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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

قانون موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري 
  ١  وزارت دادگستري  ۲۶/۱/۱۳۹۷  سوسياليستي سريالنكا دمكراتيك

  ۳  سازمان برنامه و بودجه كشور  ٢٢/١/١٣٩٧   كل كشور۱۳۹۶ل قانون اصالح قانون بودجه سا

 نسبت به خريد گندمتصويب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي 
  مازاد بر نياز کشاورزان

٥/٢/١٣٩٧  
ـ وزارت امور اقتصادي  وزارت جهاد کشاورزي 

ـ و دارايي   سازمان برنامه و بودجه کشور 
   اسالمي ايرانبانک مرکزي جمهوري

٤  

      
  
  

  ١٠/٢/١٣٩٧                                                                       ٩١٠١/٣٧٤رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 اصل يكصد ودر اجراي  ٢٧/١٠/١٣٩٦ مورخ ١٣٥٥١٩/٥٤٩٥٨عطف به نامه شماره 

 قانون موافقتنامه انتقال محكومانايران  اسالمي قانون اساسي جمهوري) ١٢٣(سوم  بيست و
  كهبين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريالنكا

تصويب در جلسه علني  شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با مجلسبا عنوان اليحه به 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٢٦/١/١٣٩٧رخ  موشنبهيكروز 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١١/٢/١٣٩٧                                                                            ١٣٩٦٧رهشما
   دادگستريوزارت

 ي جمهوري اسالمي ايران به پيوستدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساس
قانون موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري «

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم » دمكراتيك سوسياليستي سريالنكا
فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ١٠/٢/١٣٩٧ مورخ ٩١٠١/٣٧٤ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٥/٢/١٣٩٧
  .گردد مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجراء ابالغ مي

 با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجراي
  .باشد موافقتنامه مي) ٩(  مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

 قانون موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسالمي ايران 
  و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريالنكا

 موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت واحده ـ ماده
 ريالنكا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك مادهجمهوري دمكراتيك سوسياليستي س

  .شود به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي
 اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم) ٢٠(و ) ١٩( در اجراي مواد تبصره ـ

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است) ٧٧( هفتاد و هفتم و) ١٣٩(
  

  الرحيم لرحمنا اهللا بسم
  

 موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسالمي ايران 
  و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريالنكا

 دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريالنکا، که
 شوند،يده مينام» طرفها«صورت جمع  و به» طرف«صورت مفرد  ين پس بهاز ا

 أييد مجدد اصول حاکميت و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي کشورها،با ت
 ، يفري عدالت کي اجراي و معاضدت در راستايت همکاريل به تقويبا تما

 محکومان را ي اجتماعي عدالت و بازپروري، اجراين همکارينکه چنيبا اعتقاد به ا
  ل خواهد نمود؛ ي آنها را در جامعه تسهيکپارچگيب خواهدکرد و يترغ

 شود كه به اتباعي كهبا عنايت به اين که اهداف مزبور هنگامي به بهترين وجه محقق مي
 خويش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در كشور يبه واسطه ارتکاب جرم از آزاد

 متبوع آنها داده شود؛
  : اندر توافق نمودهيبه شرح ز
  في تعارـ١ ماده

  : ن موافقتنامهياز نظر ا

 ۱۳۹۷اه ـ مارديبهشت مـدههفـه ـشنبدو

 
  ۲۱۳۰۶ شماره چهارمسال هفتاد و 

  
)۱۰۴۱( 
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 گونه که ، همانيت از آزاديا اقدام متضمن محرومي هرگونه مجازات يعني» حکم«) الف
    خود دستور داده شده است؛يفريت کي صالحي دادگاه طرف صادرکننده حکم در اجراياز سو

 دار تيا محکمه صالحي دادگاه ي از سوي قطعيا دستور قضائيم ي تصميعني» يرأ«) ب
   حکم؛ صادرکننده
   شده باشد؛ يجه ارتکاب جرم محروم از آزادي شخصي که در نتيعني» محكوم«) پ
 صادر کرده است ي را در مورد شخصي که حکمي طرفيعني» طرف صادرکننده حکم«) ت

