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  يس محترم مجلس شوراي اسالميئر

  ؛٢٤/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٦٤٣٢/١٠٢/٩٨و پيرو نامه شمارة  ١٣/١٢/١٣٩٨مورخ  ٩٤٠١٨/٦٨٧شمارة  به نامه عطف
  

 كل كشور ١٣٩٩بودجه سال  حهيال

مجلس سيون تلفيق يكم هشتماه يكهزار و سيصد و نود و اسفند  زدهميامصوب جلسه مورخ 

شرح زير كه بهشوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت  ات متعدددر جلس شوراي اسالمي

  گردد:اعالم نظر مي

 :١در تبصره  _١

، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه ١بند (الف) تبصره  _١_١

در نتيجه  هاي كلي برنامه ششم توسعه وسياست ١٠هاي كلي برنامه ششم توسعه، مغاير بند با سياست

 قانون اساسي شناخته شد. ١١٠اصل  ١مغاير بند 

كاهش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص  _١_٢

هاي كلي برنامه ششم توسعه و سياست ١٠در مصوبه، مغاير بند  )%٢٠بيست درصد ( صادرات گاز به

 اسي شناخته شد.قانون اس ١١٠اصل  ١در نتيجه مغاير بند 

مذكور به صندوق توسعه  ينحوه بازپرداخت بده فيتكل نييبا توجه به عدم تع ،بند (الف) ليذ _١_٣

 ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ،يمل

هزار  سيصد مصوبه بودجه، مبلغ تقريباً ٥در جدول شماره  ٣١٠٧٠٥با توجه به اين كه در رديف  _١_٤

واحد از سهم  ١٦منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي از جمله «الي به عنوان ميليارد ري

ميزان  بينيپيشدرج شده است، مشخص نيست كه در صورت عدم تحقق » ١٣٩٩صندوق در سال 

اظهارنظر  شود و از اين جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهامفروش نفت، تكليف رقم مذكور چه مي

 خواهد شد.

براي دو شركت ملي نفت ايران و ) %٥/١٤(با توجه به اختصاص سهم چهارده و نيم درصدي  _١_٥ 

شركت دولتي تابعه وزارت نفت و تصريح به لزوم گزارش دهي براي شركت ملي نفت ايران در انتهاي 

بند (الف) اين تبصره، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركت شركت دولتي تابعه وزارت نفت، 

از ه ارائه گزارش دارد يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين لزومي ب
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پس از رفع  ابهام وجود دارد و دولتي تابعه وزارت نفتجهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت 

 ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ر از نفت، صرفًا نفت خام دانسته در بند (ب)، در بيان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظو _١_٦ 

شود نام برده بندي ميشده است و از ساير محصوالتي كه به غير از نفت خام، ذيل عنوان نفت دسته

نشده و درآمد ناشي از آن، در منابع عمومي لحاظ نشده است لذا اين بند از اين جهت ابهام دارد و پس 

 از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ج) نيز مبنياً بر نكته مذكور در خصوص بند (ب) داراي ابهام است و همچنين تكليف درآمد بند ( _١_٧ 

مازاد احتمالي از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز روشن نشده است و 

 ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

قانون  ٥٢اي بوده و مغاير اصل ، غيربودجه٢الحاقي احكام مندرج در بندهاي (هـ)، (ز) و بند  _١_٨

 اساسي شناخته شد.

بند (و)، با توجه به اينكه منابع مذكور در سرجمع منابع و مصارف بودجه  ٢و  ١در جزءهاي  _١_٩

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٣عمومي لحاظ نشده است، مغاير اصل 

شناخته شد و از جهت  ٥٣ه، مغاير اصل ، از جهت مشخص نبودن سقف هزين١بند الحاقي  _١_١٠

 مشخص نبودن محل مصرف قير تحويلي، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٣، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل ٤و  ٣بندهاي الحاقي  _١_١١

 :٢در تبصره  _٢

قانون  ٥٣، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل بند (الف) اين تبصره ٢و  ١جزءهاي  _٢_١

 اساسي شناخته شد.

