و در صورت ابالغ آن در قالب سياست

رو درحال حاضر براساس اينكند و نياز جدي به قانونگذاري در اين خصوص وجود ندارد. ازپيدا مي

كه بين شركت بورس كاال، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت  ايجانبهتفاهمنامه سه

 منعقد شد، عمليات تسويه 1323در اواخر سال  وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاريپردهس

براي قرارداد سلف موازي استاندارد و  (انتقال و نقل) پاياپاي شركت بورس كاالي ايران و وجوه

 ربهادا اوراق مركزي گذاريسپرده گواهي سپرده كااليي )كه تبديل به اوراق شده است(، در شركت

 گيرد.مي صورت وجوه تسويه و

آنها مراحل رشد و  دهد در كشورهايي كه بازارهاي بورسبررسي تجربه ساير كشورها نشان مي. 2

يا  شركت در( انتقال و نقل) پاياپاي و وجوه تسويه ، تمامي عملياتاندكردهبلوغ خود را طي 

شود، ولي متمركز انجام ميصورت به وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاريهاي سپردهشركت

دليل شرايط خاص و رقم باالي ارزش حجم معامالت ساليانه در شركت بورس كاالي هدر ايران ب

ايران، عملكرد اين شركت متفاوت بوده است. بنا به اذعان برخي از كارشناسان اين حوزه اتخاذ اين 

اال، افزايش سرعت انجام معامالت و تواند منجر به افزايش قدرت نظارت شركت بورس كتصميم مي

 افزايش حجم معامالت شود.

به اعتقاد برخي از كارشناسان اين حوزه، اگر چه ممكن است با تجميع عمليات تسويه وجوه در . 9

تر و يا وجوه، اخذ تضامين و سپردن وثيقه سخت تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاريسپرده شركت

گذاري و انجام معامالت در بازارهاي ، اما در مقابل ريسك سرمايهحتي حجم معامالت كاهش يابد

بورس كاهش خواهد يافت. البته الزم است سياستگذار در كنار مديريت ريسك به توسعه بازار نيز 

ها آنقدر و بين اين دو استراتژي، به نحوي تعادل برقرار نمايد كه از يك طرف ضمانتكند توجه 

كنندگان تمايل خود از عرضه در بورس كاال را از دست دهند و از سخت گرفته نشود كه عرضه

توان آنقدر در اخذ تضامين سهل گرفت كه منجر به نكول طرف ديگر به بهانه توسعه بازار نمي

 گردد. 

 :«و»درخصوص بند 

 اهميت است: زبراي پاسخ دادن به ضرورت يا عدم ضرورت وضع قانون در اين زمينه نكات ذيل حائ

ا توجه به اينكه شركت بورس كاالي ايران براي پذيرش و عرضه در بورس كاال شرايط و ب .1

و.... را  كنندگانو عرضه كنندگانضوابط خاصي ازجمله امكان تداوم عرضه، باال بودن تعداد تقاضا

وني بايست حكمي قانمدنظر قرار داده است، بنابراين براي ايجاد ثبات و اعتماد در بازار معامالت مي

 اي نتواند به راحتي فسخ شود.هيچ مصوبه و مقررهبراساس  وجود داشته باشد كه
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 همراه خواهد داشت:هرسد در صورتي كه اين ماده حذف شود پيامدهاي ذيل را ببه نظر مي. 2

تواند خواهد رفت. زيرا دولت مي سؤالاوالً: فلسفه بورس كه محلي براي كشف قيمت است زير 

هاي بورس تحميل نمايد كه نتيجه هاي عرضه را به شركتسقف و كف قيمت صورت دستوريبه

 آن برهم زدن فضاي رقابت قيمتي است.

)بورس اوراق بهادار، بورس انرژي، بورس كاال،  هابورسهاي اختالف بين ثانياً: تعداد پرونده

هاي خصصي بودن دادگاهدليل غيرتهاركان اصلي بازار سرمايه ب عنوانبهگذاران فرابورس( و سرمايه

 عمومي و عدم صالحيت آنها،  بيشتر خواهد شد.

 متشكل بازار ساماندهي و كشور اقتصاد در سرمايه بازار جايگاه بنابراين الزم است جهت ارتقاي

 بهادار حكمي در اين زمينه وجود داشته باشد. اوراق

 اصالحات پيشنهادي .0

 : «ج»بند درخصوص 

توان دو سناريو را در پيش رسد درخصوص اين ماده از اليحه مينظر ميتوجه به موارد فوق به با

 گرفت:

بيني آن در مقررات داخلي بازار توجه به امكان پيش حذف اين ماده از اليحه با :4 يالف( سناريو

 بورس، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

 ذيل:شرح موارد ح متن ماده و رفع ابهامات آن بهاصال :2 يب( سناريو

توان كار رفته است در صورتي كه ميه، در يك جمله دو بار كلمه پس از ب«ج»در بند  .1

 كه در متن ماده نهايي اين گزارش بدان اشاره شده است.كرد صورت شفاف مقصود را بيان به

رسد ضرورتي براي اشاره به اين بند در قوانين دائمي وجود ندارد زيرا اين اقدام نظر ميبه .2

در يك بازه  ستلزم ايجاد بسترهاي الزم بوده و به فرآيند زماني چند ساله نياز دارد. ثانياًم اوالً

گذاري مركزي، فلسفه وجودي زماني انجام شده و پس از تمركز كليه معامالت در شركت سپرده

كرد توان براي اجرايي شدن ماده فوق سقف زماني تعيين بنابراين مي .روداين قانون از بين مي

معامالت انجام ( انتقال و نقل) پاياپاي و وجوه تسويه عمليات ،طوري كه تا پايان سال سوم برنامههب

 مركزي گذاريسپرده شركت در سازمان، نزد ثبت معامله از شده در شركت بورس كاالي ايران پس

 .گيردمي صورت وجوه تسويه و بهادار اوراق

 :«و»درخصوص بند 

ي هابورستعميم حكم بند به كليه ازجمله  اليحه با انجام برخي از اصالحات« و» شود بندپيشنهاد مي

يك حكم دائمي باقي بماند و در راستاي نظارت بر عملكرد و حسن اجراي آن  عنوانبهفعال در ايران، 

ماده فوق مقررات مغاير شناسايي و رفع انع اجرايي، ماه يكبار گزارش عملكرد اين ماده حاوي مو 6هر 



 

 

 

عنوان به تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ميل الزامات خارج از قواعد بورسو تح

 يكي از نهادهاي ناظر ارائه شود.

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 :در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادارسرمايه  جايگاه بازاري منظور ارتقابه

، كه رأساً 1383مصوب سال  ضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايرانمواشخاص  هكلي (الف

 نمايند،يا مي عمومي اوراق بهادار به هر نحو اقدام نموده نهاد واسط نسبت به عرضه يا به واسطه

ت مكلفند نسبشوند، هاي سهامي عام كه تا زمان تصويب اين قانون تشكيل شده و يا ميشركتازجمله 

 خود و اشخاص وابسته اطالعات ونزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام  اوراق بهادار منتشرهبه ثبت 

با رعايت شكل، محتوي و را ( و اطالعات اوراق بهادار منتشره 12)براساس استاندارد حسابداري 

دارد، ارائه و يا قرر ميترتيباتي كه سازمان بورس و اوراق بهادار، متناسب با نوع اوراق بهادار منتشره م

 افشا نمايند.

بازارهاي يا و  هافقط در بورسبورس و اوراق بهادار، سازمان  نزدشده  معامالت اوراق بهادار ثبت (ب

)موضوع قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب....... و  خارج از بورس داراي مجوز

پذير بوده و مورد امكان عامالتي هر يك از آنها حسبو با رعايت مقررات مهاي بعدي آن( اصالحيه

 .است باطلمعامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق 

 حقوق اشخاص نسبت به اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان يرو سا يتثبت مالك يتنها مرجع قانون (ج

است و عمليات تسويه و وجوه تسويه  گذاري مركزي اوراق بهادار و، شركت سپردهبورس و اوراق بهادار

معامالت اوراق بهادار دارايي معامله شده و وجوه( مربوط به  )تشريفات نقل و انتقال مالكيت پاياپاي

شركت  طتوس صرفاًهاي كااليي، بورسانجام شده در معامالت  تسويه و پاياپاي يزمزبور و ن

ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد . پذيرديم مگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجاسپرده

يل اوراق از قب ينمنافع مربوط به ا يگرد وسود  يا توزيع پرداختسازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند 

تنها نمايد را به نحوي كه سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مي سهامخريد حق تقدم  توزيع و اعمال

تحت نظارت و با تأييد آن انجام  اوراق بهادار و تسويه وجوه يا يمركز يارگذسپردهشركت  هبه واسط

 .دهند

سوابق ها و بازارهاي خارج از بورسِ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، مكلفند بورس (د

كه قابليت بازسازي معامالت را داشته  كننداي ثبت و نگهداري گونهبهانجام شده در خود را معامالت 

 .خواهد بود سازمان بورس و اوراق بهادارهاي مصوب اجراي اين بند مطابق دستورالعمل اشند.ب

يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري تحت  اشخاص حقوقي كه (هـ

 كلي هايتسهيل اجراي سياستمنظور به اسالمي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
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الاقل يكي  اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه( قانون اساسي تشكيل شده33وچهارم )اصل چهل

موضوعات فعاليت مختص  ءبه تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار جزآنها  اصلي فعاليت اتموضوعاز 

نزد سازمان بورس و الزم،  تقاضانامه به انضمام مدارك و مستندات با ارائهموظفند  ،مالي است هاينهاد

در صورتي كه به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار، شرايط شخص  د.ناوراق بهادار به ثبت برس

متقاضي با نهاد مالي موضوع تقاضاي ثبت تطبيق نداشته باشد، متقاضي موظف است در مهلتي كه 

ين فعاليت خود را به موضوعات و كند، موضوع فعاليت و عناوسازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مي

 باشد، تغيير دهد.عناويني كه مختص نهادهاي مالي نمي

 هاينهادهايي را براي ارزيابي موضوعات فعاليت مختص سازمان مكلف است شاخص ـ تبصره

 رساني همگاني گردد. ها اطالعتعيين نمايد و همچنين اين شاخص مالي

هاي كااليي تحت نظارت ايي كاالهاي پذيرفته شده در بورسعرضه، معامله، تسويه و تحويل نه (و

ازجمله  سازمان بورس و اوراق بهادار، مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي

براساس مقررات مصوب  صرفاًباشد و كننده نميقوانين و مقررات مربوط به رقابت و حمايت از مصرف

 بورس مربوطه خواهد بود.درخصوص  هادارسازمان بورس و اوراق ب

هاي خودانتظام و ناشران مديران نهادهاي مالي، تشكلعنوان به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه (ز

منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به قانون بازار اوراق بهادار و اوراق بهادار موضوع

شوند مكلفند ( قانون اساسي انتخاب شده يا مي33هارم )وچهاي كلي اصل چهلتسهيل اجراي سياست

مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه 

اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار 

شده را در پايگاه اطالعاتي مذكور ثبت و  حصيلي و تجربي مديران يادموظف است مشخصات و سوابق ت

عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري 

ي كه به يمربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرا

 رسد منتشر نمايد. ب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميتصوي

هاي خودانتظام و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است از ثبت نهادهاي مالي و تشكل ح(

تغيير در مديران، ازجمله  اين ماده و هرگونه تغييرات آنها «ز»ناشران اوراق بهادار موضوع بند 

اين ماده، بدون « الف»بند از ثبت هرگونه تغييرات اشخاص موضوع اساسنامه و سرمايه و همچنين 

 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خودداري نمايد.

اين ماده به حبس و  «ح»تا  «الف»متخلفين و يا مديران اشخاص حقوقي متخلف از احكام بندهاي  ط(

سازمان بورس و اوراق  )براساس قانون مجازات اسالمي( محكوم خواهند شد. 6جزاي نقدي درجه 

شاكي پيگيري نمايد. جرائم عنوان به تواند تخلفات مذكور را در محاكم قضايي صالحه طرح وبهادار مي



 

 

 

كاالها و خدمات مصرفي كه توسط مراجع  نقدي مذكور هر سه سال يكبار متناسب با رشد شاخص

بهادار و تصويب هيئت وزيران تعديل  شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراقرسمي كشور اعالم مي

تواند ناشرين اوراق بهادار و نهادهاي مالي و مديران شود. همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار ميمي

اين ماده تخلف كنند، به مجازات انضباطي شامل تذكر،  «ز»تا  «الف»آنها را كه از احكام بندهاي 

مت در همان نهاد مالي يا ناشر اوراق بهادار يا براي اخطار، سلب صالحيت مديران براي تصدي س

 ( قانون توسعه13) تصدي سمت در ساير نهادهاي مالي و ناشرين اوراق بهادار، جرائم نقدي مطابق ماده

وچهارم قانون هاي كلي اصل چهلتسهيل اجراي سياستمنظور به ابزارها و نهادهاي مالي جديد

عاليت، محدوديت در فعاليت و لغو مجوز تأسيس محكوم كند. تصدي اساسي، تعليق يا لغو مجوز ف

سمت مديريت پس از سلب صالحيت طبق اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي 

انضباطي، جرم محسوب شده و مستنكف به دو برابر مجازات  يشود. استنكاف از اجراي آرامحسوب مي

 خواهد شد.مذكور در صدر اين بند محكوم 

به شرح زير به آن  «6» قانون بازار اوراق بهادار به شرح زير اصالح و تبصره (33)ماده  «3»تبصره  ي(

 گردد:ماده الحاق مي

اي كه ارزش يا مبلغ خواسته آنها صادر شده از هيئت داوري در مورد دعاوي يآرا ـ«0»تبصره »

االجراست و اجراي آن برعهده اجراي احكام الزم معادل يا كمتر از يك ميليارد ريال باشد، قطعي و

دادگستري است. مبلغ موضوع اين تبصره هر سه سال يكبار متناسب با شاخص بهاي كاالها و خدمات 

گردد، به پيشنهاد شورا و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل مصرفي كه توسط مراجع رسمي اعالم مي

 «.خواهد بود

اي كه ارزش يا ي نهايي صادر شده از هيئت داوري در مورد دعاوياحكام و قرارها ـ«0»بصره ت

ماه از تاريخ ابالغ، قابل اين ماده باشد، ظرف يك «3» مبلغ خواسته آنها بيش از مبلغ موضوع تبصره

عضو  پنجمتشكل از  «هيئت تجديدنظر داوري» خواهد بود.« هيئت تجديدنظر داوري»تجديدنظر در 

رتبه، متخصص و باتجربه و سه آن توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات عاليباشد كه دو عضو مي

 يد شورا از بين صاحبنظران حقوقي، اقتصادي و مالي داراي تجربهيعضو آن به پيشنهاد سازمان و تأ

باشد و انتخاب شوند. مدت مأموريت اعضاي هيئت تجديدنظر داوري دو سال ميمرتبط انتخاب مي

متوالي بالمانع است. براي هر يك از اعضاي اصلي هيئت تجديدنظر  داكثر براي دو دورهمجدد آنان ح

دار گردد تا در صورت غيبت عضو اصلي، وظايف مربوطه را عهدهالبدل تعيين ميداوري، يك عضو علي

هيئت داوري  يالبدل همانند اعضاي اصلي است. آراشود. ترتيب انتخاب و شرايط اعضاي علي

اين ماده، پس از گذشت يك ماه از تاريخ ابالغ و عدم ارائه تقاضاي  «3» موضوع تبصره يآرا يستثناابه

االجراست و اجراي آنها الزم هيئت تجديدنظر داوري پس از صدور، قطعي و يتجديدنظر و همچنين آرا

جراي احكام دادگستري ها و دواير اجراي ثبت اسناد و امالك يا ااداره عهدهحسب ارجاع سازمان، به
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خواهد بود. ضوابط رسيدگي به دعاوي در هيئت داوري و هيئت تجديدنظر داوري، به پيشنهاد سازمان 

 «.به تصويب شورا خواهد رسيد

به قانون بازار اوراق بهادار الحاق  (32)ماده  تبصرهعنوان به از تاريخ تصويب اين قانون، متن زير ك(

 گردد:مي

شوند، به هيچ هاي حبس كه به استناد جرائم موضوع اين فصل صادر مييتمحكوم ـ تبصره»

 صرفاًعليه وجه قابل تعليق، تخفيف، تقليل يا تبديل به جزاي نقدي نخواهند بود؛ مگر آنكه محكوم

رسد، مستحق تعليق، تخفيف، براي يكبار و با تقاضاي سازمان، مطابق ضوابطي كه به تصويب شورا مي

بديل باشد. مفاد اين تبصره حاكم بر عموم و اطالق ساير قوانين و مقررات جزايي بوده و تقليل يا ت

 «.مشمول هيچ يك از موارد نسخ ضمني نخواهد بود

 شود:شرح ذيل اصالح ميبه 1383( قانون بازار اوراق بهادار مصوب 33ماده ) ل(

هاي م از ناشران، تشكلسازمان به تخلفات انضباطي اشخاص تحت نظارت اع ـ (90) ماده»

ها و بازارهاي خارج از بورس و نيز مديران، كاركنان و سهامداران خودانتظام، نهادهاي مالي، بورس

هاي اجرايي آن و همچنين قوانين و مقررات مربوط ها و دستورالعملنامهآنها از اين قانون و آيين عمده

 نمايد.هاي انضباطي محكوم ميبه فعاليت آنها رسيدگي و متخلفان را به مجازات

توانند به تخلفات اعضاي خود در صورت نقض مقرراتي هاي خودانتظام ميتشكل ـ«4»تبصره 

رسد، رسيدگي و رأي انضباطي صادر كنند. كه در حدود صالحيت توسط آنها وضع و به تصويب مي

 باشد.مرجع تجديدنظر از آراي ياد شده، سازمان مي

ازجمله  شودهاي انضباطي موضوع اين ماده كه توسط سازمان وضع ميمجازات ـ«2»تبصره 

تذكر، اخطار، سلب صالحيت مديران براي تصدي سمت در همان نهاد مالي، تشكل خودانتظام يا شامل 

هاي خودانتظام و ناشرين اوراق ناشر اوراق بهادار يا براي تصدي سمت در ساير نهادهاي مالي، تشكل

تسهيل منظور به ابزارها و نهادهاي مالي جديد ( قانون توسعه13) ي مطابق مادهبهادار، جرائم نقد

وچهارم قانون اساسي، تعليق يا لغو مجوز فعاليت، محدوديت در هاي كلي اصل چهلاجراي سياست

هاي خودانتظام براي هاي انضباطي كه توسط تشكلخواهد بود. مجازاتفعاليت و لغو مجوز تأسيس 

هاي آن به تصويب شوند نيز مطابق دستورالعملي است كه در چارچوب اين ماده و تبصرهع مياعضا وض

 رسد.مديره سازمان ميهيئت

 ها اجرا خواهد شد.آراي انضباطي صادره موضوع اين ماده از طريق اجراي احكام دادگاه ـ«9»تبصره 

