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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

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

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ١  هيأت وزيران  ٧/٦/١٤٠٠

  ١٣/٤/١٤٠٠  هاي شغلي صندوق توسعه ملي نامه در خصوص افزايش امتيازات گروه تصويب
ـ وزارت تعاون، کار و  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    رفاه اجتماعي 
 ر سازمان اداري و استخدامي کشو

ـ صندوق توسعه ملي   نهاد رياست جمهوري 

٢  

  هاي نفتي و مواد خطرناك و سمي در دريا  طرح ملي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي
  ٢٩/١/١٤٠٠  و رودخانه هاي قابل كشتيراني

وزارت راه و شهرسازيـ  وزارت کشورـ  وزارت 
  نفتـ  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

  ادکشاورزيـ  وزارت امور خارجه وزارت جه
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت نيرو 

سازمان برنامه و بودجه کشورـ  سازمان حفاظت 
  زيست  سازمان هواشناسي کشور محيط

  جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 

٢  

ـ سازمان برنامه و   ١٧/٥/١٤٠٠   کل کشور۱٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) ج( بند يينامه اجرا نييآ وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ سازمان اداري و استخدامي کشور   ٥  بودجه کشور 

   ٤، بند٣ابطال مثال مقرر در بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٥٧رأي شماره 
  ٧  سازمان امور مالياتي كشور  ٤/٣/١٤٠٠  مور مالياتي كشور سازمان ا٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ١٠/٥/٩٨/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٤ بند٢و تذكر

  
  
  
  
  

) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ   هاي يهنظر
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به يالحاق

  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨( و هشتم يكصد و سيو 
                                                                                                                         ١     

  
  ٧/٦/١٤٠٠                                                                     هـ ب/٤٦٩٥٧ رهشما

 ئيسيوالمسلمين جناب آقاي دكتر ر االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

هـ ٥٥٩٣٩ت/٣٦٥٧٠نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 
  ) ٣٠( موضوع مادهين حدود انتشار امواج و پرتوهاييتع«: ، موضوع٠٥/٠٤/١٤٠٠مورخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي رهـ توضيح اينكه شما١

هيأت بررسي و تطبيق «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي» پاکيقانون هوا
قانون «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»مصوبات دولت با قوانين

  قانون اساسي) ١٣٨(ي و هشتمو يكصد و س) ٨٥(نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم
مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي

 قانوني و اعالم نتيجه به اين  متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر
 قانون، آن بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد جانب ابالغ مي

  .االثر خواهد بود بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
: دارد يکه مقرر مـ ١٣٩٦مصوب  ـ » پاکيقانون هوا«) ٣٠(با نظر به تبصره ماده«

شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط سازمان انرژي اتمي  حدود تعيين«
هاي ارتباطات و فناوري  ، وزارتخانهتسيط زي محايران و با همكاري مشترك سازمان

اطالعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران با رعايت 
شود و به تصويب   تدوين مي...١٣٦٨ن حفاظت در برابر اشعه مصوب قانو) ٢٢(ماده

از در س وني يها ن حدود پرتوييمصوبه که تع) ٣(ن، مادهي، بنابرا»رسد هيأت وزيران مي
 آن الزم يران را برايوزهيأت ب ي سپرده و تصوي اتمي آزاد را به سازمان انرژيهوا

  ».قانون  استمغاير ب، ير مرجع تصوييث تغيندانسته است، از ح
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

 ١٤٠٠ ماه  شهريوريازدهم شنبهپنج
 

٢٢٢٧٠ شماره هفتمسال هفتاد و   

)١٤٤٦( 

٩٩٧ 
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  ٧/٦/١٤٠٠                                                                       هـ ب/٤٦٩٧٣ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

هـ ٥٨٨٠٤ت/٤٤٥٦٣نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 
) ١(تبصره» ج«و » ب«، »فال«ي بندهايينامه اجرا نييآ«: ، موضوع٢٦/٠٤/١٤٠٠مورخ 

ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي» کل کشور١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال 
) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«

قانون ) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به 
مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي اساسي

 قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب  متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد ابالغ مي

  .االثر خواهد بود ه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيمصوب
 يسهم صندوق توسعه مل«، ١٤٠٠قانون بودجه سال) ١(تبصره» الف«طبق بند ـ ١«

ون بشکه در روز و يليک مي تا سقف يعانات گازياز منابع حاصل از صادرات نفت و م
 روز نفت خام و ون بشکه دريليک ميو مازاد بر ) ٪۲۰(ست درصديخالص صادرات گاز ب

 بر يبا گزارش وزارت نفت مبن. شود ين مييتع) ۳۸٪( و هشت درصدي سيعانات گازيم
 مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله ...ي کل، بانک مرکزيدار فروش و با اعالم خزانه

ن سهم ييب فوق در تعيمصوبه که ترت) ٢(لذا ماده» .اقدام کند... ن وجوهيز اينسبت به وار
ون بشکه يلي م٣٦٥، فروش»روزانه«زان فروشي مير داده و بجايي را تغيتوسعه ملصندوق 
 صندوق قرار ي درصد٣٨ا ي ي درصد٢٠را مالک سهم» در سال «يعانات گازينفت و م
 قانون ريمغاح نکرده، يتصر»  کليدار اعالم خزانه«ح قانون، به يز بر خالف تصريداده و ن

سهم سه «قانون مذکور مصرح به ) ١(تبصره» ب«و» الف«يازآنجاکه بندهاـ ٢ .است
ن، يباشد، بنابرا يم» ن قانونيا) ۵( جدول شماره۲۱۰۱۰۹ يف درآمديدرصد رد

%) ١/٤(دهم درصد کيمصوبه که سهم مذکور را به چهار و ) ٤(ماده» ٤«و» ٢«يبندها
ز را ا) ٢١٠١٠١(و) ٢١٠١٠٢(ي درآمديها في به رديزيجتاً درصد واريش داده و نتيافزا

 قانون ريمغاکاهش داده،  %) ٩/٩٥(دهم درصد به نود و پنج و نه%) ٩٧(نود و هفت درصد
د يش عوايدر صورت افزا«قانون مذکور، ) ١(تبصره» ب«بند» ٢«بر اساس جزءـ ٣ .است

 مکلف ...يالذکر، بانک مرکز  مصوب فوقيها فين بند نسبت به رديا) ۱(حاصل از جزء
دولت . ديز نماين قانون واريا) ۵( جدول شماره۲۱۰۱۱۲ف ياست منابع حاصله را به رد

 ي منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عموم۱۴۰۰ مهرماه ساليموظف است از ابتدا
ن قانون به ي ايا هي سرمايها يي تملک دارايها ل طرحي تکميص برايش تخصيصرف افزا

) ٤(ماده» ٥«ل بندين، ذيبنابرا، »دينما... ،يز درون و برون شهريخ ژه اصالح نقاط حادثهيو
باشد،   نمي مصرف اعتبارات فوقيبرا» ١٤٠٠ مهرماهيابتدا«د يمصوبه که مصرح به ق

هاي  رديف«همچنين بند مذکور از حيث تجويز مصرف اعتبارات مذکور در .  قانون استمغاير
ح در از حيث خروج از موارد مصرف مصر» )٥٣٠٠٠٠ـ ٨١(داراي اعتبار از سقف دوم مانند

) ٦٠(ـ نظر به اينکه بر اساس قوانين مختلف از جمله ماده٤. باشد  قانون ميمغايرقانون، 
ـ ١٣٩٣ـ مصوب) ٢(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

باشد،  پرداخت هرگونه وجهي نيازمند مجوز قانوني بوده و احکام قانون بودجه نيز ساالنه مي
شده توسط  هاي سررسيد و اعالم مصوبه مبني بر تجويز پرداخت بدهي) ٤(ادهم» ٧«بند

از » معوقات مربوط به صادرات گاز طبيعي«شرکت ملي گاز بابت واردات گاز طبيعي از محل 
  ».قانون  استمغاير حيث فقدان مجوز قانوني براي پرداخت از اين محل، 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ١٥/٤/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨٩٣٤ت/٤٠٨٧١ره شما
  هاي شغلي صندوق توسعه ملي در خصوص افزايش امتيازات گروهنامه  تصويب

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
  کشور ي و استخداميسازمان ادار ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 يصندوق توسعه ملي ـ است جمهورينهاد ر
 صندوق توسعه يامناهيأت شنهاد ي به پ١٣/٤/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يمل
  :تصويب کرد

) ٢(و ) ١ (، موضوع جداول شمارهي صندوق توسعه ملي شغليهاازات گروهيامت
 ي صندوق توسعه ملي و استخدامي، اداري، معامالتينامه مالنييآ) ٤٣( ماده ياصالح

 سال ي، از ابتدا٤/١٠/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣١٣٣ت/١٢١٣١٢نامه شماره بيموضوع تصو
    :ابدييش مير افزاي به شرح ز١٤٠٠

 ازيش امتيزان افزايم يگروه شغل فيرد
 %٥٠  کارمند ١
 %٥٠ کارشناس ٢
 %٢٠ ريمد ٣
 %١٥ معاون سازمان ٤
 %١٥ عاملهيأت  ياعضا ٥
 %١٥ عاملهيأت س ييقائم مقام ر ٦
 %١٥ عاملهيأت س يير ٧

