
  1724     شماره چاپ         چهارمـ سال  همددوره 
  691       ثبت    شماره       2/10/1398تاریخ چاپ 

  
  

  شوري یک
  

  بودجه قانون ) 2(تبصره» ط«بند ) 9(اصالح جزء طرح 
  کل کشور 1398سال  

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
 
  
  
  
  قوانین معاونت

  اجتماعی

  برنامه و بودجه و محاسبات - اقتصادي
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   19احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
مستحضرید به موجب اصـل یکصـد و چهـل و یکـم     همانگونه که 

داشتن هر نوع شغل دیگـر بـراي کارمنـدان دولـت و      قانون اساسی) 141(
مـدیره انـواع    سایر افراد مذکور در این اصل از جملـه عضـویت در هیـأت   

قـانون ممنوعیـت تصـدي    ) 3(تبصـره . باشد شرکتهاي خصوصی ممنوع می
) 141(بیش از یک شغل که در راستاي اجراي اصل یکصد و چهل و یکـم  

سـالمی رسـیده اسـت اجـازه     قانون اساسی به تصـویب مجلـس شـوراي ا   
مـدیره و   هـاي  شرکت و عضویت در شوراي عالی، مجامع عمـومی، هیـأت  

سـهام   یعنوان نمایندگان قانون شوراهاي مؤسسات و شرکتهاي دولتی که به
هاي پسـت   دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت

  .گیرد را داده است و یا شغل سازمانی صورت می
قـانون   )2(تبصـره  »ط«بنـد   )9(جـزء ذار اخیراً طی حکمـی در  گقانون

بـه طـور کلـی عضـویت همزمـان مقامـات و       کل کشور  1398بودجه سال 
اي مدیریتی و کارشناسی در مـدیریت عـاملی و   تهکارکنان شاغل در کلیه پس

هـاي دولتـی و    شرکت و رهیمد تیأه تیعضوهاي اجرائی و  لیتوسایر مسؤ
 عها را حتی در زیر مجموعه خود ممنـو  نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمان

اعالم کرده است که این حکم موجب بروز مشـکل در انجـام وظـایف ایـن     
فوق مستلزم اصالح اساسنامه  ها و نهادها شده است و عمل به حکم  شرکت

مـدیره آنهـا    هیـأت  هایی است که اجازه عضویت افـراد در  بسیاري از شرکت
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٣ 

بـراي رفـع   . طبق قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل داده شده اسـت 
تصـدي بـیش از یـک شـغل     از این مشکل الزم است افرادي کـه در قـانون   

لذا طرح ذیـل  . نیز مستثنی شوند 1398اند در قانون بودجه سال  مستثنی شده
 :دشو جهت طی مراحل قانونی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می

 - الهـوتی  - یارمحمدي - غراوي کوسه - تختی هاشمی - افتخاري - کوچی رضایی
ـاتري  دلخوش - بنایی - ملکشاهی - بادامچی - ابراهیمی  علی - دامادي - بدري  - اب

ـادري  - سیدابوالفضل موسوي ـاهی  - ن ـالی   - راد ملکش ـان  - منـوچهر جم  - پورکی
  فراهانی امیرآبادي

  
  :عنوان طرح

  بودجه قانون ) 2(تبصره» ط«بند ) 9(اصالح جزء 
  کل کشور 1398ال س

  
   - واحده ماده
کـل   1398قـانون بودجـه سـال     )2(تبصره »ط«بند  )9(جزءدر  - الف

به استثناي مواردي که در ارتبـاط بـا   «، عبارت 21/12/1397مصوب  کشور
» گیـرد  هـاي پسـت یـا شـغل سـازمانی صـورت مـی        وظایف و مسؤولیت
اعــم از زیــر مجموعــه خــود و زیــر مجموعــه ســایر «جــایگزین عبــارت 

  .شود می» ها دستگاه
ــاریخ الزم  - ب ــوق از ت ــانون بودجــه   االجــراء اصــالحیه ف   شــدن ق

  .گردد ، تنفیذ میکل کشور 1398سال 
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٤ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

مـاده  نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و   آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(

قـانون   )2(تبصـره  »ط«بند  )9(جزء اصالح طرحدر مـورد   معاونت قوانین

  .دشو تقدیم می کل کشور 1398بودجه سال 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده ¢
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :تقديمسابقه  -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

    نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(داخلي مجلس نامه  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــددر  - ٤ ــاده) ٤(اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

    از نظر قانون برنامه؛: سوم
  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     تغییر برنامه مصوبموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
 
 

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
 .با توجه به اهمیت موضوع طرح باید با اولویت مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد
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  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  قوانينكل اسناد و تنقيح  نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
  قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  هفتتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين                                                                      
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  اسناد و تنقیح قوانینکل  ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  سوابق قانوني

  
  کشور کل 1398 سال بودجه قانون) 2(تبصره» ط«بند ) 9(جدول سوابق قانونی طرح اصالح جزء

 
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

  یکـم  و چهل و ویکصد) 75(هفتاد وپنج   اصول  1
  اساسی قانون) 141(

    

  )2(تبصره   25/12/1397   کشور کل 1398 سال بودجه قانون  2

3 
ـغل  یـک  از بیش تصدي ممنوعیت قانون ـا  ش  ب

 بعدي الحاقات و اصالحات
 واحده ماده 11/10/1373

  11  15/1/1391   نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت قانون  4
  94- 71- 5  8/7/1386   کشوري خدمات مدیریت قانون  5

 و اصـالحات  با کشور عمومی محاسبات قانون  6
  5  01/06/1366  بعدي الحاقات

  
  قانون اساسی) 75(اصل هفتاد وپنج 

  
طرحهاي قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکننـد و بـه تقلیـل    

آن درآمد عمومی یا افزایش هزینه هاي عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلـس اسـت کـه در    
  . طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد

  
  قانون اساسی )141( یکصد و چهل و یکم  اصل

  
ـته   دولتـی   شغل  از یک  توانند بیش  نمی  دولت  و کارمندان  جمهور، وزیران  رئیس  جمهور، معاونان  رئیس    داش

ـات   دولت  به  متعلق  آن  از سرمایه  یا قسمتی  تمام  که  دیگر در مؤسساتی  شغل  هر نوع  باشند و داشتن   یا مؤسس
و   و نیـز ریاسـت    حقـوقی   و مشاوره  دادگستري  و وکالت  اسالمی  شوراي  مجلس  و نمایندگی  است  عمومی
و   ادارات  تعاونی  ، جز شرکتهاي خصوصی  شرکتهاي  مختلف  انواع  مدیره  در هیأت  یا عضویت  عامل  مدیریت
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  یمستثن  ، حکم از این  تحقیقاتی  ها و مؤسسات  در دانشگاه  آموزشی  سمتهاي.  است  ممنوع  آنان  براي  مؤسسات
  . است

  25/12/1397کل کشور مصوب  1398قانون بودجه سال 
  2تبصره 
   -الف

هاي  سیاست» د«بند   )2(، واگذاري بنگاههاي دولتی موضوع جزء1398شود در سال  به دولت اجازه داده می -1
اي و اهلیـت   را پس از احراز صالحیت حرفه 1/3/1384قانون اساسی مصوب ) 44( کلی اصل چهل و چهارم

   .این قانون پرداخت کند) 13(قاضی واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شمارهمت
بدهی دولت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتـی از محـل واگـذاري امـوال و      -2

ـتاد و  هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به استثناي موارد مصادیق مندرج در  دارایی اصل هش
ـارم  هاي کلی اصل چهل قانون اساسی و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست) 83(سوم ) 44(وچه

این قانون قابـل  ) 18(با اصالحات و الحاقات بعدي از طریق جدول شماره 25/3/1387قانون اساسی مصوب 
  .پرداخت است

 میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ) 4(مشمول حکم ماده 1398شرکتهاي در حال واگذاري در سال  - ب
  .باشند می) 2(دولت یاز مقررات مال یبخش
مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از )  کل کشور يدار خزانه(دولت - ج

  .این قانون واریز کند) 5(جدول شماره 130108است، وصول و به ردیف شماره %) 50( درصد  پنجاه
مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در ایـن شـرکتها را   ) داري کل کشور خزانه(دولت

