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

۵۰۰تومان تک شماره

  ١  مجلس شوراي اسالمي  ٢٨/٥/١٣٩٧  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون اصالح موادي از قانون آيين

   )٤(واحده و تبصره هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« به الحاقي

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٣  هيأت وزيران  ١٤/١/١٣٩٦

  تعارض آراء برخي شعب:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٢٤رأي شماره 
  العاده همترازي مندي از فوق يط بهره ديوان عدالت اداري درخصوص شرا

   با اعضاي هيأت علمي
  ٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٦/٥/١٣٩٧

  
  
  
  

  ٢٦/٦/١٣٩٧                                                                     ٥١٨٧٧/٣٢٤رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

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

كه با عنوان طرح نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  قانون اصالح موادي از قانون آيين
به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

  .دشو پيوست ابالغ مي و تأييد شوراي محترم نگهبان، به ٢٨/٥/١٣٩٧
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٣١/٦/١٣٩٦                                                                            ٨٤٦٣٨رهشما

  مجلس شوراي اسالمي
ي اسالمي ايران به پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهور

كه در جلسه علني » نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون اصالح موادي از قانون آيين«
روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي 

 ٥١٨٧٧/٣٢٤  به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره٢١/٦/١٣٩٧تصويب و در تاريخ 
  .گردد اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي شوراي  مجلس٢٦/٦/١٣٩٧مورخ

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون اصالح موادي از قانون آيين
» سال«نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي كلمه  قانون آيين) ٤(در مادهـ ١ماده

  .شود يگزين ميجا» ماه شش«حذف و عبارت 
  :شود آن حذف مي) ١٣(و ) ١٢(شرح زير اصالح و مواد قانون به) ١١(مادهـ ٢ماده
  :رئيسه سني عبارت است از وظايف هيأتـ ١١ماده
  رئيسه اداره جلسه افتتاحيه و جلسات بعدي تا زمان انتخاب هيأتـ ١

  انجام مراسم تحليفـ ٢
  كشي براي تعيين اعضاي شعب قرعهـ ٣
  ها بين شعب تبارنامهتوزيع اعـ ٤
  رئيسه  برگزاري انتخابات هيأت ـ ٥
  رئيسه  تمشيت امور اداري مجلس تا زمان انتخاب هيأت ـ ٦

  :شود شرح زير اصالح و سه تبصره به آن الحاق مي قانون به) ١٤(مادهـ ٣ماده
 رئيسه سني در اولين جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاري هيأتـ ١٤ماده
. شوند سال انتخاب مي رئيسه براي مدت يك  هيأتياعضا. نمايد رئيسه مي  هيأتانتخابات

كه با تعطيالت  باشد و درصورتي رئيسه مي انتخابات بعدي در سالروز انتخابات هيأت
رئيسه جديد از سالروز  مسؤوليت هيأت. شود مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مي

  . شود انتخابات قبل آغاز مي
رئيسه هستند، بايد حداكثر تا  نمايندگاني كه داوطلب عضويت در هيأتـ ١تبصره

رئيسه سني مراجعه كنند و  نام به هيأت پايان وقت اداري روز افتتاحيه مجلس براي ثبت
رئيسه سني موظف است شرح  هيأت. اين موضوع قبالً بايد به اطالع نمايندگان برسد

اوير آنان تهيه كند و در دومين جلسه علني و همراه تص   حال و سوابق داوطلبان را به
  .رئيسه در اختيار نمايندگان قرار دهد قبل از برگزاري انتخابات هيأت

 است  رئيسه انتخاب شده اي كه براي هيأت چنانچه اعتبارنامه نمايندهـ ٢تبصره
  . آيد گيري به عمل مي  تصويب مجلس نرسد، براي تعيين جايگزين وي مجدد رأيبه

گانه در مجلس قرائت  رئيسه، گزارش شعب پانزده پس از تشكيل هيأتـ ٣تبصره
  . شود ها اعالم مي و تصويب اعتبارنامه

  .شود حذف مي» صاحب رأي است« عبارت ،قانون) ١٦(هدر مادـ ٤ماده
  :شود يشرح زير اصالح م بهقانون ) ٢٣( ماده)٤(جزء ـ ٥ماده
  خواهند به قيد قرعه يقت متعيين نمايندگاني كه در جلسه براي نطق، وـ ٤

و ) ١(هاي عنوان تبصره شرح زير اصالح و دو تبصره به قانون به) ٣٠(مادهـ  ٦ماده
  :شود به آن الحاق مي) ٢(

هاي انتخاباتي مجلس  موجب جدول حوزه  بههمراه ضمائم آن  بهها  اعتبارنامه ـ٣٠ماده
  رئيسه  مجلس با نظارت هيأتشوراي اسالمي كه براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين

 ١٣٩٧ماه   سوم مهرنبهش سه  
 

  ٢١٤١٨ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٨٤( 
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 هيأت. شود گانه جهت رسيدگي ارجاع مي ترتيب به شعب پانزده  به، تنظيم شده استسني
  و در كند تكثير قبل از آغاز رسيدگي،هاي ارجاعي را رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه

 ظرف ،عترض باشد ماي اعتبارنامه از نمايندگان به هر يكچنانچه . اختيار نمايندگان قرار دهد
  است موظف حداكثر تا پايان وقت اداري روز سوم،روز از تاريخ انتشار فهرست مذكور سهمدت 

  .دنربط تقديم ك ي به شعبه ذبوط مرو اسنادانضمام مدارك  اعتراض كتبي خود را امضاء و به 
شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع مورد اعتراض  ـ١تبصره

  .شدن آن بعد از اعالم صحت انتخابات را احراز كند يا حادث
شود و درصورت  در مجلس قرائت ميو  توسط سخنگهر شعبهگزارش  ـ٢تبصره
  .دهد ترتيب رئيس و يا يكي از نواب رئيس يا دبيران وظيفه او را انجام مي  به ،عدم امكان
  :شود مي قانون حذف )٣٣(و مادهشرح زير اصالح   قانون و تبصره آن به) ٣١(ماده ـ٧ماده
روز كاري گزارش تأييد آن  شعبه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ـ٣١ماده

رئيسه ارسال  صورت يكجا به هيأت هاي واصله را كه معترض ندارند، به دسته از اعتبارنامه
  .گيري مجلس در دستور كار قرار گيرد كند تا براي تصميم
ن قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت هايي كه مورد اعتراض نمايندگا اعتبارنامه

كه نظر شعبه تأييد اعتبارنامه  در صورتي. شود پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي
چنانچه نظر شعبه رد . شود گيري به مجلس ارائه مي باشد، گزارش تأييد آن براي تصميم

 شد تا رئيسه مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع خواهد اعتبارنامه باشد، از طريق هيأت
  .گيري مجلس در دستور كار قرار گيرد پس از رسيدگي و ارائه گزارش، براي تصميم

 بيست و چهار ساعت قبل از بررسي اعتبارنامه از حداقلشعبه موظف است  ـ تبصره
اش مورد اعتراض قرار  اي كه اعتبارنامه معترضان جهت توضيح اعتراض و از نمايندهمعترض يا 

 معترض .يك از آنان مانع رسيدگي نيست عدم حضور هر. عمل آورد به گرفته جهت دفاع دعوت 
. يا معترضان در صورت عدم حضور غيرموجه در شعبه، در جلسه علني حق اعتراض ندارند

 اگر عدم حضور، موجه بود فقط .سه مجلس برسديرئ أتيد هييبودن عدم حضور بايد به تأ موجه
  .كند شود و نظر خود را اعالم مي  مجدداً تشكيل ميروز يك بار ديگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج

پنج روز «به » ده روز«و » دوازده روز«هاي  قانون عبارت) ٣٢(در ماده  ـ ٨ماده
  .شود اصالح مي» كاري

  :شود شرح زير اصالح و دو تبصره به آن الحاق مي بهقانون ) ٣٤(ماده ـ٩ماده
وز به داليل و توضيحات كتبي كميسيون تحقيق حداكثر ظرف مدت پانزده ر ـ٣٤ماده

كند و پس از استماع و بررسي توضيحات معترض يا  شعب و معترض يا معترضان رسيدگي مي
  .كند معترضان و دفاعيات كتبي يا حضوري نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال مي

نفر را توانند سه  بيش از سه نفر باشد، ميمعترضان تعداد كه  درصورتي ـ١تبصره
تا در شعبه و كميسيون تحقيق جهت ارائه توضيحات الزم معرفي كنند  صورت مكتوب به

  .حضور يابند
كميسيون تحقيق موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از  ـ٢تبصره

اش مورد اعتراض  اي كه اعتبارنامه  معترضان و نمايندهمعترض يارسيدگي به اعتبارنامه از 
  .عمل آورد بهواقع شده است دعوت 

  :شود مي تبصره به آن الحاق يكشرح زير اصالح و   قانون به) ٣٥(ماده ـ١٠ماده
چنانچه كميسيون تحقيق، اعتبارنامه ردشده از سوي شعبه را رسيدگي  ـ٣٥ماده

گيري مجلس در دستور  كند و نظر به تأييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن براي تصميم
 صورتي كه نظر كميسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن گيرد و در كار قرار مي

اي  نماينده. شود حداكثر به مدت پانزده دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي
اش توسط كميسيون رد شده است حداكثر به مدت سي دقيقه فرصت دارد تا  كه اعتبارنامه

 بخشي از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان تواند از خود دفاع كند، ضمن اينكه مي
شود، چنانچه رد اعتبارنامه  واگذار كند، سپس گزارش كميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي
  .كند به تصويب مجلس نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعالم مي

روز نظر خود را به مجلس  پانزدهمدت كه كميسيون تحقيق ظرف  درصورتي ـ تبصره
نفر از نمايندگان   است يا پانزده  اش مورد اعتراض واقع شده اي كه اعتبارنامه  نمايندهكند،اعالم ن
رئيسه   و هيأتكنندرئيسه درخواست  توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هيأت مي

مطابق اين ماده موظف است در اولين فرصت گزارش شعبه را در دستور كار مجلس قرار دهد تا 
  .شود به جاي نظر كميسيون، نظر شعبه به مدت پانزده دقيقه مطرح مي. گيردمورد رسيدگي قرار 