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول   
  

  ١/٣/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٨٤٨٩ت/٢٢٢٣٦رهشما
 وزارت نفت ـ وزارت کشورـ ي وزارت راه و شهرساز

 يوزارت جهادکشاورز ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ رويوزارت ن ـ وزارت امور خارجه

 ستيزطيسازمان حفاظت مح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  ران ي اي اسالميت هالل احمر جمهوريجمع ـ  کشوريسازمان هواشناس
 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ٢٩/١/١٤٠٠وزيران در جلسه  هيأت

اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور اجراي 
المللي  تعهدات ناشي از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين

و قانون الحاق دولت  ـ ١٣٧٦مصوب  ـ فتيآمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي ن
آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح ) تشريفات(جمهوري اسالمي ايران به پروتكل 

 طرح ملي آمادگي، مقابله و ، ـ١٣٨٩مصوب  ـ آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي
هاي قابل نههاي نفتي و مواد خطرناك و سمي در دريا و رودخا همكاري در برابر آلودگي

 :كشتيراني را به شرح زير تصويب کرد
  

  هاي نفتي و مواد خطرناك طرح ملي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي
   و سمي در دريا و رودخانه هاي قابل كشتيراني

  :روندنامه اصطالحات زير در معاني مربوط مشروح مربوط به كار ميدر اين تصويبـ ١ماده 
ليه، نشت يا ورود نفت يا مواد خطرناك و سمي در منطقه تحت تخ: آلودگيـ ١

اعم از ثابت و (ها، سكوها يا جزاير مصنوعي ها، نفتكشپوشش اين طرح توسط كشتي
ها و بنادر تخليه و هاي مصدوم، مغروق و نيمه مغروق، پايانهها و نفتكش، كشتي)شناور

فت، خطوط لوله زيرآبي يا ديگر بارگيري نفت و مواد خطرناك و سمي، مخازن شناور ن
تاسيسات و مخازن نفتي و مواد خطرناك و سمي مستقر در خشكي و يا آلودگي ناشي از 

  .هاي درياييانجام عمليات تعمير، اوراق و قطعه قطعه كردن كشتي يا نفتكش در تعميرگاه
 و يطرح کشور جمهوري اسالمي ايران براي آمادگي، همکار: طرح احتياطي مليـ ٢

 . مقابله در برابر آلودگي
 و مقابله در برابر آلودگي در دريا يطرح آمادگي، همکار: طرح احتياطي استانيـ ٣

 . هاي ساحلي واقع در مناطق تحت پوشش طرح احتياطي مليبراي هر يك از استان
 المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگيكنوانسيون بين: كنوانسيونـ ٤

 ميالدي كه كشور ايران به موجب قانون الحاق دولت جمهوري ١٩٩٠ نفتي، مصوب
 ـ المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتياسالمي ايران به كنوانسيون بين

  . به آن ملحق شده است ـ ١٣٧٦مصوب 
هاي المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگيپروتكل بين: پروتكل ـ ٥
 ميالدي كه كشور ايران به موجب قانون ٢٠٠٠ به مواد خطرناك و سمي مصوب دريايي

آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از ) فاتيتشر(الحاق به پروتكل 
  .به آن ملحق شده است ـ ١٣٨٩مصوب  ـ مواد خطرناك و سمي

  : دهدزير رخ ميسوانحي كه در يكي از سطوح : يجاد آلودگيسوانح منجر به ا ـ ٦
تن يا سوانحي ) ٥٠(هاي كمتر از يآلودگ: هاي با اندازه كوچكيآلودگـ  سطح اولـ  الف

  . تن نفت و يا مواد خطرناك و سمي وجود داشته باشد) ٥٠( حداكثر تا يكه در آنها احتمال آلودگ
 تن يا) ٥٠(هاي بيشتر از يآلودگ: هاي با اندازه متوسطيآلودگ ـ سطح دوم ـ ب

تن نفت و يا مواد خطرناك و سمي ) ٥٠٠( حداكثر تا يسوانحي كه در آنها احتمال آلودگ
  .وجود داشته باشد

تن يا ) ٥٠٠(هاي بيشتر از يآلودگ: هاي با اندازه بزرگيآلودگ ـ سطح سوم ـ پ
تن نفت و يا مواد خطرناك و سمي ) ٥٠٠( بيشتر از يسوانحي كه در آنها احتمال آلودگ

  . باشدوجود داشته

٩٩٨ 
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 سازمان بنادر و دريانوردي كه مسئوليت هماهنگي براي پاسخ به: مرجع مليـ ٧
سوانح منجر به آلودگي در طرح احتياطي ملي و اجراي وظايف دستگاه اجرايي مذكور در 

  .پروتكل را به عهده دارد) ٤(كنوانسيون و ماده ) ٦(ماده 
كه مسئوليت اجراي زيست سازمان حفاظت محيط: محيطيمرجع ملي زيست ـ ٨

  .محيطي را برعهده داردهاي زيستكنوانسيون
مرکزي که مسئوليت هماهنگي مقابله با آلودگي در هنگام بروز : يمرکز هماهنگـ ٩

  .شود سوانح سطح سوم را به عهده دارد و تحت نظر مرجع ملي اداره مي
  . ساحليهاي هر يک از استانيانوردياداره کل بنادر و در: مرجع استانيـ ١٠
هاي محلي را در هنگام بروز  مرکزي که مسئوليت هماهنگي ارگان: مرکز استانيـ ١١

  .شود  هر استان اداره مييسوانح متوسط آلودگي به عهده دارد و تحت نظر مرجع استان
كنند و پاکسازي تا ها فعاليت ميتشكيالت اداري كه در استان: مرکز محليـ ١٢

ترين مقام اداري دستگاه مسئول  هده دارند و تحت نظر عاليتن را به ع) ٥٠(ميزان سقف 
  .شود مرکز در محل اداره مي

طرحي که به منظور مقابله سريع و مؤثر در برابر سوانح منجر : طرح اضطراريـ ١٣
 ثابت و(ها، سكوها، تأسيسات يا جزاير مصنوعي ها، نفتكشبه آلودگي توسط كشتي

  .گرددتهيه مي) شناور
هاي آبي و محدوده ساحلي كه به مناطقي از عرصه: پذير حساس و آسيبمناطقـ ١٤

هاي نادر و در ، اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، وجود گونه)اكولوژيك (يشناختسبب اهميت بوم
پذيري در برابر شرايط هاي حساس و يا داليل علمي و آسيبمعرض خطر تهديد، زيستگاه

ه ناشي از آلودگي بوده و نيازمند تدابير خاص حفاظتي طبيعي در معرض خطر آسيب شديد بالقو
  .باشدمحيطي ميتعيين اين مناطق بر عهده مرجع ملي زيست. باشندو حمايت ويژه مي

د نفتي، يهرگونه نفت در هر شكل اعم از نفت خام، سوخت نفتي، مواد زا: نفتـ ١٥
  . هاي نفتيمخلوط نفتي و فرآورده

- تركيبي به جز نفت كه در صورت ورود به محيطهر: مواد خطرناك و سميـ ١٦
زيست دريايي خطراتي براي سالمت انسان داشته، به منابع زنده و حيات دريايي صدمه 

  . زده، امكانات موجود را تخريب كرده يا با ساير كاربردهاي قانوني دريا تداخل ايجاد كند
ي كاهش ضخامت هر ماده شيميايي كه برا: كننده نفتمواد شيميايي پخشـ ١٧

  . گيردهاي آبي مورد استفاده قرار مياليه نفتي از طريق پخش نفت در محيط
قانون حفاظت از ) ٢(هاي موضوع ماده محدوده سواحل و آب: منطقه تحت پوششـ ١٨

  . ـ ١٣٨٩مصوب  ـ هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتيدرياها و رودخانه
، ي ملياطيريزي، هماهنگي و نظارت بر اجراي طرح احتهبه منظور برنامـ ٢ماده

شود با  ناميده مي"يکارگروه مل"نامه بين تصويكارگروه هماهنگي مقابله با آلودگي كه در ا
س ييا معاون ريحداقل در سطح معاون وزير و (هاي زير عضويت نمايندگان دستگاه

  : گرددتشكيل مي) دستگاه
  ).  ازمان بنادر و دريانورديس(وزارت راه و شهرسازي ـ ١
  .وزارت كشورـ ٢
  .وزارت نفتـ ٣
  .وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحـ ٤
  ). سازمان شيالت ايران(وزارت جهاد كشاورزي  ـ ٥
  .وزارت امور خارجه ـ ٦
  .وزارت نيروـ ٧
  ).گمرك جمهوري اسالمي ايران(وزارت امور اقتصادي و دارايي  ـ ٨
  .و بودجه کشورسازمان برنامه ـ ٩

  .زيستسازمان حفاظت محيطـ ١٠
    . کشوريسازمان هواشناسـ ١١
  . جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايرانـ ١٢
  .شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايرانـ ١٣
  . شركت ملي نفتكش ايرانـ ١٤

 به عهده معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل يرياست كارگروه ملـ ١تبصره
  .گرددل مييادشده تشکي در سازمان ينادر و دريانوردي است و دبيرخانه كارگروه ملسازمان ب