نوع تخلفات و تنبيهات تشريفات و نحوه رسيدگي، ساختار و مراجع رسيدگي،  ـ«1»تبصره 

موجب دستورالعملي است كه به تصويب انضباطي و نحوه اعمال آنها و ساير مقررات مربوط به

 «.رسدمديره سازمان ميهيئت



 

 

 

  :«ج»بند درخصوص 

موجب ابالغيه سازمان بورس قررات داخلي بازار سرمايه بهبيني آن در محذف ماده و پيش: 4 يسناريو

 و اوراق بهادار

 شرح ذيل:احكام اليحه برنامه ششم توسعه بهعنوان يكي از بيني آن بهحذف ماده و پيش :2 يريوسنا

كليه معامالت ( انتقال و نقل) پاياپاي و وجوه تسويه تا پايان سال سوم برنامه، عمليات»

بورس انجام  از خارج بازارهاي يا هابورس از يكي در كه سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق

 صورت وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاريهاي سپردهيا شركت شركت اند، دردهش

 .«گيردمي

 :«و»درخصوص بند 

)بورس اوراق بهادار، بورس انرژي، بورس كاال و  هابورس از يكي در كه كاالهايي -«و» بند

 دادوستد مورد و شدهپذيرفته  نظارت تحت و يافتهسازمان متشكل، بازارعنوان به فرابورس(

 قرار معامله مورد و شدهعرضه هابورس آن بر حاكم مقررات و قوانين طبق گيرد،مي قرار

 مقررات و قوانين مشمول مذكور كاالهاي نهايي تحويل و تسويه معامله، عرضه،. گيردمي

 .نيست كااليي غيرمتشكل بازارهاي به مربوط

ماه يكبار گزارش عملكرد اين  0هر  وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است -تبصره

و تحميل الزامات خارج ماده فوق موانع اجرايي و  مقررات مغايرشناسايي و رفع ، شاملماده 

 به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.تهيه و از قواعد بورس را 

 

ـ 14) ماده  )ره( لي حضرت امام خمينيزنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عم( 

  ماده پيشنهادي دولت .4

داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني )ره( منظور زنده و نمايان نگاهبه

ها يك معيار اساسي در سياستگذاريعنوان به كردن نقش آن بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و برجسته

هاي آينده، دولت مكلف است اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلها و تسري آن به مجموعه و برنامه

هاي الزم از اقدامات فرهنگي، پژوهشي، آموزشي و ترويجي مرتبط را به عمل آورده و از ظرفيت حمايت

هاي ها و مراكز علمي، فرهنگي و هنري حوزهي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاههادستگاه همه

 گيري نمايد. نهاد براي انجام اين مهم بهرههاي مردمها و تشكلما، شهرداريعلميه، صداوسي

اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم نشر آثار حضرت امام خميني )ره( و سازمان  نامهآيين

 «.رسدريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميمديريت و برنامه
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 يسابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذار .2

قانون »هاي حضرت امام خميني )ره(، در قوانين دائمي كشور، مهمترين قانون در رابطه با آثار و انديشه

 ياد و آثار حفظ نحوه قانون به موادي الحاق و قانون« ثار و ياد حضرت امام خميني )ره(آنحوه حفظ 

 عليه است. تعالي اهللخميني رضوان امام حضرت

 هاي قبلي و عملكرد آنرنامهسابقه ماده پيشنهادي در ب  .9

 (132)قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  (138)قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  (3)سوابقي در ماده 

 قانون برنامه سوم وجود دارد.

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

 ياد و آثار نحوه حفظسوم تا پنجم و قانون ساله پنج هاي توسعهطور كه از مقايسه قوانين برنامههمان

ها و آثار حضرت آيد، دو ركن اصلي در مورد انديشهعليه، برمي تعالي اهللرضوان خميني امام حضرت

 امام )ره( مورد توجه قانونگذار بوده است:

تالش براي انحصار مرجعيت در ارائه و انتشار آثار و آراي حضرت امام )ره( در مؤسسه  (الف

 امام )ره(تنظيم و نشر آثار حضرت 

 ي اجراييهادستگاههاي ايشان در ميان مردم و تالش براي ترويج و تبليغ آرا و انديشه (ب

. پيگيري شده است. اما ركن دوم هم در قانون «.نحوه حفظ .»از اين ميان، ركن اول در قانون 

ينكه مفاد قانون به ا هاي توسعه مورد توجه بوده است. با توجه. و هم در قوانين برنامه..«نحوه حفظ»

توانست هاي حضرت امام )ره( ـ ميبراي تحقق ركن دوم ـ تبليغ و ترويج آرا و انديشه 1،...«نحوه حفظ»

رو از اساس تكرار اينكفايت كند، داليل تكرار اين مفاد در قانون برنامه سوم تا پنجم مشخص نيست. از

پرسش است. با اين وصف و با توجه به اينكه در محل ترديد و  اي توسعهاين مفاد در قوانين برنامه

 احكام از برخي اي براي اين منظور در قوانين دائمي كشور وجود دارد، تكرار آن در اليحه تنظيمزمينه

 نيز ضرورتي ندارد. توسعه  هايبرنامه

 : ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

                                                 
 ایران، اسالمی صداوسيمای جمهوری سازمان خارجه، امور و اسالمی ارشاد و فرهنگ هایهوزارتخان - (2) ماده. 1

 حضرت آثار نشر و تنظيم مؤسسه هماهنگی و همکاری موظفند با قم علميه حوزه تبليغات دفتر و اسالمی تبليغات سازمان
( ره)خمينی  امام نامهزندگی و هااندیشه و آثار نشر و ترویج وتبليغ  جهت را ایو گسترده جامع هایبرنامه سره، قدس امام
 به و تهيه همگانی هایرسانه و امکانات تجسمی و هنری و فرهنگی امکانات کليه از استفاده با کشور از خارج و داخل در

 .آورند در اجرا



 

 

 

 

 هاي قوانين قضايي و موارد مرتبط ديگرخأل تكليف قوه قضائيه به تنقيح، اصالح و رفع( ـ 12)ماده 

 ماده پيشنهادي دولت .4

هاي قوانين قضايي با رويكرد قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصالح و رفع خأل (الف»

پيشگيري از وقوع جرم و اختالف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به 

اجراهاي غيركيفري  م، جايگزين كردن ضمانتئها و جراسازي مجازاتهاي ديگر و متناسبمجازات

و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از  مؤثر

 .طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

، رعايت و حفظ حقوق و ارتقاي فرهنگ حقوقي و قانونمداري جامعهمنظور به وزارت دادگستري (ب

و تخلف، نسبت به هماهنگي و تقويت  كرامت انساني، ترويج حقوق شهروندي و پيشگيري از ناهنجاري

روزرساني قوانين و مقررات، آموزش همگاني حقوق شهروندي و استفاده حداكثري سازوكارهاي الزم، به

امات مانع از اختيارات و وظايف قوه قضائيه نمايد. اين اقدنهاد اقدام ميهاي مردمهاي سازماناز ظرفيت

 .ي اجرايي نيستهادستگاهو ساير 

ماه از تاريخ  6اجرايي اين ماده مربوط به اقدامات وزارت دادگستري ظرف  نامهآيينـ  «4»تبصره 

تهيه و به تصويب  جمهوررئيساالجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري و معاونت حقوقي الزم

 .رسديران ميهيئت وز

قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي  ـ« 2»تبصره 

 .ي ذيربط اقدام نمايدهادستگاهنسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري 

يي و تحقق يي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضاآافزايش سرعت، صحت، كارمنظور به .1

 قوه نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

ها و اطالعات مركز ملي كردن داده هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمدقضائيه، مراكز و سازمان

 .دالت اقدام نمايندهاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عداده

هاي مرتبط با و گروه هادستگاهنيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه  ـ« 4»تبصره 

در مسير  كنند، مكلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضاييمراجع قضايي كه در ساير مراجع فعاليت مي

 .دهند قرار مركز اختيار در بندي راطبقه رعايت با و قضايي هايرسيدگي

هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از ي دولتي، نهادهادستگاهكليه  ـ« 2»تبصره 

استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضايي از طريق اين 

 .شبكه اقدام كنند

دادگستري با همكاري  اي كه توسط وزيرنامهآيينشود براساس به قوه قضائيه اجازه داده مي. 2

معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب 
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هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري است را با رسد، اسناد و اوراق پروندهقوه قضائيه مي رئيس

كي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس هاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونياستفاده از فناوري

ضوابط اقدام نمايد. اطالعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل 

 .استناد خواهد بود

هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و اصل پرونده ـ« 4»تبصره 

 .مي ايران حفظ و نگهداري خواهد شدكتابخانه ملي جمهوري اسال

 اي كه توسطنامهآيينشود براساس به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي ـ« 2»تبصره 

رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد وزير دادگستري مي تأييد به و پيشنهاد سازمان رئيس

 .هاي تعزيراتي اقدام نمايدپرونده

ند بخشي از خدمات قضايي مانند طرح و پيگيري امور قضايي، ابالغ اوراق قضايي، تواقوه قضائيه مي (د

پرداخت هزينه نظريه كارشناسي، اخذ رونوشت از اوراق پرونده و نظريه كارشناسي و همچنين خدمات 

حضوري اعم از تحقيق از شهود، مشاوره خانواده و اطفال، ميانجيگري، صلح و سازش و داوري و ارسال 

است ديوان عدالت اداري را با رعايت مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي و ساير قوانين و دادخو

 .الكترونيكي انجام دهدصورت به االمكانمقررات مربوط و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و حتي

تقويت منظور به ( قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند3ي موضوع ماده )هادستگاهكليه  (هـ

ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت هاي برنامهيرساختز

هاي اطالعاتي گانه به بانكاشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه

 يهادستگاههاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از موجود كشور به استعالم

 .رايگان پاسخ دهندصورت به گانهوابسته به قواي سه

ي اجرايي، هادستگاهها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري سازمان زندان (و

 باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات ذيل را به اجرا گذارد:منظور به نهاد،مؤسسات عمومي و مردم

ها از طريق ي و جنبه اصالحي مجازات حبس، اصالح محيط زندانبا رويكرد ارتقاي بازدارندگ .1

شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك بندي زندانيان و بازداشتاقداماتي نظير طبقه

 .هاي موقت در شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيتمتهمان از محكومان در بازداشتگاه

ها و اقدامات تأميني ش پزشكي با هماهنگي سازمان زندانوزارت بهداشت، درمان و آموز -تبصره

منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سالمت عنوان به ها راو تربيتي كشور، زندان

 .كشور قرار دهد

 و فني آموزش آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان .2

 .كشور ايحرفه



 

 

 

بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني)ره(، هاي زندانيان بيل معيشتي خانوادهرفع مشك .3

 .سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذيربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آنها

تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان . 3

دهي و محدود كردن موارد استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در با سامان

 .چارچوب قوانين مربوط

 .معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذيربط پس از آزادي. 3

هاي اتاق ي اجرايي ذيربط، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران،هادستگاهكليه  -تبصره

 باشند.يران، اصناف و تعاون موظف به همكاري در امور فوق ميا كشاورزي و معادن ،صنايع بازرگاني،

 دادگستري وزارت ي ذيربط توسطهادستگاههمكاري و هماهنگي  به مربوط ماده اين اجرايي نامهآيين

تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،وزارتخانه همكاري با

 .رسدها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرش و سازمان زندانپرو

سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و  (ز

، هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمانمرگ

ريزي و آموزش براي پيشگيري و محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به دست آمده، نسبت به برنامه

 «.هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كندكاهش جرائم، تخلفات و آسيب

 سابقه در قوانين دائمي كشور .2

 :«الف»بند درخصوص 

و اصالحات  23/3/1382كشور مصوب  مقررات و قوانين تنقيح و تدوين ( قانون3ماده ) «1»طبق بند 

 و معتبر قوانين اعالم و كشور قوانين كليه تنقيح» مجلس، قوانين معاونت وظايفازجمله  بعدي آن،

 هاي زير است:حاكم از راه

 هايفهرست تنظيم و تهيه و كشور قوانين موضوعي بنديطبقه و تفكيك و آوريجمع .1-1

 .موارد ساير و تاريخي موضوعي؛

 اقدام جهت كنندهتصويب مرجع به آن اعالم و مقررات در موجود تعارضات تشخيص. 2-1 

 .قانوني

 كنندهتصويب مرجع به آنها اعالم و است شده منتفي آنها موضوع كه مقرراتي تشخيص .3-1

 .قانوني اقدام جهت

 به آن ارائه و شده ضمني نسخ يا منتفي آنها موضوع كه قوانيني نسخ جهت پيشنهاد تهيه. 3-1

 «.قانوني .. مراحل طي جهت مجلس رئيسه هيئت
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نيز  اليحه( (32) ماده «الف» اين وظيفه مشتمل بر تنقيح قوانين قضايي )موضوع حكم بند

قضائيه موظف  ، قوه18/12/1382قانون مزبور اصالحي  (3) ماده «1» بند تبصرهبراساس  باشد.مي

 :دهد انجام مقررات و قوانين تنقيحدرخصوص  را زير اقدامات شده است

 1382 سال پايان تا كه را خود فعاليت حوزه با مرتبط قوانين كليه 1323 تيرماه پايان تا (الف

 و صريح منسوخ معتبر، قوانين خود دستگاه مقام باالترين توسط و نمايند تنقيح است شده تصويب

 به آن داليل ذكر با و تفكيك به را هشد منتفي موضوع يا و يكديگر با مغاير و معارض قوانين ضمني،

 .نمايد ارائه معاونت

 مجلس قوانين معاونت با همكاري به موظف قوه قضائيهتبصره فوق  «د»موجب بند همچنين به

 معاونت موجب همين بندشده است. به خود فعاليت حوزه با مرتبط قوانين تنقيح براي اسالمي شوراي

 يياجرا يهادستگاه كارشناسي ظرفيت از مقررات و قوانين تنقيح ايبر توانندمي مشمول يهادستگاه و

 .«كنند استفاده آنها تمايل با غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص همچنين و ييقضا و

موازي با معاونت قوانين صورت به باالستقالل و قوه قضائيهوظيفه « الف»بند براساس  در نتيجه

كه صالحيت « قوانين قضايي»اً با توجه به ابهام در مفهوم شود كه اين امر خصوصمجلس تعريف مي

 و قوانين تنقيح و با قانون تدوين« الف»بند داده شده است، موجب تعارض  قوه قضائيهتنقيح آنها به 

 خواهد شد. قوه قضائيهكاري و تعارض صالحيت بين معاونت قوانين و كشور و در نتيجه موازي مقررات

 :«ب»بند درخصوص 

 اصل از قسمتي قانون نحوه اجرايبند به شكل پيشنهادي، در قوانين دائمي فاقد سابقه است و اين 

ست. البته آموزش حقوق نيز ناظر به احكام اين بند ني 22/2/1323مصوب  اساسي قانون يكصدوشصتم

ت قانون مديريت خدما (26)موجب ماده بهازجمله  صورت پراكنده در قوانين وجود داردشهروندي به

ي يي اجراهادستگاهي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با يي اجراهادستگاهكشوري 

اهي سيماي جمهوري اسالمي ايران سطح آگويژه صداوو از طريق وسايل ارتباط جمعي به آشنا نموده

تيار مردم قرار اخ داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در عمومي در اين زمينه را ارتقا

 «.دهند

را مكلف كرده است كه مراحل، زمان و كيفيت ي يي اجراهادستگاه( اين قانون 23همچنين ماده )

و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم 

 .برسانند

جرم كه پس از اصرار مجلس بر  وقوع از قانون پيشگيري (3)ماده براساس  بر موارد فوق،عالوه

به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و در تاريخ  21/6/1323اش، در تاريخ مصوبه



 

 

 

در روزنامه رسمي منتشر شده است، شوراي عالي پيشگيري  13/2/1323ابالغ و در تاريخ  13/2/1323

 اين بند(  «2»تبصره از وقوع جرم، مسئول مستقيم پيشگيري از وقوع جرم است )موضوع 

 :«ج»بند درخصوص 

)بخش  3/12/1322 مصوب كيفري دادرسي آيين قانون (623)و  (633)، (631)، (633)طبق مواد 

 بهتر ارائه و ييقضا اسناد و هاپرونده ساماندهي منظوربه»(، 8/3/1323مصوب  الكترونيكي دادرسي

 و آمار ارائه همچنين و كشور سراسر در ييقضا كار گردش و آمار به روزآمد دستيابي و ييقضا خدمات

 ي،يقضا اطالعات ساير و مجرمان و ديدگانبزه متهمان، جرائم،درخصوص  تفصيلي و دقيق اطالعات

 موثق افراد از استفاده با قضائيه قوه اطالعات فناوري و آمار مركز در «قضائيه قوه هايداده ملي مركز»

 .«شودمي اندازيراه

 (006ماده )

 موجب به مركز اين اطالعات به ييقضا ذيصالح مراجع دسترسي ميزان و نحوه» ـ« 4»تبصره 

 به و شودمي تهيه شورا توسط قانون اين شدن االجراالزم تاريخ از ماهسه ظرف كه است اينامهآيين

 «.رسدمي قضائيه قوه رئيس تصويب

 اينامهآيين موجب به مقررات و قوانين ترعاي با مركز اين اطالعات و مدارك اسناد،» ـ «2» تبصره

 در رسد،مي قضائيه قوه رئيس تصويب به و تهيه شورا توسط قانون اين تصويب تاريخ از ماهسه ظرف كه

 اطالعات و مدارك اسناد، از استفاده. گيردمي قرار پژوهشگران و هاپژوهشكده علمي، مراكز اختيار

 مرتبط افراد هويت به مربوط اطالعات انتشار. شود اشخاص حيثيت و حرمت هتك موجب نبايد مزبور

 تجويز قانون كه مواردي در جز آنان شماره ملي و پستيشماره خانوادگي، نام نام، قبيل از دادرسي با

 «.است ممنوع كند،

 (004) ماده

 ازمانس كشور، كل بازرسي سازمان اداري، عدالت ديوان نظير قضائيه، قوه تابعه يهادستگاه كليه»

 قانوني، پزشكي سازمان كشور، امالك و اسناد ثبت سازمان كشور، تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان

 رسمي روزنامه و كيفري، سجل و بخشودگي و عفو در ذيربط مراجع و مسلح نيروهاي ييقضا سازمان

 را آنها و دهند قرار هقضائي قوه هايداده ملي مركز در را خود اطالعات كليه موظفند اسالمي، جمهوري

 .دارند نگه روزآمد

 ملي مركز در سري و محرمانه اطالعات به دسترسي نحوه يياجرا نامهآيين -«4» تبصره

 .رسدمي قضائيه قوه رئيس تصويب به و شودمي تهيه قوه آن توسط قضائيه قوه هايداده
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 ذيربط هايكميسيون و هاهيئت ،هادستگاه و ضابطان ساير و انتظامي مراجع -«2» تبصره

 را آنها و دهند قرار قضائيه قوه هايداده ملي مركز در را خود ييقضا امور با مرتبط اطالعات موظفند

 «.دارند نگه روزآمد

 ( 002)ماده 

 يهادستگاه و ضابطان محاكم، بين الكترونيكي ارتباطات ساماندهيمنظور به است موظف قضائيه قوه»

 است، نياز آنها اطالعات به دادرسي جريان در كه حقوقي و حقيقي اشخاص ساير نيز و خود تابعه

 اندازيراه الكترونيكي امضاي قبيل از مطمئن امنيتي تمهيدات كارگيريبه با را« عدالت ملي شبكه»

 كند.