  شود؛ يا ميت در کشور متبوع خود، انتقال داده شده يمانده دوره محکوم ي کردن باقي سپريبراکه 
 مانده ي کردن مدت باقي که محکوم جهت سپري طرفيعني» کمطرف اجراءکننده ح«) ث
  .شوديا ميت به آن انتقال داده شده يمحکوم

   اصول كليـ٢ ماده
نه ين موافقتنامه در زمين مربوط خود و طبق مفاد اي طرفها در چهارچوب قوانـ١

 يرطور کامل همکا  بهيه ويت صادره عليکردن حکم محکوم يمنظور سپر انتقال محکوم به
ن ي بر انتقال به موجب ايت خود مبنيتواند رضاين منظور محکوم ميبه ا. ندينمايم

  . ديا اجراءکننده حکم اعالم نماي صادرکننده يک از طرفهايموافقتنامه را به هر 
 .نديتوانند درخواست انتقال نمايا اجراءکننده حکم ميک از طرفها صادرکننده ي هر ـ٢
ت يا اجراءکننده باشد، رضاي طرف صادرکننده يقال از سو که درخواست انتيدر مورد

ح شده قبل از درخواست انتقال ين موافقتنامه تصريا) ٨( گونه که در ماده محکوم همان
 .کسب خواهد شد

  ط انتقالي شراـ٣ ماده
  :تواند منتقل شودين موافقتنامه مير، به موجب ايط زيمحکوم در صورت تحقق شرا

  ت دولت اجراءکننده حکم باشد؛يبع تايمحکوم دارا) الف
گر ي دي قانونيدگيان رسيگونه جر چياالجراء باشد و ه و الزمي صادره قطعيرأ) ب

  ان نباشد؛يه محکوم در جري عليگريدر ارتباط با هر جرم د
 آنها صادر شده است، طبق قانون کشور ي که حکم بر مبنايا ترک فعليآن فعل ) پ

 دهنده جرم باشد؛ ليابد تشکيا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب ي شود ياجراءکننده، جرم تلق
مانده مجازات  يافت درخواست انتقال محکوم، باقيا دريدر زمان درخواست ) ت

 ماه باشد؛  شود، حداقل ششيد سپريموضوع حکم که با
ا يا با در نظر گرفتن سن يت داده يمحکوم به صورت مکتوب به انتقال خود رضا) ث
ت يک از طرفها، رضايص ضرورت توسط هر ي او و بنا بر تشخيا رواني يت جسمانيوضع

   اعالم شده باشد؛ي وينده قانونيتوسط نما
  ند؛يطرفها با انتقال محکوم موافقت نما) ج
  . وارد نسازدياگر منافع طرفها لطمهيا ديت يت، امنيانتقال محکوم به حاکم) چ

  ن مراجعيي تعـ٤ ماده
نمود که  ن خواهديي را تعيوافقتنامه، هر طرف مرجع مرکزن مي ايمنظور اجرا  بهـ١
  :باشند ير ميبه شرح ز
 ؛ و يران، وزارت دادگستري اي اسالمياز طرف جمهور) الف
  يالنکا، وزارت دادگستري سريستياليسوسک ي دمکراتياز طرف جمهور) ب
  .شود يک انجام ميپلماتي ديق مجاري طرفها ازطرين مراجع مرکزي ارتباط بـ٢
 يق مجاريگر را از طريکدي، طرفها يک از مراجع مرکزير هر يي در صورت تغـ٣

  .ندينمايک مطلع ميپلماتيد
   تعهد به ارائه اطالعاتـ٥ ماده
  .گر هستند، برسانندي که اتباع طرف دين موافقتنامه را به اطالع محکومانيد مفاد اي طرفها باـ١
 د، طرف صادرکنندهيواست انتقال نمان موافقتنامه درخي چنانچه محکوم به موجب اـ٢

