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اليحه احکام دائمي برنامههاي توسعه كشور
(مواد الحاقي)
ماده الحاقي (-)2
بند «الف» -نكته ،مغايرت با بند « »4اصل  111و اصل  11و تذکر
 .1این بند تلخیصي از ماده الحاقي( )2مصوبه سابق ميباشد.
 .2باتوجه به مفاد بندهای « »52و « »51سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه( ،)3به نظر ميرسد كه این بند در راستای
اجرایي نمودن این بندها ميباشد.
همچنین در ماده ( )293قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران( )2موضوع چنین حکمي با برخي
تغییرات قابل مشاهده ميباشد.
 .3ازجمله نکاتي كه درخصوص این بند و همچنین بند «ب» این ماده وجود دارد این است كه اجرای اقدامات موضوع
آن و همچنین نحوه اجرای آن منوط به تصویب فرماندهي كل نیروهای مسلح نشده و از آنجایي كه برخي از این امور در
قالب صالحیت مقام معظم رهبری در فرماندهي كل قوا قرار ميگیرد ،اجرایي شدن آنها و یا نحوه اجرای آنها نیازمند اذن
این مقام ميباشد؛ در غیر این صورت اطالق این بند مغایر با بند « »4اصل  339قانون اساسي است.
 .1بند « »25سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه:
افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقهاي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل  5درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي.
بند « »25سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه:
ارتقاء توان بازدارندگي كشور با:
 -55-1توسعه توان موشكي و فناوريها و ظرفيت توليد سالحها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.
 -55-2گسترش هوشمندانه و مصونسازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.
 -55-5افزايش ظرفيتهاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زير ساختهاي كشور در چارچوب سياستهاي كلي مصوب.
 .5ماده  -521دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و
آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي ،انقالب اسالمي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي ،اقدامهاي ذيل را در
صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
الف -تقويت مؤلفههاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرنسازي و هوشمندسازي تجهيزات ،ارتقاء منابع انساني و سامانههاي (سيستمهاي) فرماندهي ( )C4I
ب -ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانههاي (سيستم هاي) اطالعاتي در به كارگيري سامانههاي دفاعي بهويژه سامانههاي الكترونيكي ،هوافضا،
دريايي و پدافند هوايي
ج -بهينهسازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي
د -ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني
هـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نوين
وـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي ،منابع حياتي و انقالب اسالمي ايران
زـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح ،بهصورت كمي و كيفي
حـ ارتقاء سطح آموزش ،تحقيقات ،فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي
طـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزههاي آبي كشور (خليج فارس ،درياي عمان و درياي خزر)
يـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
كـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و
شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )171اين قانون ،بهمنظور پيشگيري و كاهش مخاطرات
ناشي از سوانح غيرطبيعي
آييننامههاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون ،توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح
تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته ميشود.

الزم به ذكر است كه در ماده ( )293قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین در ماده (« )09قانون الحاق برخي مواد
به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( )3(»2مصوب  )3101كه ناظر به چنین مواردی است به چنین امری (تصویب
فرماندهي كل نیروهای مسلح) تصریح گردیده و اجرایيشدن آن منوط به تصویب فرماندهي كل نیروهای مسلح شده است؛
حال آنکه در مصوبه حاضر چنین قیدی مشاهده نميشود.
بند «ب» -نكته ،مغايرت با اصل  51و تذکر
 .1این بند تلخیصي از مواد الحاقي ( )31و ( )34مصوبه سابق ميباشد.
 .2باتوجه به مفاد بندهای « »55و « »55سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه( )2ميتوان این بند را در راستای اجرایي
نمودن این سیاستها بهشمار آورد؛ هرچند كه حوزه مدنظر این ماده گستردهتر از بندهای مورد اشاره در سیاستهای كلي
ميباشد.
 .3در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران نیز مواد « »291تا «- »290كه مربوط به حوزه «سیاسي
و امنیتي» است -به برخي از تکالیف مورد اشاره در این ماده تأكید و یا تصریح دارند .همچنین با توجه به ماده ( )4قانون
نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران (مصوب  )3150كه به بیان مأموریتها و وظایف نیروی انتظامي پرداخته است
ميتوان گفت كه تمام اقدامات مصر ح در بند حاضر صراحتاً و یا تلویحاً در صالحیت نیروی انتظامي قرار دارند و حکم
این بند در برخي اجزاء بهصورت منجز تکلیف خاصي برای نیروی انتظامي مقرر نکرده است .بهعنوان مثال با توجه به
كليبودن بندهای « »3و « »29ماده ( )4قانون نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران( )1ميتوان گفت كه اقدامات مذكور در
جزءهای « »3الي « ،»5مشمول وظایف مذكور در قانون نیروی انتظامي ميباشد و تکلیف جدیدی به شمار نميْآید .لذا ،اكثر
اجزاء این بند (به غیر از جزء « )»5اگرچه بهموجب اصالحات نمایندگان به الیحه دولت اضافه شده است لکن موجد بار
مالي جدیدی نبوده و مغایر اصل  55قانون اساسي به نظر نميرسد.
 .4اما درخصوص جزء « »5این بند ،مسئله حائز اهمیتي كه وجود دارد این است كه بهاستناد جزء « »3بند «ز» ماده ()233
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه( )4قوه قضائیه مکلف بوده با همـکاری سازمان پزشکي قانوني ،دادستاني كل كشور و

 .1ماده  -۰2وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي
مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ،بهمنظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع
دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانههاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ بهويژه تهران پس از تصويب فرماندهی
کل نیروهای مسلح اقدام نمايد.
 .5بند « »22سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه :تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرمافزاري و سختافزاري ،توسعه و تقويت
يگانهاي مرزباني ،مشاركتدهي مرزنشينان در طرحهاي امنيتي ،توسعه فعاليتهاي اطالعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.
بند « »25سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه :برنامهريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش  11درصدي ساالنه مصاديق مهم آن.
 .1ماده ( )4قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران-
 -1استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي.
...
 -21سازماندهي ،تجهيز ،آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي مأموريتهاي محوله.
 .4ماده ... -511
ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پروندهها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پروندهها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:
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نیـروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران ،اقدامات الزم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسي صحنه جرم و تهیه
شناسنامه هویت ژنتیکي افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد .اما براساس
جزء « »5بند حاضر (كه در مصوبه سابق تحت ماده ( )34الحاقي بیان شده بود) نیروی انتظامي مکلف به ایجاد بانک هویت
ژنتیکي شده است.
حال مشخص نیست كه ارتباط بانک هویت ژنتیکي مقرر در این ماده با شناسنامه هویت ژنتیکي افراد كه براساس قانون
برنامه پنجم در قوه قضائیه ایجاد شده است چیست .درصورتيكه منظور ایجاد بانک جدیدی باشد به دلیل اینکه به موجب
اصالحات نمایندگان اضافه شده و منجر به افزایش هزینههای عمومي ميشود و از سوی دیگر محل تأمین این بار مالي
مشخص نشده است مغایر اصل  55قانون اساسي ميباشد .همچنین این امر باعث ایجاد دو سامانه موازی ميشود كه باتوجه
به بند « »35سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر حذف تشکیالت موازی و غیرضروری ،مغایر این سیاستها بهنظر
ميرسد.
الزم به ذكر است كه به موجب نامه رئیس محترم قوه قضائیه در حال حاضر به استناد جزء « »3بند «ز» ماده ( )233قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه ،بانک اطالعات ژنتیک تشکیل شده و در حال توسعه ميباشد .همچنین در نامه مزبور ،تصریح
حکم مصوبه حاضر مبنيبر تکلیف نیروی انتظامي جهت ایجاد بانک هویت ژنتیکي ،در تعارض با مصوبات قبلي مجلس
محسوب شده و به این نکته اشاره شده است كه قرار گرفتن این بانک در ذیل قوه قضائیه از نظر فني و قانوني با
صالحیتهای قوه قضائیه و قانون اساسي تناسب بیشتری دارد.
ذكر این نکته نیز الزم است كه در بند «چ» ماده ( )42مواد اصلي مصوبه حاضر بر تهیه «شناسنامه هویت ژنتیکي متهمان»
توسط سازمان پزشکي قانوني تصریح شده است .البته در قانون برنامه پنجم توسعه ،شناسنامه هویت ژنتیکي افراد به صورت
عام برعهده قوه قضائیه گذاشته شده بود.
 .1تذکر :در جزء « »2این بند ،نام اختصاری «واجا» باید به «وزارت اطالعات جمهوری اسالمي ایران» اصالح شود.
بند «پ» -نكته و مغايرت با بند « »1اصل 111
 .1این بند ،ماده الحاقي ( )14مصوبه پیشین ميباشد كه در ماده الحاقي ( )2ادغام گردیده است.
 .2بند فوق را ميتوان در راستای اجرایي نمودن بند « »52سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه دانست كه در آن به
«افزایش توان دفاعي در تراز قدرت منطقهای در جهت تأمین منافع و امنیت ملي با تخصیص حداقل  5درصد بودجه عمومي
كشور برای بنیه دفاعي» تصریح گردیده است .لکن نکته حائز اهمیتي كه در این رابطه وجود دارد این است كه در بند مزبور
از سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه ،پنج درصد «بودجه عمومي كشور» به صورت مطلق مدنظر قرار گرفته است.
درحاليكه در بند «پ» ماده ( )2مصوبه حاضر ،بخش قابل مالحظهای از «بودجه عمومي» از شمول پنج درصد مذكور
مستثني گردیده است .بدین صورت كه پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي به استثنای «واگذاری دارایيهای مالي»،
«درآمد هزینه دستگاهها» و «درآمدهای اختصاصي» ،جهت سهم تقویت بنیه دفاعي مدنظر قرار گرفته است ولذا استثنائات
مزبور را ميتوان به دلیل مغایرت با سیاستهای كلي مذكور ،مغایر بند « »3اصل  339قانون اساسي دانست.