هاي ، اجازه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، براي واگذاري دارايي٢بند (الف) تبصره  ٢در جزء  _٢_٢

هاي هاي اجرايي كشور از اين جهت كه مشخص نيست كه آيا اين اجازه شامل داراييدستگاه

شود يا خير، داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر غير قوه مجريه نيز مي هاي اجراييدستگاه

 خواهد شد.

هاي از اين جهت كه مشخص نيست منظور از تنظيم اساسنامه صندوق ،) بند (الف)٢_٤در جزء ( _٢_٣

اوليه بر بورس، تصويب نهايي است يا صرفاً پيشنهاد و تدوين عالي شوراي گذاري مذكور توسطسرمايه

 عهده اين شورا است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

، عالوه بر خبرويت، بايد شرط وثاقت نيز براي كارشناسان مذكور ذكر شود ١بند الحاقي  ١در جزء  _٢_٤

 مغاير موازين شرعي خواهد بود. و االّ 
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قانون اساسي شناخته  ٥٢اي است، مغاير اصل دجه، داراي حكم غيربو٢با توجه به اينكه بند الحاقي  _٢_٥

 شد.

 :٤در تبصره  _٣

هاي عامل و ارتباط آن با صندوق توسعه ملي، مشخص در بندهاي (الف) و (ب)، مقصود از بانك _٣_١

 نيست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بخشي از منابع تسهيالت مالي  تأمينسعه ملي براي در بند (ج)، اجازه به استفاده از منابع صندوق تو _٣_٢

اجازه رهبر معظم انقالب  ٩هاي كلي برنامه ششم توسعه و بند ) سياست١٠_٣خارجي، با توجه به بند (

كه صرفًا به استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي در » ١٣٩٩در مورد مصوبه بودجه سال «

 قانون اساسي شناخته شد. ١١٠اصل  ١و بند  ٥٧موارد مأذون اختصاص دارد، مغاير اصل 

 :٥در تبصره  _٤

 بينيپيشسقف  ١٣٩٩با توجه به اين كه در قانون برنامه ششم توسعه، براي انتشار اوراق در سال  _٤_١ 

هاي مختلف اجازه انتشار اوراق رابر سقف مذكور، به دستگاهب شده است، و در اين قانون ارقامي چند

 الزم است در اين خصوص رفع ابهام گردد تا اظهارنظر ممكن گردد.داده شده است، 

براي طرح  تأمينبه طور كلي بدون اينكه » مالي تأمين«، اجازه به دولت براي ٥در بند (ب) تبصره  _٤_٢ 

 عمراني يا امثال آن باشد، مغاير موازين شرعي شناخته شد.

در اين » اوراق مالي اسالمي«منظور از مفهوم عام ، با توجه به مشخص نبودن ٥در بند (ح) تبصره  _٤_٣ 

 تبصره، از لحاظ شرعي ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

قانون بودجه  ٥بند (و) تبصره  ٢تا مبلغ استفاده نشده جزء «بند (و)، عبارت  ١در جزء الحاقي جزء  _٤_٤

 ر خواهد شد.ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظ» ١٣٩٨سال 

خير نسبت به غيرمعذورين، تبعيض ناروا و مغاير بند أهاي ت) بند (و)، بخشش جريمه٢_٥در جزء ( _٤_٥

شناخته شد. همچنين اطالق اين جزء نسبت به مواردي كه قراردادهاي بين اشخاص و بانك،  ٣اصل  ٩

 شرعي و قانوني است، خالف موازين شرع تشخيص داده شد.