  . دشو قانون حذف مي) ٣٧(ماده  ـ١١ماده
  :شود شرح زير اصالح مي بهقانون ) ٣٨(ماده ـ١٢ماده
گيري براي اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفي و با ورقه  در هر مرحله، رأي ـ٣٨ماده

  .شود ميمخصوص انجام 
  :شود شرح زير اصالح مي قانون به) ٣٩(مادهـ ١٣ماده
 كليهنمايندگان، از ساير اش اعتراض شده مانند  اي كه به اعتبارنامه نماينده ـ٣٩ماده

، استبرخوردار و سايرانتخابات رئيسه  هيأتعضويت در  رأي و نامزدشدن براي اعالمحقوق اعم از 
  .و مجلس حق رأي نداردتحقيق  كميسيون ، در شعبهليكن در زمان بررسي اعتبارنامه خود

قانون، الحاق و شماره ) ٥٥(به تبصره ذيل ماده) ٤(يك بند به عنوان بند ـ١٤ماده
به اين ماده ) ٣(و ) ٢(هاي  تغيير يافت و دو تبصره به عنوان تبصره) ١(اين تبصره به تبصره
  :شود به شرح زير الحاق مي

عنوان دادستان  رئيس ديوان محاسبات و دو نامزد بهعنوان  معرفي دو نامزد بهـ ٤
  ديوان محاسبات جهت انتخاب يكي از آنها توسط مجلس شوراي اسالمي

برخورداري از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر، سابقه خدمت در  ـ٢تبصره
 و ٨/٧/١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) ٧١(مقامهاي مديريتي موضوع ماده 

 احراز سمت رئيس و دادستان ست سال سابقه كار، از شرايطيزان آنان و حداقل بهمطرا
  .استديوان محاسبات 

نحوه انتخاب نامزدهاي رياست و دادستان ديوان محاسبات در كميسيون  ـ٣تبصره
اي است كه توسط كميسيون برنامه و بودجه و  نامه برنامه و بودجه و محاسبات طبق آيين

  .رسد ينامه داخلي م ينيتصويب كميسيون آ ود و بهش يمحاسبات تهيه م
شوراها و امور داخلي «قانون و عنوان قبل از آن، عبارت ) ٥٧(در ماده ـ١٥ماده

  .يابد تغيير مي» امور داخلي كشور و شوراها«به عبارت » كشور
كميسيون كشاورزي، آب و منابع «قانون و عنوان قبل از آن، عبارت ) ٦٢( مادهدر  ـ١٦ماده
 .يابد تغيير مي» كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست«عبارت  به» طبيعي

  :شود شرح زير اصالح مي قانون به) ٦٦(ماده ـ١٧ماده
تواند تقاضاي تغيير كميسيون خود را به  بار مي هرنماينده شش ماه يك  ـ٦٦ماده

يت نصاب مقرر در اين انتقال به كميسيون ديگر با رعا. رئيسه مجلس ارائه كند  هيأت
  .پذير است ربط امكان هاي ذي نامه و با موافقت اكثريت اعضاي كميسيون آيين

و «عبارت » ها كميسيون«بعد از كلمه قانون ) ١٠٤(در سطر اول ماده ـ١٨ماده
  .شود اضافه مي » نامه ساير موضوعات طبق اين آيين

  :آيد يعمل م قانون به) ١١٢( اصالحات زير در ماده ـ ١٩ ماده
  .يابد كاهش مي» پنج نفر«به » ده نفر«تعداد ) ج(در بند ـ ١
  :شود شرح زير اصالح مي اين ماده به(  ه(تبصره بند ـ ٢

عنوان موافق يا  توانند به ينامه نمايندگان م ينيدر اين آمواردي كه در كليه   ـتبصره
اسامي آنان ، اند  كردهنام ثبت در لوح يا دستگاه الكترونيك موقع مخالف صحبت كنند و به

شده  افراد تعيين .شود يو اعالم مرئيسه به قيد قرعه انتخاب  توسط يكي از اعضاي هيأت
  .حق واگذاري نوبت خود به نماينده ديگر را دارند

موضوع نصاب انتخاب رئيس و دادستان ديوان ) ١٢١(ماده) هـ(بند) ٢(جز ـ٢٠ماده
  .شود يابد و ترتيب رديفها اصالح مي  ماده انتقال ميهمان) و(محاسبات کشور، به رديف ششم بند

حذف و عبارت » حداقل ده ثانيه«قانون، عبارت ) ١٢٢(در تبصره ماده  ـ٢١ماده
  .شود جايگزين مي» گيري به فوريت  ثانيه از زمان شروع رأيسي«

  :شود يشرح زير اصالح م آن به) ٥(تا ) ١(و اجزاء) ١٥٣(ماده ) ب(بندـ ٢٢ماده 
 از تصويب كليات، به جزئيات طرحها و لوايح به ترتيب زير رسيدگي پس) ب

شود و در صورت وجود مخالف هر ماده، يك مخالف و يك موافق و پس از آن نماينده  يم
  .كند يدولت و سخنگوي كميسيون هر يك حداكثر پنج دقيقه صحبت م