 1ـ با همـكاري سازمان پزشكي قانوني ،دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،اقدامات الزم را جهت تقويت و انسجام گروههاي
بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهرهگيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.
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بند «ت» -نكته
این بند تلخیصي از ماده الحاقي ( )5مصوبه قبلي ميباشد.
بند «ث» -نكته
 .1باتوجه به مفاد بند « »54سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه( )3ميتوان این ماده را در راستای اجرایينمودن این
سیاستها بهشمار آورد .همچنین در ماده ( )305قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران( )2مشابه حکم
این ماده آمده است.
 .2ابن بند تلخیصي از ماده الحاقي ( )11مصوبه پیشین ميباشد كه در قالب این بند ذكر شده است.
ماده الحاقي ( -)5نكته
این ماده از ادغام مواد ( )5الحاقي با مواد الحاقي ( )20( ،)25( ،)25و ( )54مصوبه سابق تشکیل شده است .همچنین
هرچند متناظر برخي از بندهای این ماده در ماده ( )44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران قابل
مشاهده هستند ،اما تعدادی از بندهای پیشبیني شده در این ماده ،واجد احکام جدیدی هستند كه برخي از آنها تکالیف
دولت را نیز توسعه دادهاند كه به شرح ذیل بیان ميشود:
بند «الف» -نكته ،مغايرت با اصول  112و 51
 .1در این بند ،قانونگذار به دنبال دائمينمودن قانون جامع خدماترساني به ایثارگران (مصوب  )3103/39/2است؛
چراكه قانون مورد اشاره مطابق اصل  05قانون اساسي توسط كمیسیون اجتماعي مجلس شورای اسالمي به تصویب رسیده
و مجلس نیز با اجرای آزمایشي آن به مدت چهار سال موافقت نمود.
 .1بند  -24تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
 .5ماده  -195دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنههاي امنيت و دفاع از كشور،
آرمانها و مباني انديشه انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيالت الزم را در طول برنامه به شرح زير فراهم
نمايد:
الف... -
ب -حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و ردههاي مقاومت بسيج ،متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
ج -پشتيباني از ردههاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد ،دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي
د -كمك به تعميق ارزشهاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هستههاي تربيتي ،غنيسازي اوقات فراغت ،توسعه
فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر ،توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ،آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي
طرحهاي دانشجويي ،دانشآموزي ،اقشار و ردههاي مقاومت بسيج
ه -پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزههاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانهاي (سايبري) با رويكرد بومي
و -امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامهها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به
جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
ط -پشتيباني از ردههاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده
تبصره  -1به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده ميشود از محل اعتبار مصوب خود حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمهاي و جبران خسارتهاي
ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمهاي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي ،امنيتي و كاروانهاي راهيان نور به عمل آورد.
تبصره  -2به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي ،اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي ،بهداشتي،
فرهنگي و غنيسازي اوقات فراغت و پروژههاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد ،مدارس و خانههاي بهداشت روستايي ،بيابانزدايي ،جنگلكاري،
آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم ،روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذار نمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و
جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته ،اجراء نمايند.
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در خصوص قانون مذكور الزمبه ذكر است كه باتوجه به ایرادات متعدد شورای نگهبان نسبت به بارمالي تأمین نشده
مواد متعدد این قانون (مغایرت با اصل  ،)55مجلس مواد مورد ایراد شورای نگهبان را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارسال نمود و این مجمع نیز قانون آزمایشي مصوب مجلس را در تاریخ  3103/39/2تأیید نمود .لذا مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام دائر بر مصوبه آزمایشي مجلس بوده است .ازینرو بند حاضر مصوبهای كه از سوی مجمع تشخیص مصلحت
نظام بهصورت آزمایشي تأیید شده است را به صورت دائمي درآورده كه از این جهت مغایر اصل  332قانون اساسي است.
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه برخي مواد قانون مزبور به دلیل داشتن بار مالي و باقي بودن ایراد شورا ،نهایتاً به تأیید
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ،پس از اتمام مدت اجرای آزمایشي آن نیز ،همچنان ایرادات سابق شورای نگهبان
پابرجاست و مجلس به منظور دائمي نمودن این قانون ميبایست بار مالي مواد آن را تأمین نماید.
مشابه چنین ایرادی را در مورد «الیحه تمدید مهلت اجرای آزمایشي قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد»
ميتوان مشاهده نمود .به موجب نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه ،زماني كه مجلس اقدام به تمدید مهلت اجرای
آزمایشي قانون مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام كرد ،شورا آن را مغایر با اصل  332قانون اساسي دانست.

()3

 .2جزء « »3این بند بهدنبال توسعه مشموالن موضوع ماده ( )25قانون خدماترساني به ایثارگران( )2ميباشد .بدینصورت
كه «جانبازان دارای محدودیت جسمي ،حركتي» و همچنین «والدین ،همسران و فرزندان شهدا كه دارای بیماریهای خاص،
صعبالعالج یا محدودیت جسمي حركتي ميباشند» ،پس از تأیید كمیسیون پزشکي بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول
استفاده از مزایای حق پرستاری و حق همیاری موضوع این ماده شدهاند .در این خصوص ،اگرچه توسعه مشموالن استفاده
از امتیازات موضوع این ماده باعث نوعي افزایش بار مالي است لکن باتوجه به اینکه علياالصول منابع درنظر گرفته جهت
خانواده شهدا به صورت قطعي و غیرقابل انعطاف نميباشد ،چنین احکامي مغایر اصل  55قانون اساسي بهنظر نميرسند.
 .3جزء « »2این بند ،با توجه به اینکه ماده ( )59قانون جامع خدماترساني به ایثارگران( )1تنها امکان استفاده از امتیاز
سهمیههای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،بورسهای تحصیلي داخل و خارج از كشور و  ...را نسبت به
جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( )%25توسعه داده است ،فاقد بار مالي است.