  .روزرسانی کند هاي عملکرد مالی دولت منعکس و به به تفکیک هر شرکت، در گزارش
ـارم   یکل يها استیس يقانون اجرا تیدولت مکلف است با رعا - د ـانون اساسـ  ) 44(اصل چهـل و چه  ،یق
درآمـد   فیواگذار کند و منابع حاصل را به رد 1398سال  انیالبرز را تا پا مهیسهام خود در شرکت ب مانده یباق

ـاه   زیکشور وار  کل يدار قانون نزد خزانه نیا) 5(جدول شماره 310801 یعموم کند و تا سقف هفتصد و پنج
قانون صرف  نیا) 8(جدول شماره 101000 فیرد) 3(از محل بند الیر) 756.000.000.000(اردیلیو شش م

  .کند رانیا مهیب یشرکت سهام هیسرما شیافزا
ـازمان      -  ه ـادار و سـ ــورس و اوراق بهـ ـازمان ب ـاري سـ ـا همکـ ــت بـ ــف اس وزارت ورزش و جوانــان مکل

ـپولیس   - ، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی1398سازي حداکثر تا پایان شهریور ماه  خصوصی ورزشی پرس
%) 5(درصـد  پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج. در بازار پایه فرابورس فراهم کندو استقالل را 

سهام آنها به صورت بلوکی و باقی %)  51(درصد سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک
  .شود خزانه واریز می 310501درآمد حاصله به ردیف . شود¬سهام به صورت خرد عرضه می

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی   ) 12(در اجراي ماده - و
ـارم     و  با رعایت قانون اجراي سیاست 14/12/1395ایران مصوب  ـانون  ) 44(هاي کلـی اصـل چهـل و چه ق

ـندوق    ـاعی و ص ـأمین اجتم ـاي بازنش  اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان ت ـتگ ه  یس
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این ) 5(تبصره» و«بند ) 2- 1(لشکري و کشوري و صندوق بازنشستگی فوالد پس از اقدام الزم در اجراي جزء
ریال با احتساب عملکـرد  ) 500.000.000.000.000(قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد

  :جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زیر اقدام کند
رسد  در چهارچوب قوانین و مقررات پس از  وزیران می االمتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت  حقارائه  -1

  کارشناسی توسط کارشناسان خبره  دقیق محاسبات 
تأمین خوراك و انرژي با قیمت ترجیحی براي واحدهاي تولیدي مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجـود   -2

  .اند به موجب قانون تشکیل شدهدر مناطق ویژه اقتصادي که 
  اي مهم در دست اجراي کشور هاي سرمایه ها و زیرطرحهاي تملک دارایی واگذاري طرح -3
  .هاي سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد واگذاري خانه -4

  .اجراي این بند بر عهده وزیر اموراقتصادي و دارایی است مسؤولیت
ــود  - ز ــک      س ـقف ی ــران در سـ ـات ای ــرکت دخانیـ ــوالد در ش ـتگی ف ـندوق بازنشسـ ــهام صـ ــزار  س ه

ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فـوالد صـرف پرداخـت حقـوق و     ) 1.000.000.000.000(میلیارد
  .شود درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد می

ـراي   ) 10.000.000.000.000(شود مبلغ ده هزار میلیارد به دولت اجازه داده می - ح ریال از بدهی ناشی از عـدم اج
تاکنون را از  1387قانون اساسی از سال ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست) 29(ماده) 2(بند

ـاونی و     ایتمنظور حم کند و به نیهاي مالی تأم طریق فروش سهام و دارایی ـاي تع ـازي بنگاهه از نوسازي و بهس
  .رآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کندایجاد اشتغال و کا

  -ط
ـان      -1 ـا پای سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایـی حـداکثر ت

ـات شـرکتهاي     زیرساختهاي الزم را جهت بهره 1398تیرماه سال  دولتـی و  برداري از سامانه یکپارچـه اطالع
وابسته به دولت مندرج  نتفاعیکلیه شرکتهاي دولتی بانکها و مؤسسات ا. نهادهاي عمومی غیردولتی فراهم کند

ـا   ) 3(در پیوست شماره این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنه
ـات و      هاي شهرهاي با جمعیت  مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداري ـاالي یـک میلیـون نفـر و مؤسس ب

ـات    ششم توسعه نسبت به ثبت و به هنهادهاي عمومی غیردولتی موظفند براي سالهاي برنام ـانی اطالع روزرس
خود و شرکتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهاي مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصـوب و  