  . دينماي مطلع ميت رأير طرف اجراءکننده حکم را از قطعيحکم بدون تأخ
  :باشدير مي اطالعات شامل موارد زـ٣
 خ و محل تولد شخص محکوم؛يت، تارينام کامل، تابع) الف
   محکوم در قلمرو طرف اجراءکننده حکم؛يدر صورت وجود، نشان) ب
   آنها صادر شده است؛ي که حکم بر مبنايقيان حقايب) پ
  خ شروع حکم؛يت، مدت زمان و تاريماه) ت
   بودن آن است؛يدهنده قطع  که نشانينسخه مصدق رأ) ث
   مربوط؛يرونوشت مقررات قانون) ج
 نه بازداشتيشده از جمله اطالعات در زم يت سپريزان محکومي بر مي مبنيگواه) چ

   حکم؛يگر با اجرايت و هر عامل مرتبط ديمانده محکوم يف، مدت باقيش از محاکمه، تخفيپ
  ت محکوم  به انتقال؛يه متضمن رضاياعالم) ح
گر در مورد محکوم که مرتبط با ارائه يا هرگزارش دي ي، اجتماعي پزشکيگواه) خ

  ت حبس باشد؛ينه ماهي در زميريگميا مرتبط با تصمي باشد يدرخواست و

 طورک مورد بهيف اجراءکننده حکم ممکن است در گر که طريهرگونه اطالعات د) د
 يامدهايه پيد تا قادر باشد امکان انتقال و آگاه کردن محکوم از کليخاص درخواست نما

  .دي نماين کشور خود را بررسي به موجب قوانين انتقاليچن
ن موافقتنامه، يم در رابطه با درخواست انتقال به موجب ايخذ تصمامنظور   بهـ٤
 دينما ير را به طرف صادرکننده حکم ارسال مياءکننده حکم، اطالعات و مدارک زطرف اجر

م گرفته باشد که با انتقال يش تصميا صادرکننده حکم از پيمگر آنکه طرف اجراءکننده 
  :موافقت نخواهد نمود

 باشد؛ينکه محکوم از اتباع طرف اجراءکننده حکم مي دال بر ايا سندي يگواه) الف
ا يدهد فعل  ي مربوط طرف اجراءکننده حکم که نشان ميقررات قانونرونوشت م) ب
ز در طرف اجراءکننده ي آن در طرف صادرکننده حکم صادرشده ني که حکم بر مبنايترک فعل

  شود؛ي ميا در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقيشود ي ميحکم جرم تلق
 در مورد يگري تعهد درش انتقال محکوم ويتعهد طرف اجراءکننده حکم به پذ) پ
  شود؛ و  يمانده حکم محکوم اجراء م ينکه بخش باقين ايتضم

 ي که طرف صادرکننده حکم ممکن است ضروريگريا سند ديهرگونه اطالعات ) ت
  . بداند

ا ي طرف صادرکننده يشده از سو  محکوم به صورت مکتوب از هرگونه اقدام انجامـ٥
ک ي هر ي که از سويميز هر تصمي و نيقال واجراءکننده حکم در خصوص درخواست انت

  .گردد، مطلع خواهد شدين خصوص اتخاذ مياز طرفها در ا
  هاها و پاسخ درخواستـ٦ ماده
ک فرم ي انتقال به صورت مکتوب و در صورت وجود، در قالب يها درخواستـ١

. شودي طرفها انجام ميک و خطاب به مراجع مرکزيپلماتي ديق مجاريمشخص، از طر
  .گردديق مبادله ميپاسخها از همان طر

دار طرف صادرکننده حکم به مراجع  تيل محکوم توسط مراجع صالحي تحوـ٢
 .خ و محل مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفتيدار طرف اجراءکننده حکم در تار تيصالح

  .باشديف و انتقال محکوم از طرف صادرکننده حکم ميطرف اجراءکننده حکم مسؤول توق
 .د از انتقال محکوم امتناع ورزديتواند بنا به صالحديک از طرفها مي هر ـ٣
د، بدون يک از طرفها با انتقال محکوم موافقت ننماي هر يلي چنانچه به هر دلـ٤
 . دينمايم خود مطلع ميگر را از تصمير طرف ديتأخ