-هاي ذيتواند حسب مورد از نمايندگان ساير دستگاه مييكارگروه ملـ ٢تبصره
  .عمل آوردبراي شركت در جلسات دعوت به) بدون حق رأي(ربط 

  : شود به شرح زير تعيين مييوظايف كارگروه ملـ ٣ماده
   اضطراري مقابله با آلودگي يهاهاي احتياطي ملي، استاني و طرحصويب طرحتـ ١

  . به تفكيك سطوح
 اساس هماهنگ نمودن اقدامات به منظور مقابله با آلودگي در سطح دوم و سوم برـ ٢

  . ي ملياطيمفاد طرح احت

  هاي اضطراري و احتياطي هاي مرتبط در اجراي طرحنظارت بر عملكرد دستگاهـ ٣
  ). ملي و استاني(

  . ها و نهادهاي مرتبط كشور به منظور مقابله با آلودگيجلب مشاركت ساير سازمانـ ٤
هاي جلب مشاركت ساير كشورهاي همجوار براساس كنوانسيون، پروتكل و توافق ـ ٥
  .اي از جمله امضاي يادداشت تفاهم همكاري با هماهنگي وزارت امور خارجهمنطقه

هاي احتياطي استاني و همچنين پيگيري نويس طرحهيه پيشبه منظور تـ ٤ماده
هاي ساحلي به رياست اجراي مصوبات كارگروه ملي، كارگروهي متناظر كارگروه ملي در استان

شود و ي امور عمراني استانداري به عنوان نماينده وزارت كشور تشكيل ميمعاون هماهنگ
  .باشد مستقر مييهاي ساحليانوردي استاندبيرخانه اين كارگروه در اداره كل بنادر و در

هاي مرتبط در اجراي طرح احتياطي ملي به شرح وظايف خاص دستگاه ـ ٥ماده 
  : شودزير تعيين مي

  : سازمان بنادر و دريانورديـ ١
ـ الف   . آلودگي در منطقه تحت پوشش طرح احتياطي ملي) كنترل(ش ينظارت، رديابي و واپا 
  . ني به تجهيزات مورد نياز براي عمليات مقابله با آلودگيتجهيز مراكز استا ـ ب
نظارت بر فرآيند تجهيز كليه تأسيسات دريايي فعال در محدوده طرح احتياطي  ـ پ

كنوانسيون و طرح ) ١٦(ملي به تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي در چهارچوب ماده 
  .  پروتكل)٤(اضطراري مقابله با آلودگي مواد خطرناك و سمي در ماده 

هاي ملي و استاني مقابله با آلودگي با حضور كليه )مانور(ش يريزي رزمابرنامه ـ ت
  .كننده در طرحهاي دريايي شركت)ارگان(دستگاه 
  . روزرساني فهرست تجهيزات موجود در مراكز استانيتهيه و به ـ ث
 و انتقال انجام وظيفه به عنوان مركز ارتباطي عمليات ملي و مسئول دريافت ـ ج
  .پروتكل) ٣(كنوانسيون و ماده ) ٤( مندرج در ماده يهاگزارش
ه كمك به ساير يگيري در مورد ارادرخواست كمك از ساير كشورها و تصميم ـ چ

  . كشورها با رعايت قوانين و مقررات مربوط
آوري كليه مستندات مربوط به خسارات ناشي از وقوع آلودگي به منابع جمع ـ ح
كننده در مراجع اجتماعي منطقه و اقامه دعوي عليه آلوده ـ تي و اقتصاديزيسمحيط

  .قضايي و اخذ كليه خسارات براساس قوانين و مقررات موجود
 اضطراري مقابله با آلودگي به يهاهاي احتياطي ملي، استاني و طرحه طرحيته ـ خ

  .تفكيك سطوح
  .   ات مقابله با آلودگيهاي مربوط به استفاده از تجهيزبازنگري تعرفه ـ د
  : سازمان هواپيمايي كشوريـ ٢

هاي الزم به منظور ارسال فوري گزارش مشاهده آلودگي يا انجام هماهنگي ـ الف
واحدهاي پروازي در هنگام ) پرسنل(حوادث منجر به آلودگي توسط خلبانان و کارکنان 

  . ي ملياطيپرواز بر فراز مناطق دريايي تحت پوشش طرح احت
) فرم (ي بر اساس الگويارسال فوري گزارش سوانح آلودگي به مرجع ملـ  ب

  . گزارش آلودگي
  . االختيار و جانشين به مرجع مليمعرفي نماينده تام ـ پ
محيطي در اجراي طرح مديريت، نظارت، پايش و همكاري با مرجع ملي زيست ـ ت

  . محيطيتعيين خسارات زيست
  : سازمان هواشناسي کشورـ ٣
هاي هواشناسي مورد نياز در هنگام انجام همكاري و ارسال فوري گزارش ـ فال

مرجع ملي و سازمان هواشناسي کشور به منظور . عمليات مقابله با آلودگي به مرجع ملي
تسهيل اقدامات، توافقات الزم را قبل از وقوع سوانح درخصوص اطالعات جوي ضروري 

  .ا انجام دهندبراي هدايت عمليات مقابله با آلودگي ر
  . االختيار و جانشين به مرجع مليمعرفي نماينده تام ـ ب
  . هاي تمريني به درخواست مرجع مليشركت در برنامه ـ پ
هاي آموزشي و تمرينات ربط براي شركت در برنامهذي) پرسنل(اعزام کارکنان  ـ ت

  .عملي به درخواست مرجع ملي
  :زيستسازمان حفاظت محيطـ ٤

محيطي و اتخاذ تدابير حفاظتي خاص حين و ريت، نظارت، پايش زيستمدي ـ الف
  . پس از آلودگي

ـ ب   .يزيست دريايي ناشي از آلودگارزيابي و تعيين خسارات واردشده به منابع و محيط 
هاي مورد نياز و تشريح شرايط زيستي تعيين موقعيت جغرافيايي، تنظيم نقشه ـ پ

محيطي در د شبكه دريافت و توزيع اطالعات زيستپذير و ايجامناطق حساس و آسيب
  . منطقه تحت پوشش طرح احتياطي ملي

ـ تبصره پذير حداقل بايد شامل اطالعات مربوط نقشه و اطالعات مناطق حساس و آسيب 
ـ و مناطق حساس اقتصادي) بيولوژيك (يشناسستيها، منابع زبه زيستگاه   .اجتماعي باشد 
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محيطي مربوط در چهارچوب اجراي طرح هاي زيستتدوين و اعالم شاخص ـ ت
  . احتياطي ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

  .  ها به منظور پاكسازي آلودگياعالم فهرست و دستورالعمل مواد مجاز براي دستگاه ـ ث
كارگيري تجهيزات مورد نياز از مراكز  در خصوص بهيهمكاري با مرجع مل ـ ج
  . ليالملاي و بينمنطقه

تهيه و اعالم فهرست مواد شيميايي مجاز به منظور استفاده در پاكسازي و رفع  ـ چ
كننده نفت يا هر عنوان ديگري در منطقه تحت پوشش آلودگي، تحت عنوان مواد پخش

  . طرح احتياطي ملي
كننده نفت مطابق نحوه، مقدار و روش استفاده از مواد شيميايي پخشـ ١تبصره

 و يزيست با همكاري مرجع ملهد بود كه توسط سازمان حفاظت محيطدستورالعملي خوا
  .گرددربط تدوين و اعالم ميهاي ذيساير دستگاه
نظارت بر استفاده از مواد شيميايي در مناطق تحت پوشش طرح احتياطي ـ ٢تبصره

  .باشدزيست مي و سازمان حفاظت محيطيملي به طور مشترك به عهده مرجع مل
  : ور خارجهوزارت ام ـ ٥

 هايهمكاري) استراتژي(ه مشورت به مرجع ملي براي تدوين راهبرد يهمكاري و اراـ  الف
اي كه المللي و منطقههاي بينها و پروتكلاي بر اساس كنوانسيونالمللي و منطقهبين

  .دولت جمهوري اسالمي ايران به آنها ملحق شده است
هاي اي، آموزش و انجام عملياتهاي منطقهيه طرحهاي الزم در زمينه تهانجام هماهنگيـ  ب

  . الملليربط بينهاي ذيها، نهادها و سازمانپايش و مقابله با آلودگي بين مرجع ملي و ساير دولت
ه همكاري و مساعدت به مرجع ملي به منظور تبادل تجربيات و دانش فني يارا ـ پ

  . يالمللربط بينهاي ذيها و سازمانبا ساير دولت
ها در نامه دو يا چندجانبه با ساير دولتهمكاري در انعقاد يادداشت تفاهم ـ ت

  . ي ملياطيراستاي اهداف طرح احت
  . االختيار و جانشين به مرجع مليمعرفي نماينده تام ـ ث
  :وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ ٦

 به تجهيزات مقابله با هاي تحت مديريت نيروهاي مسلحتجهيز بنادر و اسكله ـ الف
  . آلودگي

  . االختيار و جانشين به مرجع مليمعرفي نماينده تام ـ ب
همكاري با مرجع ملي در هنگام وقوع سوانح آلودگي و در اختيار گذاشتن  ـ پ

  . شناور، بالگرد و هواپيما
  ).٣(و ) ٢(هاي پايش و مقابله با آلودگي به ويژه در سطوح مشاركت در عمليات ـ ت
  :وزارت نفتـ ٧