ـان     گذاري به اصالحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه ترکیـب آن و نـوع   (تفکیک هـر طـرح، تعـداد کارکن
اقدام  1398در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ) کارکنان بهقراردادها و حقوق و مزایاي پرداختی 

ـامانه مـذکور را بـه صـورت     . کنند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطالعات س
ـات فـوق و   . ر اقتصادي و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کندبرخط براي وزارت امو عدم ارائه اطالع

سازمان . شود عدم اقدام دستگاههاي مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می
ـادي و دارایـی، گـزارش    ماه یک برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش  بار با همکاري وزارت اموراقتص

ـبات  «هاي  عملکرد شرکتهاي موضوع این بند را به کمیسیون ـادي «و » برنامه و بودجـه و محاس مجلـس   »اقتص
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  .شوراي اسالمی ارائه کند
به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است با همکاري سازمان برنامه و  -2

ورالعمل شرایط احراز پستهاي مدیریتی کلیه مدیران عامل بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی، دست
را که به نمایندگی صاحب سهم  اديو اعضاي هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افر

ـال   در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه س
ماه بعد از ابالغ این دستورالعمل، جایگزین  دستگاههاي مذکور موظفند ظرف مدت سه. ه و ابالغ کندتهی 1398

   .دکلیه افرادي که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنن
و  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 4(تمامی شرکتهاي دولتی و مؤسسات موضوع ماده -3

ـات    سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه%) 50(درصد شرکتهایی که بیش از پنجاهسایر  ـا، مؤسس ه
که شمول قوانین و مقـررات   یدولتی و شرکتهاي دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولت
ـته بـه   عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایر ان و شرکتهاي تابعه و وابس

ـنایع   وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي ص
  :معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه مکلفند ازيایران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوس

بـراي أخـذ    1398د را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال خو 1398صورتجلسات تصویب بودجه سال  -3- 1
دستورالعمل تهیـه و  «تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد 

ـیلی     (»تنظیم بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با تأکید بـر ارائـه بودجـه تفص
  .ارائه کنند) مربوط

ـالی    ) 20(تبصره» ـ ه«مجامع عمومی خود را با رعایت بند  -3- 2  1397این قانون براي تصـویب صـورتهاي م
ـاه   برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سـی  1398حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال  ام مهرم

  .به تأیید وزارت اموراقتصادي و دارایی برسانند 1398سال 
ـازمان     -3- 3 ـیس س ـاي رئ صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضاي رئیس مجمع عمومی به امض

هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلـف محسـوب   . برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادي و دارایی برسانند
  .بود دشود و صورتجلساتی که امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواه می
ـتفاده بهینـه از سـرمایه    در راستاي افزایش بهره -3- 4 ـا و نقـدینگی توسـط    ¬وري در شرکتهاي دولتی و اس ه

مدیریت شرکتهاي دولتی، پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهاي دولتی 
ـالی دولـت   یتنظیم بخشقانون الحاق برخی مواد به قانون ) 84(با رعایت ماده 1398در سال  ، )2(از مقررات م

ـاهش    افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی(وري صرفاًَ براساس افزایش بهره ـاري و ثابـت، ک هاي ج
ـاداش بـه    ) بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیالت و سایر بدهیها میباشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخـت پ

در . شود¬غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می رفحکم تص اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل، در
موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از 

  .باشد¬پذیر می¬تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان
  .شده براي شرکتهاي دولتی، ممنوع است هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین -4

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٣ 

شرکتهاي دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداري و استخدامی کشور، آمار نیروي انسانی خود را در سامانه  -5
ـازمان برنامـه و    1398آخر تیرماه سال  کارکنان نظام اداري کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا به س

کل  1398اصالحیه احتمالی قانون بودجه سال  درهاي پرسنلی ¬بودجه کشور ارائه کنند تا مبناي محاسبه هزینه
  .کل کشور قرار گیرد 1399کشور و الیحه بودجه سال 

الغ و اعالم حقوق تعیین، ابماه از زمان ابالغ این قانون نسبت به ¬دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک -6
و مزایاي مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهاي دولتی و وابسته به نهادهاي عمـومی  