 .1نظريه شماره  94/125/1222مورخ :1594/5/9
نظر به اينكه موادي از اين قانون مورد ايراد شوراي نگهبان بوده كه با اصرار مجلس مكرم شوراي اسالمي مطابق اصل  112قانون اساسي به مجمع محترم
تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در نهايت به تصويب آن مجمع رسيده است ،بنابراين مواد مذكور عالوه بر اينكه داراي همان اشكاالتي است كه در نظريه
سابق اين شورا آمده است ،از آنجا كه قانون مزبور آزمايشي و داراي مدت معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است ،عليهذا مغاير اصل  112قانون
اساسي نيز ميباشد.
 .5ماده 55ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت جانبازان پنجاه درصد ( )51۵و باالتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون
پزشكي بنياد و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت ميشود ،نسبت به برقراري و پرداخت حق
پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
 .5ماده ( -02اصالحی  )1595/15/4وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاههاي دولتي و
غيردولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده ( )2اين قانون موظفند در اعطاي سهميههاي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،بورسهاي تحصيلي
داخل و خارج از كشور ،فرصتهاي مطالعاتي و دورههاي دكتراي تخصصي بيستوپنج درصد ( )۵25از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد ،جانبازان ،آزادگان
و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان باالي بيست و پنج درصد ( )۵25اختصاص دهند.
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 .4حکم مقرر در جزء « »1این بند كه به صورت تلویحي بر لزوم ارائه خدمات درماني به ایثارگران داللت دارد ،با توجه
به ماده ( )31قانون جامع خدماترساني به ایثارگران(( )3مصوب  )3103و بند «ب» ماده ( )44قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوری اسالمي ایران( )2واجد بار مالي تأمیننشده جدیدی نیست.
 .1جزء « »4این بند مشابه تبصرههای « »3و « »1بند «و» ماده ( )44قانون برنامه پنجم توسعه ( )1است.
 .6نظیر حکم جزء « »5این بند ،در بند «ل» ماده ( )44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران( )4ذكر
شده است ،همچنین در ماده ( )1قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران( )5تسهیالتي جهت مسکن ایثارگران و خانواده

 .1ماده ... -15
الفـ تأمين صددرصد ( ) ۵111هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سالمت ،بيمه همگاني ،بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه
همگاني و تكميلي نمي گردند) خانواده شاهد ،جانبازان ،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانين بودجه
سنواتي منظور ميگردد.
...
 .5ماده ... -44
ب -صددرصد ( )۵ 111هزينههاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد ( )۵ 111هزينههاي
درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
تبصره( -الحاقي  )1511/6/7دولت موظف است اعتبار الزم براي اجراي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد و در اختيار دستگاهها و
صندوقهاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد.
در سال  1511صددرصد ( )۵ 111هزينه درمان بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتباري  151611بنياد شهيد و امور ايثارگران (مربوط به خدمات درمان
ايثارگران غيرشاغل) و ايثارگران ساير دستگاهها از اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاهها پيشبيني و پرداخت ميشود.
 .5ماده ... -44
و -كليه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد ( )۵25نيازهاي استخدامي خود
را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد ( )۵25و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يك سال
و باالي يك سال اسارت ،معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران با رعايت سقف مقرر در اين بند ،تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي
مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد ( )۵5سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها
و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيستوپنج درصد ( )۵25و آزادگان كمتر از يك سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند.
در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است.
تبصره 1ـ (الحاقي  ) 1511/11/11بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان
جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد.
تبصره 5ـــ(الحاقي  ) 1511/11/11كليه مسؤولين دستگاهها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد
نياز دســتگاه خود نمايند  .با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شــود .معاونت توســعه مديريت منابع انســاني رئيس
جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت مي نمايند.
 .4ماده ... -44
ل -وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه ،مسكن جانبازان پنجاه درصد ( )۵51و باالتر ،جانبازان بيستوپنج درصد ( )۵25تا پنجاه درصد
( )۵51را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد ( )۵71و باالتر فاقد مسكن را در
صورتي كه قبالً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند تأمين نمايد.
 .2ماده  -5خدمات مسكن با استفاده از روشهاي ذيل ارائه مي گردد :
الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسكن
ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك
ج ـ ارائه تسهيالت بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (  ) ۵ 4با بازپرداخت بيست ساله
د ـ وديعه مسكن استيجاري
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آنها پیشبیني شده است ،لکن نکتهای كه دراین خصوص وجود دارد این است كه اوالً تسهیالت مقرر در مصوبه حاضر
نسبت به «قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران» در خصوص فرزندان جانبازان (هفتاد درصد و باالتر) گسترش یافته
است و ثانیاً در قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران امتیازات و تسهیالت به صورت مجموعي درنظر گرفته شده بود و
برخالف این بند از مصوبه حاضر ،ناظر به موضوع خاصي نبود .لذا مصوبه حاضر كه بهصورت دائمي ميباشد در مواردی
كه نسبت به قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران افزایش داشته است ،به دلیل اینکه واجد بار مالي بوده و بهموجب
اصالحات نمایندگان به الیحه دولت افزوده شده است و طریق تأمین آن نیز مشخص نشده است مغایر اصل  55قانون
اساسي بهنظر ميرسد.
بند «ب» -مغايرت با اصول  51و 12
 .1اگرچه جزء « »3بند «ب» این ماده ،مشابه بند «الف» ماده ( )44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي
ایران( )3ميباشد .اما عالوهبر اینکه مصوبه حاضر بهصورت دائمي ميباشد ،دامنه آن نیز نسبت به حکم مقرر در قانون برنامه
پنجم توسعه ،گسترش یافته است .بدینصورت كه استفاده از مزایای مذكور در این بند نسبت به «همسران شهدا» توسعه
یافته است .لذا بند مزبور بهدلیل دائمي بودن و همچنین توسعه شمول قانون نسبت به مصادیق و امتیازات پیشین ،با توجه
به عدم تأمین بار مالي آن ،مغایر با اصل  55قانون اساسي است.
 .2حکم مقرر در جزء « »2بند «ب» این ماده اگرچه مشابه بند «د» ماده ( )44قانون برنامه پنجم توسعه( )2است اما باتوجه
به اینکه مصوبه حاضر بهصورت یک مصوبه دائمي ميباشد ،ذیل این بند مبني بر تأمین منابع آن در قوانین بودجه سنواتي
مغایر اصل  52قانون اساسي است.
 .3حکم مقرر در جزء « »1بند «ب» این ماده نیز اگرچه مشابه بندهای «ح» و «ط» ماده ( )44قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوری اسالمي ایران( )1است .اما باتوجه به اینکه مصوبه حاضر بهصورت یک مصوبه دائمي ميباشد ،حکم این
هـ ـ كمك بالعوض
و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب
ز ـ معافيت از هزينه هاي آماده سازي زمين  ،خدمات و تسهيالت مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي گيرد .
تبصره1ـ(اصالحي  )1515/12/14مشموالن دريافت خدمات مسكن عبارتند از :
 1ــــ همسران  ،فرزندان و والدين شهدا  ،اسرا و مفقوداالثرها  ،جانبازانبا اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا
داراي مسكن نامناسب مي باشند .
2ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسالمي ايران فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( )۵ 71و باالتر فاقد مسكن در صورتي كه قبالً از
زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند.
 .1ماده  -44دولت به منظور استمرار ،توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ،در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي ،فرصتها ،امكانات
و تسهيالت و امتيازات به ايثارگران ،پدر ،مادر ،همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان ،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان ،اقدامات زير را انجام ميدهد:
الف -فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد ( )۵51و باالتر نيـز به استثناء تسـهيالت
خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعتكاري برخوردارند .امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
 .2ماده ... -44
د -به منظور كاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسكن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران ،بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام
مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  1574/12/22و مقررات ملي ساختمان ،صددرصد ( )۵111هزينههاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي
يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
 .5ماده ... -44
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بند به دلیلي داشتن بار مالي و همچنین الزام به پیشبیني منابع آن در قالب بودجه سنواتي مغایر اصول  55و  52قانون
اساسي است.
 .4حکم مقرر در جزء « »4بند «ب» این ماده اگرچه متناظر با بند «ك» ماده ( )44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمي ایران( )3است ،لکن به دلیل داشتن ماهیت دائمي و داشتن بار مالي تأمین نشده مغایر اصل  55قانون اساسي
است.
 .1در جزء « »5بند «ب» این ماده ،تکلیف بنیاد شهید و امور ایثارگران به تحت پوشش بیمه اجباری بازنشستگي و درماني
سازمان تأمین اجتماعي قرار دادن كلیه فرزندان شهید فاقد شغل و پوشش بیمهای از آن جهت كه واجد بار مالي تأمین نشده
ميباشد ،مغایر اصل  55قانون اساسي است.
 .6در جزء « »5بند «ب» این ماده ،تکلیف بنیاد شهید و امور ایثارگران به تحت پوشش كامل قراردادن فرزندان شهید و
خانواده تحت تکفل آنها كه دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعالج و یا از كارافتاده كلي ميباشند و پرداخت حقوق
و مزایای مشابه با جانبازان از كارافتاده به آنها از آن جهت كه واجد بار مالي تأمین نشده است ،مغایر با اصل  55قانون
اساسي ميباشد.
 .5حکم مقرر در جزء « »5بند «ب» این ماده ،مبني بر اینکه جانبازان و آزادگان ،همسران و فرزندان شهدای شاغل در
كلیه وزارتخانهها ،دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها و  ...در صورت تنزل از مناصب مدیریتي ،اداری و لشکری ،از كلیه
حقوق و مزایای پست سازماني یا همتراز شغل و پست باالتر برخوردار شوند ،با توجه به اینکه واجد بار مالي تأمین نشده
ميباشد ،مغایر اصل  55قانون اساسي است.
ماده الحاقي ( –)7مغايرت با اصل  ،51بند « »1اصل  ،111اصل  51و تذکر
 .1این ماده در مصوبه جدید با اصالحات جزئي ابقاء شده است.
 .2مطابق ماده حاضر ،تشکیل «صندوق توسعه حمل و نقل» از محل منابع داخلي (به میزان دههزار میلیارد ریال) و
دارایيهای دولت (به میزان یکصد و نود هزار میلیارد ریال) تأسیس ميگردد و محل تأمین این موارد« ،نیروی انساني
موجود وزارت راه و شهرسازی»« ،بودجههای سنواتي» (موضوع جزء «الف» بند « »4این ماده)« ،تمام یا بخشي از عوارض
خودرو ،جاده ،سوخت كه در قوانین درج گردیده است» (موضوع جزء «ب» بند « »4این ماده) و  ،...محسوب شده است.
مسئلهای كه در این رابطه وجود دارد این است كه موارد مصرف این محلها پیشتر مشخصشده و هیچكدام طریق تأمین
بارمالي جدید محسوب نميشوند .لذا ماده حاضر كه بهنوعي در مقام ایجاد تشکیالت جدیدی است مستلزم بار مالي بوده