 ملي شبكه طريق از را الزم اطالعات كسب و ييقضا استعالمات توانندمي ييقضا مراجع -تبصره

 هايشخصيت و غيردولتي عمومي نهادهاي دولتي، يهادستگاه صورت اين در. آورند لعمبه عدالت

 اين مفاد از مستنكف. كنند اعالم مزبور شبكه طريق از را الزم پاسخ موظفند خصوصي بخش حقوقي

 «.است ـ2/3/1333مصوب  تعزيرات پنجم كتاب ـ اسالمي مجازات قانون( 336) ماده مشمول تبصره

 (009) ماده

 روزآمد را و آنها كند ارائه «قوه قضائيه ملي درگاه» از طريق را زير اطالعات است موظف قوه قضائيه»

 .دارد نگه

 به قوه قضائيه يياجرا و مديريتي كالن ساختار و هامشيخط ها،سياست وظايف، اهداف، (الف

 آنان، با ارتباط نحوه و وظايف شرح و مسئوالن معرفي همراه

 هايدادگستري و هامعاونت تمامي( سايتوب) تارنماي به پيوند و تماس هشمار نشاني، (ب

 كارشناسان و دادگستري وكالي هايكانون دادگستري، وزارت قضائيه، قوه تابعه يهادستگاه ها،استان

 دادگستري، رسمي

 هيئت آراي و كشور عالي ديوان عمومي هيئت رويه وحدت يآرا االجرا،الزم قوانين كليه (پ

 قوه حقوقي اداره مشورتي نظريات و قضائيه قوه رئيس هايبخشنامه اداري، عدالت ديوان عمومي

 قضائيه،

 عفت خالف احكام اجراي قاضي تشخيص به كه در صورتي محاكم ازسوي صادره آراي (ت

 با متخصصان و صاحبنظران نقد و تحليل براي( آنالين) برخطصورت به نباشد ملي امنيت يا عمومي

 اشخاص، خصوصي حريم حفظ

 هايمعاهده و اسناد پايه بر كشورها ساير ذيصالح مقامات به ييقضا معاضدت خدمات (ث

 كشورها، ساير به اتباع ييقضا و حقوقي خدمات به راجع اطالعات و الملليبين حقوقي همكاري

 شهروندان، براي دعوي اقامه چگونگي عمومي قابل درك و آسان آموزش (ج



 

 

 

 «....ييقضا -حقوقي علمي و پژوهشي اطالعات (چ

 (016)ماده 

 «ح» بندهاي به توجه با قانون ... اين ،(633) مواد احكام اجراي در مقرر تكاليف به است موظف دولت»

 ماندهباقي مدت در ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجمساله پنج برنامه قانون( 211) ماده «ف» و

 «.نمايد عمل آن اجراي

 است مكلف سازمان»، 12/11/1323كشور مصوب ( كاداستر) حدنگار جامع قانون (3)طبق ماده 

صورت به را آنها با مرتبط مقررات و رسمي اسناد دفاتر قانون و امالك و اسناد ثبت قانون موضوع دفاتر

 زيرمجموعه در باشد؛ شده تأمين آن انكارناپذيري و اعتبار تماميت، صحت، كه نحوي به و الكترونيك

 است مكلف سازمان همچنين. كند ايجاد و ساماندهي مرتبط، هايسامانه و جامع نظام ها،داده كزمر

 امكان كه نحوي به را آنها از برداريبهره و مذكور مرتبطهاي سامانه به رسمي اسناد دفاتر اتصال امكان

 فراهم شود؛ ايجاد تيثب استعالمات به الكترونيك و آني پاسخ و معامالت و اسناد( آنالين) برخط ثبت

 جايگزين الكترونيك دفاتر و منتفي نويسدست دفاتر در ثبت مذكور، الكترونيك دفاتر ايجاد با. كند

 .«شودمي موجود دفاتر

 9/46/4919در  جلسه پانزدهم شوراي عالي فضاي مجازيمصوبه  ـ«ج»بند درخصوص 

 :زيرساخت ارتباط فضاي مجازي كشوروان عنبه مصوبه دوم: الزامات حاكم بر تحقق شبكه ملي اطالعات

 كشور حياتي مراكز و هادستگاه ميان پايدار و امن ارتباطات برقراري قابليت با ايشبكه .3

 (211ماده )« ن»بند  «3»قانون برنامه پنجم توسعه: جزء  ـ«3»جزء  «و»بند درخصوص 

 :«د»بند درخصوص 

اين بند در قوانين آمده  كيفري، مفاد دادرسيآيين قانون از( الكترونيكي دادرسي)اساس بخش نهم بر

 آيين قوانين موجببه كه مورد هر در»آن براساس  قانون مزبور كه (633)خصوص ماده است؛ به

 اجرائيه، برگه نوشته، مدرك، سند، كيفري، و حقوقي از اعم موضوعه مقررات و قوانين ساير و دادرسي

 يا الكترونيكي صورت باشد الزم آن مانند و نشاني ي،يقضا اوراق ابالغ انگشت، اثر امضا، رأي، اوراق

 و قانون اين مواد در مذكور امنيتي سازوكارهاي رعايت با مورد حسب آن الكترونيكي محتواي

 است. معتبر و كافي آنهاي تبصره

 الكترونيك خدمات ارائه و كيفري و حقوقي رسيدگي و تحقيق مراحل كليه در ـ«4» تبصره

 و محتوا به بخشيدن اعتبار از الكترونيكي اطالعات تبادل نحوه يا شكل لحاظ به صرفاً تواننمي ،ييقضا

 امن تبادل جهت را الزم امنيتيهاي سامانه است موظف قضائيه قوه. نمود خودداري آن قانوني آثار

 و ابطانض، ييقضا الكترونيك خدمات دفاتر، كارشناسان، دعوي اصحاب بين ارتباطات و اطالعات

 نمايد. ايجاد قضائيه قوه به وابستهي هاسازمان و ييقضا مراجع



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 قانون اين موضوع مراجعان ييقضا امور پيگيري و طرح جهت تواندمي قضائيه قوه ـ«2» تبصره

، دفاتر فعاليت هماهنگي جهت و ييقضا الكترونيك خدمات دفاتر ايجاد به نسبت مجازي فضاي در

 اقدام خصوصي بخش ظرفيت از استفاده با، ييقضا الكترونيك خدمات اتردف كانون ايجاد به نسبت

 تأسيس يا انتخاب آن غير و رسمي اسناد دفاتر بين از توانندمي ييقضا الكترونيك خدمات دفاتر. نمايد

 تهيه شورا توسط قانون اين شدن االجراالزم تاريخ از ماهسه ظرف ماده اين يياجرا نامهآيين. شوند

 رسد.مي قضائيه قوه رئيس تصويب به و شودمي

 در را خود همراه تلفن شماره و الكترونيكي پست موظفند قضائيه قوه به مراجعان ـ«9»تبصره 

 است موظف آمار مركز الكترونيك، پست به دسترسي عدم صورت در و دهند قرار قضائيه قوه اختيار

 امور جهت ييقضا ملي الكترونيكي پست به دسترسي براي الزم امكانات متقاضيان و شهروندان براي

 «.كند ايجاد ييقضا

 هايسامانه ساير و كنفرانس ويدئو هايسامانه كارگيريبه اين قانون،( 632) موجب مادهبه

 در كارشناسي نظرات يا شهود از شهادت اخذ دعوي، اصحاب از تحقيقمنظور به الكترونيكي ارتباطات

 .پذيرد صورت سوابق مطمئن ثبت و نظر مورد فرد اظهارات اعتبار ،هويت احراز كه است مجاز صورتي

 كه هشت و هفت شش، درجه تعزيري مئجرا در قانون آيين دادرسي كيفري،( 82) موجب مادهبه

 مدعي يا ديدهبزه موافقت و متهم درخواست به تواندمي قضايي مقام است، تعليق قابل آنها مجازات

 شاكي گذشت تحصيل براي تا بدهد متهم به مهلت ماه دو حداكثر سب،متنا تأمين خذا با و خصوصي

 بين سازش حصول براي تواندمي قضايي مقام همچنين. كند اقدام جرم از ناشي خسارت جبران يا

 ارجاع ميانجيگري براي ايمؤسسه يا شخص يا اختالف حل شوراي به آنان توافق با را موضوع طرفين،

 براي فقط اقتضا صورت در ماده اين در مذكور هايمهلت. نيست ماه سه از بيش ميانجيگري مدت. دهد

 گذشت قابل مئجرا از موضوع و كند گذشت شاكي اگر. است تمديد قابل مذكور ميزان به و باريك

 يا و شود جبران او خسارت يا كند گذشت شاكي اگر موارد، ساير در. شودمي موقوف تعقيب باشد،

 قضايي مقام باشد، كيفري مؤثر محكوميت سابقه فاقد متهم و شود حاصل وافقت آن پرداخت به راجع

 مقام صورت،اين در. كند معلق سال دو تا ماه 6 از را وي تعقيب متهم، موافقت خذا از پس تواندمي

 برخي اجراي به مكلف مورد، حسب قانون اين( 81) ماده هايتبصره رعايت با را متهم قضايي

 ازسوي توافق مورد تعهدات اجراي عدم صورت در همچنين. كندمي مذكور ماده موضوع دستورهاي

 را تعقيب و لغو را تعقيب تعليق قرار خصوصي، مدعي يا شاكي درخواست به بنا موجه، عذر بدون متهم

 . دهدمي ادامه

 از را ميانجيگري به ارجاع يا تعقيب تعليق تواندمي بازپرس اين ماده مقرر داشته است:ه تبصر

 . نمايد تقاضا دادستان



 

 

 

 «ج» بند موضوع المنفعهعام مؤسسات در كار دادن انجام چگونگي قانون فوق،( 83) اساس مادهبر

 شوند،مي انتخاب ميانجيگري براي كه اشخاصي يا شخص و ميانجيگري ترتيب و قانون اين( 81) ماده

 اين شدن االجراالزم تاريخ از ماهسه فظر كه است اينامهآيين موجببه قانون اين( 82) ماده موضوع

 وزيرانهيئت تصويب به قوه قضائيه رئيس تأييد از پس و شودمي تهيه دادگستري وزير توسط قانون

 .رسدمي

تواند ابالغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي مي قوه قضائيه دارد:مي راين قانون مقر( 136)ماده 

 االجراماه از تاريخ الزم 6اي است كه ظرف نامهبه موجب آيين واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده

شود و به تصويب شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه مي

 رسد. ه ميئيقضا قوه رئيس

، 23/3/1322مصوب  اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون( 23) طبق ماده

 و اوراق اين. شود تهيه نسخه يك اضافه به شكايت طرف تعداد به بايد آن ضمائم و دادخواست

 پست يا سفارشي پست وسيله به بايد دادخواست، تكميل و نقص رفع به مربوط اوراق همچنين

 دفاتر يا ديوان دبيرخانه به يا و ارسال ديوان دبيرخانه به الكترونيكي پايگاه در ثبت يا ديوان الكترونيكي

 پايگاه يا و ديوان دبيرخانه در دادخواست ثبت تاريخ. گردد تسليم هااستان مراكز در مستقر آن داريا

 اداري دفاتر يا الكترونيكي پست طريق از ارسال يا و سفارشي پست به آن تسليم يا و الكترونيكي

 .شودمي محسوب تقديم تاريخ ديوان،

مكلف  قوه قضائيهفساد،  با مقابله و اداري نظام متسال ي( قانون ارتقا11ماده ) «ج»به موجب بند 

اندازي ي را ظرف دو سال راهيهاي مطروحه در دستگاه قضاپايگاه اطالعات مديريت پرونده» شده است

 اي كه:گونهنمايد به

وچهار ساعت پس از هاي مطروحه حداكثر بيستنسخه الكترونيكي از اطالعات، اسناد و پرونده .1

 يافت در سامانه )سيستم( ثبت گردد.توليد يا در

ها قابل پرونده ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي بهدهي رسيدگي به پروندهنوبت .2

 رديابي و پيگيري باشد.

صورت به با احراز هويت اشخاصقضايي  هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجعثبت كليه نامه .3

 انپذير گردد.امكقضايي  متمركز در هر واحد

امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا  .3

 مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.

 اندازي نمايد.را راهقضايي  صادره يپايگاه اطالعات آرا .3

در قوه قضائيه متمركز و هاي مطروحه در محلي مشخص خالصه اطالعات كليه پرونده .6

 «.ي نظارتي امكانپذير گرددهادستگاهدهي اطالعات الزم به كليه سرويس



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 :«هـ»بند درخصوص 

 عام مقرر نشده است ولي در برخي از مواردصورت به هر چند كه در قوانين دائمي حكم اين بند

 آيين قانون( 632) بصره مادهتبراساس  پراكنده مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است. مثالًصورت به

 شبكه طريق از را الزم اطالعات كسب وقضايي  استعالمات توانندميقضايي  كيفري، مراجع دادرسي

 و غيردولتي عمومي نهادهاي دولتي، يهادستگاه صورت اين در. آورند عملبه عدالت ملي

 مستنكف. كنند اعالم رمزبو شبكه طريق از را الزم پاسخ موظفند خصوصي بخش حقوقي هايشخصيت

 مصوب تعزيرات پنجم كتاب ـ اسالمي مجازات قانون( 336) ماده مشمول تبصره اين مفاد از

 .است 2/3/1333

هاي اقتصادي و استقرار نظام شفافيت فعاليتمنظور به مكررـ( 162)ماده موجب ن بهيهمچن

رايي مؤديان مالياتي شامل مواردي يكپارچه اطالعات مالياتي، پايگاه اطالعات هويتي، عملكردي و دا

اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در نظير اطالعات مالي، پولي و اعتباري، معامالتي، سرمايه

 شود. سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي

ها، مؤسسات و ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات دولتي، شهرداريوزارتخانه

ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت غيردولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بانكنهادهاي عمومي 

اسناد و امالك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطالعات مورد نياز پايگاه 

رند، آوفوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي

 هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. موظفند اطالعات به شرح بسته

 اطالعات هويتي:  (الف

 اطالعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي  .1

 مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معامالت تجاري و عقد قراردادها  .2

 معامالتي اشخاص:  اطالعات (ب

 ها، كاالها و خدمات( معامالت )خريد و فروش دارايي .1

 تجارت خارجي )واردات و صادرات كاالها و خدمات(  .2

 هاي تجاري قراردادهاي مربوط به انجام معامالت و فعاليت .3

 قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات  .3

 ه خريد و فروش ارز و سكه طال اطالعات مربوط ب .3

 هاي پرداختي هاي صادره و خسارتنامهاطالعات انواع بيمه .6

 نقل بار و مسافر ووضعيت حملبارنامه و صورت .3

 



 

 

 

 اي اشخاص: اطالعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه (پ

 بهادار  انه )دوره مالي( نقل و انتقال سهام و ساير اوراقيجمع گردش سال .1

 ي بانكي هاحسابانه )دوره مالي( انواع يجمع گردش و مانده سال .2

 ها و سود آنها انه )دوره مالي( انواع سپردهيجمع گردش و مانده سال .3

تسهيالت بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش  .3

 ها و نظاير آنضمانتاعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، 

 ها، اموال و امالك و همچنين نقل و انتقال آنها اطالعات دارايي (ت

هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت ساير اطالعات فعاليت (ث

 وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. 

ر جريان عمليات مربوط به مالكيت، كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي د ـ«4»تبصره 

باشند موظفند به ترتيبي كه هاي مذكور مياي و معامالت دارايينگهداري، انتقاالت، خدمات بيمه

 دارد اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي

با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد  يت تضامني كهمسئولبر خلف از مفاد حكم اين تبصره عالوهمت

 دوم تا دوبرابر ماليات پرداخت شده خواهد بود. اي معادل يكداشت مشمول جريمه

)آنالين( بانك  برخطسازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي  ـ«2»تبصره 

ورس اوراق مركزي جمهوري اسالمي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان ب

ي را به فهرست بدهكاران يي اجراهادستگاهبهادار، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و همچنين ساير 

بندي، اطالعات دريافتي را در ارائه كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقهمالياتي فراهم آورد تا استفاده

 خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند. 

بر محكوميت به مجازات مقرر در اين ص متخلف از حكم اين ماده عالوهاشخا ـ«9»تبصره 

 ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. جبران زيان مسئولقانون، 

ي كه مطابق قانون نياز به اين اطالعات دارند، مجازند با تصويب يي اجراهادستگاه ـ«1»تبصره 

ات موجود در پايگاه اطالعات موضوع اين ماده در حد بندي مربوط، از اطالعوزيران و حفظ طبقههيئت

 نياز استفاده كنند. 

، تعيين حد آستانه )تعيين برخطترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي  ـ«0»تبصره 

حداقل رقم اطالعات(، دريافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص 

ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان  6اي است كه ظرف مدت امهنموجب آيينمذكور به

تصويب وزيران  شود و بهامور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي

 رسد. امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي
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ها را اطالعات ثبتي شركت سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است بانك ـ«0»تبصره 

سازمان امور مالياتي  برخطنحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي طراحي و سامانه اطالعاتي آن را به

 كشور به سامانه مزبور فراهم آيد. 