 ق مدارکي تصدـ٧ ماده
ن يا) ٣(  مادهط مندرج در يک از طرفها و شراين مربوط هر يت قواني با رعا

گر موارد ارائه شده در يز مدارک و ديد آن و نيموافقتنامه، درخواست انتقال و مدارک مؤ
گونه   ندارد، مگر آنکه طرفها بهيگريد دييا تأيق ي به تصديازيپاسخ به درخواست مزبور، ن

  .ندي نمايريگمي تصميگريد
  ت به انتقالي رضاـ٨ ماده
 کامل و يد که محکوم داوطلبانه و با آگاهينماين ميحکم تضم طرف صادرکننده ـ١
 تيفات اعالم رضايتشر. ت کرده استي انتقال، نسبت به آن اعالم رضاي قانونيامدهايدرک پ

  . شود يطبق قانون طرف صادرکننده حکم انجام م
 را ي طرف صادرکننده حکم در صورت درخواست طرف اجراءکننده حکم فرصتـ٢

ق مأمور منصوب طبق قانون طرف يش از انتقال از طرير خواهد داد تا پبه طرف مزبو
 کامل از يصورت داوطلبانه و با آگاه ت محکوم  بهيد که رضايد نمايياجراءکننده حکم، تأ

  . باشد، ابراز شده است  که ممکن است به همراه داشتهي قانونيامدهايپ
   حکميفات اجراي تشرـ٩ ماده
ن موافقتنامه اجراء ين خود و اي حکم را طبق قواني، فور طرف اجراءکننده حکمـ١
  . دهدي آن را ادامه ميا اجراينموده 
ت ملتزم بوده و از يمانده از محکوم ي طرف اجراءکننده حکم نسبت به مدت باقـ٢
 .دينماي مي ِصرف، خودداريل آن به مجازات نقديتبد

 يفاتيکننده حکم را از تشر طرف اجراءکننده حکم، در صورت درخواست، طرف صادرـ٣
 .دينماي حکم دنبال شود، مطلع ميکه قرار است در اجرا

ت يوسته حکم مطرح باشد، طرف اجراءکننده حکم به ماهي پي چنانچه اجراـ٤
ن شده است، يي طرف صادرکننده حکم تعي که از سويت به نحوي و مدت محکوميقانون

 .ملتزم خواهد بود
ن طرف ير با قوانيا هر دو مغايا مدت يت ي از نظر ماه در هر حال، چنانچه حکمـ ٥

تواند حکم را يگونه اقتضاء کند، آن طرف منين آن طرف ايا قوانياجراءکننده حکم باشد 
در هر حال، . ق دهدي جرم مشابه تطبين خود برايزشده در قوانيا اقدام تجويبا مجازات 

  طرف صادرکنندهي حکم صادره از سوا مدت زمانيت يتواند ماهيطرف اجراءکننده حکم نم
 . ديد نمايحکم را تشد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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   محکوميل حکم براي اثر تکمـ١٠ ماده
ن موافقتنامه يا) ١٣( ماده) ١( بند) الف( چنانچه طرف اجراءکننده حکم طبق جزء

  آن است کهي به معنين اطالعيد چنيطرف صادرکننده حکم را از اتمام کامل حکم مطلع نما
  . شده استي سپري طرف صادرکننده حکم  به طور مقتضيحکم صادره از سو

  ل مجازاتيف و تبدي عفو، تخفـ١١ ماده
  .ديل حکم طبق قانون خود اقدام نمايف و تبديتواند نسبت به عفو، تخفيک از طرفها ميهر 
  يدنظر در رأيا تجدي يناف، بازنگري استـ١٢ ماده
، يدنظر در رأيا تجدي يگر طرف صادرکننده حکم درخصوص هرگونه درخواست بازنـ١
  .  خواهد کرديريگ مي تصمييبه تنها
 صادر شود، طرف يگري مذکور، حکم ديا بازنگريدنظر يجه تجدي چنانچه در نتـ٢