ح -دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي
اقدام نمايد.
طـ-دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران ،كميته
انقالب اسالمي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
 .1ماده ... -44
ك -آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سيسال بازنشسته شدهاند ميتوانند با بازگشت به خدمت ،سيسال خدمت
خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
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و بهدلیل عدمپیشبیني طریق تأمین آن ،مغایر اصل  55قانون اساسي و نظریه تفسیری شماره  03/19/40540مورخ
 3103/32/21شورای نگهبان در خصوص این اصل ميباشد.
 .3در بند « »1این ماده ،معافیت فعالیتهای صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه مالیات و عوارض ،مغایر با بند «»35
سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي ميباشد كه براساس آن «اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتي»
را پیشبیني كرده است.
 .4در جزء «ب» بند « »4این ماده ،تعیین سهم صندوق توسعه حمل و نقل از «عوارض خودرو ،جاده ،سوخت كه در
قوانین درج گردیده» براساس مصوبه هیأت وزیران ،باتوجه به اینکه این موارد در قوانین ذكر شده و ترتیب مصرف آن نیز
مشخص شده ،از جمله امور تقنیني بوده و تفویض تعیین آن به هیأت دولت مغایر اصل  05قانون اساسي است.
 .1تذکر :در جزء «ب» بند « »4این ماده ،واژه «مصوبه» باید به «مصوب» تغییر یابد.
ماده الحاقي ( –)35مغايرت با اصول  51و 12
 .1این ماده در مصوبه جدید عیناً ابقاء شده است.
 .2عليرغم اینکه در ماده ( )32قانون برنامه پنجم توسعه( )3مشابه چنین حکمي قابل مشاهده است ،اما تکلیف دولت به
تأمین بودجه مورد نیاز این ماده ،در قالب بودجههای سنواتي مقرر در ذیل این ماده ،بهجهت اینکه اوال تأمین كننده بار مالي
حکم این ماده نیست و ثانیاً به دلیل اینکه صالحیت دولت در ارائه الیحه بودجه را محدود مينماید مغایر اصول  55و 52
قانون اساسي است.
ماده الحاقي ( –)30نكته ،مغايرت با بند « »4اصل  ،111ابهام و تذکر
 .1این ماده در مصوبه جدید عیناً ابقاء شده است.
 .2درخصوص «سامانه تداركات الکترونیکي دولت» موضوع ماده حاضر ،این نکته الزم به ذكر است كه ،هیأت وزیران
به استناد ماده ( )09قانون تجارت الکترونیکي(( )2مصوب  )3102اساسنامه مركز توسعه تجارت الکترونیکي را در سال 3100
به تصویب رسانده است .در حال حاضر «سامانه تداركات الکترونیکي دولت» نیز زیر نظر این مركز تشکیل شده است.
همچنین به موجب بند «ب» ماده (« )1قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد»(( )1مصوب  3109مجمع تشخیص

 .1ماده 15ـ دولت به منظور تعميق ارزشها ،باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهمالسالم و استفاده بهينه از
ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد ،قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مينمايد:
الفـ شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائرين ،برنامهريزي و تدوين سازوكارهاي الزم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي الزم از طريق
حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي.
بـ توسعه امكانات ،فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهمنمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژههاي
زيربنايي مورد نياز در قالب بودجههاي سنواتي.
 .5ماده  - ۰2وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي ،با تجميع واحدهاي ذيربط ،مركزي را در اين وزارتخانه
ايجاد نمايد .اساسنامه و آييننامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
 .5ماده  -5دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2اين قانون و مديران و مسؤوالن آنها مكلفند:
الف ... -
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مصلحت نظام) ،دستگاههای مشمول بندهای «الف»« ،ب» و «ج» ماده ( )2این قانون( )3مکلف شدهاند تا متن قراردادهای
مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاری مناقصات كه به روش مناقصه ،مزایده ،ترك تشریفات و غیره
منعقد ميگردند و  ...را در «پایگاه اطالعات قراردادها» ثبت نمایند .در این ماده ،مرجع صالح جهت ایجاد این پایگاه نیز معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور) مشخص شده است .لذا سامانه مذكور
در ماده حاضر امر جدیدی نميباشد.
 .3این ماده به دنبال آن است تا انواع معامالت وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر
قوانین مالي و معامالتي بخش عمومي ،از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت انجام شود .از این جهت ،در این ماده
صراحتاً تمام «معاملهكنندگان بخش عمومي» مشمول این حکم دانسته شدهاند كه مسلماً شامل معامالت نیروهای نظامي و
انتظامي نیز ميگردد .مؤید این نظر آن است كه تبصره « »2این ماده تنها انتشار اطالعات مربوط به معامالت با ماهیت نظامي
یا امنیتي را در این سامانه مستثني دانسته و این بدان معناست كه سایر معامالت دستگاههای نظامي نیز باید در سامانه مورد
اشاره ثبت گردند .بنابراین ،با توجه به اینکه بهموجب بند « »4اصل  339قانون اساسي فرماندهي كل نیروهای مسلح در
صالحیت مقام معظم رهبری ميباشد ،شمول این قانون نسبت به معامالت دستگاههای نظامي و امنیتي مغایر با اصل مورد
اشاره است .الزم به ذكر است در تبصره « »3ماده « »1قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد( ،)2قراردادهای با
ماهیت نظامي یا امنیتي و نیز مواردی كه بهموجب قوانین ،افشاء اطالعات آنها ممنوع ميباشد و یا قراردادهای محرمانه از
ثبت در «پایگاه اطالعات قراردادها» مستثني شده بودند و تشخیص محرمانهبودن قراردادهای مذكور برعهده كارگروهي
مركب از معاونین وزراء اطالعات و امور اقتصادی و دارایي و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و معاون
دستگاه مربوط قرار گرفته بود.
 .4تبصره « »2این ماده ،تشخیص مصادیق مستثني از انتشار اطالعات را با لحاظ تبصره ماده ( )5قانون انتشار و دسترسي
آزاد به اطالعات -مصوب  -3100/5/13برعهده كارگروه مربوطه قرار داده است .با توجه به اینکه تبصره مورد اشاره مقرر
داشته« :اطالعاتي كه متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید عالوهبر موارد قانوني موجود از طریق انتشار و اعالن
عمومي و رسانههای همگاني به آگاهي مردم برسد ».این ابهام ایجاد ميشود كه حتي در مواردی كه انتشار اطالعات ممنوع