ماه پس از تصويب اين قانون  6وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر  ـ«6»تبصره 

اي طراحي شود كه در هر گونها ايجاد كند. اين سامانه بايد بهر« سامانه ملي امالك و اسكان كشور»

مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري  برخطزمان امكان شناسايي 

صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط و پيگيري نقل و انتقال امالك و مستغالت به

به سامانه مذكور را براي  برخطرت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي كشور فراهم سازد. وزا

 سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

 :«و»بند درخصوص 

 سازمان به كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سرپرستي شوراي تبديل قانون( 2) براساس ماده

 :است زير شرح به سازمان وظايف»، 6/11/1363بمصو كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان

 و كشور تربيتي و تأميني اقدامات مراكز و هابازداشتگاه ها،زندان به مربوط امور كليه اداره( الف

 .آنها به وابسته خدماتي و كشاورزي و صنعتي مؤسسات

 و اشتغال و زندانيان آموزش و ارشاد و اصالح زمينه در الزم تسهيالت و امكانات ايجاد( ب

 .آنها آموزيحرفه

 .زندانيان خانواده معنوي و مادي مشكالت رفع به كمك( ج

 .خيريه مؤسسات و مردمي هايكمك جذب( د

 نيز و سازمان امكانات از استفاده با كار داوطلب زندانيان اشتغال جهت ريزيبرنامه( هـ

 .هازندان خودكفايي جهت در تالش و خصوصي بخش ها،تعاوني ها،بانك دولتي، هايسرمايه

 به آن ارائه و شناسيجرم به مربوط مطالعات در استفاده منظوربه الزم اطالعات و آمار تهيه( و

 .اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضايي امور كميسيون و قضايي عالي شوراي

 ديوان به آن ارائه و مجازات تخفيف يا عفو شرايط واجد محكوم زندانيان اسامي فهرست و تهيه( ز

 .مربوط قضايي مقامات به مشروط آزادي پيشنهاد همچنين و كشور عالي

 «.ذيربط يهادستگاه همكاري با خروج از بعد مراقبت براي ريزيبرنامه( ح

 و محكومان نگهداري»، 3/12/1322قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  (313)براساس ماده 

 و هازندان سازمان نظر زير و هابازداشتگاه در مانمته نگهداري. است ممنوع مكان يك در متهمان

 «.گيردمي صورت كشور تربيتي و تأميني اقدامات



 

 

 

 مؤثرترتيب خاصي در رابطه با پيشينه  1322سال قانون مجازات اسالمي مصوب  (23) ماده

 از پس عمدي، مئجرا در كيفري قطعي محكوميت»كيفري تعيين كرده است به موجب اين ماده: 

عنوان به اجتماعي حقوق از را محكوم ماده اين در مقرر زمان مدت در زمان، مرور شمول يا حكم ياجرا

  :كندمي محروم تبعي مجازات

 حكم اجراي توقف تاريخ از ابد حبس و حيات سالبهاي مجازات به محكوميت در سال هفت (الف

  اصلي

 بيش شده وارد جنايت ديه كه صورتي در عضو قصاص عضو، قطع به محكوميت در سال سه (ب

  چهار درجه تا حبس و بلد نفي باشد، عليهمجني ديه نصف از

 نصف شده وارد جنايت ديه كه صورتي در عضو قصاص حدي، شالق به محكوميت در سال دو (پ

  پنج درجه حبس و باشد آن از كمتر يا ٌعليهمجني ديه

 لكن شودمي درج محكوم كيفري ينهپيش در محكوميت مراتب فوق، موارد غير در ـ«4»تبصره 

 تعيين براي قضايي مراجع درخواست به مگر گرددنمي منعكس ذيربط مراجع از صادرههاي گواهي در

  مجازات در بازنگري يا

 گذشت با قطعي حكم صدور از پس كه صورتي در گذشت قابل مئجرا مورد در ـ«2»تبصره 

 «.شودمي رفع نيز آن تبعي اثر ودش موقوف مجازات اجراي خصوصي، مدعي يا شاكي

 :«ز»بند درخصوص 

 انجام منظوربه»، 23/3/1332مصوب  كشور قانوني پزشكي سازمان تشكيل قانون( 1) اساس مادهبر

 شودمي ناميده سازمان اختصار به قانون اين در كه كشور قانوني پزشكي سازمان زير مشروح وظايف

 .ددگرمي تشكيل قضائيه قوه رئيس نظر زير

 و آزمايشگاهي امور انجام و كالبدشكافي آن، كارشناسي و قانوني پزشكي امور در اظهارنظر .1

 .قضايي ذيصالح مراجع دستور به پاراكلينيكي

 .دولتي يهادستگاه ساير و قضائيه قوه به وابسته هايسازمان و ادارات استعالمات به پاسخ .2

 پزشكي خدمت داوطلبان علمي صالحيت بررسي و نيقانو پزشكي كارآموزي هايبرنامه اجراي .3

 .سازمان در قانوني

 اهداف پيشبرد براي كه هادانشگاه نياز مورد پژوهشي و آموزشي امور انجام و علمي همكاري. 3

 .باشدمي مفيد هادانشگاه و سازمان

 .كشور خارج و داخل آموزشي مراكز با نياز مورد علمي اطالعات تبادل .3



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 معاينات و مشهودات شرح متضمن و روشن مستدل، بايد قانوني پزشكي نظراظهار ـ «4»تبصره 

 گيرينتيجه و جديد هايروش از استفاده با و آزمايشگاهي و علمي مالحظات و مدارك برمبتني و

 .«باشد كافي

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه در برنامه .9

 :«الف»بند درخصوص 

منظور به است مكلف قضائيه قوه»دارد كه برنامه پنجم توسعه، اشعار ميقانون  (211)ماده « الف»بند 

 و كيفري اجراهاي ضمانت سازياستاندارد ي،يقضا پليس ايجاد دعاوي، و مجرمانه عنـاوين كاهش

 و اداري مدني، انضباطي، انتظامي، قبيل از روزآمد و مؤثر غيركيفري اجراهايضمانت  جايگزين كردن

 به دولت طريق از تا نمايد تهيه را نياز موردقضايي  لوايح برنامه اول سال پايان ات حداكثر ترميمي

قوه قضائيه موظف است »ماده مزبور،  «ي»همچنين طبق بند  .«گردد تقديم اسالمي شوراي مجلس

اليحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم 

 «.دگرد

 رعايت با است موظف قضائيه قوه»دارد كه قانون برنامه پنجم اشعار مي (212)عالوه ماده به

 برنامه اول سال طول در را حقوقي مشاوره و وكالت جامع اليحهقضايي  امور در نظام كلي هايسياست

 «.نمايد تقديم اسالمي شوراي مجلس به دولت طريق از و تهيه

 و بايد به همراه ساير نهادهاي مرتبط در تهيه قوه قضائيهن مزبور، قانو (223)و نيز طبق ماده 

 .داشته باشد مشاركت با دولت «اجتماعي روابط در كودكان و بانوان امنيت ملي سند» تدوين

گفته در قانون برنامه پنجم توسعه بايد گفت كه ناظر به مواد پيش قوه قضائيهعملكرد درخصوص 

 قانون اسالمي، مجازات اينكه قانونازجمله  اليف مذكور انجام شده استدر طول برنامه، برخي از تك

 رسيد كه در حال حاضر امور مجلس به تصويب ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون و كيفري دادرسي آيين

 سابقه داراي 1/2/1322 اسالمي مصوب مجازات قانون ديگر در هايمجازت به آن تبديل و زداييحبس

 است. تقنيني

لوايح مربوطه را تهيه كرده و به دولت تقديم كرده است  قوه قضائيهدر رابطه با برخي از موارد نيز 

 توان به لوايح وكالت و پليس قضايي اشاره كرد.اين لوايح ميازجمله  اند.كه هنوز به قانون تبديل نشده

 :«ب»بند درخصوص 

 ي،يقضا و حقوقي فرهنگ گسترش منظور هب» توسعه، پنجم برنامه قانون (211)ماده  «د»طبق بند 

 از پيشگيري راستاي در نيز و مداريقانون فرهنگ سازينهادينه مردم، ييقضا و حقوقي رفتار اصالح

 شود:مي انجام ذيل اقدامات حقوقي، دعاوي كاهش و جرائم وقوع

 سيما، و صدا طريق از قضائيه قوه مصوب برنامه طبق همگاني آموزش .1



 

 

 

 اجتماعي، تأمين و كار اداري، مالياتي، اموردرخصـوص  شهروندي حقـوق مگانيه آمـوزش .2

 سيما، و صدا طريق از ذيربط يهادستگاه توسط آن مشابه و ايبيمه بانكي، زيست،محيط

 و تحصيلي راهنمايي هايدوره در مذكور هايآموزش براي الزم درسي مواد بينيپيش .3

 متوسطه.

 «2» و «1» ياجزا اجراي در است مكلف ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان -تبصره

 يا مربوطه يهادستگاه قضائيه، قوه توسط خصوص اين در كه هاييبرنامه پخش براي را مناسب زمـان

 .دهد اختصاص شود،مي تهيه سازمان آن

 خصوصي ريمح حفظ ضمن كه نمايد اتخاذ ترتيبي برنامه دوم سال تا است مكلف قضائيه قوه .3

 و صاحبنظران نقد و تحليل معرض در ،(آنالين) برخط صورتبه محاكم ازسوي صادره آراي اشخاص،

 «.گيرد قرار متخصصان

 «3» بند تحقق منظور به»توسعه،  پنجم برنامه قانون (211)ماده  «هـ»همچنين طبق بند 

 نيرويازجمله  ياجراي يهاگاهدست رهبري، معظم مقام ازسوي ابالغيساله پنج يقضاي كلي هايسياست

 و احمرهالل جمعيت نظير غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها مستضعفين، بسيج سازمان انتظامي،

 هايبرنامه اجراي در قضائيه قوه با را الزم همكاري خود وظايف چارچوب در مكلفند ها،شهرداري

 «.دارند معمول جرم، وقوع از پيشگيري

منظور به الزم تمهيدات است مكلف قضائيه قوه»ماده فوق،  «ع»بند راساس ب الزم به ذكر است كه

البته اين حكم كلي است و . «آورد فراهم را دادگستري وزارت هايظرفيت از استفاده سطح ارتقاي

 لزوماً شامل احكام مندرج در اين بند نيست.

 منظوربه»دارد كه ار ميتوسعه اشع دومساله پنج برنامه قانون «62»تبصره  «ب»همچنين بند 

 نظم و قانون رعايت و اقدام جهت غيرمستقيم هايروش اعمال و كاريوجدان و عمومي نظم ايجاد

 اجرا و تهيه را مردم همگاني آموزش طرح است مكلف دولت وقوع جرائم، از پيشگيري و اجتماعي

 .«نمايد

 دومساله پنج برنامه نونها( قسمت يكم پيوست قامشيمبحث )ب( )خط «2»بند  «12»جزء 

 هاي اين برنامه است.مشيجرائم يكي از خط وقوع از كه پيشگيري داشتمي اشعار توسعه

 اين حكم در ساير قوانين برنامه فاقد سابقه است.

 :«ج»خصوص بند در

ارائه  در كارآيي و سرعت افزايش منظور به»قانون برنامه پنجم توسعه،  (211)ماده  «ح»براساس بند 

 و اطالعات فناوري توسعه براي را زير اقدامات است مكلف قضائيه قوه ي،يقضا و خدمات حقوقي

 : دهد انجام ارتباطات



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 سامانه ويژهبه ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده سطح توسعه و عملياتي هايسامانه .1

 مديريت سامانه تكميل و اجرا قضائيه، قوه هايداده ملي مركز اندازيراه ي،يقضا هايپرونده مديريت

 برقراري در اطالعات فناوري از استفاده مردم، به الكترونيك حقوقي خدمات عرضه اطالعات، امنيت

 كشور، امالك و اسناد ثبت سازمان قبيل از مرتبط يا تابعه نهادهاي ساير و ييقضا مراجع بين ارتباط

 .يابد ارتقا و گسترش اندازي،راه قانوني پزشكي سازمان ها،زندان سازمان

 اسناد در امنيت ضريب ارتقايمنظور به است مكلف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان .2

 و سند اطالعاتي اقالم نمودن رقومي ي،يقضا محاكم در اسناد با مرتبط هايپرونده كاهش مالكيت،

 .كند اقدام مالكيت اداسن تعويض به نسبت اطالعات، فناوري از استفاده با نوين ثبت نمودن يياجرا

 در مكلفند خيريه، امور و اوقاف سازمان و شهرسازي و راه و جهادكشاورزي هايوزارتخانه -تبصره

 سازمان با خويش، توليت تحت و ملكي اراضي كليه مستندات ارائه و شناسايي ضمن پنجم، برنامه طول

( كاداستر) حدنگاري ستانداردا براساس مذكور امالك نقشه تهيه براي كشور امالك و اسناد ثبت

 .نمايند همكاري

اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري نامهآيينبراساس  شودبه قوه قضائيه اجازه داده مي .3

ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه  دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه

باشد را با استفاده ي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مييهاي قضاهرسد، اسناد و اوراق پروندقضائيه مي

آنها اقدام نمايد  يهاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحااز فناوري

كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطالعات و اسناد تبديلي در مشروط بر آن

 ي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.يضاكليه مراجعه ق

 ملي كتابخانه و اسناد سازمان توسط دارد، تاريخي سنديت جنبه كه ملي و مهم هايپرونده اصل

 .شد خواهد نگهداري و حفظ ايران اسالمي جمهوري

 يهاسامانه ايجاد به نسبت است موظف تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان .3

 .«نمايد اقدام تأميني، قرارهاي و حبسهاي محكوميت اجراي براي الكترونيكي

 مكلف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان» توسعه، پنجم برنامه قانون (211) ماده «م» طبق بند

 ثبتي، هايداده ملي مركز اندازيراه و امالك و اسناد ثبت يكپارچه سامانه توسعه راستاي در است

 كه نحويبه كند، اقدام برنامه دوم سال پايان تا معامالت ثبت مراحل كليه كردن كترونيكيال به نسبت

 الكترونيكي امضاي كارگيريبه با معامالت آني ثبت و ثبتي استعالمات به الكترونيك و آني پاسخ امكان

 «.شود فراهم مطمئن

ماده « الف»بند در  عيناً توسعه پنجم برنامه قانون (211) ماده «ح» بند «3»همچنين حكم جزء 

 قانون برنامه چهارم آمده است. در ساير قوانين برنامه حكمي در اين خصوص وجود ندارد. (131)



 

 

 

  :«ج»بند درخصوص 

 مستثناست.بند يه از شمول ئقضا قوهقانون برنامه پنجم  (36)طبق ماده 

 :«د»بند درخصوص 

 در كارآيي و سرعت افزايش منظور به -ح»دارد كه قانون برنامه پنجم اشعار مي (211)ماده  «ح»بند 

 و اطالعات فناوري توسعه براي را زير اقدامات است مكلف قضائيه قوه ي،يقضا و حقوقي خدمات ارائه

 :دهد انجام ارتباطات

 سامانه ويژهبه ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده سطح توسعه و عملياتي هايسامانه .1

 مديريت سامانه تكميل و اجرا قضائيه، قوه هايداده ملي مركز اندازيراه ي،يقضا هايمديريت پرونده

 برقراري در اطالعات فناوري از استفاده مردم، به الكترونيك حقوقي خدمات عرضه اطالعات، امنيت

 ور،كش امالك و اسناد ثبت سازمان قبيل از مرتبط يا تابعه نهادهاي ساير و يقضاي مراجع بين ارتباط

 «.يابد ارتقا و گسترش اندازي،راه قانوني پزشكي سازمان ها،زندان سازمان

 :«هـ»خصوص بند در

 شرح زير ناظر به اين موضوع است.توسعه به پنجم برنامه قانون( 36) ماده «ج» و «ب» بندهاي

 و ياطالعات سواد اطالعات، فناوري صنعت الكترونيك، دولت خدمات بسط منظوربه -(36) ماده»

 :شودمي انجام زير اقدامات فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هايحوزه در وريبهره افزايش

 تكميل و توسعه و اطالعات ملي شبكه به اتصال ضمن مكلفند اجرايي يهادستگاه كليه( ... ب

 خدمات مديريت قانون پنجم فصل براساس برنامه دوم سال پايان تا ثركحدا خود اطالعاتي هايپايگاه

 نگهداري الزم استانداردهاي و امنيتي مقررات رعايت با داخلي داده مراكز در را خود اطالعات كشوري

 و ارتباطات وزارت توسط برنامه اول ماهه 6 در كه اجرايي نامهآيين براساس و نمايند روزرسانيبه و

 به نسبت رسيد واهدخ وزيران هيئت تصويب به و تهيه معاونت، و اطالعات وزارت و اطالعات فناوري

 و توليد كاهش و اطالعاتي هايسامانه ايجاد منظوربه اطالعات رايگان گذارياشتراك به و تبادل

 اطالعات نگهداري و پردازش توليد، امنيت حفظ و تأمين با شبكه اين در تكراري اطالعات نگهداري

 .مستثناست بند اين شمول از قضائيه قوه. نمايند اقدام

 :مكلفند يياجرا يهاتگاهدس كليه (ج

 و دستگاهي بين استعالمات كليه الكترونيكي دريافت و ارسال به نسبت برنامه دوم سال پايان تا. 1

 «.نمايند اقدام امنيت رعايت و اطالعات ملي شبكه از استفاده با آنها تابعه واحدهاي

 :«و»خصوص بند در

 خروج از بعد مراقبت انجام»توسعه،  اول امهبرن قانون پيوست هايمشيخط «2» بند «12» طبق جزء

 هاي قانون برنامه اول بوده است.مشياز خط« آنان هايخانواده و زندان از زندانيان



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 محيط ايجاد و هازندان وضعيت اصالح منظورتوسعه، به سوم برنامه قانون( 123) براساس ماده

 زير اقدامات اجتماعي سالم زندگي به نانآ بازگشت در زندانيان تربيت و اصالح و بازپروري مناسب

 :گيردمي صورت

 كردن ترفعال به نسبت مردمي نهادهاي و هاانجمن همكاري با است موظف هازندان سازمان( الف

 كند، اقدام مراكز تمامي در انجمن ايجاد و نيازمند معدومين و زندانيان خانواده از حمايت هايانجمن

 پوشش تحت معدومين و زندانيان نيازمند هايخانواده( %133) صد درصد مهبرنا پايان تا كه نحوي به

 .گيرند قرار

 آموزيحرفه اولويت با زندانيان، كار نامهآيين تهيه به نسبت است موظف دادگستري وزير( ب

 امكان اشتغال، تأييديه ارائه ضمن آنها محكوميت دوره اتمام از پس كه نحوي به كند، اقدام مناسب

 «.گردد فراهم جامعه در آنها مؤثر حضور و پيشينهسوء حذف

 كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان توسعه، سازمان چهارم برنامه قانون( 132)طبق ماده 

 هدف با زندانيان تربيت و اصالح و مناسب بازپروري ايجاد و هازندان وضعيت بهود منظوربه است مكلف

 شده آزاد زندانيان توسط جرم به مجدد بازگشت كاهش و اجتماعي مسال زندگي به آنان بازگشت

 :نمايد اقدام ذيل موارد انجام به نسبت

 تربيت. و اصالح هايكانون توسعه اولويت با فيزيكي فضاهاي سازي بهينه( الف

 و مردمي خيريه نهادهاي و هاسازمان طريق از معدومين و زندانيان خانواده از حمايت( ب

 .زندانيان از حمايت هايانجمن و غيردولتي

 سابقه حذف جهت الزم سازوكارهاي اليحه تهيه براي قضائيه قوه به مقتضي پيشنهادهاي ارائه( ج

 «.شده اصالح زندانيان كيفري

 و تأميني اقدامات و هازندان سازمان»توسعه،  پنجم برنامه قانون( 211) ماده «ن» بر اساس بند

 باز منظوربه نهاد،مردم و عمومي مؤسسات اجرايي، يهادستگاه ريهمكا با است مكلف تربيتي

 :گذارد اجرا به را ذيل اقدامات برنامه طول در محكومان شدن اجتماعي

 طريق از هازندان محيط اصالح حبس، مجازات اصالحي جنبه و بازدارندگي ارتقاي رويكرد با .1

 تفكيك ارتكابي، مئجرا نوع و سابقه براساس انشدگبازداشت و زندانيان بنديطبقه نظير اقداماتي

 .جمعيت نفر هزار بيست باالي شهرهاي در موقت هايبازداشتگاه در محكومان از متهمان

 .پرورش و آموزش وزارت همكاري با شرايط واجد زندانيان آموزش .2

 ،(ره)خميني امام امداد كميته همكاري با بضاعتبي زندانيان هايخانواده معيشتي مشكل رفع .3

 .ذيربط نهادهاي ساير و بهزيستي سازمان

 «.آزادي از پس ذيربط مراجع به اشتغال نيازمند زندانيان معرفي .3



 

 

 

 :«ز»خصوص بند در

 تحقيقات است مكلف قانوني پزشكي سازمان»توسعه،  پنجم برنامه قانون( 211) ماده «س» طبق بند

 با و دهد انجام را ارجاعي موارد در غيرطبيعي هايمرگ و مصدوميت به منجر عوامل بررسي براي الزم

 و تخلفات م،ئجرا كاهش و پيشگيري براي آموزش و ريزيبرنامه به نسبت آمده، دستبه نتايج به توجه

 .«كند اقدام آنها از ناشي اجتماعي هايآسيب

 تسهيل ظورمنبه -ز» توسعه، پنجم برنامه قانون( 211) ماده «ز» بند «1» اساس جزءهمچنين بر

 زير موارد انجام به مكلف قضائيه قوه هاپرونده به رسيدگي كيفيت ارتقاي و هاپرونده به رسيدگي در

 :است

 اسالمي جمهوري انتظامي نيروي و كشور كل دادستاني قانوني، پزشكي سازمان همكاري با ـ

 هويت شناسنامه تهيه و جرم صحنه بررسي هايگروه انسجام و تقويت جهت را الزم اقدامات ايران،

 .«آورد عمل به روزآمد تجهيزات و هاروش و متخصص نيروهاي از گيريبهره با افراد ژنتيكي

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري. 1

 :«الف»خصوص بند در

با توجه به اينكه بخشي از تكاليف مقرر در قوانين سابق به اجرا در نيامده است؛ و با توجه به اينكه 

به  هاي كلي نظام ضروري است، همچنانانوني مزبور در اجراي قانون اساسي و سياستتكاليف ق

 قانونگذاري در مورد اصالح قوانين قضايي نياز است.

