ماده واحده

***

بند «ب» مادهواحده بهشرح زير اصالح شود:

الف_ ...
ب_

تبصره  _1الف_

صادرات نفت و ميعانات

 _1بند (الف) تبصره  ،1در خصوص

منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به گازي و خالص صادرات گاز
تفاوت عبارات مصوبه با سياستهاي

صادرات نفت(نفت خام ،ميعانات گازي و خالص

كلي برنامه ششم توسعه ،مغاير بند  11صادرات گاز طبيعي)
سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و
بالنتيجه مغاير بند  1اصل  111قانون
اساسي شناخته شد.
تبصره  _2بندالحاقي_8 _5

 _2جزء  8بند الحاقي  5تبصره  ،2با
عنايت به روشن نبودن وضعيت
اساسنامههاي شركت ملي گاز ،شركت

شرکتهاي اصلي

تابعه

«(شرکت ملي نفت ايران ،شركت ملي گاز،

ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و شركت
شركت ملي صنايع پتروشيمي ابهام دارد؛ ملي صنايع پتروشيمي)
پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تبصره  _3د_

 _3در بند (د) تبصره  ،3واژه «مترو»
مغاير اصل  15قانون اساسي شناخته شد.

تبصره _4

 _4در تبصره ، 4

بند الحاقي_2

 _1_4در بند الحاقي  ،2الزم است مجوز

قطار شهري
مترو(قطار شهري)

از محل جدول

مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در استفاده

ال مغاير اصل شماره( )2اين تبصره و ساير جداول و رديفها
از منابع صندوق ارائه شود و ا ّ
 55قانون اساسي است.
 _2_4در بند الحاقي  ،2منظور از جدول
شماره ( )2روشن نيست؛ پس از رفع ابهام
اظهارنظر خواهد شد.

 _3_4در جزء  4بند الحاقي  ،2با توجه
به جزء  1بند (ز) تبصره  4قانون بودجه
سال  1335كل كشور ،وضعيت مجوز مقام معظم رهبري درج شده است
بازپرداخت تسهيالت مذكور ابهام دارد؛
پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره  _5د_

 _5بند (د) تبصره  ،5از اين جهت كه
معلوم نيست سازمان امور شهرداريها و و دهياريهاي کشور)
دهياريهاي كشور داراي اساسنامه معتبر
و منطبق با قانون اساسي است يا خير
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد.

«(سازمان امور شهرداريها

تبصره  _6و_

با رعايت قوانين و مقررات

 _6در تبصره ، 6

 _1_6در بند (و) ،اعمال ضريب كاهشي مربوطه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و
توسط سازمان امور مالياتي و تعيين دارايي(سازمان امورمالياتي کشور) و تصويب هيأت
ضريب ارزش افزوده توسط وزير ،مغاير وزيران
ي_

با پيشنهاد سازمان امور مالياتي

اصول  51و  85قانون اساسي شناخته كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي
شد.
وزارت کشور

 _2_6در بند (ي) ،از اين جهت كه
معلوم نيست سازمان امور شهرداريها و

سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور

دهياريهاي كشور داراي اساسنامه معتبر
و منطبق با قانون اساسي است يا خير
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد.
تبصره  _5الف_
شرکتهاي اصلي

 _5در تبصره  ،5با عنايت به روشن
نبودن اساسنامههاي شركت ملي گاز ،تابعه وزارت نفت و

شركت ملي نفت

شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي ايران ،شركت ملي گاز ايران ،شركت ملي پخش و
نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي پااليش فرآوردههاي نفتي،
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد.
تبصره  _8د_  ...جزءالحاقي_

با رعايت

 _8در جزء الحاقي بند (د) تبصره ،8

اطالق تعيين مجازات توسط شوراي پول قوانين و مقررات مربوطه و به پيشنهاد شوراي پول و
و اعتبار ،مغاير اصل  85قانون اساسي اعتبار به تصويب هيأت وزيران
شناخته شد.

تصويب شوراي پول و اعتبار

به

تبصره  _11بند الحاقي_

 _3بند الحاقي تبصره  ،11در خصوص

و شوراي عالي

حوزههاي علميه با توجه به غيرمرتبط بودن حوزههاي علميه

سازمان اوقاف و

مراجع تأييدكننده ،مغاير نظام اداري صحيح امورخيريه
موضوع بند  11اصل  3قانون اساسي شناخته
شد.