ب  -متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه ،مزايده ،ترك تشريفات و غيره توسط
دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2اين قانون منعقد ميگردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق ،اصالح ،فسخ ،ابطال و
خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها ،بايد به پايگاه اطالعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون آييننامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد
استثناء ،نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطالعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطالعات قراردادها
را ايجاد نمايد.
.1ماده  -5اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الفـ افراد مذكور در مـواد ( )1تا ( )5قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 1516/7/1
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي
 .5تبصره  -1قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين ،افشاء اطالعات آنها ممنوع ميباشد و يا قراردادهاي محرمانه
از شمول اين حكم مستثني است .تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطالعات و امور اقتصادي و
دارايي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
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است ،اگر این اطالعات متضمن حق و تکلیف برای مردم باشد باید مطابق تبصره مزبور از طریق انتشار و اعالن عمومي و
رسانههای همگاني به آگاهي مردم برسد یا خیر؟
 .5تذکر :در سطر سوم پاراگراف دوم این ماده ،واژه «برطبق» باید قبل از عبارت «برنامه زمانبندی مورد تأیید  »...اضافه شود.
ماده الحاقي ( –)20نكته
 .1این ماده نیز در مصوبه جدید عیناً ابقاء شده است.
 .2باتوجه به مفاد بند « »09سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه( )3ميتوان این ماده را در راستای اجرایينمودن این بند از
سیاستها بهشمار آورد .همچنین در برخي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه مشابه حکم این ماده قابل مشاهده ميباشد .نمونه این
موارد را ميتوان در ماده ( ،)2()35بند «ز» و «ط» ماده ( )1()30و بند «ه» ماده ( )4( )359مشاهده نمود.
ماده الحاقي ( –)13نكته ،مغايرت با اصول  12و  13و تذکر
 .1این ماده در مصوبه جدید با اصالحات جزئي ابقاء شده است.
 .2در خصوص بند « »3این ماده ،این نکته الزم به توجه است كه در بند «ج» ماده ( )353قانون برنامه پنجم توسعه
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دولت مکلف به اصالح وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایي كشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن
وظایف و اختیارات حاكمیتي آن سازمان شده بود.

 .1بند « -»۰2توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهشهاي مسأله محور و تجاريسازي پژوهش و نوآوري ،و توسعه نظام جامع تأمين
مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانشبنيان.
 .5ماده  -10دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانشبنيان اقدامات زير را انجام دهد:
الف -حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري و حوزههاي علميه در موارد ناظر به حل
مشكالت موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد ( )۵51از هزينههاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.
ب  -حمايت مالي و تسهيل شكلگيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاريسازي دانش و فناوري به ويژه توليد
محصوالت مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت ميكنند و نيز حمايت از راهاندازي مراكز رشد و پاركهاي علم و
فناوري از طريق بخش غيردولتي
ج  -حمايتهاي قانوني الزم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از
فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي
د  -حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت،
كشاورزي و خدمات
ه -حمايت مالي از پايان نامهها و رسالههاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهرهوري و حل مشكالت كشور
و  -تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات ،توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
 .5ماده  -1۰دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:
ز  -حمايت از تجاريسازي دستاوردهاي آنان
ط  -ايجاد و تقويت مراكز علمي ،تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بينالمللي و با امكانات خاص در شاخههاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي
با به كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش ،ايدههاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه
 .4ماده ... -122
ه -افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي ،تدارك ،ساخت ،گسترش همكاري صنعت و دانشگاه ،ساخت تجهيزات و ماشينآالت صنعتي ،تعميق تعامل
صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي،
نوسازي و ارتقاء بهرهوري صنايع و معادن
 .2ماده ... -151
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 .3بند « »1این ماده كه نوعي درآمد اختصاصي ایجاد نموده و صددرصد آن را به هزینههای مشخصي اختصاص داده
است از جهت محدود نمودن صالحیت دولت در ارائه الیحه بودجه مغایر اصل  52قانوناساسي محسوب ميشود .همچنین
ذیل این بند كه به هزینهكرد این درآمدها در چارچوب بودجه مصوب تصریح نکرده است مغایر اصل  51قانوناساسي مبني
بر لزوم كلیه دریافتها و پرداختها بهموجب قانون ميباشد.
 .4تذکر :در بند « »5این ماده ،عنوان «قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت» به اشتباه «قانون تنظیم برخي از مقررات
مالي دولت» آمده است.
ماده الحاقي ( –)43مغايرت با اصول  12و 13
 .1واریز درآمدهای حاصل از خدمات كنسولي به حساب درآمد اختصاصي و وصول معادل آن ،از جهت اینكه صالحیت
دولت در ارائه الیحه بودجه را محدود ميكند ،مغایر با اصل  52قانون اساسي است.
 .2حکم این ماده كه به وصول درآمدهای اختصاصي وزارت امورخارجه توسط این وزارتخانه بهصورت مطلق اشاره
نموده است ،به دلیل عدم تصریح به هزینهكرد این منابع بهموجب قانون ،مغایر اصل  51قانوناساسي مبني بر انجام كلیه
دریافتها و پرداختها براساس قانون ميباشد.
همچنین ازجهت اینکه به هزینهكرد این منابع از طریق قانون بودجه اشاره ننموده است از این حیث نیز مغایر اصل 52
قانوناساسي محسوب ميشود.
ماده الحاقي ( – )44نكته
این ماده عیناً حاصل ادغام مواد الحاقي( )44و ( )53مصوبه سابق ميباشد.
بند «ب»– مغايرت با اصل 51
در این بند ،تکلیف وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به بازنشسته كردن افراد شصت سال به باال كه ده سال سابقه بیمه
یا كمتر دارند ،از آن جهت كه واجد بار مالي تأمین نشده برای دولت ميباشد ،مغایر اصل  55قانون اساسي است .در این
خصوص الزم به ذكر است كه پیشتر ،شورای نگهبان در نظر شماره  01/392/3504مورخ  ،3101/5/3مربوط به «طرح
بازنشستهكردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بیمه اجتماعي روستاییان و عشایر پرداخت مينمایند» ،این
مصوبه را از آن جهت كه به افزایش هزینه عمومي ميانجامید و طریق پیشبیني شده برای آن تکافوی جبران هزینههای
مذكور را نميكرد مغایر اصل  55قانون اساسي اعالم كرد.
بند «ج» -مغايرت با اصول  15و 51
 .1حکم جزء « »0این بند ،مبنيبر صدور پروانۀ تأسیس و فعالیت مهدهای كودك در سازمان بهزیستي كشور ،از جهت
ورود به حوزۀ مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و مغایرت با آنها ،مغایر اصل  55قانون اساسي است.

ج -به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي ،ارتقاء رقابتپذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران از جمله مواد ( )5و ( )7قانون اصالح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1575/2/6و واگذاري به بخشهاي
خصوصي و تعاوني و خدمات رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب ،دولت موظف است نسبت به اصالح وظايف ،اختيارات و مسؤوليتهاي
سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصالح اساسنامه شركت هواپيمايي
جمهوري اسالمي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.
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توضیح آنکه شورای عالي انقالب فرهنگي بهموجب بند «« »5مصوبۀ  422مورخ  »3155/4/35با موضوع «بازنگری
مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي درخصوص امور آموزشي و پرورشي» مقرر كرده است كه «كلیۀ مسائل آموزش
پیشدبستاني در شورای عالي آموزشوپرورش مطرح شود» و بر همین اساس ،شورای عالي آموزشوپرورش نیز در «مصوبۀ
جلسۀ  500مورخ « ،»3102/33/30اساسنامۀ دورۀ پیشدبستاني» را در هفت ماده تصویب كرده است .در مقدمۀ این مصوبه،
به استناد تبصرۀ ماده (« )0قانون تأسیس و ادارۀ مدارس ،مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غیردولتي» اصالحي ،3105/5/5
«كودكستانها» را نیز مشمول «مراكز آموزش پیشدبستاني» دانسته است و در ماده ( )3آن ،دورۀ پیشدبستاني «دورۀ
دوسالهای» تعریف شده است كه «كودكان گروه سني  4تا  5سال را تحت پوشش برنامههای تربیتي قرار ميدهد ».در تبصره
« »3ماده ( )4این مصوبه نیز بیان شده است« :دورۀ پیشدبستاني توسط اشخاص حقیقي و حقوقي با اخذ مجوز از وزارت
آموزشوپرورش تشکیل ميشود .تأسیس اینگونه مراكز قبل از اخذ مجوز از وزارت آموزشوپرورش ممنوع ميباشد».
بنابراین در احکام فوق كه براساس مصوبۀ شورای عالي انقالب فرهنگي مبنيبر طرح كلیۀ مسائل آموزش پیشدبستاني
در شورای عالي آموزشوپرورش تصویب شده است« ،كودكستانها» نیز مشمول «مراكز آموزش پیشدبستاني» دانسته شدهاند
و صدور مجوز آنها در صالحیت آموزشوپرورش قرار گرفته است .حال درصورتيكه عنوان «مهدهای كودك» در مصوبۀ
حاضر ،شامل «كودكستانها» نیز باشد ،بند « »0این ماده بهدلیل اینکه بند «« »5مصوبۀ  422مورخ  »3155/4/35شورای عالي
انقالب فرهنگي مقرر كرده «كلیۀ مسائل آموزش پیشدبستاني در شورای عالي آموزشوپرورش مطرح شود» و این شورا نیز
مقرر داشته است كه آموزشوپرورش مجوز كودكستانها را صادر كند ،مخالف مصوبۀ شورای عالي انقالب فرهنگي
محسوب شده و در نتیجه مغایر اصل  55قانون اساسي است.
 .2فارغ از ایراد فوق ،جزء « »0این ماده كه بهطور مطلق و بدون هیچ ضابطه و معیاری ،اختیار صدور پروانۀ تأسیس و
فعالیت در امور مذكور در ذیل این بند را به سازمان بهزیستي كشور داده است ،تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل 05
قانون اساسي است.
ماده الحاقي ( – )45نكته
این ماده كه عیناً در مصوبه سابق نیز آمده بود را ميتوان در راستای اجرایينمودن جزء « »2بند « »51سیاستهای كلي
برنامه ششم توسعه( )3دانست.
ماده الحاقي ( –)43نكته
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2با توجه به اینکه به موجب ماده (« )22قانون افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعي»(( )2مصوب )3100
وزارت جهاد كشاورزی موظف به ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطالعات كشاورزی و روستایي به منظور ارائه خدمات