  هاي بارگيري و تخليه مواد نفتي، مخازن شناور ها و پايانهتجهيز اسكله ـ الف
) ٦(برداري ثابت و شناور متعلق به وزارت نفت براساس ماده  نفت و سكوهاي بهرهذخيره

  . پروتكل) ٤(كنوانسيون و ماده 
استفاده مشترك به هاي مورد همكاري دو يا چندجانبه در تجهيز بنادر و اسكله ـ ب

  . تجهيزات مورد نياز براي آمادگي و مقابله سريع و مؤثر با سوانح آلودگي
هايي از منطقه تحت پوشش طرح احتياطي ملي در تعيين و اعالم قسمت ـ پ

-هاي اكتشاف و بهره در ارتباط با فعاليتيمناطقي از دريا كه بيشترين احتمال آلودگ
قال، بارگيري و تخليه نفت و يا مواد خطرناك و سمي توسط برداري از منابع دريايي، انت

  . آن وزارتخانه وجود داشته باشد
تعيين خصوصيات رفتاري و ماهيت مواد خطرناك و سمي به تفكيك هر  ـ ت

تحت پوشش وزارت نفت به منظور افزايش ايمني جان افراد ) بندر/ اسكله(منطقه عملياتي 
  . و واكنش سريع تيم مقابله

  . حضور و همكاري با مرجع ملي در برگزاري مانورهاي مقابله با آلودگي ـ ث
  . ها سکوها و اسکلهي مقابله با آلودگي براياطيداشتن طرح احت ـ ج
  . االختيار و جانشين به مرجع مليمعرفي نماينده تام ـ چ
  : وزارت جهاد كشاورزي ـ ٨

-و بنادر صيادي و آبزيهاي دريايي تعيين مناطق حساس شيالتي، صيدگاه ـ الف
  . پروري در مناطق تحت پوشش طرح احتياطي ملي

 به تجهيزات مقابله با آلودگي هاي صيادي تحت پوششتجهيز بنادر و اسكله ـ ب
  . پروتكل) ٤(كنوانسيون و ماده ) ٦(اساس ماده بر

  . هاي مورد استفاده مشتركهمكاري دو يا چند جانبه در بنادر و اسكله ـ پ
  . االختيار و جانشين به مرجع مليفي نماينده تاممعر ـ ت
  : وزارت نيروـ ٩

تعيين و اعالم مناطقي از خط ساحلي كه در آنها تأسيسات حساس نسبت به  ـ الف
  .هاي تابع آن احداث شده استآلودگي توسط وزارت نيرو يا شركت

 ي به تأسيساتهاي ناشي از آلودگاتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيري از آسيب ـ ب
  .آب و برق

  ): گمرك جمهوري اسالمي ايران(وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ ١٠ 
  .م تجهيزات مورد نياز جهت مقابله با آلودگييهمكاري جهت ورود و خروج موقت يا دا

  : راني اي اسالميجمعيت هالل احمر جمهورـ ١١
  . تأمين امكانات و نيروي انساني ـ الف
  .االختيار و جانشين به مرجع مليه تاممعرفي نمايند ـ ب

  :شود به شرح زير تعيين مييهاي عضو كارگروه ملوظايف مشترك دستگاه  ـ٦ماده
  . ارسال فوري گزارش سوانح آلودگي به مرجع مليـ ١
درخواست پشتيباني عملياتي از مرجع ملي در هنگام وقوع سوانح آلودگي در ـ ٢

هاي احتياطي  آلودگي خارج از توان عملياتي طرحصورتي كه عمليات مهار و پاكسازي
  .ملي و استاني باشد

هاي آموزشي منظم با حضور کارکنان و تجهيزات مندرج برگزاري تمرينات و برنامهـ ٣
  . هاي آموزشي به درخواست مرجع مليهاي احتياطي استاني و شركت در برنامهدر طرح
 ه با آلودگي و اعالم وضعيتارسال گزارش آخرين وضعيت اقدامات مقابلـ ٤

  . هاي آموزشي به مرجع مليزات، تمرينات و برنامهيتجه
هاي اجرايي خود با مرجع ملي در گيري از همه ظرفيتهمكاري الزم با بهره ـ ٥

  . هاي احتياطي ملي و استانينامه و طرحاجراي كامل مفاد اين تصويب
  ها و هارچوب وظايف قانوني دستگاهاجراي طرح اضطراري مقابله با آلودگي در چ ـ ٦

  . يمصوبات كارگروه مل
شده در اين طرح بايد پس از ارزيابي و مرجع ملي و ساير مسئولين معينـ ٧ماده

تجهيزات، نيروي انساني و . بندي هر سانحه نسبت به مقابله با آلودگي اقدام نمايند طبقه
متناسب با وسعت سانحه آلودگي، شده در چنين مواقعي بايد کار گرفتهساير منابع به

  . شدت و چگونگي انتشار آن باشد
ه مراکز استاني و يزات موجود در کلي از تجهيد فهرست کاملي بايمرجع مل ـ ٨ماده

  .د در فهرست مذکور درج گردديزات باير در تجهييهرگونه تغ. دي نمايه و نگهداري را تهيمحل
عالوه بر .  را داشته باشنديبله فوري با آلودگکليه مراکز محلي بايد توانايي مقاـ ٩ماده

 مقابله با ي الزم برايهاد از آموزشي باي، کارکنان محليزات کافيار داشتن تجهيدر اخت
د در دسترس بوده و يمتخصصان مواد خطرناك و سمي با. ز برخوردار باشنديها نيآلودگ

شده در هاي تعييني مقابله با آلودگبه منظور.  شده باشديارتباطات الزم  با آنها از قبل طراح
د در حداقل زمان ممکن انجام ي بايها و مرجع مل ارتباط با سازماني و مليسطح استان

ت به ي با فوريد از قبل انجام شده و در موارد اضطراريها باينگارفات و نامهيه تشريکل. رديپذ
ار فرمانده يد در اختيها باازمانگر سي از امکانات ديفهرست.  و اجرا برسديريگميمرحله تصم

 يزاتي تجهيريکارگات و بهي عمليسازد زمان آمادهينات بايدر تمر. ات قرار داشته باشديعمل
 يمرجع مل. شده به حداقل برسديريگرد اندازهيگيار قرار ميگر در اختي ديهاکه از سازمان

زات ي تجهيريکارگبه منظور به الزم يهاي هماهنگيد در هنگام وقوع سوانح بزرگ آلودگيبا
  .  انجام دهديالمللنيا بي ياشده منطقهق مراکز شناختهياز از طري مورد نياضاف

هاي استاني و ملي اطمينان  مرجع ملي بايد نسبت به تدوين و اجراي طرحـ ١٠ماده
هاي الزم به منظور پشتيباني  هاي مناسب، هماهنگيحاصل نمايد و با استفاده از روش

  .مل از مراکز استاني و محلي در هنگام بروز سوانح آلودگي را فراهم نمايدکا
 و يمسئوليت هدايت اقدامات مقابله با آلودگي در سطح دوم با مراکز محلـ ١١ماده

مرجع ملي بايد اطمينان حاصل نمايد که . باشد  ميي و در سطح سوم با مرجع ملياستان
طح اول در مراکز استاني و محلي به طور کامل در توانايي کافي براي مقابله با آلودگي س

  .دسترس باشد
 هايي که بر اساس اين طرح موظف به انجام اقدامات به منظور کليه دستگاهـ ١٢ماده

اند، بايد با هماهنگي مرجع ملي نسبت به  مقابله با آلودگي در حوزه صالحيت خود شده
نان و تهيه تجهيزات مناسب اقدام هاي مقابله با آلودگي و سازماندهي کارک تهيه طرح

ها بايد اطالعات کاملي از کارکنان، تشکيالت و تجهيزات خود را در اختيار دستگاه. نمايند
 مورد نظر ي آموزشيها د در دورهيها با ربط دستگاهيکارکنان ذ. مرجع ملي قرار دهند

  . شرکت کننديمرجع مل
 نگام بروز سوانح آلودگي به عهدههماهنگ نمودن فعاليت مراکز محلي در هـ ١٣ماده

مراکز استاني بايد اطمينان حاصل نمايند که تشکيالت و تجهيزات . باشد مراکز استاني مي
شده در سطح اول در مراکز محلي مناسب براي مقابله با سوانح آلودگي تا حدود معين

 در بين مراکز هاي الزم براي انجام اقدامات مشترک باشد و هماهنگي حاضر و آماده کار مي
  .جوار و يا ساير مراکز تحت پوشش طرح استاني ايجاد شده باشدمحلي هم
ر ي با اندازه سطح  سوم، افراد و مراجع زيدر هنگام وقوع سوانح آلودگـ ١٤ماده

  :باشندير مي الزم به شرح زيهايمسئول اقدام و انجام هماهنگ
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  . باشديات مي عملي و راهبريا آلودگات مقابله بي عملي، مسئول هماهنگيمرکز هماهنگـ ١
 در خصوص ي الزم را با مرکز هماهنگي همکاري هر استان ساحلياستاندارـ ٢

  .  مرتبط خواهد داشتيهار دستگاهي سايريکارگفراخوان و به
ت آن مرجع ي صالحين کارکنان داراي که توسط مرجع ملي و از بيافسران ملـ ٣ 