تبصره  _15بندالحاقي_1

 _11در تبصره ، 15
بعد از تصويب اين

 _1_11بند الحاقي  ،1از اين جهت كه

روشن نيست آيا سرمايهگذاران قبل از اين قانون مجوز الزم براي سرمايهگذاري را أخذ کنند و
قانون را نيز در بر ميگيرد يا خير ابهام دارد؛
پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 _2_11در بند الحاقي  ،1واژه «فوب» مغاير
اصل  15قانون اساسي شناخته شد.

تبصره  _16و_

نيروگاههاي حرارتي كه»
«به قيمت تحويل روي کشتي(فوب)
فوب
که قبالً تسويه

 _11در تبصره ، 16
 _1_11اطالق بند (و) ،نسبت به شده است

غيرنقدي دولت

غيرمعذورين ،تبعيض ناروا و مغاير بند 3
اصل  3قانون اساسي شناخته شد.

عبارت زير به انتهاي جزء( )1بند الحاقي( )1تبصرره()16
اضافه ميشود:

بندالحاقي_1

 _2_11اطالق جزء  1بند الحاقي ،1

در مررورد تسررهيالتي کرره قرررارداد اوليرره آنهررا برريش از پنجرراه

نسبت به غيرمعذورين ،تبعيض ناروا و

يرا

مغاير بند  3اصل  3قانون اساسي شناخته
شد .همچنين اطالق اين جزء نسبت به

_1

ميليارد( )51011101110111ريال بوده است ،در صورتي که بانر

مؤسسه اعتباري مدعي باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخرت
بدهي خود استنکاف كرده است ،ميتواند داليل و مستندات خرود را
ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه مشرتري بره هيرأت موضروع

بخش خصوصي در صورت تحقق

تبصره ماده( )62قانون رفع موانع توليد رقابرتپرذير و ارتقراي نظرام

اجحاف ،خالف موازين شرع شناخته

مالي كشور ارائه کند .درصورتي که مرجع يادشده تشخيص دهد کره

شد.

بدهکار عذر موجهي در پرداخت نداشته است ،بدهکار موظف اسرت
باقيمانده بدهي خود را مطرابق آخررين قررارداد منعقرده بره بانر

پرداخت كند.

 _3_11اطالق جزء  4بند الحاقي ،1
نسبت به تسهيالتگيرندگان بيش از
_4

بيست ميليارد ( )21/111/111/111ريال،
تبعيض ناروا و مغاير بند  3اصل  3قانون
اساسي شناخته شد.

مهلت هيأت يادشده سهماه است؛ در صورتي که هيأت در مهلت
مذکور پاسخ ندهد ،بدهکار مورد نظر مشمول حکم اين بند خواهد
بود.

پنجاه
ميليارد ( )51011101110111ريال
بيست ميليارد ( )21011101110111ريال
در صورتي که مبلغ قرارداد اوليه بيش از بيست
ميليارد( )21011101110111ريال باشد ،تا سقف مذکور مطابق

_6

جزء( )2و مازاد بر آن مطابق جزء( )3محاسبه ميشود

بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي
_5

خصوصي

 _4_11جزء  ،5مبنياً بر اشكاالت جزء 1
اشكال دارد.

بانكهاي
دولتي و نيز بانکهاي خصوصي و آن دسته از بانکها که

_8

 _5_11در جزء  ،8واژه «فرمول» مغاير دولت در آنها سهم دارد

بانکها

اصل  15قانون اساسي شناخته شد.

روشهايي
روشها و فرمولهايي

بندالحاقي_3

 _6_11در فراز دوم جزء  3بند الحاقي

_3

 ،3از آنجا كه روشن نيست بند (ج)
مربوط به كدام تبصره است ابهام دارد؛
پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اين جزء

بند(ج)

تبصره  _15ج_
 _12در فراز دوم بند (ج) تبصره ،15
واژه «كنترل» مغاير اصل  15قانون اساسي
بازبيني

شناخته شد.
کنترل

تبصره  _18الف_ _2 ...