 قضايي كلي سياست« 16»و « 12»رسد اين بند در اجراي بندهاي نظر مينكته ديگر اينكه به

 مجازات از استفاده در الزم تدابير اتخاذ .12»بر مبني رهبري معظم مقام 2/2/1388ابالغي ساله پنج

 امور به مربوط قانوني هايخأل رفع و قوانين تنقيح و اصالح .16»و  «.زدايي حبس رويكرد با زندان

 ابالغي قضايي امنيتدرخصوص  نظام كلي هايسياست « 13»و « 13»و در اجراي بندهاي « قضايي

 و مئجرا عناوين كاهش جهت در قوانين در زنگريبا .13»بر رهبري مبني معظم مقام 28/3/1381

 پيشنهاد شده است. « قضايي قوانين تنقيح .13» ،«زندان مجازات از استفاده كاهش

 :«ب»خصوص بند در

اقدام مناسب براي »، قوه قضائيهقانون اساسي، يكي از وظايف وششم يكصدوپنجاهاصل  «3»طبق بند 

 است.« پيشگيري از وقوع جرم

 با قوه قضائيه ابطرو به مربوط مسائل كليه ليتمسئو دادگستري زيرو» ،كصدوشصتمي اصل طبق

 پيشنهاد جمهوررئيس به قوه قضائيه رئيس كه كساني ميان از و ددارعهده بر را مقننه هقو و مجريه هقو

 راتاختيا نيز و اداري و مالي تام اختيارات تواندمي قوه قضائيه رئيس. گرددمي انتخاب كندمي

 همان داراي دادگستري زيرو صورت اين در. كند تفويض دادگستري زيرو به را غيرقضات استخدامي
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 بينيپيش اجرايي مقام ترينعالي عنوانبه زراو براي قوانين در كه بود خواهد ظايفيو و اختيارات

 معين انونق را وزيران از يك هر اختيارات حدود ،وسوميكصدوسي اصل طبق همچنين. «شودمي

 يعني نيست؛يكصدوشصتم  اصل به محدود دادگستري وزير هايصالحيت اساس، اين بر. كندمي

 اصل استناد به تواندمي دادگستري وزير بلكه نيست؛ قضائيه قوه به محدود صرفاً وي اختيارات

 بر نيز را مجريه قوه عمالا هايصالحيت از برخي مجريه، قوه در اشوزارتي شأن ووسوم يكصدوسي

 شده بيانيكصدوشصتم  اصل در دادگستري وزير هايصالحيت از بخشي ديگر، بيان به. بگيرد عهده

بند را  اين اجرايي نامهآيين بند، اين «1» تبصره طبق اينكه نكته ديگر. نه كل اختيارات وي است

يي )و نه قضايي( هاي مقرر در اين بند از جنس امور اجراكند؛ لذا صالحيتهيئت وزيران تصويب مي

رسيد. بر همين اساس انتهاي اين بند نامه مزبور به تأييد رئيس قوه قضائيه مياست و اال بايد آيين

 اجرايي يهادستگاه ساير و قضائيه قوه وظايف و اختيارات از مانع اين اقدامات»تصريح كرده است كه 

 «.نيست

 يحصري است و اعطام يكصدوشصتنظرات شوراي نگهبان اصل براساس  هر چند كه

قانون اساسي به وزير دادگستري مغاير اين اصل است. اين يكصدوشصتم هايي خارج از اصل صالحيت

 بين رابطه برقراري دادگستري زيرو ظيفهو»دارد: شورا در رابطه با صالحيت وزير دادگستري بيان مي

 هيئت با مشترك ظايفو و ظيفهو ناي ليتمسئو دارعهده و است مقننه و مجريه قوه با قوه قضائيه

 پزشكي و خدمات كارگزيني، مالي، امور اداره مانند دادگستري تشكيالتي امور در و باشدمي زيرانو

 321 شماره نظريه) است «قضايي عالي شوراي عهده به امور اين و ندارد ليتيمسئو و ظيفهو قانوني

 با» است؛ اصل اين به محصور وزير شورا، صالحيت همچنين از نظر(. نگهبان شوراي 11/2/1332 مورخ

 نموده تعيين را دادگستري زيرو اختيار دحدو و ظايفو اساسي قانون يكصدوشصتم اصل اينكه به توجه

 «نمود اعطا او به ديگري اختيار عادي، قانون موجب به تواننمي دارد، انحصار در ظهور امر، اين و است

 نظرات شوراي نگهبان« 3»تا « 2»بندهاي  (.نگهبان شوراي 3/2/1331 مورخ 3332 شماره نظريه)

نيز  28/8/1323يكصدوشصتم قانون اساسي در تاريخ  اصل از قسمتي اجراي طرح نحوهدرخصوص 

 بين رابطه كه ناظر به اموري غير از برقراري «ب»يد نظرات تفسيري فوق است. در نتيجه مفاد بند ؤم

رسد نظر ميمقننه است، مغاير با نظرات تفسيري و موردي شوراي نگهبان به و مجريه قوه با قوه قضائيه

 قانون اساسي اعالم خواهد كرد.تم صيكصدوشو شوراي نگهبان اين بند را مغاير با اصل 

در بند « رساني قوانين و مقرراتروزبه»عبارت  داده شد« الف»بند با توجه به توضيحاتي كه در 

قالل وزير دادگستري در اصالح قوانين دارد، تفويض قانونگذاري بوده و مغاير ، چون داللت بر است«ب»

 رسد. نظر ميقانون اساسي به هشتادوپنجماصل 



 

 

 

شود كه دولت قانون اساسي هنگامي تقويت ميهشتادوپنجم شبهه مغايرت اين بند با اصل 

 هروندي نمايد.بخواهد با استفاده از اين بند اقدام به تصويب و ابالغ منشور حقوق ش

 :«ج»درخصوص بند 

با توجه به اهميت نظام قضايي كشور، الزم است بستر دولت الكترونيك در قوه قضائيه فراهم آيد كه 

اين امر نيازمند تكميل و استمرار وظايفي است كه در قانون برنامه پنجم براي قوه قضائيه و 

عمده احكام آن در قانون آيين دادرسي هاي وابسته به آن مورد حكم قرار گرفته بود كه سازمان

مواردي كه  صرفاًشود الكترونيكي( بيان شده است. بر اين اساس، پيشنهاد مي كيفري)بخش دادرسي

در آن قانون بيان نشده است تصويب گردد و نيازي به تكرار احكام موجود در قانون آيين دادرسي 

 كيفري )بخش دادرسي الكترونيكي( در اينجا نيست.

زيرساخت مورد نياز براي ارائه خدمات فناوري ، زيرا استنياز قانونگذاري « ج»بند خصوص در

 اطالعات است.

 : «9»جزء « و»خصوص بند در

رو نياز به قانونگذاري ايننظر گرفته شده، از اي خاص درباتوجه به اينكه ارائه خدمات رايگان براي عده

 وجود دارد.

 :«د»خصوص بند در

دادرسي كيفري)دادرسي الكترونيكي( و ساير قوانيني كه به فاد بخش نهم قانون آيينبا عنايت به م

اند و با توجه به اينكه مواردي كه در اين ماده به موارد موجود در قوانين موضوع اين ماده پرداخته

 شود. نمي افزوده شده است مغاير قانون اساسي است، تصويب اين بند توصيه

بند اطالق و تمثيلي بودن موارد مذكور در اين ماده است كه بر اين اساس با  از جمله ايرادات اين

هاي )بخشي از خدمات قضايي مانند( و )خدمات حضوري اعم از( مشخص نيست كه توجه به عبارت

اين بند براساس  بلكه ،قابل انجام توسط بخش خصوصي نيست قوه قضائيههاي كدام يك از مسئوليت

 هاي خود را به بخش خصوصي تفويض كند.ند كليه صالحيتتوامي قوه قضائيه

همچنين انجام اموري مانند تحقيق شهود كه ارتباط مستقيمي به پرونده دارد و الزاماً بايد توسط 

 قاضي استماع شود توسط بخش خصوصي مغاير قانون اساسي است.

مكان دسترسي بخش ايراد ديگر اينكه امكان اخذ رونوشت از پرونده براي بخش خصوصي كه ا

 قوه قضائيهحقوق شهروندان و وظايف حاكميتي مغاير آورد هاي قضايي را فراهم ميخصوصي به پرونده

هاي امنيتي، منافي عفت و يا مواردي كه طرفين دعوا است. عالوه بر اينكه اطالق اين بند شامل پرونده

 شود.رضايت به اطالع بخش خصوصي از جزئيات پرونده نيستند نيز مي
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 :«ـه»خصوص بند در

 .شودصورت كلي در قوانين موجود نيست تصويب آن توصيه مياينكه حكم اين ماده به به عنايت با

 :«و»خصوص بند در

 به كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سرپرستي شوراي ( قانون تبديل2هر چند كه در ماده )

ها هايي براي سازمان زندانصالحيت 1363 مصوب كشور بيتيتر و تأميني اقدامات و هازندان سازمان

بيني كرده است كه در تري را پيشرسد مفاد اين بند، احكام جامعنظر ميبرقرار شده است؛ ولي به

 شود.در نتيجه، تقنين جديد توصيه مي «1»( وجود ندارد، مثل تبصره جزء 2ماده )

 :«ز»خصوص بند در

شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و يا متوفيان مربوط به تحديد  با عنايت به اينكه تهيه

قانون اساسي نياز به حكم مقنن دارد و اين  ودومبيستهاي افراد است و براساس اصل حقوق و آزادي

بيني نشده است؛ لذا تصويب اين بند موضوع در قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور پيش

 شود.پيشنهاد مي

 اصالحات پيشنهادي و داليل آن. 0

 :«الف»خصوص بند در

 قوانين هايخأل تنقيح و اصالح رفع»صالحيت اقدام در رابطه با  ،اليحه( 32)ماده « الف»بند در 

داده شده است. با توجه به توضيحات پيش گفته، اعطاي صالحيت مستقل به  قوه قضائيهبه  «ييقضا

تفويض قانونگذاري بوده و مغاير « قضائي قوانين هايخأل صالح رفعتنقيح و ا»در رابطه با  قوه قضائيه

« نسبت به»شود عبارتقانون اساسي است. در راستاي رفع اين ايراد پيشنهاد مي هشتادوپنجم اصل 

 از ذيل اين بند حذف شود.« اقدام و»شود و عبارت « در راستاي»در ابتداي بند تبديل به عبارت 

در اين بند داراي ابهام است. توضيح اينكه شوراي « قوانين قضايي»ارت عالوه بر ايراد فوق عب

، در بند «چيست؟ قانوني اليحه با آن فرق وقضايي  اليحه تعريف»ال كه ؤنگهبان در پاسخ به اين س

 قضايي لوايح فرق»اشعار داشته است كه  33/3/1332مورخ  1363/21/32 نظريه تفسيري شماره «1»

 ويژه به اساسي قانون يازدهم فصل را ييقضا لوايح محتواي و است آن محتواي به مربوط ييغيرقضا و

 مربوط موضوعات وقانون اساسي وهشتم وهفتم و يكصدوپنجاهوششم، يكصدوپنجاهيكصدوپنجاه اصول

اين نظريه  .«كندمي معين ييقضا امور به مربوط اصول ساير و يازدهم فصل ديگر اصول در آنها به

، ضابطه و حدود لوايح قضايي را «ييقضا امور به مربوط اصول ساير و»با تصريح بر عبارت  تفسيري نيز

 تعريف شفافي ارائه شود. «قضايي قوانين» شود از عبارتبه روشني تعيين نكرده است. پيشنهاد مي

 

 



 

 

 

 :«ب»خصوص بند در

وراي نگهبان، خارج از رسد اين ماده توسط شنظر ميگفته شوراي نگهبان بهنظرات پيش با توجه به

شود تكليف اعالم شود. بر اين اساس پيشنهاد مييكصدوشصتم صالحيت وزير دادگستري و مغاير اصل 

 مذكور در اين بند به دولت محول شود. 

شود دولت قانون اساسي پيشنهاد ميهشتادوپنجم همچنين در راستاي رفع ايراد مغايرت با اصل 

وايح مورد نياز را تهيه كرده و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي مكلف شود در راستاي اين بند ل

 تقديم نمايد.

 :«ج»خصوص بند در

 باقي بماند. «2»، اين بند حذف شده و جزء «پ»بند  «1»شود با توجه به بيان حكم جزء پيشنهاد مي

يئت وزيران ه تصويبنامه بايد به اين بند، با توجه به اينكه آيين «2»جزء  «2»خصوص تبصره در

 رسد.نظر مينادرست به« تأييد»تفاده از واژه يا وزير و يا كميسيون متشكل از چند وزير برسد، اس

دليل با توجه به اينكه در مصوبه شوراي عالي لي عدالت به شبكه ملي اطالعات بهتبديل شبكه م

نشده است و يكي از  ت مستثنافضاي مجازي قوه قضائيه از شمول الزام اتصال به شبكه ملي اطالعا

 آيد. اين قوه قضائيه است كه بايد به اين شبكه بپيوندد.و مراكز حياتي كشور نيز به شمار مي هادستگاه

  :«9»جزء  «و»درخصوص بند 

منبع مالي اين حمايت دقيقاً مشخص نيست. آيا هزينه بيمه سالمت زندانيان و درخصوص  ماده

ا كميته امداد يا ساير نهادهاست. در اينجا بهتر است كه تصريح هاي آنان برعهده بهزيستي يخانواده

 شده و مشخص گردد كه بودجه به كدام نهاد داده خواهد شد.

 :«د»خصوص بند در

 .رد و عدم تصويب اين بند

 :«هـ»درخصوص بند 

قانون مديريت  (3)موضوع ماده  اجراييي هادستگاهرسد منظور از صدر اين بند، كليه نظر ميبه

 خدمات كشوري است كه بايد اصالح شود.

قوه اند، در صورت دسترسي برخط قوانين پيشين ايجاد شدهبراساس  هاييبا توجه به اينكه سامانه

تواند به اطالعات خود مي قوه قضائيههاي مذكور نيازي به انجام استعالم نيست و به سامانه قضائيه

 است اين امر در بند پيشنهادي لحاظ شود. مربوطه مورد نياز دسترسي پيدا كند كه ضروري
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 :«و»درخصوص بند 

رسد كه منظور، نظر ميچيست. به« ي اجراييهادستگاه»در صدر اين بند مشخص نيست كه منظور از 

قانون مديريت خدمات كشوري است. لذا بايد بر اين امر تصريح  (3)ي اجرايي موضوع ماده هادستگاه

 شود.

شود؛ در غير  احصا دقيق طوربه آن موارد و شود معلوم بايد خاص موارد از مقصود «3» جزء در

هشتادوپنجم ها و در نتيجه مغاير با اصل اين صورت به معناي تفويض قانونگذاري به سازمان زندان

كيفري و احكام  مؤثرپيشينه ( به تفصيل موارد سوء23)قانون اساسي است. با توجه به اينكه در ماده 

 تصويب شده است نيازي به تكرار حكم آن در اين قانون نيست.مربوطه 

شده « ماده اين اجرايي نامهآيين»نامه اجرايي اين بند، اوالً به نادرستي تصريح به آييندرخصوص 

ها و اقدامات تأميني و تربيتي است. ثانياً با توجه به اينكه متولي انجام وظايف اين بند سازمان زندان

نامه اجرايي آن بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد. آيين يه است،ئوعه قوه قضااست كه زيرمجم

 نويسي، بايد عبارت مربوط به آن، پيش از تبصره اين بند بيايد.ثالثاً از نظر قواعد قانون

اي ندارد و مفاد تبصره خود يك بند مستقلي ، ماهيت تبصره«1»رسد حكم تبصره جزء نظر ميبه

يك بند مستقل قيد عنوان به نويسي بايد عنوان تبصره به آن داده نشده وز نظر قواعد قانوناست؛ لذا ا

 شود.