 سهيرئ أتي از اعضاي هواحده و يا هر يك از مواد يا اجزاء توسط يكي در ابتداء، مادهـ ١
ترتيب  هاي فرعي و نمايندگان به شده كميسيون سپس پيشنهادهاي چاپ. شود يقرائت م

شرح فوق مطرح  براي بازگشت به اليحه يا طرح، حذف كل يا جزء و پيشنهاد اصالحي به
در اين مرحله پيشنهاد حذف كل يا جزء تا قبل از . آيد يگيري به عمل م شود و رأي يم

  .شود ه ماده در صحن پذيرفته ميورود ب
وجود نداشته باشد، مصوبه كميسيون ) ١(اي مطابق بند  شده اگر پيشنهاد چاپـ ٢

  .شود ي به رأي گذاشته م واحده، هر يك از مواد يا اجزاء اصلي درخصوص ماده
، مجدداً پيشنهاد )٢(و ) ١(در صورت عدم تصويب موارد مذكور در بندهاي ـ ٣

  .شود يگيري م رفته و در مورد آن رأيحذف در مجلس پذي
گيري به  شده رأي پس از مراحل فوق، براي ماده مورد بحث با اصالحات انجامـ ٤
آيد و چنانچه به تصويب نرسيد، پيشنهادهاي جديد قابل طرح است و در صورت  يعمل م

  . شود يعدم وجود پيشنهاد جديد جهت بررسي مجدد به كميسيون اصلي ارجاع م
بازگشت به اليحه يا طرح و يا مصوبه كميسيون   هر مرحله كه پيشنهاد اصالح، در ـ ٥

اصلي به تصويب مجلس برسد، پيشنهاد الحاقي مرتبط و غيرمغاير با مصوبه به تشخيص رئيس 
  . آيد يگيري به عمل م هاي فرعي و نمايندگان مطرح و رأي جلسه، به ترتيب كميسيون

در اين صورت اولين مخالف و «ه جاي عبارت قانون ب) ١٥٤(در مادهـ ٢٣ ماده
مدت پنج دقيقه  هر يك به) نام يا دستگاه الكترونيك براساس تابلوي مخصوص ثبت(موافق 

كنندگان در لوح  نام در اين صورت مخالف و موافق از بين ثبت«عبارت » كنند يصحبت م
انند به مدت پنج تو يشوند، كه هر يك م ييا دستگاه الكترونيك به قيد قرعه تعيين م

  .شود  ميجايگزين» دقيقه صحبت كنند
  :شود قانون، به شرح زير اصالح مي) ١٦٥(ماده) ٣(جزءـ ٢٤ماده
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رئيسه  گزارش كميسيون حداكثر سه روز كاري پس از تصويب فوريت، به هيأتـ ٣
  .  شود تا در دستور كار مجلس قرار گيرد ارسال مي
شرح  تا انتهاي ماده به» به ترتيباعالم و «ت عبارقانون از ) ١٦٨(در ماده ـ٢٥ماده
  :شود يزير اصالح م

  ».گيرد ياعالم و در دستور هفتگي بعدي مجلس قرار م«
  :شود  اصالحات زير اعمال مي،قانون) ١٨٤(در ماده ـ٢٦ماده
  :شود  شرح اصالح مي اينصدر ماده بهـ ١

برنامه ياني قانون دولت موظف است حداكثر تا پايان خردادماه سال پا« ـ١٨٤ماده
 را به مجلس بعدي، اليحه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنجساله توسعه

  ».شود شرح زير رسيدگي مي  شوري و به صورت يك اين اليحه به. كندتقديم 
  :شود اضافه مي) ج(متن زير به انتهاي بند ـ ٢
رش كميسيون تلفيق گزا چنانچه .ماندن پذيرفته نيست  و گزارش مسكوت... ـ ج

مبني بر رد كليات اليحه باشد و در مجلس نيز كليات اليحه به تصويب نرسد، موضوع به 
 ماه اليحه را اصالح و به مجلس ارائه كند و  شود تا حداكثر ظرف مدت يك يدولت اعالم م

  مدتشود تا ظرف  كميسيون تلفيق اعاده مياگر كليات اليحه به تصويب مجلس برسد، به
  .تقديم كندمجلس را به  گزارش جديد زده روزپان

» كميسيون و دولت«به جاي عبارت » پس از آن«بعداز عبارت ) د(در بند ـ ٣
  .شود يجايگزين م» دولت و كميسيون«عبارت 

  :شود اصالح ميشرح زير  به ،قانون) ١٨٦( ماده)٣(تبصره  ـ٢٧ماده
از ماندن  گزارش مسكوت كميسيون موظف است گزارش خود را ارائه كند و ـ٣تبصره

گزارش كميسيون مبني بر رد كليات اليحه باشد و در  چنانچه .پذيرفته نيستكميسيون تلفيق 
شود تا حداكثر ظرف مدت  يمجلس نيز كليات اليحه به تصويب نرسد، مراتب به دولت اعالم م