 .1جزء « »5بند « -»25گسترش هوشمندانه و مصونسازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.
 .5ماده  -55وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:
الف... -
ج -شبكه مديريت دانش و اطالعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي ،آموزشي ،فني ،ترويجي و ساير اطالعات مورد نياز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
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علمي ،آموزشي ،فني و  ...شده بود ،تکلیف وزارت جهادكشاورزی به توانمندسازی تولیدكنندگان و ایجاد بستر مناسب
انتقال دانش و یافتههای تحقیقاتي به آنان ،در قالب طرح نظام نوین ترویج تکلیف جدیدی به نظر نميرسد و از این جهت
واجد بار مالي تأمین نشده نیست.
ماده الحاقي ( –)40نكته و مغايرت با اصل 51
متناظر این ماده كه تکرار مصوبه سابق ميباشد ،اگرچه در ماده ( )344قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمي ایران( ،)3بیان شده است ،لکن ذكر آن در مصوبه حاضر كه بهصورت دائمي ميباشد به دلیل اینکه مستلزم اقدامات
حمایتي دولت است و دارای بار مالي است مغایر اصل  55قانون اساسي بهنظر ميرسد.
ماده الحاقي ( –)59نكته و مغايرت با اصل 51
 .1این ماده نیز عیناً تکرار مصوبه سابق است.
 .2هرچند متناظر كلیه بندهای این ماده را ميتوان در ماده ( )341قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي
ایران( )2مشاهده كرد ،لکن باتوجه به اینکه مصوبه حاضر ناظر به بعد از دوره قانون برنامه پنجم توسعه ميباشد و از سوی
دیگر واجد بار مالي است ،بهدلیل اینکه بهموجب اصالحات نمایندگان به الیحه دولت اضافه شده و طریق تأمین اعتبار آن
نیز مشخص نشده است ،مغایر اصل  55قانون اساسي محسوب ميشود.

 .1ماده ( -144اصالحي  )1511/5/51بهمنظور حمايت از بخش كشاورزي ،پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابتپذيري و كاهش قيمت تمامشده
وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد كشاورزي ،راه و شهرسازي با سياستگذاري و برنامهريزي هماهنگ براساس تفاهمنامهاي كه به تأييد معاونت
ميرسد ،نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي ،تكميلي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در
قطبهاي توليدي اقدام نمايند.
 .5ماده  -145به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم ،جو ،ذرت ،برنج ،دانههاي
روغني ،چغندر قند و نيشكر ،گوشت سفيد ،گوشت قرمز ،شير و تخم مرغ ،اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه ،گسترش كشاورزي صنعتي
و دانشبنيان ،فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزشافزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار ساالنه به ميزان هفت
درصد ( )۵ 7نسبت به سال  1511در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
الف -ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد ( )۵41در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح هاي تجهيز
و نوسازي ،توسعه شبكهها ،زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي
ب -تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي
ج -ارتقاء شاخص بهرهوري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي
د -گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي ،مصرف بهينه سموم ،كود شيميايي ،مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين
مبارزه زيستشناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشتزيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآوردههاي
كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيستوپنج درصد ( )۵25سطح توليد تا پايان برنامه
ه... - -
و -نوسازي ماشين آالت كشاورزي و خارج از رده كردن حداقل ( )211هزار دستگاه ماشين آالت فرسوده كشاورزي و توسعه ماشينيكردن (مكانيزاسيون)
بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونهاي كه در پايان برنامه ،ضريب نفوذ ماشينيكردن (مكانيزاسيون) از يك
اسب بخار در هكتار سال  1511به ( )1/5اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.
ز -ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف
اينگونه كودها به سي و پنج درصد ( )۵ 55كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه
ح... -
ط -گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد ( )۵51توليدات تا پايان برنامه
ي... -
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ماده الحاقي ( – )52نكته ،مغايرت با اصول  45 ،41 ،34 ،21و ذيل اصل 44
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2اطالق حکم ذیل این ماده مبنيبر اینکه «اسناد عادی كه درخصوص معامالت راجعبه اموال غیرمنقول تنظیم شوند ...
قابلیت معارضه با اسناد رسمي را ندارند» ،از جهت نقض حق مالکیت و حق دادخواهي و بهطور كلي حقوق اشخاص،
مغایر اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول  45 ،49 ،14 ،29و ذیل اصل  44قانون اساسي است.
ماده الحاقي ( – )57مغايرت با اصل  51و بند « »4اصل  ،111نكته و تذکر
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2در این ماده ،واگذاری مطلق و بدون ضابطۀ تشخیص استثنائات به كمیتۀ سهنفرۀ مذكور در این ماده ،تفویض
قانونگذاری بوده و مغایر اصل  05قانون اساسي است.
 .3در ذیل این ماده ،صرفاً قراردادهای با «ماهیت محرمانه» ،آن هم تنها با تشخیص «هیئتوزیران» ،از حکم ماده مستثني
دانسته شدهاند كه اطالق این حکم از جهت شمول نسبت به قراردادهای «نظامي» و نیز صالحیتهای فرماندهي كل نیروهای
مسلح در این خصوص ،مغایر بند « »4اصل  339قانون اساسي است.
 .4تذکر :در عبارت «قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتي در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر
صادرات و اصالح ماده ( )394قانون مالیاتهای مستقیم» ،واژۀ «آن» باید به واژۀ «آنها» اصالح شود.
 .1مشابه حکم این ماده در بند «ه» ماده (« )02قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمي ایران»( )3آمده است.
ماده الحاقي ( – )39مغايرت با اصول  ۴4 ،121 ،55 ،112 ،116 ،61 ،15و  ، 51تذکر و نكته
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2در بند «الف» این ماده ،تنها نهادهای «دفاعي و امنیتي» از «دستگاههای اجرایي دولتي مستقر در این مناطق» (آزاد و
ویژه اقتصادی) استثنا شدهاند و «نهادهای قضایي مستقر در این مناطق» در استثنائات ذكر نشدهاند كه این امر از جهت
قراردادن كلیۀ وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای «نهادهای قضایي مستقر در این مناطق» برعهدۀ «مدیران مناطق آزاد» ،مغایر
اصول متعدد قانون اساسي ،از جمله اصول  53 ،55و  355است .ذكر این نکته الزم است كه در ماده الحاقي ( )55همین
مصوبه كه حکم مشابهي را بیان كرده است« ،نهادهای قضایي» استثنا شدهاند.