ابهام دارد و » اياوراق بهادار بيمه«اين تبصره، با توجه به عدم تعريف قانوني، منظور از  در بند (ز) _٤_٦

 پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ها و مطالبات دولت نيازمند ضوابط قانوني است كه بند (ك)، پشتوانه قرار دادن دارايي ٦در جزء  _٤_٧

قانون اساسي  ٨٥بدون تعيين آن ضوابط مغاير اصل  اعطاي اجازه به وزارت اقتصاد و امور دارايي

هاي آنها به كه اموال و دارايي» دولت«شناخته شد. همچنين از اين جهت كه مشخص نيست منظور از 
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شود يا خير، قوه مجريه نيز مي هاي غيرعنوان انتشار اوراق مالي اسالمي استفاده شود، شامل دستگاه

 اظهارنظر خواهد شد.ابهام دارد و پس از رفع ابهام 

داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر  )٤_١(بند (ع) اين تبصره، مبنياً بر ايراد مذكور در بند  _٤_٨

 خواهد شد.

 :٦در تبصره  _٥

 ٥٢اي بوده و مغاير اصل با توجه به اصالح قانون دائمي در بند (هـ) اين تبصره، اين بند غيربودجه _٥_١

 ناخته شد.قانون اساسي ش

توسط  مؤديانهايي از ، اعطاي اختيار تعيين ماليات بر ارزش افزوده گروه٦در بند (و) تبصره  _٥_٢ 

قانون اساسي است، با  ٥٢اي و مغاير اصل سازمان امور مالياتي كشور، ضمن اين كه حكمي غيربودجه

 ساسي هم شناخته شد.قانون ا ٨٥و  ٥١ل وتوجه به لزوم قانوني بودن تعيين ماليات، مغاير اص

گر و پرداخت خسارت به ي بيمههاشركتذيل بند (ز) اين تبصره، در سپردن تعيين تعهدات  _٥_٣

 قانون اساسي شناخته شد. ٨٥اجرايي مصوب هيأت وزيران، مغاير اصل  نامهآيين

اي مشمول ذيل بند (ط)، به دليل تفويض بدون ضابطه تعيين ميزان عوارض هر كاال، فهرست كااله _٥_٤

 قانون اساسي شناخته شد. ٨٥نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران، مغاير اصل و... به آيين

اي بندهاي (س) و (ع) اين تبصره، كه به اصالح و تمديد قانون دائمي پرداخته است، غيربودجه _٥_٥

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٢بوده و مغاير اصل 

خودروهاي سبك و سنگين و ماشين آالت معدني و راهسازي، با  ، اجازه واردات٧در بند الحاقي  _٥_٦ 

هاي كلي اقتصاد سياست ٨هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و بند سياست ٧بند 

 قانون اساسي شناخته شد. ١١٠اصل  ١مقاومتي مغاير بوده و در نتيجه مغاير بند 

ار دادن اطالعات درج شده در قرارداد الكترونيك به عنوان ، مبنا قر٦تبصره  ٨ذيل بند الحاقي  _٥_٧ 

مبناي قضاوت محاكم در زمان بروز اختالفات بين وكيل و موكل به صورت انحصاري، مغاير موازين 

 شرع تشخيص داده شد.

قانون  ٥٢اي بوده و در نتيجه مغاير اصل اين تبصره، غيربودجه ٩احكام مندرج در بند الحاقي  _٥_٨

 شناخته شد.اساسي 

 داده شد. صيشرع تشخ نيمواز ريمغا يهاي خالاز خانه اتي، اطالق اخذ مال١١ يدر بند الحاق _٥_٩ 

 :٧در تبصره  _٦

 شناخته شد. يقانون اساس ٥٢اصل  رياي و مغاربودجهيبند (الف)، غ ١حكم مندرج در جزء  _٦_١
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هاي كلي اجراي اصل چهل و چهارم ست، با توجه به اين كه بر اساس سيا٧در بند (هـ) تبصره  _٦_٢

ها مصرف شود، قانون اساسي، درآمدهاي ناشي از واگذاري صرفًا بايد در مصارف مذكور در سياست

بخش (د)  ٢بند مغاير آنها  با بدهي» ناشي از سهم آنها در واگذاري«ي مذكور هاشركتتهاتر مطالبات 

قانون اساسي  ١١٠اصل  ١كلي اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در نتيجه بند  هايسياست

 شناخته شد.