حقوق و مزایاي مصـوب را از   نددر سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکتهاي مشمول موظف
  .از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی استتخلف . مطابق آن پرداخت کنند 1398ابتداي سال 

ـاي   اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري وزارتخانه نامه آیین و » نیـرو «و » نفـت «ه
  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می

ـال بـه تصـویب       شرکتهاي دولتی را که حداکثر تا پایان آباندولت مکلف است بودجه تفصیلی  -7 ـاه هـر س م
رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور براي بررسی به مجلـس   مجامع آنها می

ـاق   ) 75(مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده. شوراي اسالمی ارائه کند ـانون الح ق
در خصوص اصالح بودجه تفصیلی شـرکت، از  ) 2(د به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتبرخی موا

ـاهش   هرگونه تغییر در هزینه هاي پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و ک
  .گذاري اجتناب کنند هاي سرمایه هزینه

با همکاري وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است  -8
ـال    بین دولت و شرکتهاي اصلی تابعه وزارت نفت ظـرف شـش   خـذ   اقـدام و پـس از أ   1398ماهـه اول س

ـالی روابـط  . قرار دهد 1399اي، مبناي تهیه بودجه سال  مجوزهاي قانونی، در پیوست جداگانه جدیـد بایـد    م
ـاز و      عالوه بر ایجاد شفافیت در را ـا نفـت و گ ـارف مـرتبط ب بطه دولت و شرکتهاي مذکور، همه منابع و مص

  .مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود
برنامه و بودجه کشور موظـف اسـت عـالوه بـر بودجـه شـرکتهایی کـه مجمـوع سـهام دولـت و            سازمان

ـات مربـوط بـه کلیـه شـرکتهایی را کـه       %) 50(درصد هاي دولتی در آنها باالي پنجاه زیرمجموعه است، اطالع
است، به تفکیک میزان سهام، %) 50(درصد هاي دولتی در آنها کمتر از پنجاه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه

 1399ربـط الیحـه بودجـه     مبلغ سود سهام واریزي و اطالعات عملکردي به صورت مستقل در پیوست ذي
  .درج و ارائه کند

و معاونان  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ) 71(ضویت همزمان مقامات موضوع مادهع -9
ـبات   ) 5(قانون مدیریت خدمات کشوري  و ماده) 5(و مدیران دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ـانون محاس ق

ـا   ـایر   ملیعمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهاي مدیریتی و کارشناسی در مـدیریت ع و س
ها، اعم  هاي اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمان مسؤولیت

ـازمان بازرسـی کـل      . از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است ـبات و س دیـوان محاس
  .وطه را دارندهاي قانونی مرب کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجراي این حکم و پیگیري
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   11/10/1373ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  قانون
  با اصالحات و الحاقات بعدي

  
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل  141با توجه به اصل  - واحده  ماده

  . دولتی را عهده دار شود
ـتثنی مـی      -  1 تبصره سمت هاي آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از ایـن حکـم مس
  . باشند
ـتی   -  2 تبصره منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی ، یا شغل و یا پس

  . که به طور تمام وقت انجام می شود
، مجامع عمومی ، هیأت هاي مدیره و شوراهاي مؤسسات شرکت و عضویت در شوراهاي عالی  -  3 تبصره

ـایف و   و شرکت هاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظ
ـا    کنمسئولیت هاي پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد ل پرداخـت ی

  . عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود دریافت حقوق بابت شرکت و یا
تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا  -  4 تبصره

مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسالمی ، وکالت دادگستري ، مشاوره حقوقی و ریاست 
ـا و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیر ادارات و  ونیه انواع شرکت هاي خصوصی جز شرکت هاي تع
  . مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است

ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی  6متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از  -  5 تبصره
ی وي مسترد می گردد از مشاغلی که در یک زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزایاي شغل اصل

انفصال دائم از مشاغل محکوم  بهدر صورت تکرار در مرتبه دوم ، عالوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره . 
  . می گردد
آمر و صادرکننده احکام در صورت اطالع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم مـی   -  6 تبصره
  . گردند
هاي مالی دستگاه هاي دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابـت  مسئولین ذیحسابی و واحد -  7 تبصره