 .1ماده -۰5
...
ه -تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي كه بيش از يكميليون ( )1/111/111دالر باشد ،با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان
فني و مهندسي ،توليدي ،صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيالت بهمنظور صدور خدمات مصوب  ،»1575/12/12تنها از طريق مناقصة
محدود و يا بينالمللي با درج آگهي در روزنامههاي كثيراالنتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد ميشود .موارد استثنا به تأييد كميتة
سهنفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي ،معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري و وزير وزارتخانة مربوطه يا باالترين مقام اجرايي
ذيربط ميرسد .در كلية مناقصهها ،حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كلية كاالهاي وارداتي و پروژهها براي خريدار محفوظ است.
وزير يا باالترين مقام اجرايي ذيربط ،مسئول حسن اجراي اين موضوع است .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي
معامالت و قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرايي ،مبنيبر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
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همچنین در ذیل این بند مقرر شده است كه «سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد
تجاری-صنعتي و اصالحات بعدی آن و قانون كار اداره ميشوند ».این امر اوالً ،از جهت دادن مجوز رعایتنکردن قوانیني
كه مستقیماً مربوطبه اجرای اصول قانون اساسي هستند ،مانند «قانون بودجۀ ساالنۀ كل كشور» (اصل « ،)52قانون دیوان
محاسبات كشور» (اصل  )54و ،...مغایر اصول متعدد قانون اساسي بوده و ثانیاً ،از جهت دادن مجوز رعایتنکردن مصوبات
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،براساس نظر تفسیری شمارۀ  5130مورخ  3152/5/24شورای نگهبان كه «هیچیک از مراجع
قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد» ،مغایر اصل  332قانون اساسي
بوده و ثالثاً ،از جهت دادن مجوز رعایتنکردن مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی ،مغایر
اصل  55قانون اساسي است.
 .3در ذیل بند «پ» این ماده ،اطالق عبارت «قوانین  ...بینالمللي» از جهت شمولبر قوانیني كه در مجلس شورای
اسالمي تصویب نشده و ترتیبات و تشریفات قانوني مذكور در اصول متعدد قانون اساسي ،بهویژه اصول  325 ،55و ،04
درخصوص آن ها رعایت نشده است ،مغایر اصول مذكور قانون اساسي است و نیز از جهت اجازۀ اجرای قواعد و ضوابط
تصویبنشده در مجلس شورای اسالمي ،تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل  05قانون اساسي است.
 .4بند «ح» این ماده كه تعیین «شرایط احراز تصدی مدیریت شركتهای دولتي و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات
و نهادهای عمومي غیردولتي و شركتهای سهامي عام» را بهطور مطلق و بدون هیچ ضابطهای ،به دولت واگذار كرده است،
تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل  05قانون اساسي است.
 .1تذکر :در بند «الف» و «ت» این ماده ،بهترتیب عبارات «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاری-صنعتي» و «قانون
چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاری-صنعتي ایران» باید به عبارت «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاری-صنعتي جمهوری
اسالمي ایران» اصالح شود .بهعالوه در بند «ج» این ماده ،عبارت «ستادكل» باید به عبارت «ستادكل نیروهای مسلح» اصالح
شود .همچنین ظاهراً در بند «ح» این ماده ،منظور تعیین شرایط احراز تصدی مدیریت «در مناطق آزاد تجاری-صنعتي» بوده
است كه باید این عبارت به این بند افزوده شود.
 .6مشابه حکم این ماده (بهجز بند «ح») در ماده (« )332قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمي ایران»
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ذكر شده است.
 .1ماده  -115بهمنظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بيستسالة نظام ،اعمال مديريت
يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق ،همپيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائة الگوي توسعة ملي در بخشهاي
مختلف:
الف -مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت ،باالترين مقام منطقه محسوب ميشوند و كلية وظايف ،اختيارات و مسئوليتهاي
دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق بهاستثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي بهعهدۀ آنها است .سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون
چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره ميشوند.
تبصره  -1واگذاري وظايف ،اختيارات و مسئوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري ،با موافقت ايشان صورت ميپذيرد.
تبصره  -2اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقة آزاد واگذار ميشود.
ب -كاالهاي توليد و يا پردازششده در مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادي بههنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و
قطعات داخلي بهكاررفته در آن ،توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره  -1مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي خارجي بهكاررفته در توليد ،مشروطبه پرداخت حقوق ورودي ،در حكم مواد اوليه و كاالهاي داخلي محسوب
ميشود.

30

ماده الحاقي ( – )33نكته و مغايرت با اصول  12و 135
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2این ماده كه «استفاده از منابع حساب اندوختۀ احتیاطي» را مقید به چارچوب «قانون بودجۀ ساالنۀ كل كشور» نکرده
است ،مغایر اصل  52قانون اساسي است.
 .3با توجه به اینکه «شیوهنامۀ اجرایي» مذكور در ذیل این ماده ،در واقع همان آییننامۀ اجرایي این ماده است ،حکم ذیل
این ماده كه تصویب «شیوهنامۀ اجرایي این ماده» را مشتركاً به «سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ،سازمان انرژی اتمي
ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایي» واگذار كرده است ،مغایر اصل  310قانون اساسي است.
ماده الحاقي ( – )34نكته و مغايرت با اصل 51
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2مفاد حکم این ماده ميتواند باعث كاهش درآمدهای عمومي گردد و از این حیث به دلیل عدم پیشبیني طریق جبران
آن مغایر اصل  55قانون اساسي ميباشد.
ماده (الحاقي – )35نكته ،مغايرت با اصول  112 ،111 ،5 ،51 ،15و  52و بند « »1اصل  ،111ابهام و تذکر
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2ایجاد «سازمان توسعۀ سواحل مکران» در این ماده ،ازآنجاكه به افزایش هزینۀ عمومي ميانجامد و طریق تأمین هزینۀ
جدید نیز معلوم نشده است ،مغایر اصل  55قانون اساسي است .ذكر این نکته الزم است كه در بند « »23سیاستهای كلي
برنامۀ ششم توسعه صرفاً بر «توسعۀ اقتصاد دریایي جنوب كشور در محور چابهار-خرمشهر با تأكید بر سواحل مکران»
تأكید شده است و داللتي بر ایجاد «سازمان توسعۀ سواحل مکران» ندارد.
 .3در این ماده مقرر شده است كه سازمان توسعۀ سواحل مکران با «شخصیت شركتي» ایجاد شود كه منظور از شخصیت
شركتي مشخص نیست و معلوم نیست منظور از آن «شركت دولتي» است یا قالبي دیگر و لذا این ماده از این جهت ابهام
دارد.
تبصره  -2مواد اولـيه و قطعات خارجـي بهكاررفته در كاالهـاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور
به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد ميشود ،بهكار گرفته شود ،در حكم مواد اوليه تلقي ميگردد و از پرداخت حقوق
ورودي معاف است.
ج -هزينههاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت ميشود ،درصورتيكه اين بنادر توسط بخشهاي
خصوصي ،تعاوني و مناطق آزاد تجاري-صنعتي در محدودۀ منطقة آزاد ايجاد شده باشند ،توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ ميگردد .مناطق آزاد
مجازند نسبتبه ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بينالمللي اقدام نمايند.
د -مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كلية عوارض ( بهاستثناي عوارض موضوع ماده ( )11قانون چگونگي ادارۀ
مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،)1572/6/7ماليات و حقوق ورودي معاف ميباشند.
ه -بهمنظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي ،ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي برطبق
اعالم وزارتخانههاي ذيربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژۀ اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
و -محدودۀ آبي مناطق آزاد تجاري-صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستادكل ميرسد به فاصلة هشتصد متر از قلمروِ خاكي مناطق
آزاد تعيين ميگردد و از امتيازات قانون «چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران» مصوب  1572/6/7و اصالحات بعدي آن برخوردار است.
ز -بهمنظور زدودن فقر از چهرۀ مناطق آزاد تجاري ،سازمانهاي مناطق آزاد موظفاند حداقل يكدرصد ( )1۵از محل وصول عوارض ورود و صدور كاالها
و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