 _13در تبصره ، 18
 _1_13جزء  2بند (الف) ،با عنايت به
روشن نبودن وضعيت اساسنامه صندوق

ج_

كارآفريني اميد ابهام دارد؛ پس از رفع
و از محل رديف

ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 _2_13در بند (ج) ،از حيث مشخص  143111جدول شماره( )5اين قانون به مصرف
نبودن رديف مربوطه ابهام دارد؛ پس از ميرسد
هر _

رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 _3_13در بند (هر) ،واگذاري تعيين
جريمه به كميسيون مذكور ،مغاير اصل
 85قانون اساسي شناخته شد.

با پيشنهاد
با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و
هيأت وزيران
مقررات و ارتباطات راديويي

کميسيون تنظيم

بندالحاقي_1

موضوع

 _4_13در بند الحاقي  ،1اطالق الزام به
ثبت اسامي نسبت به بخش خصوصي كه ماده( )5قانون مديريت خدمات کشوري
طرفين

ميخواهند

كمكهاي

موضوع ماده( )23قانون برنامه ششم توسعه از

آنها

غيرآشكار باشد و نيز نسبت به آستانهاي جمله نهادهاي عمومي غيردولتي ،بنيادها و آستانهاي
هرگونه ارائه خدمت

مقدسه ،خالف موازين شرع شناخته شد .مقدس

همچنين تعيين مجازات ذيل اين بند براي به افراد ،توسط دستگاههاي موضوع اين بند كه در اين
عدم ثبت در سامانه ،خالف موازين شرع سامانه ثبت نشود ،در حكم تصرف در اموال عمومي
شناخته شد.
بندالحاقي_2

خواهد بود

 _5_13بند الحاقي  ،2از حيث تعيين بندالحاقي( )2تبصره( )18بهشرح زير اصالح شد:
تكليف براي صندوق توسعه ملي ،مغاير بندالحاقي _2در سال  1338به فهرست بانكهاي عامل
بند  3_11سياستهاي كلي برنامه ششم «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در
توسعه و بالنتيجه مغاير بند  1اصل  111مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق
قانون اساسي شناخته شد.

توسعه ملي مصوب  ،»1336/5/31بان

قرضالحسنه

مهر ايران اضافه ميشود.
تبصره _6 _13
 _14در بند  6تبصره  ،13واژه «مدل»
مغاير اصل  15قانون اساسي شناخته شد.

تبصره  _21هر_

 _15در تبصره ، 21
 _1_15بند (هر) ،مغاير اصل  52قانون
اساسي شناخته شد.

الگو

مدل

بندالحاقي_2

 _2_15بند الحاقي  ،2مغاير اصل 126
قانون اساسي شناخته شد.

تبصره  _22بندالحاقي_3

 _16بند الحاقي  3تبصره  ،22واژه
«سايبري» مغاير اصل  15قانون اساسي

رايانيكي
سايبري

شناخته شد.

زير طرح

 _15بكارگيري واژههاي «پروژه»« ،پرسنل»،
«سيستم» و «كد» در كل مصوبه ،مغاير اصل
 15قانون اساسي شناخته شدند.

پرسنل

پروژه

كاركنان

شناسه

كد

سيستم

 _18صرفنظر از اينكه آيا احكام تنقيحي
در مجلس شوراي اسالمي مورد تصويب
قرار گرفته يا خير ،اظهارنظر در مورد آن
منوط به تصويب نهايي قانون بودجه كل
كشور ميباشد.

سامانه

 _13با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي
سياستهاي كلي نظام در خصوص اليحه بودجه سال
 1338كل كشور ،مصوبه مغاير بند  2اصل  111قانون
اساسي شناخته شد .به پيوست نظر اين هيأت به شماره
 35635/1111مورخ  1335/12/16در خصوص اليحه
مذكور عيناً جهت اقدام الزم ارسال ميگردد.

تذكرات:

به منظور رفع تذكرات شوراي محترم نگهبان اصالحات زير انجام شد:

تصررف

تصررف در امروال عمرومي
غيرقانوني در اموال عمومي

بازپرداخت اصل و سود
تسهيالت

آييننامه مذکور

از

آييننامه زير

عردم اسرتفاده
توسط