شهرهاي »به  «1»كيفري، تقييد حكم ذيل بند  دادرسي آيين قانون( 313) با توجه به حكم ماده

سب با در مواردي كه امكان تفكيك زندانيان وجود دارد صحيح و متنا« جمعيت نفر هزار بيست باالي

 شود كه اين عبارت حذف شود.رسد؛ لذا پيشنهاد مينظر نمينيت قضايي بهام

وظايفي بر عهده آن نهاده شده  «3»همچنين با توجه به اينكه يكي از نهادهايي كه در جزء 

تعاون هستند، ضروري  و اصناف ايران، كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني،هاي نيروي انتظامي، اتاق

 مشاركت داشته باشند. هادستگاهنامه اجرايي مربوط به هماهنگي نهادها نيز در تهيه آييناست اين 

 :«ز»درخصوص بند 

قانون پيشگيري از براساس  هاي پيشگيري از وقوع جرمها و برنامهنظر به اينكه صالحيت تصويب طرح

رار دارد، ق جرم از پيشگيري عالي وقوع جرم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در صالحيت شوراي

ريزي و آموزش براي بر وظيفه سازمان پزشكي قانوني در رابطه با اقدام به برنامهذيل اين بند مبني

شود كه ذيل اين بند حذف شود يا اينكه به م صحيح نيست؛ لذا پيشنهاد ميئپيشگيري و كاهش جرا

قانون اساسي و كصدودوازدهم يقانون مزبور ارجاع شود، در غير اين صورت، بند فوق مغاير با اصل 

 از پس نگهبان است. طبق اين نظريه، مجلس شوراي 23/3/1332 مورخ 3318 نظريه تفسيري شماره



 

 

 

با مصوبه مجمع  مغاير قانون تصويب و طرح حق باشد موجه مصلحت تغيير كه معتدبه زمان گذشت

 دارد. حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان رادرخصوص  تشخيص مصلحت نظام

 بند نهايي پيشنهادي. 0

 :«الف»بند درخصوص 

 صورت زير اصالح شود:به« الف»بند شود الذكر، پيشنهاد ميبا توجه به نكات فوق

 رويكرد باقضايي  قوانين هايخأل رفع و اصالح تنقيح، در راستاي است مكلف قضائيه قوه» (الف»

 به آن تبديل و حبس وميتمحك و مجرمانه عناوين كاهش اختالف، و جرم وقوع از پيشگيري

 غيركيفري اجراهاي ضمانت كردن جايگزين م،ئجرا و هامجازات سازيمتناسب و ديگر هايمجازات

 طريق از و تهيه را نياز مورد لوايح ترميمي، و اداري مدني، انضباطي، انتظامي، قبيل از روزآمد و مؤثر

 نمايد. تقديم اسالمي شوراي مجلس به دولت

ها، آيين دادرسي، مقامات و م، مجازاتئاز قوانين قضايي قوانين مربوط به جرا منظور -تبصره

 «.است قوه قضائيههاي زير نظر سازمان

 :«ب»بند درخصوص 

 و حقوق حفظ و رعايت جامعه، مداريقانون و حقوقي فرهنگ ارتقايمنظور به دولت مكلف است»»

روزرساني هنسبت به ب تخلف، و اهنجارين از پيشگيري و شهروندي حقوق ترويج انساني، كرامت

 از حداكثري استفاده و شهروندي حقوق همگاني الزم، آموزش سازوكارهاي تقويت و هماهنگي مقررات،

مربوطه  قوانين رسانيروزاقدام نمايد و لوايح مورد نياز را جهت به نهادمردم هايسازمان هايظرفيت

 و قضائيه قوه وظايف و اختيارات از مانع اقدامات اين. كندتهيه كرده و تقديم مجلس شوراي اسالمي 

 نيست. اجراييي هادستگاه ساير

 توسط قانون اين شدن االجراالزم تاريخ از ماه 6 ظرف ماده اين اجرايي نامهآيين ـ« 4»تبصره 

 رسد.مي وزيران هيئت تصويب به و تهيه جمهوررئيس حقوقي معاونت و دادگستري وزارت

 دعاوي كاهش و جرم وقوع از پيشگيري زمينه در است مكلف قضائيه قوه ـ« 2»تبصره 

 «.نمايد اقدام ذيربط يهادستگاه همكاري با قانوني تكاليف انجام به نسبت حقوقي

 :«ج»بند درخصوص 

معاونت حقوقي  همكاري با دادگستري وزير توسط كه اينامهآيينبراساس  شودمي داده اجازه قضائيه قوه به

 قضائيه قوه رئيس تصويب به و تهيه ايران اسالمي جمهوري ملي كتابخانه و اسناد سازمان و وه قضائيهق

 هايفناوري از استفاده با را است ضروري آنها سوابق نگهداري كهقضايي  هايپرونده اوراق و اسناد رسد،مي

. نمايد اقدام ضوابطبراساس  آنها امحاي به نسبت سپس و تبديل الكترونيكي اسناد به روز، اطالعاتي

 .بود خواهد استناد قابل و داشته سنديت اداري وقضايي  مراجعه كليه در تبديلي اسناد و اطالعات



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 و اسناد دارد، توسط سازمان تاريخي سنديت جنبه كه ملي و مهم هايپرونده اصل ـ« 4»تبصره 

 .شد خواهد نگهداري و حفظ ايران اسالمي جمهوري ملي كتابخانه

 توسط كه اينامهآيينبراساس  شودمي داده اجازه حكومتي تعزيرات سازمان به ـ« 2»تبصره 

 مورد در ماده اين حكم اجراي به نسبت رسدمي دادگستري وزير تصويب به و پيشنهاد سازمان رئيس

 «.نمايد اقدام تعزيراتي هايپرونده

 :«ـه»بند درخصوص 

 تقويتمنظور به مكلفند كشوري خدمات مديريت قانون( 3) ماده اجرايي موضوع يهادستگاه كليه

 هويت جعل از پيشگيري و الكترونيك دولت استقرار و شفافيت ايجاد ريزي،برنامه هايزيرساخت

 اطالعاتي هايبانك به گانهسه قواي دستيابي و رسمي قراردادهاي و اسناد صحت تضمين و اشخاص

هاي اطالعاتي موجود خود را فراهم نمايند و كه سامانه ضائيهقوه قامكان دسترسي برخط  كشور موجود

 در گرفته صورت هاياستعالم هاي مذكور، بهدر صورت عدم امكان ايجاد دسترسي برخط به سامانه

 پاسخ رايگان صورتبه گانهسه قواي به وابسته يهادستگاه از يك هر توسط خود قانوني وظايف حوزه

 «.دهند

 :«و»بند درخصوص 

اجرايي  يهادستگاه همكاري با است مكلف كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان -و»

 اجتماعي بازمنظور به نهاد،مردم و عمومي مؤسسات قانون مديريت خدمات كشوري، (3)موضوع ماده 

 :گذارد اجرا به را ذيل اقدامات محكومان شدن

 طريق از هازندان محيط اصالح حبس، مجازات اصالحي جنبه و بازدارندگي ارتقاي رويكرد با .1

 تفكيك ارتكابي، جرائم نوع و سابقهبراساس  شدگانبازداشت و زندانيان بنديطبقه نظير اقداماتي

 .موقت هايبازداشتگاه در محكومان از متهمان

 و فني آموزش سازمان و پرورش و آموزش وزارت همكاري با شرايط واجد زندانيان آموزش .2

 .كشور ايحرفه

 و تأميني اقدامات و هازندان سازمان هماهنگي با پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت .3

 سالمت همگاني و جامع خدمات پوشش تحت بهداشتي منطقهعنوان به را هازندان كشور، تربيتي

 .دهد قرار كشور

 ،(ره)خميني امام امداد كميته همكاري با بضاعتبي زندانيان هايخانواده معيشتي مشكل رفع .3

 .آنها خانواده و زندانيان رايگان سالمت بيمه و ذيربط نهادهاي ساير و كشور بهزيستي سازمان



 

 

 

 آنان اشتغال موانع رفع و شرافتمندانه زندگي به كيفر تحمل از پس محكومان بازگشت تسهيل .3

قانون مجازات  (23)مذكور در ماده  اردمو به سوءپيشينه از استعالم موارد كردن محدود و ساماندهي با

 .مربوط قوانين چارچوب در محكوميت اثر رفع و 1323اسالمي مصوب 

 .آزادي از پس ذيربط مراجع به اشتغال نيازمند زندانيان معرفي .6

 وزارت توسط ذيربط يهادستگاه هماهنگي و همكاري به مربوط بند اين اجرايي نامهآيين

 اجتماعي، رفاه و كار پزشكي، تعاون، آموزش و درمان بهداشت، هايارتخانهوز همكاري با دادگستري

 انتظامي تعاون، نيروي و اصناف ايران، كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني،هاي پرورش، اتاق و آموزش

رئيس  تصويب به و تهيه كشور تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان و ايران اسالمي جمهوري

 رسد.ضائيه ميقوه ق

هاي اتاق ايران، اسالمي جمهوري انتظامي نيروي ذيربط، اجرايي يهادستگاه كليه -تبصره

 «.باشندمي فوق امور در همكاري به موظف تعاون و اصناف ايران، كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني،

 :«ز»بند درخصوص 

 و مصدوميت به منجر عوامل ررسيب براي الزم تحقيقات است مكلف كشور قانوني پزشكي سازمان

 و محكومان متهمان، ژنتيكي هويت شناسنامه و دهد انجام را ارجاعي موارد در غيرطبيعي هايمرگ

 و پيشگيري براي هاي خودآموزش و هابرنامه آمده، دستبه نتايج به توجه با را تهيه كند و متوفيان

 عالي را تهيه كرده و براي تصويب به شوراي نهاآ از ناشي اجتماعي هايآسيب و تخلفات جرائم، كاهش

 جرم پيشنهاد نمايد. از پيشگيري

 «ج»ند پيشنهاد ديگر درخصوص ب

 (:12اصالحي ماده )« ج»( از بند 4قسمت )

يي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضايي و تحقق نظام جامع آمنظور افزايش سرعت، صحت، كاربه

ها، هاي موجود كشور از قبيل مراكز دادهمكلف است از ظرفيت قوه قضائيهدادرسي الكترونيك، 

و  قوه قضائيههاي داده هاي ارتباطات كشور و شبكه ملي اطالعات، اقدام به تشكيل پايگاهزيرساخت

 استقرار شبكه ملي اطالعات و توسعه خدمات قضايي نمايد.

 مكلفند حقوقي اشخاص و غيردولتي عمومي هاينهاد دولتي، يهادستگاه كليه ـ«2»تبصره 

 .كنند ملي اطالعات اقدام شبكه طريق از قضايي مراجع استعالمات به پاسخ ارسال به نسبت

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

ي نظارتي جهت كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي هادستگاهتشكيل شوراي ( ـ 19)ماده 

 وري و تقويت مديريت كشور بهره

 ماده پيشنهادي دولت .4

وري و براي تقويت مديريت براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره به منظور ايجاد هماهنگي»

ي نظارتي متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با هادستگاهكشور، شوراي 

 شود. حفظ استقالل هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي

گيري و نحوه پيگيري نحوه تصميمه تشكيل جلسات شورا، و نحو دستورالعمل اجرايي اين ماده

االجرا شدن اين قانون به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا ماه از تاريخ الزم 6ظرف تصميمات، 

 «.گرددتعيين مي

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

و اصالحيه  1363مان بازرسي كل كشور مصوب اصالح موادي از قانون تشكيل ساز»قانون  (8)ماده  

( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور را به اين 11، ماده )13/3/1383مصوب« 1333آن مصوب 

ايجاد د: ... ب( تواند در موارد زير نيز اقدام نمايسازمان مي -(11ماده )»شرح اصالح كرد كه 

ي نظارتي كشور با حفظ استقالل و اختيارات هااهدستگوالن ئهاي الزم، مستمر و منظم با مسهماهنگي

كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از وكيفي يارتقامنظور به قانوني و ذاتي هر دستگاه،

كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي 

 .«گانهسه

تشكيل شد. در « ري نظارتي كشوهادستگاهشوراي »ه، شورايي با عنوان در راستاي اجراي اين ماد

هاي و اصالحيه 1363نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب آيين (62)ماده 

سازمان بازرسي كل كشور  ،رسيد قوه قضائيهبه تصويب رئيس  13/1/1388در تاريخ كه  بعدي آن

« ب»)كه در اجراي بند  ي نظارتي كشور راهادستگاهدبيرخانه شوراي  ساختار مناسب»موظف شد كه 

آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري  سنامه( قانون تشكيل گرديده و اسا11ماده )

هاي سازماني الزم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و رسيده است( طراحي و با تعيين پست

هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام استاني، كارگروهتشكيل شوراهاي متناظر 

قانون اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل  (6)البته اين بند به موجب ماده  «.نمايد

 ، اصالح شده است. 3/8/1323مصوب  كشور

ن نهاد را به رسميت مجلس در برخي از قوانين مصوب وظايفي را بر عهده اين شورا نهاده و اي

 سالمت نظام اداري و مقابله با فساد يارتقا قانون (28)ماده براساس  اينكهازجمله  شناخته است

پنجم ساله پنج ( قانون برنامه221ي نظارتي موضوع ماده )هادستگاهشوراي »، 3/8/1323مصوب 



 

 

 

 توسعه، موظف به اقدامات زير است:

، «الف»ي موضوع بندهاي هادستگاهزان سالمت اداري در گيري ميهاي اندازهالف( تهيه شاخص

 ( اين قانون و اعالم عمومي آنها.2ماده ) «د»و  «ج»

 مسئوالن به بررسي نتيجه اعالم و موردي و كلي صورتبه اداري سالمت ميزان گيرياندازه ب( 

 ماه سال بعد.و مردم حداكثر تا پايان شهريور

مول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي ي مشهادستگاهج( بررسي اقدامات 

 .ولئي مسهادستگاهها و ارائه پيشنهاد به ها و ضعفهاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعالم قوتبرنامه

ماه از ابالغ اين قانون توسط شورا تهيه و به ي اين ماده ظرف سهينامه اجراآيين -تبصره

 مجلـس 22/2/1383مورخ  جـلسه ايان ذكر است كه اين ماده قانوني درش «.رسدتصويب سران قوا مي

 در شد كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و تصويـب سـال سه مـدت به آزمايشـي اجراي جهت

 تشخيص نظام مصلحت با موافق نظام، مصلحت تشخيص مجمع با اصالحاتي ازسوي 3/8/1323 تاريخ

 .شد داده

 قانون آزمايشي اجراي مهلت تمديد الذكر، در حال حاضر، اليحهنون فوقنظر به موقت بودن قا

مجلس نيز با ايراد شوراي نگهبان  23/2/1323فساد مصوب  با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي

مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است و  33/3/1323مواجه شد كه با اصرار مورخ 

 .دادمورد تأييد قرار را مجمع، تمديد آن به مدت سه سال و نيم  23/8/1323در جلسه مورخ 

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

تقويت و كارآمد »به  1/3/1383هاي كلي برنامه سوم ابالغي سياست «22»با توجه به تصريح بند 

فع تداخل ميان وظايف نهادهاي كردن نظام بازرسي و نظارت و اصالح قوانين و مقررات در جهت ر

)ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تداخل اليحه برنامه سوم توسعه  1(3، در ماده )«نظارتي و بازرسي

با ايرادات فراوان شوراي نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان مشاركت  تصويب شد كهنهادهاي نظارتي( 

را « شوراي عالي نظارت و بازرسي»ن تحت عنوا نهادهاي نظارتي قواي مختلف در يك شوراي واحد

، يكصدوهفتادوچهارم و وهفتموچهارم، پنجاهاصول پنجاه مغاير اصول متعدد قانون اساسي ازجمله

 .بود كه نهايتاً اين ماده از اليحه برنامه سوم حذف شد وهشتم تلقي كردهيكصدوپنجاه

ه مجدداً با ايرادات فراوان شوراي برنامه چهارم توسعه درج گرديده بود ك در اليحه 2ماده مشابهي

                                                 
 غيرالزم و هاي موازيعاليتف از كاستن و نظارتي نهادهاي تداخل از جلوگيري و هماهنگي ايجاد منظور به» ـ (2) ماده. 1

 امور سازمان كل دبير بودجه، و سازمان برنامه رئيس عضويت با بازرسي و نظارت عالي شوراي بازرسي، و نظارت امور در
 كشور كل بازرسي سازمان رئيس و كشور محاسبات رئيس ديوان دارايي، و اقتصادي امور وزير كشور، استخدامي و اداري
 نسبت نظارتي، نهادهاي فعاليت در هماهنگي اعمال ضمن است موظف اين شورا شود.مي تشكيل جمهوررئيس نظر زير
 الزم مجوزهاي بدون و داشته مغايرت كشور در بازرسي و نظارت ماهيت با كه هاييكليه فعاليت تعطيل و شناسايي به

 تكراري هايو فعاليت اقدام گيرد،مي انجام «كشور بازرسي و نظارت امور ساماندهي اليحه»از  جلوگيري هدف با قانوني را
 به تصويب جهت وزيران، هيئت از تصويب پس و تهيه كامل، نظارتي پوشش ايجاد با ملي نظارت كارآمد نظام استقرار و

 .كند تقديم اسالمي شوراي مجلس

و  نظارتي نهادهاي وظايف انمي تداخل رفع و نظارت و بازرسي نظام كردن كارآمد و تقويت منظور به» ـ (010) ماده. 2
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 .و نهايتاً در قانون برنامه چهارم ماده مذكور حذف گرديد نگهبان مواجه

وهفتم قانون اساسي، در كنار تعيين استقالل قواي، مذكور در اصل پنجاه توضيح آنكه، تفكيك و

هاي حيتي نظارتي ذكر شده در اين ماده در كنار صالهادستگاهصالحيت برخي  منجز حوزه

 بر قانون اساسي اين قوا، موانعي است كه تشكيلهاي مبتنيگانه و محدوديتقواي سه اختصاصي

مواجه  با ترتيبات ذكر شده در اين ماده را با مشكل« ي نظارتي كشورهادستگاهشوراي هماهنگي »

 .كندمي

قانون اساسي  هشتموگانه مغاير اصل يكصدوسينامه توسط رؤساي قواي سهج( تصويب آيين

  .(تاس

به همت و اقدام سازمان « نظارتي شوراي هماهنگي نهادهاي»د( قابل ذكر است در اين زمينه 

سازمان بازرسي كل كشور ـ مصوب سال  ( اصالحي قانون تشكيل11بازرسي كل كشور براساس ماده )

زمان حسابرسي، ديوان محاسبات كشور، سا ـ متشكل از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور،1386

 .گرديده است وزارت اطالعات و ديوان عدالت اداري، تشكيل

تقويت و كارآمدكردن »بر  23/2/1382هاي كلي برنامه چهارم توسعه ابالغي سياست «22»بند 

 و نظارتى نهادهاى وظايف ميان تداخل رفع جهت در مقررات و قوانين ت؛. اصالحنظام بازرسى و نظار

 كيد قرار داده بود.بازرسي، را مورد تأ

 كه است اي بودهاندازه به اداري نظام در نظارتهاي شيوه و ساختارها هماهنگي به توجه اهميت

 و توجه مورد نيز رهبري معظم مقام 13/31/1382 ابالغي اداري نظام كليي هاسياست در امر اين