جلس برسد، تصويب م  ارائه كند و اگر كليات اليحه بهدو هفته اليحه را اصالح و به مجلس
  .تقديم كندمجلس را به  گزارش جديد پانزده روز  مدتشود تا ظرف كميسيون تلفيق اعاده مي به

يك مبحث به عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون  ـ٢٨ماده
) ١٩٢(نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي با عنوان طرحهاي تنقيحي شامل مواد  آيين

  :شود ترتيب اصالح مي هاي بعدي به  الحاق و شماره مبحثشرح زير به) ٢(و ) ١(مكرر 
متن پيشنهادي معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي كه ـ ١ مكرر١٩٢ماده 

عنوان  منظور تنقيح قوانين تهيه شده است، با امضاي حداقل پانزده نفر از نمايندگان به به
ز اعالم وصول نسبت رئيسه پس ا هيأت. شود يطرحهاي تنقيحي به رئيس جلسه تقديم م

  .كند هاي مربوط اقدام مي به ارجاع آن به كميسيون
شوري و بدون تفكيك  گزارش طرحهاي تنقيحي به صورت يك ـ٢مكرر١٩٢ماده 

پس از گزارش . گيرد كليات و جزئيات در صحن مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي
لف و يك موافق سخنگوي كميسيون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتيب يك مخا

و توضيح معاون قوانين مجلس هر كدام به مدت ده دقيقه و توضيحات نهائي سخنگوي 
  .شود كميسيون به مدت پنج دقيقه، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي

شود تا نسبت به  سيون ارجاع ميدر صورت عدم تصويب گزارش مزبور، مجدداً به كمي
  . اعمال اصالحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند، تا حسب روال اين ماده رسيدگي شود

متعدد باشد، ) موضوعات(كه گزارش كميسيون داراي موارد  در صورتي ـ تبصره
  .شود گيري مي براي هر يك از موارد به تفكيك رأي

  :شود قانون الحاق مي) ٢٠٩( ماده)٥(يك تبصره به جزءـ ٢٩ماده
  ... ـ ٥

رئيسه موظف  جهت رعايت حق نمايندگان براي ايفاي وظايف نظارتي، هيأت ـ٤تبصره
است ترتيبي اتخاذ نمايد تا سؤاالت نمايندگاني كه در مجلس طرح نشده يا تعداد كمتري از 

  . كار قرار گيردسؤاالت آنان در دستور قرار گرفته است، با اولويت بررسي و در دستور
  :شود قانون، به شرح زير اصالح مي) ٢١٠(فراز دوم ماده ـ٣٠ماده
   ـ ٢١٠

بودن سؤال  در صورتي كه اكثر نمايندگان حاضر از پاسخ وزير قانع نشوند، به منزله وارد... 
  .جمهور جهت رسيدگي ارجاع دهد است و رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس

  :شود قانون الحاق مي) ٢١٨(به ماده) ١١(نوان بنديك بند به عـ ٣١ماده
تواند حداكثر در دو مجمع،  طور همزمان فقط مي عنوان ناظر به هر نماينده بهـ ١١

  . غيراستاني عضويت داشته باشديهيأت يا شورا
عبارت » حداكثر ظرف يك هفته«قانون، بعد از عبارت ) ٢٢٣(در مادهـ ٣٢ماده

با دعوت از «ن عبارت يگزيجا» كنندگان و دعوت كتبي احرساني به استيض ضمن اطالع«
  .شود يم» کنندگان و ضاحياست

نامه داخلي مجلس شوراي  بودن مصوبات مربوط به آيين قانون مستثنيـ ٣٣ماده
عنوان يك   بهزيرقانون مدني نسخ و متن ) ٢(از موضوع ماده ١٣٧٢ /٧/١٠اسالمي مصوب 
  :شود اق مينامه داخلي الح ينيماده به قانون آ

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي بالفاصله   آيينمربوط بهمصوبات  ـ ماده الحاقي
  .مستثني استقانون مدني ) ٢(ماده از شمول االجراء و  پس از تصويب نهائي الزم

» سهيرئ أتيه«به » سه دائميرئ أتيه«در كليه مواد قانون عبارت ـ ٣٤ماده
  .كند يتغيير م

 »نامه داخلي كميسيون تدوين آيين«اد قانون و عناوين آن عبارت در كليه مو ـ٣٥ماده
  .يابد يتغيير م» نامه داخلي نيي كميسيون آ«به 

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و 
هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢١/٦/١٣٩٧تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    هاي هنظري

  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 
  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 

                                                                                                                           ١     
  

  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                                   ب     هـ/٥٢٦١١رهشما
 تر روحانيوالمسلمين جناب آقاي دك االسالم حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٥٤٧٥٥ت/٦١١٢٦نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 

 ١٩/٥/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩١٢ت/٥٩١٢١اصالح مصوبه شماره «: ، موضوع١٠/٥/١٣٩٧مورخ 
خشي از مقررات  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ب )١(نامه اجرايي ماده ناظر به آئين
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات «ها و اعالم نظر مقدماتي   متعاقب بررسي،»)٢(مالي دولت

قانون نحوه اجراء «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»دولت با قوانين
 جمهوري اسالمي  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(اصول هشتاد و پنجم