 دينما ي مطلع ميريين تغيت چنير طرف اجراءکننده حکم را از ماهيصادرکننده حکم بدون تأخ
 يشده از سو  طبق اطالعات ارائه از آن را کهيا بخشي حکم يو طرف اجراءکننده، اجرا

 .دهد ير مييطرف صادرکننده حکم باشد، تغ
  نه اجراءي اطالعات در زمـ١٣ ماده

  حکم را به طرف صادرکنندهير، اطالعات مربوط به اجرايطرف اجراءکننده در موارد ز
  :دهديحکم ارائه م
  ل شده باشد؛ي حکم تکميچنانچه اجرا) الف
  ا يفرار کند؛   حکم کامل شده باشد،ين که اجرايش از ايچنانچه محکوم پ) ب
  .دي را نمايچنانچه طرف صادرکننده حکم، درخواست گزارش خاص) پ

   حکم معوق و عفو مشروطـ١٤ ماده
 را تحت نظارت ين حکميتواند چنيا عفو مشروط مي محکوم با حکم معوق ـ١
  .دي نماي طرف اجراءکننده سپريمقامها
ط موضوع ينکه شراين اي را جهت تضميکم، اقدامات نظارت طرف اجراءکننده حـ٢
 ي را جهت آگاهيکند و اقداماتي اجراء شده است، اتخاذ ميبه طور مقتض) ١٤( ماده) ١( بند

 عالوه هرگونه قصور محکوم دهد و بهين اقدامات انجام مي ايطرف صادرکننده حکم از اجرا
 . دينماي تعهدات را اعالم ميفاي ايبرا

  الت عبوري تسهـ١٥ ماده
د، ي از هر کشور ثالث اقدام نمايک از طرفها نسبت به انتقال محکومي چنانچه هر ـ١
  که در نظر دارديطرف.  خواهد نموديق قلمرو خود همکاريل عبور از طري تسهيگر برايطرف د

  .دينمايش از عبور مزبور آگاه ميشاپيگر را پيعبور مزبور را انجام دهد، طرف د
  :ديرش عبور امتناع نمايتواند از پذير ميک از طرفها در موارد زي هر ـ٢
 ايمحکوم از اتباع آن باشد؛ ) الف
ن آن طرف، جرم ي آن صادر شده است، به موجب قوانيفعلي که حکم بر مبنا) ب

  . نشوديتلق
  هانهي هزـ١٦ ماده

ننده حکم عهده طرف اجراءک ن موافقتنامه بهي ايشده در اجرا  صرفيها نهيتمام هز
. شده است  که منحصراً در قلمرو طرف صادرکننده حکم صرفييهانهيباشد، به جز هزيم

 يهانهي از هزيا بخشيتواند خواستار پرداخت تمام يدر هر حال، طرف اجراءکننده حکم م
  .گر شودي منابع ديا برخي محکوم يانتقال از سو
   زبانـ١٧ ماده

گردد و  يم ميشونده تنظ ان طرف درخواستد آن به زبيها و مدارک مؤدرخواست
  . را به همراه خواهد داشتيسي به زبان انگلياترجمه

   اعمال موافقتنامهي بازه زمانـ١٨ ماده
 اند، دهياالجراء شدن آن صادر گردا پس از الزميش ي که پين موافقتنامه در ارتباط با احکاميا

  .قابل اعمال است
  ها اختالفـ١٩ ماده

ن ي بيزنين موافقتنامه با مذاکره و راي ايا اجراير يالف در ارتباط با تفسهرگونه اخت
  .شود يک حل و فصل ميپلماتي ديق مجاري طرفها از طريمراجع مرکز
   اصالحاتـ٢٠ ماده

 ن موافقتنامه که مورد توافق متقابل طرفها باشد، به هماني ايا بازنگريهرگونه اصالح 
  . شود ياالجراء من موافقتنامه قابل اعمال است، الزمي ااالجراء شدن الزمي که برايقيطر

  ي مقررات نهائـ٢١ ماده
 مقرر شده ي داخلي و قانونيفات قانون اساسيل تشريگر را از تکمي هر طرف، طرف دـ١
 افتيخ درين موافقتنامه از تاريا. دينماين موافقتنامه، مطلع مياالجراء شدن ا الزميخود برا
  .شودياالجراء مزمه الين اطالعيآخر