هاي شيوه و ساختارها نگيهماه و كارآمدسازي هاسياست اين «23» بند در. است گرفته قرار تصريح

 .است گرفته قرار تصريح مورد «اطالعات سازي يكپارچه و اداري نظام در كنترل و نظارت

تقويت و كارآمد »نيز بر  21/13/1383ابالغي  هاي كلي برنامه پنجم توسعهسياست «16»بند  

وظايف نهادهاي مقررات در جهت رفع تداخل ميان  كردن نظام بازرسي و نظارت، اصالح قوانين و

 13/13/1382برنامه پنجم توسعه مصوب  (126)رو ماده تصريح كرده است. ازهمين« نظارتي و بازرسي

مغاير قانون ي نظارتي تصويب شد كه ازسوي شوراي نگهبان هادستگاهايجاد شوراي منظور به مجلس،

خيص مصلحت نظام به تصويب مجمع تش 23/13/1382ولي در نهايت در تاريخ شد؛ اساسي شناخته 

به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و »اين قانون،  (221)ماده رسيد. طبق 

                                                                                                                                      
 و حسابرسي كشور، سازمان كل بازرسي هايسازمان رؤساي عضويت و قوه سه رؤساي از مركب عالي شورايي بازرسي
 تشكيل كشور نظارت عالي شوراي به نام ريزيبرنامه و مديريت سازمان رياست و اداري عدالت ديوان و محاسبات ديوان
 صحي  گردش و نظارت و بازرسي نظام كردن كارآمد و راهكارهاي تقويت پيشبيني ضمن است موظف شورا اين گردد.مي

 اجرايي هايرويه و حذف را نظارت و بازرسي متولي هايسازمان موازي و تكراري نظارتي، وظايف هايسازمان بين اطالعات
 دبيرخانه .گرددمي تشكيل عالي شوراي دبيرخانه نظر زير نظارتي اطالعات بانک نمايد. هماهنگ را هاي مذكورسازمان
 شوراي تصويب و ريزيو برنامه مديريت سازمان رئيس پيشنهاد به آن دبير و تشكيل جمهوريرياست نهاد در عالي شوراي
 «.شودمي منصوب جمهور رئيس حكم با و تعيين عالي



 

 

 

ي نظارتي متشكل از دو نفر از هادستگاهوري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي بهره يارتقا

در حدود مقرر در قانون  ولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل هر يك از آنهائمس

 شود. اساسي تشكيل مي

گيري و نحوه پيگيري ي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميميدستورالعمل اجرا

 «.گرددشورا و با توافق سران قوا تعيين مي يماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضا 6تصميمات، ظرف 

از طريق دفتر  21/3/1321پس از موافقت سران قوا در نيز تهيه و  اين مادهاجرايي  دستورالعمل

توسط روزنامه رسمي منتشر  23/3/1321جمهور به دبيرخانه شورا ارسال شد كه در مورخ رئيس

 1.گرديده است

 

                                                 
 : هوری اسالمی ایرانجم ( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه221دستورالعمل اجرایی ماده ). 1

اند، تشکيل های نظارتی، با عضویت، اعضای زیر که توسط رؤسای سه قوه تعيين شدهشورای دستگاه -(0) ماده»
 گردد:می
رئيس دیوان  .۸ جمهور؛ریزی و نظارت راهبردی رئيسمعاون برنامه .2 معاون نظارت رئيس مجلس شورای اسالمی؛ .1 

 رئيس سازمان بازرسی کل کشور. .4 رئيس دیوان محاسبات کل کشور؛ .5 ات؛وزیر اطالع .۱ عدالت اداری؛
شوند. انتخاب دوباره ای و با رأی اکثر اعضا برای مدت یک سال انتخاب میصورت دورهرئيس و نایب رئيس، به -(3) ماده

نتخاب دوباره انجام نشده های قبلی، تا زمانی که اهای مذکور برای یک دوره دیگر بالمانع است. سمتاعضا به ِسمت
 است، برقرار خواهد بود.

های نظارتی یک نفر از افراد صاحبنظر باتجربه و خوشنام را بنا به پيشنهاد هر یک از اعضا برای شورای دستگاه -(2ه )ماد
ه در این بينی شدکند تا برابر وظایف و اختيارات پيشيس دبيرخانه انتخاب میئدبير شورا و رعنوان به مدت دو سال

های بعدی بالمانع است. دبيرخانه شورا در دستورالعمل و نيز مصوبات شورا اقدام نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره
 باشد.سازمان بازرسی کل کشور مستقر می

مشی و ها، خطتعيين سياست (الف وظایف و اختيارات شورا برای تحقق اهداف مورد نظر مقنن عبارتند از: -(4ه )ماد
بررسی مشکالت نظام نظارتی کشور و ارائه راهکار  (ب های اجرایی در راستای هماهنگی؛تصویب سند راهبردی و برنامه

وری، تقویت نظام مدیریتی کشور شناسایی راهکارهای افزایش بهره (ج های آنها؛برای افزایش کارآمدی و اثربخشی فعاليت
های ذیربط برای پيشگيری از فساد و رائه پيشنهادهای مناسب به دستگاها (د و ارائه پيشنهادهای اجرایی به مسئوالن؛
های نظارت و های نظارتی برای اجرای برنامهایجاد هماهنگی بين دستگاه (هـ مبارزه با آن و ارتقای سالمت اداری؛

های تهيه گزارش (ز را؛های نظارتی در محدوده وظایف شوتبادل اطالعات، کارشناسان و همکاری ميان دستگاه (و بازرسی؛
های تخصصی در دبيرخانه شورا و یا تحت نظارت یکی از اعضاء شورا و تعيين و تشکيل کارگروه (ح دستگاهی؛مشترک بين

ها در جهت هماهنگی و نظارت بر عملکرد تشکيل شوراهای استانی و تصویب برنامه (ط های مذکور؛انتخاب اعضای کارگروه
ای و دو جانبه و افزایش رتبه سالمت اداری کشور در محدوده المللی، منطقهافزایش تعامالت بين هماهنگی برای (ی آنها؛

ریزی و نظارت تصویب بودجه شورا برای ارائه به معاونت برنامه (ل ارائه نظر مشورتی به مراجع ذیصالح؛ (ک وظایف شورا؛
کرد شورا و ارسال آن برای مقام معظم رهبری مدظله ها و عملتهيه و تصویب گزارش فعاليت (م جمهور؛راهبردی رئيس

 العالی و رؤسای سه قوه.
 وظایف و اختيارات رئيس شورا  ـ (5) ماده
های تخصصی و پيگيری اقدامات کارگروه (ج تشکيل و اداره جلسات شورا؛ (ب تعيين وقت و مکان تشکيل جلسات؛ (الف

 (هـ  های دبير شورا و اقدامات دبيرخانه و هدایت الزم؛ارت بر فعاليتنظ (د فعاليت شوراهای استانی و انعکاس به شورا؛
ارائه گزارش عملکرد شورا به مقام معظم رهبری  (و های دبيرخانه از طریق دبير؛های کارگروهدریافت گزارش فعاليت

ها، عملکردها و موضوعات يتارائه گزارش اقدامات، فعال (ز گانه پس از تصویب در شورا؛العالی( و رؤسای قوای سه)مدظله
 پيگيری اجرای کليه مصوبات و تصميمات شورا. (ح دیگر و دبير شورا؛ يمرتبط با شورا به مردم با حق تفویض به اعضا

یابد. تصميمات شود و با حضور چهار نفر از اعضا رسميت میـ جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکيل می (1) ماده
 االجراست.مذکور در ماده چهار با رأی چهار عضو، معتبر و الزم شورا در چارچوب وظایف

مدیرکل دیوان محاسبات  .2 مدیرکل بازرسی استان؛ .1 های نظارتی عبارتند از:اعضای شورای استانی دستگاه ـ(3) ماده
 ریزی استانداری.معاون برنامه .5 دادستان مرکز استان؛ .۱ مدیرکل اطالعات استان؛ .۸ استان؛

های نظارتی ها و تصميمات شورای دستگاهاین دستورالعمل و مطابق بخشنامهبراساس  شوراهای استانی ـ (8) دهما
 نمایند.مرکز انجام وظيفه می

پيگيری  .2 تهيه دستور جلسات شورا با نظر رئيس شورا و ارسال دعوتنامه؛ .1 ـ وظایف و اختيارات دبير شورا:(3) ماده
. ۱ ابالغ مصوبات شورا به اعضا و مبادی ذیربط با دستور رئيس شورا؛ .۸ صی دبيرخانه و شورا؛های تخصتشکيل کارگروه

تهيه  . 5 های متخذه شورا؛مشی و سياستها و نظارت بر اقدامات اجرایی با توجه به خطهماهنگی امور مربوط به استان
ها و بررسی آنها در کميسيون های استانگزارش فعاليت دریافت .4 ها و ارائه طرح بودجه برای تصویب شورا؛ها، برنامهطرح

 رسانی در صورت ارجاع رئيس شورا؛ها و اطالعارائه گزارش عملکرد شورا به رسانه .7 دبيرخانه برای طرح در جلسه شورا؛
 نجام وظایف زیر:( و یا همطرازهای آنان برای ا1های موضوع ماده )تشکيل کميسيون دبيرخانه متشکل از معاونين دستگاه .6

ها برای تنظيم روابط و هماهنگی دستگاه (ب بحث و بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات و دستور جلسات شورا؛ (الف
 سایر امور ارجاعی رئيس و یا شورا به دبيرخانه..9 پيگيری و اجرای صحي  تصميمات شورا. (ج هدایت کارها؛

 «.االجراستتهيه و با تصویب سران سه قوه الزم( ماده 11این دستورالعمل در ) -( 01) ماده
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 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

. با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه است (221)اليحه، تكرار ماده  (33)الزم به ذكر است كه ماده 

قانون برنامه پنجم بوده است و مدت  (221)ي نظارتي، ماده هادستگاهاينكه مبناي تشكيل شوراي 

( رو به اتمام است، نياز است كه تشكيل اين شورا در قانوني دائمي 1323اعتبار اين قانون)پايان سال 

فساد وجود  با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي تصويب شود. هرچند كه با تمديد مهلت اجراي قانون

ضمني مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته صورت به اين شورا تا سه سال ديگر با ايرادي مواجه نيست و

 است.

 برخي در مجلس نمايندگان عضويت لغو و عضويت ( قانون3مجلس شوراي اسالمي، در ماده )

( 33ي نظارتي نمود كه عيناً ماده )هاگاهدستمجامع، اقدام به تصويب دائمي شوراي  و عالي شوراهاي

 پيشنهادي بود.

 شوراي تشكيل (3) ماده اين ماده با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. شورا اعالم نمود: در

 پنجمساله پنج برنامه قانون (126) مادهدرخصوص ازجمله  قبالً كه طورهمان نظارتي، يهادستگاه

 ،هفتادوششم ،شصتم ،وهفتمپنجاه ،وپنجمپنجاه ،وچهارمنجاهپ اصول مغاير گرديده، اعالم توسعه

 ،ويكميكصدوشصت اصول و وششميكصدوپنجاه اصل «3» بند و نودم قانون اساسي ،هشتادوهفتم

همچنين شورا در رابطه با مصوبه  .شد شناخته اساسي قانون يكصدوهفتادوچهارم و يكصدوهفتادوسوم

 قوت به كماكان شورا اين سابق اشكال آمده عمل به اصالح ليرغمع ،(3) ماده مذكور اعالم نمود: در

 برنامه قانون( 221) ماده نمودن دائمي معناي به ماده اين اينكه به توجه با عالوه به است؛ باقي خود

 تصويب به نظام مصلحت تشخيص مجمع توسط كه است ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجمساله پنج

 به عنايت با و بوده نظام مصحلت تشخيص مجمع مصوبه خالف حيث اين زا ماده اين است، رسيده

 شد. شناخته اساسي قانون يكصدودوازدهم اصل مغاير نگهبان، شوراي تفسيري نظريه

مجلس شوراي اسالمي بر نظر خود اصرار كرد و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 ( حذف شد. 3را را تأييد كرد و در نتيجه ماده )نظر شو 13/6/1323ارجاع داد و مجمع در تاريخ 

بر اين اساس شوراي نگهبان مجدداً اين مصوبه را مغاير قانون اساسي تشخيص خواهد داد و 

 رسد كه با توجه به نظر اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط اين نهاد تأييد شود.نظر نميبه

م اداري و ضرورت وجود هماهنگي در عملكرد هاي كلي نظاسياست «23»البته با توجه به بند 

و نهادهاي نظارتي، تصويب يك قانون دائمي كه مبنايي براي دائمي شدن شوراي  هادستگاه

 ي نظارتي باشد مفيد است.هادستگاه

 با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي الوصف، هر چند كه با تصويب تمديد مهلت اجراي قانونمع

ضمني مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته است، ولي صورت به ي نظارتيهادستگاهاي فساد، فعاليت شور



 

 

 

 شود.ي نظارتي توصيه ميهادستگاه( براي دائمي كردن شوراي 33تصويب ماده )

البته با توجه به رويه شوراي نگهبان، مصوبه مورد ايراد اين شورا قرار خواهد گرفت و نظر اخير 

نيز بيانگر اين امر است كه ممكن است اين ماده در صورت اصرار  مجمع تشخيص مصلحت نظام

 مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد تأييد قرار نگيرد. 

 : ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 

اجازه وزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان امور مالياتي كشور( جهت ترخيص  ( ـ11)ماده 

آالت و تجهيزات خطوط توليد واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني اي ماشيناز گمركات بر

 .4986مصوب  –افزوده مجاز بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش

 ماده پيشنهادي دولت .4

آالت و تجهيزات خطوط تواند ماشينوزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان امور مالياتي كشور( مي

يد كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت تول

شوند را با رعايت مقررات قانوني ذيربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر وارد مي

 .و با اخذ تضمين الزم اجازه ترخيص از گمركات كشور صادر نمايد -1383مصوب  –افزوده ارزش

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 .سابقه قانوني ندارد

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

 .نياز به قانونگذاري دارد

 اصالحات پيشنهادي  .1

در شرايط فعلي اقتصاد و با توجه به مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، ارائه هرنوع تسهيالت به 

تواند بخشي از هزينه مبادله توليد را كاهش اي است كه ميپسنديده اي اقدام مثبت وواردات سرمايه

يك اختيار به سازمان امور عنوان به اما اشكال اين ماده در اين است كه حكم آندهد. 

تواند در اين مورد براساس تشخيص خود عمل مالياتي واگذار شده است و سازمان مذكور مي

تواند ييد نهادهاي قانوني به سازمان مجري مناسب نبوده و ميأت . اختيار ارائه يك امتياز عليرغمكند

 منجر به مفسده اداري شود. 

ييد نوع واردات صورت گرفته، سازمان أشود در اين ماده پس از تبراين اساس پيشنهاد مي

 نظر اين ماده به ذينفعان شود. مكلف به ارائه تسهيالت مد

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 خطوط تجهيزات و آالتماشين مكلف است( كشور مالياتي امور سازمان) دارايي و اقتصادي امور رتوزا



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخيص با مجاز، معدني و صنعتي توليدي واحدهاي توسط كه توليد

 بر لياتما قانون موضوع عوارض و ماليات دريافت بدون ذيربط قانوني مقررات رعايت با را شوندمي وارد

 .نمايد صادر كشور گمركات از ترخيص اجازه الزم تضمين اخذ با و -1383 مصوب – افزودهارزش

 

هاي موضوع قانون عدم مشموليت منابع بودجه عمومي دولت از پرداخت ماليات( ـ 10)ماده 

 هاي مستقيم و اصالحات بعدي آنماليات

 ماده پيشنهادي دولت .4

هاي مالي و درآمدهاي از درآمدهاي عمومي، واگذاري داراييمنابع بودجه عمومي دولت اعم »

ي هاحسابقانون مديريت و خدمات كشوري كه به  (3)ي اجرايي موضوع ماده هادستگاهاختصاصي 

شوند به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، يا مياند هداري كل كشور واريز شدبانكي مربوط به خزانه

 «.هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن نيستندضوع قانون مالياتهاي مومشمول پرداخت ماليات

 ــــ: اصالحات پيشنهادي .2

 

عدم مشموليت اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران از پرداخت ماليات ( ـ 10)ماده 

 (4911هاي مستقيم ـ مصوب اصالحي قانون ماليات (466)موضوع ماده )

 ماده پيشنهادي دولت .4

و موافقت  جمهوري اسالمي ايرانمقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي  اشخاص حقوقي خارجي»

وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيالت و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع 

 «.باشندنمي 1323هاي مستقيم مصوب اصالحي قانون ماليات (133)ماده 

 اريسابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذ .2

 .سابقه قانوني ندارد

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

 .نياز به قانونگذاري دارد

 اصالحات پيشنهادي  .1

اگرچه حكم اين ماده با ارائه معافيت مالياتي به اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران باعث 

تسهيالت و منابع  كنندگان خارجي براي اعطايها و ساير تأمين ماليتشويق مؤسسات مالي و بانك

كه بايد به آن توجه شود اين است كه اين  اما نكته مهميشود، مالي به فعاالن مستقر در ايران مي

كنندگان منابع مالي خارجي و داخلي الاقل به اندازه ماليات است. موضوع به نوعي تبعيض بين تأمين



 

 

 

هايي را در خارج از كشور ي شركتكنندگان داخلاين تبعيض شايد باعث شود كه برخي از تأمين مالي

ثبت و از اين طريق اقدام به ارائه تسهيالت و منابع مالي به فعاالن داخلي كنند تا با اين تغيير ماهيت 

 مند شوند.حقوقي از مزاياي معافيت مالياتي بهره

 : ـــماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 

از مبادي و مرزهاي رسمي كشور پس از  رفاًصجواز واردات تجاري هر نوع كاال ( ـ 16)ماده 

 معدن و تجارت تصويب مرجع ذيصالح مربوط توسط وزارت صنعت،

 ماده پيشنهادي دولت .4

از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز بوده و انجام آن  صرفاًواردات تجاري هر نوع كاال به كشور »

اي هداشتي، استانداردها و قرنطينه)گمركي و تجارت خارجي(، ايمني، ب منوط به رعايت ضوابط فني

است كه پس از تصويب مرجع ذيصالح مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك ابالغ 

 شود. مي

رعايت اين ضوابط عالوه بر كاالهاي ترخيص قطعي، براي كاالهاي متروكه، ضبطي  ـ« 4» تبصره

 نيز الزامي است.يافته، بالصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق قطعيت

واردات تجاري كاال خارج از مسير قانوني و رسمي واردات مشمول مقررات قاچاق  ـ«2»تبصره 

 «.كاال خواهد بود

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 46/9/4912قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  (26ماده )

ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، درات دارو، مكملهر شخص حقيقي و حقوقي كه اقدام به واردات و صا

هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مواد و فرآورده

هاي شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارتشرح ذيل محكوم ميمجازات كاالهاي قاچاق به

 وارده نيست:

ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات هاي دارويي، مكملردهقاچاق مواد و فرآو الف(

 باشد.( اين قانون مي22قاچاق كاالهاي ممنوع موضوع ماده )

هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و در صورتي كه كاالي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده ب(

م مجوز مصرف انساني كاالهاي كننده مكلف است نسبت به استعالبهداشتي باشد، مرجع رسيدگي

مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعالم پاسخ 

مصرف درخصوص  دهد. هرگاه كاالي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني

ن خواهد شد و در غير ( اين قانو18ماده )« ب»انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات بند 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

صورت كاالي مكشوفه، كاالي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سالمت مردم شناخته اين

 باشد.شده و مشمول مجازات قاچاق كاالهاي ممنوع مي

هاي اين ماده حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصوالت فوق نيز مشمول مجازات ـ«4»تبصره 

 است.