 :٨در تبصره  _٧

هاي از چاه افتيهاي مجاز فاقد كنتور هوشمند و عدم درمبلغ مذكور از چاه افتيدر ،در بند (هـ) _٧_١ 

بند  ريخواهد شد فلذا مغا رمجازيغهاي مجاز و صاحبان چاه انيناروا م ضيتبع جاديموجب ا رمجاز،يغ

همچنين از اين جهت كه دريافت برابر اين مبلغ از همه افراد  شناخته شد. يقانون اساس ٣اصل  ٩

 شود، مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.مشمول، موجب اجحاف به افراد ناتوان مي

 اساسي شناخته شد.قانون  ٥٣، از جهت نداشتن سقف و رديف مغاير اصل ١بند الحاقي  _٧_٢

قانون اساسي  ٥٢ اي، مغاير اصل، به علت وجود احكام غيربودجه٨تبصره  ٤تا  ٢بندهاي الحاقي  _٧_٣

 شناخته شد.

 :٩در تبصره  _٨

قانون اساسي  ٥٢در بند (ح)، انتقال مانده اعتبار حساب مذكور به سال مالي بعد، مغاير اصل  _٨_١

» اماني«ها و ... به صورت كردن اعتبارات اين موضوع در دانشگاه شناخته شد. همچنين مقصود از هزينه

 ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اي بوده ، حكم مذكور در مقام اصالح قانون دائمي است و در نتيجه غيربودجه٩در بند (ط) تبصره  _٨_٢

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٢و مغاير اصل 

قانون  ٥٢اي بوده و در نتيجه مغاير اصل ، غيربودجه٩تبصره  ٢(م)، (ن) و الحاقي  بندهاي (ك)، _٨_٣

 اساسي شناخته شد.

قانون اساسي شناخته شد.  ٥٣ها، مغاير اصل ، به علت عدم تعيين سقف هزينه١١تبصره  ٦در بند الحاقي  _٩

 شرع شناخته شد. باشند، خالف موازيننمي همچنين اطالق آن نسبت به مواردي كه مستحق ديه

 :١٢در تبصره  _١٠

كننده  افتيحقوق و به طور خاص اعمال آن نسبت به افراد در شيافزا وهيشدر بند (الف)،  _١٠_١

پانزده  شيافزا نيابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچن يحداقل حقوق دارا

بند  ريآنها مغا يفعل يافتين توجه به دربه صورت برابر و بدو رانيهمه حقوق بگ يبرا )%١٥( يدرصد
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هاي نهيهمه در تمام زم يامكانات عادالنه برا جاديا«به  فيدر خصوص تكل يقانون اساس ٣اصل  ٩

 شناخته شد. »يو معنو يماد

هاي هاي ملكي دستگاهدر بند (ج)، تكليف استانداران به پيشنهاد و در نهايت فروش ساختمان _١٠_٢

شود يا خير قوه مجريه نيز مي هاي اجرايي غيرت كه مشخص نيست شامل دستگاهاجرايي از اين جه

بند (د) نيز از اين جهت واجد  ٣و  ٢ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اجزاء 

 ابهام است.

اساسي  قانون ٥٢اي بوده و مغاير اصل ، غيربودجه١٢بند (د) تبصره  ١حكم مندرج در جزء  _١٠_٣

 شناخته شد.

قانون  ١١٠اصل  ١هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه با بند سياست ١٩با بند  ،بند (د) ٣جزء  _١٠_٤

 اساسي مغاير شناخته شد.