مراتب متضمن اعالم نظر   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده»  اصالحات بعديايران و
. گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود ايراد قرار گرفته است، ملغي

موارد معاف از اين  ـ ١٣٨٧مصوب   ـ»قانون ماليات بر ارزش افزوده«) ١٢(مادهـ ١«
نفت خام، ميعانات «مصوبه كه موارد ديگري مانند) ١(لذا تبصره. ماليات را برشمرده است

ها و واحدهاي تصفيه حاضر در زنجيره، توسط  گازي و گاز غني تحويلي به پااليشگاه
 از حيث توسعه شمول  را نيز از ماليات مذكور مستثني كرده،»  نفت ايرانشركت ملي

قانون الحاق برخي مواد به قانون ) ١(ماده» و«حكم مقرر در بندـ ٢.قانون استمغاير قانون، 
هاي  در قوانين بودجه سالـ ١٣٩٣مصوب  ـ)٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

رو  ازاين. اي در قوانين ندارد پيش از آن سابقه نيز آمده است ولي ١٣٩٣ و ١٣٩٢، ١٣٩١
االجرا شدن قانون ماليات بر  از تاريخ الزم«مصوبه مبني بر اعمال مفاد مذكور » ٢«تبصره

قانون مغاير بماسبق كردن حكم قانون،  از حيث عطف»  ـ ١٣٨٧مصوب   ـارزش افزوده
 تنظيم بخشي از مقررات مالي قانون الحاق برخي مواد به قانون) ١(ماده» و«در بندـ ٣.است
هاي  شركت( هاي نفتي ايران شركت ملي پااليش و پخش فرآورده«ـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢(دولت

» ... و هاي گاز استاني ربط وزارت نفت و شركت هاي دولتي تابع ذي و شركت) پااليش نفت
هاي  جاي شركت مصوبه اين تكليف را به» ٢«از آنجاكه تبصره. اند مكلف به پرداخت ماليات شده

  ».باشد قانون ميمغاير كرده است، » شركت ملي نفت ايران«فوق، صرفاً شامل 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

                         
       

  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                                   ب     هـ/٥٢٦١٤رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني سالماال حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٥٥٦٣١ت/٦٥٠١٥نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 

 ١٩/١٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٨٠٦٧ت/٢٥٢٤٤٨اصالح مصوبه شماره «: ، موضوع٢٠/٥/١٣٩٧مورخ 
ها و   متعاقب بررسي،»فوالد خوزستان به واگذاري سهام متعلق به دولت در شركت ناظر

 و مستنداً به صدر »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«اعالم نظر مقدماتي 
و يكصد و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(ماده واحده و تبصره

) ١٠(و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(سي و هشتم
     مقررضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلتـمراتب مت  آن،  نامه اجرايي آيين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

٩١٣ 

٩١٢ 
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بديهي است پس از انقضاي يك هفته . گردد ن جانب ابالغ ميقانوني و اعالم نتيجه به اي
  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مهلت مقرر در 

قانون محاسبات عمومي ) ١(قانون بودجه كل كشور اعتبار يكساله داردكه عالوه بر ماده«
.  نيز بر اين امر تأكيد كرده است١٣٩١بودجه سال قانون ) ١١٤(، بند ـ ١٣٦٦مصوب ـ كشور

 ناظر بر ١٩/١٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٨٠٦٧ت/٢٥٢٤٤٨لذا اقدام دولت به اصالح مصوبه شماره 
االجرا دانستن   كل كشور و الزم١٣٩١قانون بودجه سال) ٢٤ ـ ٧(و) ٢٤ـ ٣ـ ١(اجراي بندهاي

  ».قانون استمغاير   در حال حاضر،) ١٣٩١سال(بندهايي از قانون بودجه ساالنه
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٤/٦/١٣٩٧                                                                             ٩٧/١٧٣٥شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  نايرا مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

مـورخ   ١٣٢٤ عمومي ديوان عدالت اداري به شـماره دادنامـه          يك نسخه از رأي هيأت    
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ١٦/٥/١٣٩٧

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت
  

  ٩٧/١٧٣٥: پرونده سهکال   ١٣٢٤: دادنامه شماره   ١٦/٥/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه :يدگيرس مرجع
  ييآقامال رجيا و مهرآوران يعل انيآقا :تعارض کننده اعالم

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
  مصوب دولت، کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ٨ ماده موجب به :کار گردش

 و سانسيل فوق و يدکتر يليتحص مدارک دارندگان شغل العاده فوق و حقوق ،١٣/٦/١٣٧٠
 يقاتيتحق و يمطالعات ،يآموزش يواحدها اي و مراکز در که ياستخدام لحاظ از همتراز مدارک

 فوق و حقوق مجموع درصد ٨٠از دينبا دارند، کار به اشتغال قانون آن مشمول يدستگاهها
 آموزش مؤسسات و دانشگاهها يعلم أتيه ياعضا قانون مشمول مشابه کارکنان شغل العاده
 واجد کارکنان يبرخوردار يچگونگ مزبور، ماده يياجرا العمل دستور در. باشد کمتر يعال
  .است شده حيتشر دانشگاهها يعلم أتيه ياعضا با يهمتراز ازيامت از طيشرا