نامه اجرايي اين ماده در مورد چگونگي اجرا و ميزان الزم از كاال براي استعالم آيين ـ«2»تبصره 

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه

االجرا شدن اين قانون به تصويب شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزمتجارت و ستاد تهيه مي

 د.رسيران ميهيئت وز

 

 46/9/4912( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 00ماده )

ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و ازجمله  فروش كاالي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني

اي است. در صورتي كه فروش كاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به توليد و تجارت قانوني قرنطينه

( 13واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط و نصب رمزينه موضوع ماده )و نياز 

 شود.آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مياين قانون، توسط سازمان جمع

 رسد.شود و به تصويب هيئت وزيران مينامه اجرايي اين ماده توسط ستاد تهيه ميآيين

 ها و نهادهاي ديگرز كاالهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازماندرباره آن دسته ا -تبصره

متواري و فقيه قرار دارد مانند كاالي قاچاق بالصاحب و صاحبنهاد ماذون ازسوي وليازجمله 

المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت مجهول

 نمايد.

 

 46/9/4912( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 00ماده )

اي صدور يا معدوم كردن كاالهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه

( كه فروش آن در 33است و كاالهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كاالهاي موضوع ماده )

اي است كه توسط ستاد تهيه نامهزند برابر آيينطمه ميكشور به توليد داخلي و تجارت قانوني ل

 رسد.شود و به تصويب هيئت وزيران ميمي

 

 2/8/4916( قانون امور گمركي مصوب 449ماده )

 شود:موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي



 

 

 

خارج الف(كااليي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن 

گردد. همچنين كاالهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير مجاز وارد كشور شود و 

 در داخل كشور كشف گردد.

 

 2/8/4916( قانون امور گمركي مصوب 469ماده )

 هاي مجاز پهلوشوند بايد در اسكلههاي كشور ميوسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كاال كه وارد آب

هاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كااليي را تخليه يا بگيرند يا در لنگرگاه

شود اعم از خالي يا حامل ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميها يا لنگرگاهبارگيري نمايد يا از اسكله

رر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي كاال بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مق

و كاالي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كاال 

هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن بايد از راه

  هاي مجاز گمركي خارج شود.ن از راهانجام گردد و همچني

 هاي قبلي و عملكرد آنسابقه ماده پيشنهادي در برنامه  .9

( 132هاي توسعه كشور در برخي احكام مشابه ماده )( اليحه تنظيم برخي از احكام برنامه33ماده )

 باشد. قانون برنامه پنجم مي

 

 وراي اسالميمجلس ش 40/46/4981( قانون برنامه پنجم مصوب 461ماده )

اي است كه پس واردات هر نوع كاال به كشور موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه

شود. رعايت اين ضوابط از تصويب مرجع ذيصالح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابالغ مي

الهاي بالصاحب، براي ترخيص كاالهاي وارداتي ازجمله كاالي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، كا

 متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است.صاحب

كاالهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كاال)در صورت وجود و  -تبصره

صورت چنانچه جزئاً و يا كالً داراي شود و در غير ايناحراز( يا ورثه وي، به خارج از كشور عودت مي

گردد و سازمان اموال تمليكي و نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم ميقابليت تصرف ثانويه 

ستاد اجراي فرمان حضرت امام)ره( مجاز به اختيار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد 

 قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.

ضوابط درخصوص  به احكامي 1382پنجم توسعه مصوب ( قانون برنامه 132هرچند ماده )

الرعايه براي واردات و تعيين تكليف كاالهاي غيرمنطبق با ضوابط اشاره داشته است با اين حال الزم

و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز  1323عملكرد اين ماده تحت تأثير قانون امور گمركي مصوب 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

مندرج در اين ماده از قانون برنامه به نوعي نسخ ضمني و صريح قرارگرفته و احكام  1322مصوب سال 

 شده است.

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري  .1

قانون امور  رعايت شرايط مندرج در اين ماده تنها نيازمند اجرايي شدن قوانين مرتبط ازجمله 

آن است و نياز به  هاي مرتبط بانامهگمركي،  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ابالغ آيين

 قانونگذاري مجدد  ندارد. 

 نهاييماده   .0

اشاره به واژه واردات تجاري در اين ماده به معناي عدم نياز به رعايت ضوابط براي كاالهاي 

تواند اجراي برخي تشريفات در راستاي رعايت ضوابط فني، ايمني و غيرتجاري خواهد بود و مي

 واردات مسافري و... را دچار مشكل نمايد.ها مانند بهداشتي براي ساير رويه

الزام به رعايت ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و استانداردها در زمان واردات با توجه به قوانين   

جاري در اين خصوص امري بديهي بوده و رعايت قانون امور گمركي و مقررات تجاري نياز به 

 قانونگذاري مجدد ندارد.

( قانون امور گمركي آمده است و رعايت آن كافي 1ماده )« ت»در بند تعريف تشريفات قانوني   

 به مقصود است.

فروش كاالهاي مورد اشاره در مواد درخصوص  اين ماده مجوزهاي الزم« 1»تبصره درخصوص   

آمده و نيازي به مصوبه قانوني جديد  1322( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 36( و )33)

 ندارد. 

بيني احكام آن در قانون امور گمركي دليل پيش( به16نهاد حذف ماده )پيش

گردد. مشكالت ارائه مي 4912و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  4916مصوب 

ها با اجرايي شدن قوانين مرتبط و تدوين و ابالغ اجرايي موجود در اين زمينه

 گردد. هاي الزم مرتفع مينامهآيين

 

 ادامه چاپ و انتشار ايران چك( ـ 18)ماده 

 ماده پيشنهادي دولت .4

هيئت نظارت اندوخته  چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت نظارت»

( قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 21اده )اسكناس موضوع م

 «.يابده ميو تصويب شوراي پول و اعتبار ادام

 



 

 

 

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

 بوده است. 1323-1321هاي اين ماده پيشنهادي اليحه در قوانين بودجه سال

 اصالحات پيشنهادي .9

هاي در اليحه چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانبه دليل اينكه موضوع 

هيئت  چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي تحت نظارتين شود و همچنانه آورده مييبودجه سال

بر آن مترتب است. پيشنهاد  بانك مركزي بنابراين نظارت ،گيردنظارت اندوخته اسكناس انجام مي

 ذيل اصالح گردد:صورت به گردد اين ماده پيشنهاديمي

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .1

 آن مسدود نمودن معادل رياليبا هوري اسالمي ايران چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جم

به پيشنهاد  ( قانون پولي و بانكي كشور21اده )هيئت نظارت اندوخته اسكناس موضوع م تحت نظارت

 .يابدبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي

 

هاي صنعتي كه امكان استقرار در ي طرحبالمانع بودن واگذاري اراضي ملي برا ( ـ11)ماده 

 هاي صنعتي را ندارندشركت

 ماده پيشنهادي دولت .4

هاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح

 .باشدهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بالمانع مياستقرار در شهرك

 ادي در نظام قانونگذاريسابقه ماده پيشنه .2

هاي توليدي، كشاورزي، در راستاي واگذاري اراضي و امالك ملي و منابع طبيعي براي اجراي طرح

اي از اند كه به پارههاي گذشته مصوب شدهصنعتي و ... قوانين و مقررات متعددي در سنوات و دهه

 شود: آنها اشاره مي

 ؛كومت جمهوري اسالمي ايراناراضي در ح يقانون نحوه واگذاري و احيا 

 هاي غيركشاورزي، مندرج در ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح

و  هاي كشاورزيدستورالعمل اصالحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح

 وزارت جهاد كشاورزي؛ 3/2/1383مورخ  2626/323غيركشاورزي موضوع ابالغيه شماره 

 اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران  يه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احيااليح

 آن؛اجرايي  نامهآيينشوراي انقالب و  26/1/1332مصوب 

  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛ (62)ماده 

  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب
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 مجلس شوراي اسالمي؛13/13/1383

 ( اصالحي قانون حفاظت و بهره33قانون اصالح ماده )نامهآيينها و مراتع و برداري از جنگل 

 آن؛اجرايي 

  ها و مراتع؛ برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره (31)ماده 

 و ها برداري از جنگل( اصالحي قانون حفاظت و بهره33نامه اجرايي قانون اصالح ماده )آيين

 مراتع كشور؛ 

  ؛ها و مراتعبرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره( 32)ماده 

  ؛28/3/1333قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب  (3)ماده 

 ( 13ماده )؛6/6/1332ها مصوب قانون ملي شدن جنگلاجرايي  نامهآيين 

  ن مصوب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معي (33)ماده

 آن؛اجرايي  نامهآيينمجلس شوراي اسالمي و  28/12/1333

 ي اجرايي؛هادستگاهبردار اموال غيرمنقول نامه مستندسازي و تعيين بهرهآيين 

 ؛اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران يقانون نحوه واگذاري و احيا 

 مندرج در هاي غيركشاورزيضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح ،

و  هاي كشاورزيدستورالعمل اصالحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح

 وزارت جهاد كشاورزي. 3/2/1383مورخ ، 2626/323غيركشاورزي موضوع ابالغيه شماره 

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

و هاي صنعتي حواگذاري اراضي ملي براي طردر اين خصوص گفتني است كه منوط شدن 

و به عدم پذيرش در هاي صنعتي به عدم امكان استقرار در شركتگذاري مرتبط با آن سرمايه

هاي صنعتي( بدون بودن اغلب شهرك هاي صنعتي، )فارغ از نياز به بررسي اشباع و تكميلشهرك

گردشگري، هاي توليدي، صنعتي، خدماتي، تواند اجراي طرحتوجه به ساير الزامات رويكردي مي

ورزشي و ... را با انبوهي از موانع و بوروكراسي ساختارهاي مرتبط، فسادهاي رايج در صدور 

هاي غيرضرور و متعدد، عدم امكان تغييركاربري، ساليق شخصي و... مواجه نمايد ها، استعالمموافقتنامه

هاي يتگذاري بخش خصوصي در فعالحداقل بخش اعظمي از حجم سرمايهي كه يو از آنجا

هاي هاي مذكور براي فعاليتغيركشاورزي نيازمند تغيير كاربري خواهد بود، وجود و استمرار رويه

خواري بانكي )بدون نياز به انداز و بهرهمرتبط، محكوم به شكست، سوق پيدا كردن سرمايه به پس

نفي آن در اقتصاد و جامعه م آثارپرداخت ماليات، بيمه و ....(، خروج سرمايه از كشور و نهايتاً انعكاس 

 خواهد شد.

هاي جامع دولت الكترونيك و ارتباط بين سازماني، عدم اشتراك و اشراف بر نبود زيرساخت



 

 

 

هاي اندركاران امور و نبود ضمانتو عدم رصد به لحظه رفتارهاي دستهاي بين سازماني طرح

 خواهد بود.هاي مشابه ساز استمرار وضعيتي تصميمات آنان، زمينهيپاسخگو

روي، برقراري الزامات با رويكرد اصالح ضوابط و مقررات موضوعه و كاهش نقش كميسيون ازاين

ها در اعمال ساليق و الزام آن كميسيون به تحقق ( قانون حفظ اراضي زراعي و باغ1ماده ) «1»تبصره 

هاي بخشي و رعايت برنامه ها و عملكرد برحسب الزام دري استاندارييمصوبات استاني و كارگروه زيربنا

طور عام تواند بهنمايد. گفتني است كه اين حكم ميي غيركشاورزي الزامي ميهادستگاهمصوب ساير 

 شامل اراضي واگذاري و مالكيتي شخصي اشخاص گردد. 

 اصالحات پيشنهادي  .1

 شود تبصره ذيل اضافه گردد:پيشنهاد مي

 باشد.مي احيط زيست از اين ماده مستثنتبصره: مناطق تحت اختيار سازمان حفاظت م 

 : ـــماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 

هاي ها و بدهيمعافيت از پرداخت ماليات سود و زيان ناشي از تسعير دارايي( ـ 06)ماده 

 ارزي بانك توسعه صادرات ايران

  ماده پيشنهادي دولت .4

زي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت هاي ارها و بدهيسود و زيان ناشي از تسعير دارايي»

باشد و حكم ماده گذاري خارجي ايران از پرداخت ماليات معاف ميصادرات ايران و شركت سرمايه

در مورد صندوق  1323مصوب سال  -پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت (36)

 «.باشدزم االجرا ميتوسعه ملي از تاريخ تأسيس صندوق مذكور ال

 سابقه ماده پيشنهادي در نظام قانونگذاري .2

( قانون رفع موانع توليد 36ماده )بخشي از اين ماده پيشنهادي در مورد صندوق توسعه ملي، در 

 بوده است. پذير و ارتقاي نظام مالي كشوررقابت

 نياز يا عدم نياز به قانونگذاري .9

اهداف و سياست كلي نظام اقتصادي و مالي و همچنين  ارائه معافيت مالياتي به شكل سنتي با

هاي مالياتي با توجه بر ضرورت انضباط مالي در تضاد بوده و حمايتهاي اقتصاد مقاومتي مبنيسياست

 در قالب مشمول ماليات با نرخ صفر پيگيري شود. بايدبه مفاد احكام مندرج در اسناد فوق 

هاي دولتي برخالف روح كلي قواعد حاكم بر دوق يا مؤسسهارائه معافيت مالياتي به شركت، صن -

تواند شفافيت عملكرد اين نهادها را از بين ببرد. بنابراين انضباط مالي و حسابرسي آنها بوده و مي

حسابرسي مالياتي در برخي مواقع غير  . زيراضروري است از اين نوع سياستگذاري به شدت پرهيز كرد



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

دنبال دارد. بنابراين با تي آثار خارجي ديگري در قالب شفافيت مالي را بهاز حصول درآمدهاي ماليا

ورت داشتن سود عملياتي مثبت، ارائه سياست صديان در ؤتوجه به منطق سود مشمول ماليات شدن م

هايي الخصوص ارائه معافيت مالياتي به شركتشود. عليمعافيت مالياتي مناسب و مطلوب ارزيابي نمي

 شود.هاي آنها حاصل ميداراي سود اقتصادي بوده و اين سود به واسطه فعاليتكه غالباً 

قانون رفع موانع  (36)تصريح شده است كه حكم مفاد ماده  (33)در قسمت اخير حكم ماده  -

در مورد صندوق توسعه ملي از تاريخ  1323مصوب سال  -پذير و ارتقاي نظام مالي كشورتوليد رقابت

االجرا باشد؛ معني اين عبارت عطف به ماسبق شدن حكم مالياتي يا ور الزمتأسيس صندوق مذك

تواند به است. اين بحث مي 1323هاي قبل از بخشودگي ماليات اين صندوق براي عملكرد سال

شده باشد و در شرايط  هاي قبل صندوق ياداسترداد مالياتي از خزانه كشور بابت ماليات عملكرد سال

 ي خزانه نه مقدور بوده و نه داراي منطق اقتصادي است.كمبود منابع مال

 اصالحات پيشنهادي .1

هاي تحقق نيافته ناشي از تفاوت نرخ ارز است و در نتيجه حساب ذخيره تسعير ناظر به سود يا زيان

شود. به عبارت ديگر در صورت افزايش نرخ ارز، ارزش دارايي تغيير در حساب، درآمدي ايجاد نمي

گردد و اين امر سازوكار حسابداري است. در سوي مقابل، در ولي درآمدي محقق نمي ،ابديافزايش مي

گردد و امكان اخذ ماليات وجود دارد. چون فعاليت نهادهاي مورد صورت فروش ارز، درآمد حاصل مي

ن دليل ماهيت دولتي بودن اياشاره در ماده پيشنهادي بيشتر با ارزهاي خارجي است و ازسوي ديگر به

هاي مالي آنها، پيشنهاد ابقاي اين ماده با اصالحات مراكز و امكان نظارت نهادهاي نظارتي بر فعاليت

شود كه قسمت اخير حكم حذف و در بقيه موارد معاف از ماليات به مشمول با نرخ صفر ذيل داده مي

 تبديل شود.

 ماده نهايي )پس از اعمال اصالحات( .0

 توسعه بانك ارزيهاي بدهي وها دارايي تسعير از ناشي زيان و قانون سود االجرا شدن ايناز تاريخ الزم

مشمول ماليات  ايران خارجي گذاريسرمايه شركت و ايران صادرات ضمانت صندوق ايران، صادرات

 صفر خواهد بود.

 

 



 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 41008-1شماره مسلسل:  مجلس شوراي اسالمي

 (33)تا ( 22). ماده 3« هاي توسعه كشوراليحه تنظيم برخي از احكام برنامه» كارشناسي درباره: اظهارنظر :عنوان گزارش

 

 

 ريزي(توسعه و برنامه)گروه  مطالعات اقتصادي :نام دفتر

  ايمان تهراني :كنندهتدوين

  محمد قاسمي :ناظر علمي

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش :متقاضي

  :دگانكننتهيه

 ، اميد شريفيرضا عليزاده ،زهرا ذاكريحسين هروراني، باغي، غياثي، سعيد غالميموسي شهبازي :دفتر مطالعات اقتصادي

 ملكي ، سعيد توتونچينيشابوري، سيدمحمدرضا حسينيشهرام حالج :دفتر مطالعات بخش عمومي

  محسن داوري، درويشوندابوالفضل ، محمد برزگرخسروي، حامد ناظمي :دفتر مطالعات حقوقي

 ، الهه سليماني، محمدرضا فارسيان، اله طلوعيذبيح، مهدي مظاهري ،مهران برادران نصيري :دفتر مطالعات زيربنايي

  السادات عبدالمنافينرجس

 فرد، حسن كريميبهادر غالمي :دفتر مطالعات سياسي

 حسن پوراسماعيل مهدي فقيهي،  :هاي نويندفتر مطالعات فناوري

 سيدعلي كشفي دفتر مطالعات فرهنگي:

 ــــ :ويراستار تخصصي

 ــــ :ويراستار ادبي

 

 

  :هاي كليديواژه

 هاي توسعهبرنامه اليحه تنظيم برخي از احكام .1

 برنامه ششم توسعه .2

 

 

 46/8/4911 :تاريخ شروع مطالعه
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