 طرح ي و نظارت بر حسن اجرايات مقابله با آلودگي عملي و اجرايانتخاب و مسئول طراح
  . باشندي مي ملياطياحت

 محيطي انتخاب و به توسط مرجع ملي زيستيطيمحستيکننده زهماهنگـ ٤
-ه جنبهي مسئول نظارت بر کليطيمحستيکننده زهماهنگ. گرددمرجع ملي معرفي مي

  . باشدي ميدگات مقابله با آلويست در عمليزطي مرتبط با محيها
آوري اسناد و ربط موظفند نسبت به جمعهاي ذي كليه دستگاهيمسئول حقوق ـ ٥

  .ها و خسارات وارده اقدام نمايند به منظور جبران هزينهيمدارك جهت طرح دعو
  .گرددي توسط مرجع ملي تعيين ميرسان و اطالعيمسئول روابط عموم ـ ٦
  .تواند از قابليت ساير كشورها استفاده نمايدميهاي سطح سوم مرجع ملي در آلودگيـ ٧

مرجع ملي بايد تسهيالتي را فراهم نمايد تا گزارش مربوط به وقوع سوانح ـ ١٥ماده
منجر به آلودگي يا احتمال وقوع چنين سوانحي از کليه منابع ممکن و در تمام ساعات 

اين تسهيالت . گي ارسال گرددروز به مرجع ملي و مرکز استاني هماهنگي مقابله با آلودشبانه
 امکان ارسال هايي کهحداقل بايد شامل موارد زير بوده و در ميان کليه اشخاص و طرف

  :گزارش براي آنها وجود دارد توزيع گردد
  .هاي آلودگي معرفي مراکز دريافت پيامـ ١
  .اندرکاران بخش دولتي و خصوصي هاي آموزشي براي دست برگزاري دورهـ ٢
  .ازي عمومي از هر طريق ممکنس آگاهـ ٣
 گزارش آلودگي و اطالعات مربوط به مراکز دريافت) فرم (يتهيه و توزيع الگوـ ٤

  .ربطهاي ذي پيام در بين کليه طرف
مراکز استاني و محلي مقابله با آلودگي بايد گزارش وقوع يا احتمال وقوع  ـ١تبصره

ن کمترين اتالف وقت به مرجع ملي گزارش آلودگي، بدو) فرم (يآلودگي را در قالب الگو
  .هماهنگي مقابله با آلودگي ارسال نمايند

گزارش آلودگي بايد از طريق مرجع ملي و سازمان شيالت ) فرم (يالگو ـ٢تبصره
. هاي داراي پرچم ايران قرار داده شود ايران در اختيار کليه شناورهاي صيادي و لنج

گزارش آلودگي را در اختيار کليه ) فرم (يالگوبردار از دريا مکلفند، هاي بهره سازمان
گزارش آلودگي بايد به شکل يکنواخت در ) فرم (يالگو. عوامل دريايي خود قرار دهند

  .کليه مراکز استاني و محلي مورد استفاده قرار گيرد
  به محض وقوع سانحه يا مشاهده هرگونه آلودگي، مسئولين بروز آلودگي،  ـ ١٦ماده

کنندگان آلودگي بايد بدون اتالف وقت گزارش اوليه  خبر آلودگي و يا مشاهدهکنندگاندريافت
مراکز مذکور مکلفند پس از بررسي . سانحه را به نزديکترين مرکز استاني يا محلي ارسال نمايند

گزارش ثانويه بايد . در صورت صحت وقوع سريعاً گزارش را براي مرکز هماهنگي ارسال نمايند
ها بايد با  گزارش. تري در خصوص سانحه يا مشاهدات آلودگي باشد معحاوي اطالعات جا

ادشده يترين زمان ممکن به مراکز  ترين وسايل ارتباطي در دسترس و در کوتاه استفاده از سريع
ن ي مجاور خطرآفري کشورهاي سانحه برايص مرجع ملي که به تشخيدر صورت. ارسال گردند

  .دي نمايرسان مجاور اطالعيکشورهاا يد به کشور ين مرجع بايباشد، ا
 مقابله با ياطي، چهارچوب طرح احتي کارگروه ملي با همکاريمرجع ملـ ١٧ماده

 مسئول ابالغ يهاه دستگاهيه و به کليرا ته) ي و محلي مراکز استانياز برايمورد ن (يآلودگ
 يشترير بيبه مقاداز يند که ني اعالم نمايا محلي يک از مراکز استانيچنانچه هر . دينمايم

  .جه آن کتباً اعالم خواهد شدي و نتي بررسيزات دارند، مراتب توسط کارگروه ملياز تجه
ها، مواد  جاذب،کننده شامل مواد پخشييايميکاربرد هرگونه مواد شـ ١٨ماده

 از مواد خطرناك و سمي، در منطقه ي ناشيهاي آلودگيق به منظور پاکسازي حرياطفا
دشده توسط مرجع يي تأييايميرح منحصراً بر اساس فهرست مواد شن طيتحت پوشش ا

 در هر کدام از ييايمينظارت بر استفاده از مواد ش. پذيرديمحيطي انجام مملي زيست
  .باشدي مين طرح بر عهده مراکز استانيمراکز تحت پوشش ا

 ي و اصالح بعد٢٣/٣/١٣٩١هـ مورخ ٣٥٦٢٠ت/٥٥٩٠٥نامه شماره بيتصوـ ١٩ماده
  .شودي لغو م٣٠/٥/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٨٨٧ت/٦٦٦١٤نامه شماره بيآن موضوع تصو

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٥/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٩٠٦٠ت/٥٥٠٣٥رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشوريي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  کشوري و استخداميسازمان ادار

 و يشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي به پ١٧/٥/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 کشور و به استناد بند ي و استخدامي برنامه و بودجه کشور و اداريها و سازمانييدارا

 بند يينامه اجرانيي کل کشور، آ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) ج(
  :ر تصويب کرديدشده را به شرح زاي

 
  ماده واحده قانون بودجه) ١٩(تبصره ) ج( بند يينامه اجرا نييآ

  کل کشور۱٤٠٠ سال 
 :درون ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر اـ ١ماده

   کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال  :ونقانـ ١
  کشورسازمان برنامه و بودجه : سازمان ـ ۲
 يروهايه، نييه، مقننه و قضاي مجري قوايي اجرايها دستگاه: ييدستگاه اجراـ ٣

 ي و نهادهايها، مؤسسات دولت ، بانکي دولتيها ها، شرکت ها، سازمان مسلح، وزارتخانه
  .ي استانيا نهي مشمول بودجه هزيها  مندرج در قانون و دستگاهيردولتي غيعموم

، ي و اثربخشيي کارآيابي عملکرد، ارزيريگ اندازه ي برايابزار: شاخص عملکردـ ٤
 يي اجرايها  به دستگاهي ابالغيها تيها و فعال  برنامهيندها و خروجيت فرآيفيسنجش ک

 مشخص، امکان نظارت ي به اهداف در مقاطع زمانيابيزان دستين مييکه ضمن تع
  .کند ي را فراهم مي از انحرافات احتماليري و جلوگي بر روند تحقق اهداف ابالغياتيعمل

 که يرستادي و غي اعم از ستاديي در دستگاه اجرايواحد سازمان: يواحد مجر ـ ٥
ان بر ي را از آغاز تا پايي دستگاه اجرايي و نهايه محصول و خدمت اصليد و اراين، توليتأم

ا خدمت يمحصول  (يه خروجيه تا ارايند از درخواست اوليتمام مراحل فرآ(عهده دارد 
  :تر اسي زيها يژگي ويو دارا) شود يدر آن واحد انجام م) يينها

م ير نظر مستقيحاً زي و ترجيي مصوب دستگاه اجرايت در ساختار سازمانيفعال ـ الف
  .ييس دستگاه اجرايير

 در آن ي اضافيهاتيند و اعمال اصالح و حذف فعاليفرا) کنترل(ش يامکان واپا ـ ب
ر واحدها وجود يک از ساي مستقل با تفکياتي و عمليت حقوقي ماهي که داراييواحد اجرا

  .داشته باشد
شده در آن واحد  مت تماميوه قيق اداره به شي از طريورش بهرهيامکان افزا ـ پ

  .وجود داشته باشد
ر آن به ي اداره واحد، به مدي متناسب، برايتيريارات مديض اختيامکان تفو ـ ت

  .د وجود داشته باشياتي و عمليلحاظ قانون
، امکان يي اجرايها  از دستگاهي برخيندهايبا توجه به ساختار و فرآ ـ تبصره

ص يت تشخيصالح.  آنها وجود نداردياتي عملي واحدهاي برايف واحد مجريق تعريتطب
  . استيي با دستگاه اجراين واحد مجرييتع

 يها  که جهت تحقق اهداف برنامهييا خدمت نهاي محصول ي خروج:يخروج ـ ٦
نفعان  ي به ذيي اجرايها ، توسط دستگاهيف مندرج در قانون و اسناد باالدستيه، تکالساالن

 .باشد)  سنجهيدارا(ر يپذ تير و کميد تکرارپذي بايخروج. گردد يه مي ارايخارج سازمان
ت و ي، هداي که در جهت دهييهاتي مجموعه اقدامات و فعال:ياتينظارت عملـ ٧