 قابل تجربه حاسبهم ضوابط خصوص در دستورالعمل، نيا  ٦ ماده ٣ بند از ج قسمت
 مشابه و مربوط سوابق کل از  که کند مي  حيتصر مذکور ازيامت کسب يبرا کارمندان قبول
 اخذ از بعد قبول قابل تجربه معادل ،يدکتر و سانسيل فوق يليتحص مدرک اخذ از قبل

 کارکنان از يتعداد موارد، نيهم به استناد با. باشد مي احتساب قابل يليتحص مدرک
 مدرک اخذ به موفق خدمت طول در که يرضو خراسان استان پرورش و آموزش
 و دانشگاهها يعلم أتيه ياعضا با يهمتراز افتيدر يبرا اند، شده ارشد يکارشناس
 سوابق احتساب خواستار آن، از يناش يايمزا و حقوق از استفاده و يعال آموزش مؤسسات
  . شدند  ارشد يکارشناس مدرک اخذ از قبل خود،

  :است ريز قرار به آراء مشروح و ها پرونده کار گردش
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦١٤٨٦شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٣شعبه: الف

 و مشهد ٧ هيناح پرورش و آموزش اداره تيطرف به يفدائ زهرا خانم دادخواست موضوع با
 موجب به سانسيل فوق مدرک با مرتبط يتجرب يآموزش سنوات احتساب يتقاضا خواسته به

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٥/١١/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٦٦٨ شماره دادنامه
 شاكي اينكه به نظر شكايت طرف دفاعيه اليحه مضمون و پرونده محتويات و اوراق به توجه با
 در ليسانس مدرك با علمي هيأت با همترازي و ارشد كارشناسي تحصيلي مدرك كسب از قبل
 نامه آيين ١٦ ماده اجرائي دستورالعمل ٦ ماده ج بند استناد به دارد خدمت سابقه زشآمو پست
 بر مبني شاكي شكايت ورود به حكم دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ٨ ماده اجرائي
 اعالم و صادر سنواتي پايه اعطاي جهت ليسانس فوق مدرك با مرتبط آموزش سنوات احتساب

ــن. گردد مي   .است قطعي ١٣٨٥ سال مصوب اداري عدالت ديوان قانون ٧ ماده طبق بر أير اي
 با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٥٢٧٦ شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد اول شعبه
 استان پرورش و آموزش سازمان تيطرف به يفرهنگ شهرام يآقا دادخواست موضوع
 تجربه عنوان به) سانسيل (ارشد يسکارشنا از قبل دوره احتساب خواسته به و يرضو خراسان
 به ٣/١١/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٣٤٦ شماره دادنامه موجب به يهمتراز هيپا در مشابه
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح

 ٦ ماده ج بند وفق نکهيا به نظر واصله پاسخ و پرونده اتيمحتو به تيعنا با
 ١٣٧٠ مصوب دولت کنانکار پرداخت هماهنگ نظام قانون ٨ ماده ياجرائ دستورالعمل

 اخذ از قبل مشابه و مربوط سوابق کل مذکور قانون ياجرائ نامه آيين ١٦ ماده موضوع
 مدرک اخذ از بعد قبول قابل تجربه معادل يدکتر و سانسيل فوق يليتحص مدرک
 ٧/٨/١٣٧٤ ـ ١٢٥٩٦/٤٢/٢  بخشنامه ٢ـ٢ بند مطابق و باشد مي احتساب قابل يليتحص

 نيبنابرا رديگ قرار يبررس مورد مشاغلبندي  طبقه طرح ياجرائ تهيکم در ديبا موضوع

 موجه گردد مطرح فوق ج بند لحاظ با مذکور تهيکم در طرح که يحد در يشاک خواسته
  .است يقطع صادره يرأ گردد، مي اعالم و صادر آن ورود به حکم و صيتشخ

 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٠٦٠٣ پرونده شماره به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٣ شعبه: ب
 استان پرورش و آموزش کل اداره تيطرف به مهرآوران يمحمدعل يآقا دادخواست موضوع با

 فوق مدرک با مرتبط يتجرب يآموزش سنوات احتساب يتقاضا خواسته به و يرضو خراسان
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ١٦/٩/١٣٩٢ ـ ١٩٣٦ شماره دادنامه موجب به سانسيل

 قانون ٨ ماده ياجرائ دستورالعمل ٦ ماده ٣ بند ج قسمت اساس بر نکهيا به نظر
 يتجرب سنوات دهيگرد مقرر ١٣/٦/١٣٧٠ مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام
 تيعنا با و گردد محاسبه و لحاظ يهمترازهاي  هيپا نييتع در سانسيل فوق مدرک از قبل
 در هماهنگ نظام قانون ٨ ماده الاعم و سانسيل فوق مدرک اخذ از قبل يشاک نکهيا به

 لحاظ به خوانده الزام و يشاک تيشکا ورود به حکم است داشته تيفعال يآموزش پست
 نيا. گردد مي اعالم و صادر سانسيل فوق مدرک با مرتبط يشاک يآموزش تجارب سنوات

) ٢٠ (مهلت ظرف يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ ماده وفق يرأ
  .است يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ خيتار از روز