 را ن موافقتنامهيگر، اي به طرف ديه کتبيتواند با ارائه اطالعيک از طرفها مي هر ـ٢
ه نافذ ـيافت اطالعيخ درـيماه از تار  ششياـ پس از انقضين فسخيچن. ديفسخ نما

 .شود يم
 که ي احکام محکومانين موافقتنامه با وجود فسخ آن، در مورد اجراي مفاد اـ٣
اند، کماکان  دهيخ نافذشدن فسخ آن منتقل گرديش از تارين موافقتنامه پيجب ابه مو
 .شودياعمال م
 يطور مقتض  متبوع خود بهي دولتهاير که از سوي مراتب باال، امضاءکنندگان زي گواهيبرا
  .اندن موافقتنامه را امضاء نمودهياند، امجاز شده
 خي در کلمبو در تاريسي و انگلينهالي، سي فارسين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهايا

د که همه يم گردي تنظيالدي م٢٠١٧ اکتبر ٢٧ مطابق با ي شمسي هجر١٣٩٦ آبان ٥
 مالک يسيکسان برخوردار هستند و در صورت هرگونه اختالف، متن انگليآنها از اعتبار 
  . خواهد بود

  

  از طرف
  راني اي اسالميدولت جمهور

  ييرضا آوايدعليس
 يدگسترر دايوز

  از طرف
 کيدمکرات يجمهور دولت

  النکايسر يستياليسوس
  تاالتا آتوکوراله

 ير دادگستريوز
  

واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل  قانون فوق مشتمل بر ماده
ماه  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين مادهمقدمه و بيست و يك 

 ٥/٢/١٣٩٧فت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ يكهزار و سيصد و نود و ه
  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١٠/٢/١٣٩٧                                                                         ٩١٠٨/٣٢٥رهشما
  وحانيحجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن ر

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
ايران  اسالمي قانون اساسي جمهوري) ١٢٣(سوم  در اجراي اصل يكصد و بيست و

 فوريتي اصالح  طرح يكبا عنوان  كه كل كشور١٣٩٦اصالح قانون بودجه سال قانون 
  كل كشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٩(و الحاق يك بند به تبصره ) ١(تبصره ) هـ(بند 

 شنبهچهارتصويب در جلسه علني روز شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با به مجلس 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٢٢/١/١٣٩٧مورخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١١/٢/١٣٩٧                                                                              ١٣٩٦٥رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به
كه در جلسه علني روز چهارشنبه »  كل كشور١٣٩٦قانون اصالح قانون بودجه سال «

ي اسالمي مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شورا
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٥/٢/١٣٩٧تصويب و در تاريخ 

 ء مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا١٠/٢/١٣٩٧ مورخ ٩١٠٨/٣٢٥
  .گردد ابالغ مي

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

   كل كشور۱۳۹۶اصالح قانون بودجه سال قانون 
 به شرح ٢٤/١٢/١٣٩٥ كل كشور مصوب ١٣٩٦قانون بودجه سال  واحده ـ ماده

  :شود بندهاي زير اصالح مي
از محل خوراك تحويلي «پس از فراز اول و بعد از عبارت ) ١(تبصره ) هـ(الف ـ در بند 

  :شود عبارت زير اضافه مي» تسويه نمايد
ت التفاو كاري و مابه ، عايق)ايزوالسيون(هاي اجراي آسفالت، قيراندود  تهاتر ساير هزينه

ربط،  هاي اجرائي استاني ذي تأمين مالي توسط كارفرما براي اين امر با تأييد مسؤول دستگاه
در سقف بودجه مصوب پس از اعالم ) به ميزان معادل ارزش ريالي آنها(با تحويل قير رايگان 
ربط خود، معادل  خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني ذي. به خزانه بالمانع است

  .ها را لحاظ نمايد ها و دستگاه لي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از پروژهارزش ريا
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  .گردد تخصيص يافته تلقي مي%) ١٠٠(قير مورد نظر موضوع اين بند صددرصد 
 سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت موظف به رعايت دقيق قانون و ارائه گزارش