ها، از ي خروجيفي و کي سطح کمي و نگهداريابيست ديات برايعمل) کنترل(ش يواپا
) مورد تفاهم( شده ينيب شي پيه شده با خروجي ارايق خروجيزان تطبي ميق بررسيطر

 .رديگ ي عملکرد در دوره اجرا، انجام ميها ها و شاخص  سنجهيريگ در قالب اندازه
 و ضوابط ها با اهداف ها و برنامه ي عملکرد خروجي سنجش و داور:يابيارز ـ ٨

 اي اصالح ي آنها براي و اجتماعي اقتصاديامدهايل آثار و پي شده و تحلينيب شي پياستانداردها
ها  يها و حصول خروج  برنامهيان اجراي در پايابي ارز.ي آتيها يزير ف اهداف در برنامهيبازتعر

 . شده استينيبشيل اهداف پي و تعديا بازنگريد ييرد و هدفش تايگ يانجام م
 در يين مقام دستگاه اجرايان باالتريسند مورد توافق م: ينامه عملکرد تفاهم ـ٩

 .ير واحد مجري و مديا ستادي يسطوح استان
 از خدمت و محصول يکنندگان خارج جامعه هدف استفاده: ينفعان خارجيذـ ١٠

 .ييدستگاه اجرا
 ياه که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخصينديفرآ: ت عملکرديريمدـ ١١

، به منظور انجام ي سازمانيي و کارآي خود را در بهبود اثربخشيهايها و خروجبرنامه
 .کند يت ميري به اهداف، مديابيها و دست تينه مأموريبه

  ،ياقتصاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه )۷(ماده ) پ( بند يدر اجراـ ٢ماده
  : موظف استيي دستگاه اجرا، ـ۱۳۹۵مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل ۱٤٠٠ سال ي ابالغيا نهياعتبارات هزـ ١
 کل کشور ۱٤٠٠بخشنامه بودجه سال   بر عملکرد مندرج دري مبتنيزير  بودجهيياجرا

  .نه کندينامه هز بين تصويو ا) ٣/۷/١٣٩٩ مورخ ٧٤٩٩٦شماره (
 و يا مقام مجاز از طرف وي يين مقام دستگاه اجرايرت باالتي با مسئوليکارگروهـ ٢

 تمام ابعاد يساز ادهير و کارشناسان خبره در جهت پيگ مين تصميبا دعوت از مسئول
، )ها يق برنامه و خروجياز جمله تدق (يزير  بر عملکرد شامل برنامهي مبتنيزير بودجه
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جداگانه در ساختار ن کارگروه بخش يا. ل دهديت عملکرد تشکيري و مديابي نهيهز
  .شود ي محسوب نميي دستگاه اجرايسازمان

قانون را بر ) ۴(وست شماره يمندرج در پ) ييا خدمت نهايمحصول  (يخروجـ ٣
 و در يف مندرج در اسناد باالدستي و تکالييس دستگاه اجرايا مقررات تأسياساس قانون 

نفعان يل ذي تحويياجرا  دستگاه يندهاي فرآي که در مستندسازييها يانطباق با خروج
  .دين نماييا تبيگردد، اصالح ي ميخارج

 که عنوان و سنجه عملکرد ي مکلف است در صورتييدستگاه اجرا ـ تبصره
ها و  تيقانون با مأمور) ۴(وست شماره ي مصوب مندرج در پيهال برنامهي ذيها يخروج

ف مندرج در اسناد يکال و تييس دستگاه اجرايا مقررات تأسيف برگرفته از قانون يوظا
ق نداشته يندها تطبي فرآيشده در مستندساز نيي تبيها ين خروجي و همچنيباالدست

نامه در  نيين آيا) ١٤(ق و اصالح آنها در چهارچوب ماده ي، تدقينيباشد، نسبت به بازب
  . اقدام کنديحه بودجه سال آتيشنهاد اصالح در اليا پي يسال جار
 .ن کندييها را تب ي بر خروجي عملکرد مبتنيها اخص، شيي سنجش کارآيبراـ ٤
 ي بر اهداف سازماني عملکرد مبتنيدي کليها ، شاخصي سنجش اثربخشيبرا ـ ٥

 .دين نماييخود را تب
 و يابيها، نظام ارز نهي و کاهش هزيور بهرهي بهبود مستمر عملکرد، ارتقايبرا ـ ٦

-ن نظام با سامانهيکان تبادل اطالعات ا کند و اميسازادهي و پيت عملکرد را طراحيريمد
  .ديا نماي را مهي داخليها

 از يم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ۲۸(ماده ) ي( بند يدر اجراـ ۳ماده
نامه اعتبارات   موظفند موافقتيي اجرايها  دستگاه ،ـ۱۳۹۳مصوب  ـ )۲( دولت يمقررات مال

  . استان مبادله کننديزير ت و برنامهيري سازمان مد/ خود را با سازمانيا نهي هزيابالغ
نامه  بين تصويا) ۳(اد شده بر ماده يقانون ) ۲۸(ماده ) ي(تبصره بند  ـ تبصره

 .حاکم است
 ينامه عملکرد  خود تفاهمي مجري موظف است با واحدهايي اجرا دستگاهـ ۴ماده

 استان يزير ت و برنامهيريدسازمان م/  از آن را جهت اطالع به سازمانيا مبادله و نسخه
) ۱۷(ص انجام خرج موضوع ماده يتشخ ، ينامه عملکرد پس از انعقاد تفاهم. ارسال کند

نامه  تفاهم.  خواهد بودير واحد مجريبا مدـ ۱۳۶۶مصوب  ـ  کشوريقانون محاسبات عموم
 :ر استين زيعملکرد متضمن عناو

ها،   در قالب برنامهيي و نهايمات اصله محصول و خدين و ارايد، تأميزان و روش توليمـ ١
قانون و در قالب برنامه و ) ۴(وست شماره ي عملکرد مندرج در پيها ها و سنجه يخروج
  .ي استانيي اجرايها  دستگاهيشده برا  مبادلهيها نامه  مندرج در موافقتيي نهايخروج

 .)١( موضوع بند يها يشده خروج  تماميبهاـ ٢
 .ييدستگاه اجراارات يتعهدات و اخت ـ ۳
 .ي مجريران واحدهايارات مديتعهدات و اختـ ٤
ه محصول و ي ارايبرا) يهي و تنبيقي تشويها استيشامل س (يزشينظام انگ ـ ٥

  .ت باالتريفيت و کينه کمتر و کميخدمات با هز
ل و حواله مطابق يص، تعهد، تسجي انجام تشخيها تيارات و مسئولياخت ـ تبصره

ر ي به مدي کشور، حسب مورد قابل واگذاريقانون محاسبات عموم) ۵۳(ماده ) ۱(تبصره 
  . خواهد بوديواحد مجر
 و يماني، پي کارکنان رسمياي موظفند حقوق و مزاي مجريواحدها ـ ٥ماده

ن و مقررات ي منعقدشده را برابر قوانيا قراردادهاي يني مندرج در حکم کارگزيقرارداد
  .مربوط پرداخت کنند

رمستمر مربوط به ي غيها ر پرداختي موظف است ساييه اجرادستگا ـ ٦ماده
 . آنها محاسبه و پرداخت کندييکارکنان را معطوف به عملکرد و کارآ

 و نظارت يابي ارزياز براي موظف است اطالعات مورد نييدستگاه اجراـ ٧ماده
 عملکرد بر اساس برگه يها زان تحقق سنجه عملکرد و شاخصي بر مي مبتنياتيعمل

بخشنامه بودجه سال ) ۴(وست شماره ي دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پيها) رمف(
سازمان / د سازمانييو مورد تأ) ٣/۷/١٣٩٩ مورخ ٧٤٩٩٦شماره ( کل کشور ١٤٠٠

ت و يريسازمان مد/ ماهه، به سازمان  سهي استان را در مقاطع زمانيزير ت و برنامهيريمد
 . استان ارسال کنديزير برنامه

 را بر اساس مفاد ي موظف است اعتبارات واحد مجرييدستگاه اجراـ  ٨ماده
 کند که ي نگهداري به صورت جداگانه به نحويحسابدار) ستميس(نامه، در سامانه  تفاهم

ک حقوق و ي به تفکي مجريک از واحدهاي هري ماليدادهاي رويريگ امکان گزارش
ت ي مراکز فعاليها نهيم و هزيتقرمسيم و غي مستقي انسانيروير ني غيها نهيدستمزد، هز

 . به طور مجزا وجود داشته باشديبانيپشت
 خود بر اساس يا نهيکرد اعتبارات هز نهي که در هزيي اجرايها به دستگاهـ ٩ماده

/ شود با موافقت سازمان ي اقدام کنند، اجازه داده مينامه منعقدشده با واحد مجر تفاهم

نه و در ي اعتبارات فصول هزييجا  نسبت به جابه استانيزير ت و برنامهيريسازمان مد
 از يم بخشيقانون تنظ) ۷۹(ت الزامات ماده يسقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعا

 .ندياقدام نما ـ ۱۳۸۰مصوب  ـ  دولتيمقررات مال
 موضوع يي اجرايها  دستگاهيقانون، تمام) ١٩(تبصره ) الف( بند يدر اجراـ ١٠ماده