، از اين جهت كه تكليف سود مذكور مشخص نيست، ابهام ٣بند الحاقي  ١در فراز ابتدايي جزء  _١٠_٥

 خواهد شد.دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر 

قانون  ٥٢اي بوده و از اين جهت مغاير اصل ، غير بودجه١٢تبصره  ٤حكم مندرج در بند الحاقي  _١٠_٦

 اساسي شناخته شد.

 :١٤در تبصره  _١١ 

از آنجا كه مشخص نيست آيا اعداد و ارقام مندرج در بند (الف) و جدول آن، در سرجمع بودجه  _١١_١

 خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. عمومي كل كشور لحاظ شده است يا

از  ،هاي جدول ذيل بند (الف)در بعضي از رديف تفكيك ميان منابع و مبلغ مورد اختصاصعدم  _١١_٢

منجر به عدم تعيين سهم هر كدام از موضوعات از مبلغ مورد اشاره  ٢٩و  ٢٦، ٢٥، ٢٤ يهافيردجمله 

 هام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شدخواهد شد و از اين جهت اب

 :١٥در تبصره  _١٢ 

 ابهام وجود دارد و »شركت ملي گاز ايران«از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه  ،در بند (د) _١٢_١

 پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ٥٢از اين جهت مغاير اصل اي بوده و غيربودجه ،٣و الحاقي  ٢احكام مندرج در بندهاي الحاقي  _١٢_٢

 قانون اساسي شناخته شد.

 :١٦در تبصره  _١٣ 



  صفحه) ٩ از ٧(صفحه 

با توجه به اين كه جمع منابع اختصاص يافته به سه دستگاه كميته امداد حضرت امام  ،در بند (ب) _١٣_١

خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) بيش از سقف 

 در ابتداي بند است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.شده  بينيپيش

ابهام دارد و پس » هاهاي عادي بانكسپرده«با توجه به مشخص نبودن منظور از عبارت  ،بند (هـ) _١٣_٢

 از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 :١٧در تبصره  _١٤ 

 شناخته شد. يقانون اساس ٥٢اصل  ريي و مغااربودجهيغ ،مذكور در بند (الف)حكم  _١٤_١

بند (ج)، تفويض اختيار تعيين هزينه خدمات موضوع اين بند به مجمع عمومي  ١در جزء الحاقي  _١٤_٢

سازمان بيمه سالمت ايران، با توجه به عدم وجود ضابطه و معيار قانوني براي انجام اين امر، مغاير اصل 

اي، از جهت وجود افراد غير وزير در تركيب نامهبا ماهيت آيين قانون اساسي و در خصوص موارد ٨٥

 قانون اساسي شناخته شد. ١٣٨مجمع عمومي مذكور، مغاير اصل 

قانون اساسي  ٥٢اي و مغاير اصل بند (ج) اين تبصره، غيربودجه ٢حكم مذكور در جزء الحاقي  _١٤_٣

 شناخته شد.

قانون اساسي شناخته  ٥٢اي و مغاير اصل ه، غيربودجهاين تبصر ٢حكم مندرج در بند الحاقي  _١٤_٤

 شد.

هاي مقدسه به ثبت اسامي و همچنين تعيين مجازات ذيل اين ، اطالق الزام آستان٣در بند الحاقي  _١٤_٥

 بند براي عدم ثبت در سامانه، خالف موازين شرع شناخته شد.

 :١٨در تبصره _١٥ 

هت تعيين تكليف براي منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند بند (الف) اين تبصره، از ج ١جزء  _١٥_١

قانون اساسي شناخته  ١١٠اصل  ١هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند ) سياست١٠_٣(

 شد.