  .عملكرد به مجلس شوراي اسالمي هستند
  :شود قانون الحاق مي) ٥(به شرح زير به تبصره ) م(ـ يك بند به عنوان بند ب 

 هاي مربوط م ـ استفاده از اوراق خزانه اسالمي در كليه مصارف مربوط به طرحها و پروژه
به همان طرح از جمله براي تملك اراضي در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 

جايي مصوب در قانون  مهوري اسالمي ايران و سقف جابهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج
  . كل كشور بالمانع است١٣٩٦بودجه سال 

  :شود قانون الحاق مي) ٩(به تبصره ) ط(ج ـ يك بند به شرح زير به عنوان بند 
شود با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه  ط ـ به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي

  دادگستري جمهوري اسالمي١٠٨١٠٠از اعتبار رديف %) ٣٠(درصد  جايي سي نسبت به جابه
  شوراي حل اختالف براي تأمين هزينه پرسنلي اين شورا١٠٨١٠٩جهت اختصاص به رديف 

  .مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد
  :شود د ـ يك تبصره به شرح زير به ماده واحده قانون الحاق مي

زدگان و  اهش مشكالت و تسريع در بهبود شرايط زلزله به منظور كتبصره الحاقي ـ
 ه دومـي كه در نيمـها و مناطق ان كرمانشاه و ساير استانـزده است بازسازي مناطق زلزله

  :آيد شوند، اقدامات زير به عمل مي  دچار زلزله شده يا مي١٣٩٦سال 
 اشتغال پايدار  از توسعه و ايجادحمايت«ـ نرخ سود و كارمزد تسهيالت موضوع قانون ١

 براي افراد مشمول» در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
  .گردد زده صفردرصد تعيين مي ساكن در مناطق زلزله

 زده يارانه سود تسهيالت براي احداث و بازسازي مسكن روستايي ـ در مناطق زلزله٢
 و براي ساخت مسكن شهري تا سقف ريال) ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠(تا سقف چهارصد ميليون 

گردد و متناسب با درصد تخريب واحدهاي  ريال تعيين مي) ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(پانصد ميليون 
  .يابد مسكوني به آنها اختصاص مي

شود با تصويب هيأت دولت مرخصي استحقاقي سال جاري  ـ اجازه داده مي٣
 سكونت دارند، به مدت پانزده روززده  ديده از زلزله كه در مناطق زلزله كاركنان دولت آسيب

  .افزايش يابد
ـ دولت مكلف است گزارش اين تبصره را در پايان هر ماه به كميسيون برنامه و بودجه ٤

  .و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم 

سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ فروردين ماه يكهزار و 
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٥/٢/١٣٩٧

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

 ٨/٢/١٣٩٧                                                             هـ٥٥٢٩٥ت /١١٧٣٩شماره 
  ر تخصصي بازرگاني دولتيتصويب نامه در خصوص اقدام شرکت ماد

  نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان
  وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

 سازمان برنامه و بودجه کشورـ  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
  به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و سازمان۵/۲/۱۳۹۷هيأت وزيران در جلسه 

  بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالميبرنامه و
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۳۶(ايران و ماده 

  :ـ تصويب کرد۱۳۹۳ـ مصوب ) ۲(
ـ شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران موظف است مطابق قانون تضمين خريد ۱
 ـ نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان۱۳۶۸ت اساسي کشاورزي ـ مصوب محصوال

بيني شده در  بندي پيش عتبارات مصوب مربوط بر اساس زمانبا نرخ تضميني از محل ا
  .جدول پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام نمايد

صات کشاورزان گندم کار ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است نسبت به ثبت مشخ٢
 همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساسبه 

بيني ميزان توليد در هر منطقه استخراج شده و درج آن در  سطح زير کشت آنان و پيش
  .سامانه خريد تضميني اقدام نمايد