 شماره دادنامه موجب به دنظريتجد اول شعبه مذکور يرأ از يدنظرخواهيتجد اثر در
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٤/٤/١٣٩٤ ـ ٨٠٤

 مدرک اندارندگ پرداخت هماهنگ نظام قانون ٨ ماده موجب به: اوالً اينكه به نظر
 حکم مشمول کنند يم تيفعال يآموزش و يقاتيتحق مشاغل که يدکتر و سانسيل فوق

 به يدکتر و سانسيل فوق از قبل خدمت سوابق نکهيا بر يداللت چيه و هستند يهمتراز
 و ستين مشهود مذکور قانون حکم در شود يتلق مذکور مدارک با خدمت سابقه عنوان
 دستورالعمل همان ٤ ماده ٤ بند مفاد به توجه با ملدستورالع ٦ ماده ٣ بند ج قسمت
 يهمتراز هيپا نييتع جهت سانسيل يليتحص مدرک با خدمت سوابق احتساب بر يداللت
 جهت يدکتر و سانسيل فوق مدرک اخذ از قبل مشابه يتجرب احتساب نيمب بلکه ندارد
 امر نيا که اشدب مي يدکتر اي سانسيل فوق مدرک ارائه بدو در يهمتراز العاده فوق
 اي سانسيل فوق مدرک اخذ از قبل خدمت دوران يبرا هيپا ياعطا و است نشده محقق
 هماهنگ نظام قانون ٨ ماده مفاد ريمغا يدکتر و سانسيل فوق مدرک با متناسب يدکتر
 يرأ نقض و يخواه دنظريتجد رشيپذ ضمن فوق مراتب به توجه با نيبنابرا است،

  .است يقطع صادره يرأ گردد، مي اعالم و صادر تياشک رد به حکم عنه معترض
 موجب به يادار عدالت وانيد ٤ شعبه ييمال آقا رجيا يآقا دادخواست خصوص در
 در الکن کرده، صادر تيشکا دانستن وارد به حکم ٣٠/٥/١٣٩٢ ـ ١٣٣٥ شماره دادنامه
 کل اداره يرسداد اعاده با بود شده صيتشخ وارد غير نامبرده تيشکا قبالً خصوص نيهم

 يرأ ،يادار عدالت وانيد ٤ شعبه مذکور يرأ از يرضو خراسان استان پرورش و آموزش
 يدگيرس مقام در و کند مي نقض ٣٠/٩/١٣٩٢ ـ ١٨٧٢ شماره دادنامه يط را گفته شيپ
 ٤ شعبه ٣٠/٩/١٣٩٢ ـ ١٨٧٢ شماره يرأ از ييمال آقا رجيا يآقا يخواه دنظريتجد به
 شماره دادنامه موجب  به يادار عدالت وانيد دنظريتجد اول شعبه ،يادار عدالت وانيد

  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ٢٥/٧/١٣٩٤ـ١٤٤٢
 را عنه معترض يرأ نقض نهيزم که يموثر اعتراض و راديا دنظرخواهيتجد نکهيا به نظر
 به تيعنا با و است هشد تيرعا يقانون مقررات مذکور يرأ صدور در و نکرده ارائه آورد فراهم

 به منوط را يهمتراز العاده فوق پرداخت اصل پرداخت هماهنگ نظام قانون ٨ ماده نکهيا
 يتجرب سوابق احتساب لذا است، کرده اعالم يدکتر اي سانسيل فوق يليتحص مدرک داشتن
 لذا باشد، مي مذکور قانون ريمغا آن به نسبت يهمتراز هيپا ياعطا و سانسيل مدرک با مشابه
 رد ضمن يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٧١ ماده به مستنداً
  .است يقطع صادره يرأ گردد، مي دييتأ عنه معترض يرأ يدنظرخواهيتجد

 و سيرئ حضور با ١٦/٥/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و

  عمومي هيأت يرأ
  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ٨ ماده شرح به قانونگذار نکهيا به تيعنا با: اًيثان
 را يعلم أتيه ياعضا با يهمتراز العاده فوق از يمند بهره طيشرا ١٣٧٠ سال مصوب دولت

 يتجرب سوابق لحاظ لذا و است کرده منوط يدکتر اي سانسيل فوق مدرک داشتن به منحصراً
 ٦ ماده ٣ بند ج شق اوصاف نيا با و است قانونگذار حکم توسعه واقع در يهمتراز اعطاء يبرا

 و ستين استناد قابل قانونگذار حکم سعهتو لحاظ به مذکور قانون ٨ ماده يياجرا دستورالعمل
 لغو ٢٦/٤/١٣٧٨ ـ ٢٦٧٦/١١ شماره به الحق بخشنامه موجب به مذکور بند نکهيا به توجه با

 رد به که ٢٤/٤/١٣٩٤ ـ ٨٠٤ دادنامه شماره به دنظريتجد اول شعبه يرأ جهينت در است، شده
 و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ نيا. شد صيتشخ مقررات موافق و حيصح شده صادر تيشکا
 و يادار عدالت وانيد شعب يبرا يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع ريسا

  ي بهرام محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                               
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