ابهام  »صندوق كارآفريني اميد«از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه  ،جزء الحاقي بند (الف) _١٥_٢

 م اظهارنظر خواهد شد.دارد و پس از رفع ابها

» خصوصي - مشاركت عمومي «در بند (ج)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب  _١٥_٣

 ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

هاي ) سياست١٠_٣بند (هـ)، از جهت تعيين تكليف براي منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند ( _١٥_٤

 قانون اساسي شناخته شد. ١١٠اصل  ١امه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند كلي برن

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٢اي و مغاير اصل بند الحاقي به اين تبصره، غيربودجه _١٥_٥



  صفحه) ٩ از ٨(صفحه 

 :١٩در تبصره  _١٦ 

آن، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب  ٤و  ٣در اين تبصره و جزءهاي  _١٦_١

 ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» خصوصي - عمومي  مشاركت«

اي و هاي سرمايه) از اعتبارات تملك دارايي%١٠، اجازه به دولت براي كسر ده درصد (١در جزء  _١٦_٢

منابع و مصارف موضوع اين جزء در رديف  بينيپيشاختصاص آن به ساير موارد و همچنين عدم 

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٢در مقابل آن، مغاير اصل  ١ج عدد مربوطه با در

ريزي و توسعه استان براي تغيير در نحوه اختصاص اعتبارات ، اجازه به شوراي برنامه٤در جزء  _١٦_٣

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٢اي استان مغاير اصل هاي سرمايهتملك دارايي

مذكور، ابهام دارد و پس » الگوي مالي«ارچوب و ضوابط ، با توجه به مشخص نبودن چ٥در جزء  _١٦_٤

 از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اي بوده و مغاير اصل با توجه به اصالح قانون دائمي در بند الحاقي اين تبصره، اين بند غيربودجه _١٦_٥

 قانون اساسي شناخته شد. ٥٢

 :٢٠در تبصره  _١٧ 

 است. يقانون اساس ١٥اصل  ري، مغا»يپرسنل«ژه غيرفارسي وااستفاده از  ،در بند (الف) _١٧_١

 ٥٢اي و مغاير اصل بند (ج) و همچنين بند (د) اين تبصره، غيربودجه ٤احكام مندرج در جزء  _١٧_٢

 قانون اساسي شناخته شد.

 ٥٢در بند (هـ) اين تبصره، از جهت اجازه انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد با اصل  _١٧_٣

 داند، مغاير شناخته شد.قانون اساسي كه قانون بودجه را ساليانه مي

قانون اساسي  ٥٢پردازد، مغاير اصل ، از اين جهت كه به اصالح قانون دائمي مي٢٠بند (و) تبصره  _١٧_٤

 شناخته شد.

 مشمول يياجرا يهاتعيين دستگاهاي براي بند (ز) اين تبصره، از اين جهت كه هيچ ضابطه _١٧_٥

قرار داده نشده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام  »كل كشور يدارخزانه صيبه تشخ« اين بند تكليف

 اظهارنظر خواهد شد.

 :٢١در تبصره  _١٨ 

هاي اجرايي موضوع اين حكم ابهام وجود دارد و در بند (ب)، در خصوص دايره شمول دستگاه _١٨_١

 پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



  صفحه) ٩ از ٩(صفحه 

قانون اساسي  ٣اصل  ١٠در بند (ج)، تكليف مذكور نسبت به كميته امداد امام خميني (ره) با بند  _١٨_٢

 ٥٧و اساسنامه ابالغي رهبر معظم انقالب اسالمي و در نتيجه اصل » نظام اداري صحيح«در خصوص 

 قانون اساسي مغايرت دارد.

ابهام وجود  »شركت ملي گاز ايران«مه از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنابند (د)،  ٢در جزء  _١٨_٣

 پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد دارد و

اليحه بودجه « هاي كلي نظام در خصوصبا عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست _١٩

قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين  ١١٠اصل  ٢مصوبه مغاير بند اين ، »كل كشور ١٣٩٩سال 

مذكور عيناً جهت اقدام الزم ارسال  اليحهدر خصوص  ٢٣/١٢/١٣٩٨مورخ  ٠١٠١/٩٩١٩١أت به شماره هي

  گردد.مي

  

  عباسعلي كدخدائي

  