هاي عامل معادل يق بانکـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طر۳
ريال تسهيالت مطابق جدول يادشده ) ۳۹ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(نه هزار ميليارد  سي و
 خريد گندم داخلي، خط اعتباري در اختيار شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايرانبراي 

  .هاي خصوصي و تعاوني قرار دهد و خريداران بخش
خت اصل و سود تسهيالت اعطايي به شرکت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپردا۴

 تضمين. نمايد مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران جهت خريد تضميني گندم را تضمين مي
  .مذکور نافي مسئوليت بانکهاي عامل در وصول مطالباتشان نيست

 شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران موظف است تسهيالت دريافتي تبصره ـ
 ي جدول يادشده بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزي انجام اين تکليف رابند مطابق زمانرا 

  .پيگيري نمايد
 ۱۳۹۷پز توسط دولت در سال هاي آزاد ـ عرضه گندم مورد نياز صنف و صنعت و نانوايي ۵

ريال به ازاي هر کيلوگرم صورت ) ۹,۰۰۰(هزار   ايران با قيمت پايه نهاز طريق بورس کاالي
  . گيردمي

 قيمت فروش مستقيم گندم از سوي شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي تبصره ـ
هاي تبعي  ، با احتساب هزينه)خارج از بورس کاال(ايران براي مصارف موضوع اين بند 

  .شود مربوط تعيين مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رييس

 ) ميليون تن۵/۱۰براساس برآورد خريد ( ۱۳۹۷بيني منابع مورد نياز براي خريد  تضميني گندم  درسال  پيش

 جمع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين عنوان

 ۱۰۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۵۶ ۱۸۶۷ ۳۲۵۴ ۳۱۸۲ ۲۰۱۳ ۱۸ )هزار تن(ميزان خريد تضميني 

هاي تبعي  ارزش خريد تضميني با احتساب هزينه
 )ميليارد ريال(

۱۳۰ ۱۴۵۴۲ ۲۲۹۸۷ ۲۳۶۲۱ ۲۶۲۷۰ ۲۱۳۳۳ ۲۰۷۴۲ ۱۲۳۵۱ ۱۷۷۳ ۸۶۴ ۴۵۹ ۳۸ ۱۴۵۱۱۰ 

 ۱۰۶۸۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۹۰ )هزارتن(کل مقدار فروش گندم 

 ۷۹۴۸۲ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ۶۶۲۴ ):ميليارد ريال( جمع درآمد حاصل از فروش گندم

۷۹۱۸ـ  ۶۴۹۳ ):ميليارد ريال(از ماهيانه تر ۱۶۳۶۳ـ   ۱۶۹۹۸ـ   ۱۹۶۴۶ـ   ۱۴۷۰۹ـ   ۱۴۱۱۹ـ   ۵۷۲۷ـ   ۶۵۶۲۸ـ  ۶۵۸۵ ۶۱۶۴ ۵۷۶۰ ۴۸۵۰   

  تأمين از محل منابع عمومي قانون بودجه
 )ميليارد ريال (۱۳۹۷سال 

 ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰        ۱۷۰۰۰ 

 ۳۳۰۰۰        ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰  )ارد ريالميلي(ها  تأمين از محل منابع هدفمندسازي يارانه

 ۳۹۰۰۰     ۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۴۰۰۰     )ميليارد ريال(دريافت تسهيالت بانکي 

 ۸۹۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰ ۰ )ميليارد ريال( مين کسري نقدينگيأجمع منابع ت *

 ۲۳۳۵۹ ۶۵۸۵ ۶۱۶۴ ۵۷۶۰ ۴۸۵۰         ) ريالميليارد(بازپرداخت تسهيالت بانکي 
  

 .نظر گرفته شده است  ريال در۸۲۰الحساب به ازاي هر كيلو  هزينه تبعي به صورت علي.  درج شده است۱۳۹۷بيني توليد سال   و پيش۱۳۹۶ ميزان خريد تضميني گندم براساس روند خريد تضميني سال :توضيحات
   .مين منابع در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمايدقابل تحقق، نسبت به اصالح روند تأاست براساس عملكرد خريد تضميني گندم و منابع كشور مجاز سازمان برنامه و بودجه 
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