30

 .4در این ماده ،عالوهبر تصویب اساسنامۀ سازمان توسعۀ سواحل مکران ،تصویب «آییننامههای مالي و معامالتي مربوط»
هم به هیئتوزیران واگذار شده است كه از جهت ماهیت تقنیني این امور ،تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل  05قانون
اساسي است.
 .1در این ماده تصویب «اساسنامۀ سازمان» در هیئتوزیران ،به پیشنهاد خود سازمان توسعۀ سواحل مکران دانسته شده
است .در این رابطه معلوم نیست سازماني كه هنوز تشکیل نشده ،چگونه ميتواند اساسنامۀ خود را پیشنهاد دهد و لذا حکم
مزبور از این جهت نیز ابهام دارد.
 .6در این ماده ،وظایف تمام دستگاه های اجرایي ،نهادها و مؤسسات عمومي به سازمان توسعه سپرده شده و تنها
نهادهای «دفاعي-امنیتي ،قضایي و امور خارجه» از این حکم استثنا شدهاند .درحاليكه عدم استثنای دستگاه های دیگری
نظیر «دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری» از جهت واگذاری تمام وظایف و اختیارات «دستگاههای تحت نظر مقام
معظم رهبری در منطقۀ سواحل مکران» به «سازمان توسعۀ سواحل مکران» ،مغایر اصل  55قانون اساسي است .ذكر این نکته
الزم است كه در تبصره « »3بند «الف» ماده الحاقي ( )59همین مصوبه كه حکم مشابهي را بیان كرده است« ،واگذاری
وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری» به «موافقت ایشان» منوط شده است.
از جمله دستگاههای دیگری كه عدم استثنای آنها واجد ایراد است «شوراهای اسالمي» است كه این امر از جهت
واگذاری تمام وظایف و اختیارات «شوراهای اسالمي در منطقۀ سواحل مکران» به «سازمان توسعۀ سواحل مکران» ،مغایر
اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول  5و  399است .ذكر این نکته الزم است كه در تبصره « »2ماده الحاقي ( )59همین
مصوبه كه حکم مشابهي را بیان كرده است ،با بیان اینکه اختیارات فرماندار درخصوص «مصوبات شوراهای اسالمي شهر
و روستا» ،به مدیر سازمان واگذار ميشود ،بهطور ضمني وجود این شوراها شناسایي شده است.
 .5در این ماده مقرر شده محدودۀ منطقۀ سواحل مکران «در چهارچوب قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاری-صنعتي
جمهوری اسالمي ایران و قانون تشکیل شركت سرمایهگذاریهای خارجي ایران اداره ميشود و از قوانین عمومي كشور از
جمله قوانین كار ،تأمین اجتماعي ،اداری و استخدامي ،محاسبات عمومي و ...خارج ميباشد ».این امر اوالً ،از جهت دادن
مجوز رعایتنکردن قوانیني كه مستقیماً مربوطبه اجرای اصول قانون اساسي هستند ،مانند «قانون بودجۀ ساالنۀ كل كشور»
(اصل « ،)52قانون دیوان محاسبات كشور» (اصل  )54و ،...مغایر اصول متعدد قانون اساسي بوده ،ثانیاً ،از جهت دادن مجوز
رعایت نکردن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،از جمله قانون كار ،براساس نظر تفسیری شمارۀ  5130مورخ
 3152/5/24شورای نگهبان كه «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبۀ مجمع تشخیص
مصلحت نظام را ندارد» ،مغایر اصل  332قانون اساسي بوده ،ثالثاً ،از جهت دادن مجوز رعایتنکردن مصوبات شورای عالي
انقالب فرهنگي و شورای عالي فضای مجازی ،مغایر اصل  55قانون اساسي است.
همچنین حکم مزبور ،از جهت استناد به «قانون تشکیل شركت سرمایهگذاریهای خارجي ایران» ،همانطور كه پیشتر
گفته شد ،مبنیاً بر ایرادات بند الحاقي « »2ماده ( )20از مواد اصلي همین مصوبه (كه در مصوبه سابق تحت عنوان ماده
الحاقي( )50ذكر شده بود)  ،مغایر بند « »3اصل  339و اصول  332 ،52و  05قانون اساسي است.
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 .5اطالق حکم ذیل این ماده كه بدون هیچ ضابطهای« ،نحوۀ جذب و اخذ تسهیالت مالي و بانکي ،برقراری و اخذ انواع
عوارض و انجام انواع فعالیتهای اقتصادی و مالي» را به آییننامۀ مصوب هیئتوزیران واگذار كرده است ،از جهت اینکه
برخي از این امور ماهیت تقنیني دارد ،تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل  05قانون اساسي است.
ماده الحاقي ( – )37نكته و مغايرت با اصل 51
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2بند « »1این ماده كه «صندوقهای حمایتي و توسعهای دولتي» را از پرداخت «سود سهام دولت» مستثني كرده است،
و از سوی دیگر مبلغ معادل این سود را جهت افزایش سرمایه دولت در این صندوق ها درنظر گرفته است ازآنجاكه به
تقلیل درآمد عمومي ميانجامد و طریق جبران كاهش درآمد نیز معلوم نشده است ،مغایر اصل  55قانون اساسي است.
 .3بند « »5این ماده كه «هزینههای اكتشاف معدني» را جزء «هزینههای قابلقبول مالیاتي» محسوب كرده است ،ازآنجاكه
به منجر به كاهش مالیات و درنتیجه تقلیل درآمد عمومي مي شود و طریق جبران كاهش درآمد نیز معلوم نشده است ،مغایر
اصل  55قانون اساسي است.
 .4مشابه حکم بند « »3این ماده در ماده (« )340قانون مالیاتهای مستقیم» و تبصره « »3آن( )3اصالحي  3104/4/13آمده
است.
ماده (الحاقي – )30نكته
 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2مشابه حکم این ماده در ماده (« )20قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمي ایران»( )2آمده است.
ماده (الحاقي – )73نكته و ابهام
 .1ماده  -149آن قسمت از داراييهاي استهالكپذير كه بر اثر بهكارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل
مييابد و همچنين هزينههاي تأسيس ،قابلاستهالك بوده و هزينة استهالك آنها جزء هزينههاي قابلقبول مالياتي تلقي ميشود .مقررات مربوطبه
استهالكهاي داراييهاي استهالكپذير شامل جداول استهالكها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي
كشور تهيه ميشود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره  -1افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي ،با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و
هزينة استهالك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز بهعنوان هزينة قابلقبول مالياتي تلقي نميشود.
در زمان فروش يا معاوضة داراييهاي تجديدارزيابيشده ،مابهالتفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبة درآمد مشمول
ماليات منظور ميشود.
آييننامة اجرايي اين تبصره در مورد نحوۀ تجديد ارزيابي ،فروش و استهالك داراييهاي تجديدارزيابيشده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت
استانداردهاي حسابداري تهيه ميشود ،به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزماالجراشدن اين قانون ( )1515/1/1به
تصويب هيئتوزيران ميرسد.
 .5ماده  -59كلية تصويبنامهها ،بخشنامهها ،دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيئتهاي امنا و مقامات اجرايي و مراجع قوۀ مجريه بهاستثناي
احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرايي و دولت باشد ،در صورتي قابلاجرا است كه بار مالي ناشي
از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجة كل كشور و يا بودجة ساالنة دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد .در غير اين صورت ،عمل مراجع
مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود .دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به
اجراي احكام مقامات اجرايي و مراجع قوۀ مجريه كه ب ار مالي آن تأمين نشده است ،نيستند .اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است.
در هر حال ،تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرايي و صندوقها غيرقابلپذيرش ميباشد .مسئوليت اجراي اين بند بهعهدۀ رؤساي دستگاهها
و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
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 .1این ماده نیز در مصوبه سابق عیناً ذكر شده بود.
 .2در صدر این ماده به دستگاههای اجرایي اجازه داده شده است تا «بهرهبرداری» از بناها و اماكن تاریخي-فرهنگي در
اختیار خود را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند .اما در ذیل این ماده ،اجرای این امر از شمول جزء « »1ماده ()335
«قانون محاسبات عمومي كشور»( )3مصوب  3155/5/3مستثني شده است؛ درحاليكه مادۀ اخیرالذكر مربوطبه «فروش» اموال
غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و به «بهرهبرداری» از اموال غیرمنقول ربطي ندارد كه در مادۀ
حاضر حکم به استثنای آن شده است؛ لذا این ماده از این جهت ابهام دارد.
ماده (الحاقي – )74نكته
دلیل درج این ماده در این مصوبه آن بوده است كه ،ابتدا در مجلس شورای اسالمي فرض گرفته شده بود كه تصویب
مواد این مصوبه ،بهدلیل مغایرتهای احتمالي با «قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمي ایران» ،به رأی دوسوم
نمایندگان مجلس نیاز دارد و این امر مشکالتي را برای تصویب مواد این مصوبه ،از حیث كسب حدنصاب دوسوم آرا،
ایجاد كرده بود؛ بنابراین نمایندگان مجلس با تصویب این ماده و موكولكردن اجرای این مصوبه به پس از انقضای «قانون
برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمي ایران» ،درصدد رفع این مشکل برآمدهاند و لذا تمامي مواد این مصوبه با رأی
اكثریت مطلق (نه دو سوم) نمایندگان مجلس تصویب شده است.
الزمبه ذكر است مطابق ماده ( )305قانون آئیننامهداخلي مجلس شورای اسالمي «اصالح قانون برنامه توسعه در ضمن
الیحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نیز دیگر طرحها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته ميشود و هرگونه
اصالح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود».

 .1ماده  -112فروش اموال غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده ميشود ،بهاستثناي اموال غيرمنقول مشروحة زير:
...
 -5آثار و بناهاي تاريخي.
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