 نسبت ١٤٠٠مکلفند در سال  ـ ۱۳۸۶مصوب ي ـ ت خدمات کشوريريقانون مد) ۵(ماده 
 يل و استقرار کامل سامانه حسابداريو تکم) ا خدماتيکاال ( ها ي خروجيابي نهيبه هز

 يها  دستگاهيها ر سامانهي سايها  آن از تبادل دادهيشده که اطالعات ورود مت تماميق
 .د، اقدام کننديآ ي م  به دستيياجرا

، ي تعهدي کامل حسابداري اجرايقانون، در راستا) ١٩(تبصره ) د( استناد به بند باـ ١١ماده
نکه از محل ي اعم از اي و ماليا هي سرمايها يي و تملک دارايا نهيمهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هز

 کشور   کليدار  توسط خزانهيان سال مالين شده باشد و تا پاي تأميا اختصاصي يمنابع بودجه عموم
مانده . باشد يان همان سال ميده باشد، تا پايز گرديربط وار ي ذيها دستگاه  مربوط يها ه حسابب

شده در قانون اصالح  نيي تعيها ان مهلتيان سال، به سال بعد منتقل و تا پاينشده پا وجوه مصرف
رد عملک. قابل مصرف خواهد بودـ ١٣٧٩مصوب ـ   کشوريقانون محاسبات عموم) ۶۴(و ) ۶۳(مواد 

  . درج خواهد شد۱۴۰۱ن وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال يا
و ) ۹۹(، )۹۵( موضوع مواد ييافت و پرداخت نهايه صورتحساب دريه و اراين مهلت تهيآخر

 يها ارسال صورت. ماه سال بعد است بهشتيان ارديتا پا  کشوريقانون محاسبات عموم )۱۰۰(
ره يمدهيأت  يه به همراه گواهيقانون مذکور پس از ته) ۹۸( موضوع ماده ي دولتيها  شرکتيمال
  . استيان خرداد ماه سال بعد الزاميعامل حسب مورد، حداکثر تا پاهيأت ا ي

 موظف است صورتحساب عملکرد بودجه يي و دارايوزارت امور اقتصادـ ۱تبصره
ا  کشور را حداکثر تيقانون محاسبات عموم) ۱۰۳( کل کشور، موضوع ماده ١٤٠٠سال 

  .ربط ارسال کند ي ذيورماه سال بعد به مباديان شهريپا
ها،  نهي کامل درآمدها، هزيي مشمول مکلفند نسبت به شناسايي اجرايها دستگاهـ ۲تبصره

 . اقدام کنندي بخش عمومي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداريها يها و بده ييدارا
 مواد به يقانون الحاق برخ) ۲۶(اده م) ۱( موضوع بند يي اجرايها دستگاهـ ١٢ماده
مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص ) ۲( دولت ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ

/  کل کشوريدار ماهه به خزانه  ششي زمانيها  را در دورهي تعهدي کامل حسابدارياجرا
  .ارسال کنند) حسب مورد(ها   استانيي و دارايادارات کل امور اقتصاد

 ييجو منابع حاصل از صرفه) ٪۱۰۰(تواند تا صددرصد  ي مييدستگاه اجرا ـ١٣ماده
د عملکرد مطلوب توسط يي، مشروط به تأ  بر عملکردي مبتنيزير  بودجهي از اجرايناش

 آن دستگاه، يا هي سرمايها يي تملک دارايها ص اعتبار به طرحيسازمان و در سقف تخص
) ۳۰(ص اعتبارات موضوع ماده ي تخصتهيص اعتبارات مصوب کميمازاد بر سقف تخص

 .نه کنديهزـ ١٣٥١مصوب  ـ قانون برنامه و بودجه کشور
ف و اهداف ي بر عملکرد و به منظور تحقق وظاي مبتنيزير بودجهيدر اجراـ ١٤ماده

ها، سنجه عملکرد، مقدار و  ي مجاز است عنوان خروجيي، دستگاه اجرايي اجرايها دستگاه
قانون را ) ۴(وست شماره ي مصوب مندرج در پيها ل برنامهيا ذه يشده خروج مت تماميق

ن يشنهاد باالتريجاد نشود، با پي ايريي آن برنامه تغيا نهيمشروط به آن که در جمع اعتبارات هز
 .د سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح کنديي و تأييمقام دستگاه اجرا

 (RFP) يشنهادي درخواست طرح پير طراح موظفند ديي اجرايها دستگاهـ ١٥ماده
وست شماره ي بر عملکرد، الزامات مندرج در پي مبتنيزير  بودجهيافزار نرم) ستميس(سامانه 

. را لحاظ کنند) ٣/۷/۱۳۹٩ مورخ ٧٤٩٩٦شماره ( کل کشور ١٤٠٠بخشنامه بودجه سال ) ۴(
د ي بايي اجرايها تگاه بر عملکرد در دسي مبتنيزير  بودجهيافزار  نرميها)ستميس(سامانه 

 . خود را داشته باشندي و اختصاصي مال ،ي اداريها ان سامانهيت تبادل برخط اطالعات ميقابل
کپارچه يق سامانه يها را از طر ي خروجيابي نهي مکلف است هزييدستگاه اجراـ ١٦ماده

 آن يطالعات ورودکه ا) ت عملکرديري و مديابي نهي، هزيزير برنامه( بر عملکرد ي مبتنيزير بودجه
  .د، انجام دهديآ ي به دست ميي دستگاه اجرايها ر سامانهياز تبادل داده با سا

ص اعتبار به ي استان موظفند تخصيزير ت و برنامهيريسازمان مد/ سازمانـ ١٧ماده
قانون و ) ٤(وست شماره ي مندرج در پيها ي را متناسب با تحقق خروجييدستگاه اجرا

 يها نامه مندرج در موافقت (ي استانيي اجرايها  دستگاهيلکرد و برا عميها  شاخصيابيارز
) ۳۰(ص اعتبارات موضوع ماده يته تخصيب در کمين کنند تا پس از تصوييتع) شده مبادله

 .قانون برنامه و بودجه کشور ابالغ شود
پرداخت اعتبارات )  کل کشوريدار خزانه (يي و دارايوزارت امور اقتصادـ ١٨ماده

 استان، در يزير ت و برنامهيريسازمان مد/  سازمانيص اعالمي را مطابق تخصيا نهيهز
 .دي پرداخت نمايي اجرايهاانطباق با منابع بر اساس برنامه

نامه بر عهده سازمان و وزارت امور  نيين آي اينظارت بر حسن اجراـ ١٩ماده
 . کشور استي و استخدامي و سازمان اداريي و داراياقتصاد

  محمد مخبرجمهور ـ  رئيساول معاون 
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  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٨٠٢٢٧٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت
، ٣ابطال مثال مقرر در بند«:  با موضوع٤/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٥٧

 سازمان امور ٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ١٠/٥/٩٨/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٤ بند٢ و تذكر٤بند
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » مالياتي كشور

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي ت   فرد يداهللا اسمعيليخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٢٢٧٠ :شماره پرونده    ٣٥٧ :شماره دادنامه     ٤/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي بهمن زبردست:شاکي
 ٤ بند ٢ و تذکر ٤، بند ٣مثال مقرر در بند  ابطال :موضوع شکايت و خواسته

   کشور مالياتي امور سازمان ٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٥١٠/٩٨/٢٠٠ شماره العملدستور
 ٥١٠/٩٨/٢٠٠ شماره دستورالعملابطال  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته کشور مالياتي امور سازمان ٢٨/٣/١٣٩٨ـ 
  :اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري "
شوم که دستورالعمل   ميسالم و احترام، پيش از هر چيز، اين نکته مهم را يادآوربا 

، در خصوص پيمانکاراني است که ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ز(نحوه اجراي بند 
قانون مديريت خدمات ) ٥(اجرايي موضوع ماده هاي  کارفرماي آنها يکي از دستگاه

وده را به پيمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما وفق کشوري است که ماليات بر ارزش افز
مذکور، سازمان مالياتي حق مطالبه اصل و جرايم ماليات بر ارزش ) ٨(از تبصره ) ز(بند 

براي کمک به پيمانکاراني که کارفرماي ) ٨(تبصره ) ز(در واقع بند . افزوده از آنها را ندارد
داري کرده تصويب شده، هدفش منع مطالبه دولتي از پرداخت ارزش افزوده به آنها خود

کارفرماي دولتي  است که اين پيمانکاران اصوالً ازاي  اصل و جرايم ماليات بر ارزش افزوده
حال با در . که ملزم به پرداختش به سازمان امور مالياتي باشنداند  خود دريافت ننموده

  .کنيم  مياد مقنن را بررسينظـر داشتن اين امر، دستورالعمل و ميزان انطباق آن با مر
 پيمانکاران مکلف به تکميل فرم تعيين ميزان ، دستورالعمل٢ و ١هاي  در بندـ ١

قانون مديريت خدمات ) ٥(اجرايي موضوع ماده هاي  دستگاهوجوه پرداخت نشده توسط 
از اين رو مشخص نيست  .اند شده »مهر و امضا و تاييد کارفرماي مربوط«کشوري و اخذ 

صورت عدم همکاري کارفرما با پيمانکار جهت مهر و امضا و تأييد فرم ياد شده، يا در 
مغايرت حساب معمول و متداول ميان پيمانکار و کارفرما، پيمانکار چگونه قادر به اداي 