ـا   3شغل دیگر ، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین  ـاه محکـوم خواهنـد     6ت م
ـتگ   -  8گردید تبصره  ـائی در دس ـاي مختلـف    اهافرادي که مستقیماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت ه ه

  . مول مفاد این قانون مستثنی خواهند بودمنصوب می گردند از ش
کلیه سازمان ها ، نهادها و ارگان هائی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت ها  -  9 تبصره

و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشـمول ایـن   
  . قانون می باشند

یـک از قـواي سـه گانـه و     عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر ) 20/04/1388الحاقی (– 10 تبصره
ـا     ـانون بـر آنه مؤسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول ق
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، در شوراي نگهبان بـه   نمایندمستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می 
ـیش از یـک   )  8( و افراد موضوع تبصره )  1( جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره  قانون ممنوعیت تصدي ب

ـان کـه    1373شغل مصوب  به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شوراي نگهب
و ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف د

   . از عضویت در شوراي نگهبان مستعفی شناخته می شوند
فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دي ماه یک هزار و سیصد و هفتاد  قانون

  . نگبهان رسیده است به تأیید شوراي 1373/ 10/ 14و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  علی اکبر ناطق نوري - مجلس شوراي اسالمی  رئیس

  
  15/1/1391نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب  قانون

  
  میباشند 11/10/1373نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  - 11 ماده

  
  8/7/1386مدیریت خدمات کشوري مصوب  قانون

  
ـاي عمـومی غیردولتـی ،      : ـ دستگاه اجرائی 5 ماده ـا نهاده ـات ی کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسس

شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شـرکت  
ـتگاه    هابانکملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران ، بانک مرکزي ،  و بیمه هاي دولتـی ، دس

  . اجرائی نامیده می شوند
ـاز شـغلی      -  71 ماده سمتهاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مـی شـوند و امتی

  : مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد
  . امتیاز)  18000( رؤساي سه قوه  – الف
ـان    – ب )  17000( معاون اول رئیس جمهور ، نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی و اعضاء شـوراي نگهب
  . امتیاز
  . امتیاز)  16000( وزراء ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و معاونین رئیس جمهور  – ج
  . امتیاز)  15000( استانداران و سفراء  -  د
  . امتیاز)  14000( معاونین وزراء  -  هـ

ـین    ) ب ( نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند  -  1 هتبصر این ماده همتراز مـی گردنـد و تعی
سایر پست هاي همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازي پست هاي کارکنان اداري مجلس بـه  

  . عهده رئیس مجلس خواهد بود
کـه حقـوق   ) )  66( مذکور در ماده ( ویژگیهاي شاغل  عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز -  2 تبصره

  . این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت)  68( ثابت تلقی می گردد فوق العاده هاي ماده 
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مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهاي سیاسی ) 02/09/1390منسوخه (-  3 تبصره
بنمایند پس از تصدي مقام در صورتی که به سمت پائین تري منصوب شـوند ، چنانچـه    انجام وظیفه نموده یا

ـاده   % ) 80( حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد  حقوق ثابت وفـوق الع
. ند نمـود  را تفاوت تطبیق دریافت خواه% ) 80( مستمر وي در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا 

مستهلک می گردد و این مابـه  ) عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها ( این تفاوت تطبیق با ارتقاء هاي بعدي 
   . نیز مالك عمل خواهد بود ظیفهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و و

ـتثناء   ( دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان ، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون  -  4 تبصره ـه اس ب
  . را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه اي و یا سمتهاي خاص و ویژه قضائی تسري دهد) حقوق و مزایا 

ـا   . میباشدتصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولت ممنوع  - 94 ماده در موارد ضـروري ب
ـتی بـدون    تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرس

  .دریافت حقوق و مزایا  براي حداکثر چهار ماه مجاز میباشد
ـ  -  تبصره ـام  عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم ی ا مق

   .صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد
  

  با اصالحات و الحاقات بعدي 01/06/1366محاسبات عمومی کشور مصوب  قانون
  

ـا    -  5 ماده مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند کـه ب
  . اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود

ـنهاد و    -  تبصره فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولـت پیش
 بتصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید
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