 دستورالعمل و مثال ٣اين تکليف خواهد بود، نکته مهم ديگر اين است که بر اساس بند 
عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان ذکر شده در آن، در صورت 

امور مالياتي پيمانکار را مکلف نموده که بخشي از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهي اش را 
حال . به عنوان دريافتي بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالياتي پرداخت کند

اً باعث عدم تأييد و مهر و امضاي فرم تکليف مغايرت حساب ناشي از اين امر که طبع
توان مؤدي را مکلف به اخذ مهر و امضا   ميشود چه خواهد بود و چگونه  ميتوسط کارفرما

  و تأييد کارفرمايش کرد که اصوالً از حيطه اختيار اين مؤدي خارج است؟
در بند سوم دستور العمل چنانکه ذکر شد، طي مثالي نشان داده شده که از هر ـ ٢

بلغ دريافتي پيمانکار از کارفرماي دولتي، گرچه کارفرما اين مبلغ را در ازاي اصل بدهي م
% ٩و نه ماليات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالياتي متناسباً 

را به عنوان ماليات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس اين مبلغ را از 
ر مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرائم آن را نيز منظور و مطالبه پيمانکا

) ٨(تبصره ) ز(امري که مصداق نقض غرض و در مغايرت آشکار با بند . خواهد نمود
تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را «مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده 

حق مطالبه آن را از پيمانکار يا اخذ  ، سازمان امور مالياتيبه پيمانکار پرداخت نکرده باشد
در واقع با اين دستورالعمل، در صورت پرداخت » .جريمه ديرکرد از وي نخواهد داشت

اصل بدهي کارفرما به پيمانکار بدون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، هـيچ تفـاوتي مـيان 
 نيست و در هر حال سازمان امور مالياتي مذکور) ٨(تبصره ) ز(پيش و پس از تصويب بند 

  .اصل و جرايم را از پيمانکار مطالبه خواهد نمود
حداکثر استفاده از توان توليدي و  قانون) ٩(ماده «همچنين در همين بند به 

قانون ) ١٠٤( نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده  تأمينخدماتي در
 قانون ٢٤ستناد شده که استناد درستي نيست، زيرا بر اساس ماده  ا »مستقيمهاي  ماليات

از تاريخ «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني، 

حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي «االجراء شدن اين قانون، کليه مواد قانون  الزم
قانون ) ١٠٤( در امر صادرات و اصالح ماده  نيازهاي کشور و تقويت آنها تأميندر

  ».شود  ميآن نسخ) ١٢(به جز ماده » ١/٥/١٣٩١مستقيم مصوب هاي  ماليات
ياد شده که باز مغاير با  »جرائم متعلقه«  دستورالعمل هم صراحتاً از٤در بند ـ ٣

 فوق الذکر مبني بر عدم مطالبه جرائم ماليات بر ارزش) ٨(تبصره ) ز(نص صريح بند 
  .افزوده از پيمانکاران موضوع اين بند است

ذکر شده ميان بندهاي دستورالعمل مورد هاي  در خاتمه عرايضم با توجه به مغايرت
، از آن مقام عالي درخواست ابطال ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ز(اعتراض با بند 

  ."اين دستورالعمل را دارم
  :ت  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير اس

  
قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ز(بند   ٩٨  ٥١٠

١٣٩٨  
  الف

  امور مالياتي شهر و استان تهران  مخاطبين
  ادارات کل امور مالياتي استان ها

  ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ز(نحوه اجراي بند   موضوع
  

: ت مقرر شده اس١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ز(نظر به اينکه به موجب بند 
 قانون ٥اجرايي موضوع ماده هاي  در معامالت پيمانکاري که کارفرما يکي از دستگاه«

مديريت خدمات کشوري است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، ماليات 
ماليات بر  تا زماني که کارفرما. ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند

ار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور حق مطالبه ارزش افزوده را به پيمانک
در مواردي که بدهي کارفرما . آن را از پيمانکار يا اخذ جريمه ديرکرد از وي نخواهد داشت

شود در صورت درخواست پيمانکار،   ميبه پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت
سازمان . ه سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهدکارفرما موظف است اين اوراق را عيناً ب

امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي کسر و اسناد مذکور را به 
خزانه داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي . کند  ميخزانه داري کل کشور ارائه

  ». کنداسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور
  :گردد  ميلذا در راستاي اجراي حکم مزبور و وحدت رويه در اجرا، موارد ذيل مقرر

ادارات کل امور مالياتي مکلفند فرم تعيين ميزان وجوه پرداخت نشده به ـ ١
قانون مديريت خدمات کشوري در ) ٥(پيمانکاران توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

  .ل را جهت تکميل به پيمانکاران ارائه نمايند، پيوست اين دستورالعم١٣٩٨سال 
اين ) ١(پيمانکاران موضوع اين بند مکلفند نسبت به تکميل فرم موضوع بند ـ ٢

 اقدام و پس از مهر و امضا و تاييد ١٣٩٨مالياتي سال هاي  دستورالعمل براي دوره
اً همزمان با ترجيح. (کارفرماي مربوط، به اداره کل امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند

  )تسليم اظهار نامه 
 ١٣٩٨مالياتي سال هاي  ادارات کل امورمالياتي مکلفند در پايان هر يک از دورهـ ٣

قانون مديريت ) ٥(وجوه پرداخت نشده به پيمانکاران که به تأييد کارفرماي موضوع ماده 
ار در خدمات کشوري رسيده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دريافت بدهي پيمانک

داري کل کشور  راستاي قسمت اخير بند صدراالشاره با توجه به ساز و کاري که خزانه
  تأمينقانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در) ١٣(نمايد و ماده   مياعالم

مستقيم هاي   قانون ماليات١٠٤نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 
  .اقدام نمايند
در صورتي که پيمانکار داراي قرارداد ارائه خدمات به مبلغ يک ميليارد ريال : مثال

قانون مديريت و خدمات ) ٥(کارفرما موضوع ماده  با) با احتساب ماليات و عوارض(
 بابت قـرارداد مزبور سيصد ميليون ريال خدمات ١٣٩٨کشوري باشد و در دوره بهـار سال 

ن ريال آن را دريافت نموده باشد، ميزان ماليات و عوارض قابل ارائه و مبلغ دويست ميليو
 و براي مازاد ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠÷١٠٩×٩=١٦/٥١٣/٧٦١مطالبه براي دوره بهار برابر است با 

 ريال، ماليات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠به مبلغ 
  .پيمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود

با توجه به تکليف قانون گذار براي کارفرما مبني بر پرداخت ماليات و عوارض : کرتذ
ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، ماليات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل 

  .اين دستورالعمل خواهد بود) ٣(وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و مالک عمل بند 
 مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسالمي ـ پيمانکاران موظفند در مواردي که٤

پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبني بر تحويل اوراق مزبور معادل بدهي 
  .ماليات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالياتي ذيربط اعالم نمايند
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رفرما براي صرفا ماليات و جرائم اخذ و احتساب اسناد خزانه اسالمي از کا: ١تذکر 
ماليات به تناسب مطالبات پيمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاري به پيمانکار 

  .باشد  ميپرداخت شود، بالمانع
با توجه به اينکه عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده متعلق به : ٢تذکر 

اب اسناد خزانه اسالمي براي بدهي عوارض باشد، اخذ و احتس ها مي و دهياريها  شهرداري
  "رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ـ اميدعلي پارسا./باشد  نميو جرائم آن امکان پذير

 در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب
  : توضيح داده است که٦/٧/١٣٩٨ ـ د/٣٢٣٥٣/٢١٢اليحه شماره 

   آقاي دربين جناب"
  مدير کل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 و به شماره پرونده ٩٨٠٢٢٧٠با سالم و احترام؛ در خصوص پرونده کالسه 

 موضوع دادخواست آقاي بهمن زبردست به خواسته ابطال ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٦٠٠
 د/٢٧٥٥/٢٦٠ ضمن ارسال نامه شماره ٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٥١٠/٩٨/٢٠٠دستورالعمل شماره 

 معاون ماليات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست شاکي تهيه شده ١٦/٦/١٣٩٨ـ 
  :رساند  مياست، به استحضار

، ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ز(به منظور تسهيل اجراي مقررات بند ـ ١
 :؛ مقرر گرديده است٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٥١٠/٩٨/٢٠٠دستورالعمل شماره ) ٢(مطابق بند 

دستورالعمل اين ) ١(ان موضوع اين بند مکلفند نسبت به تکميل فرم موضوع بند پيمانکار«
 مربوط، به اداره  اقدام و پس از مهر و امضا و تأييد کارفرماي١٣٩٨هاي مالياتي سال  براي دوره

بر اين . »)ترجيحاً همزمان با تسليم اظهارنامه. (کل امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند
 بر اساس مقررات تأييد شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالياتياساس مطابق فرم 

قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ) ١٣(ماده
) ٢١٨( اجرايي موضوع ماده نامه آيين و در چارچوب مقررات ١٥/٢/١٣٩٨ايراني مصوب 

. نمايد  مي از کارفرماي مربوطه اقداممستقيم نسبت به وصول مطالباتهاي  قانون ماليات
همچنين در صورت عدم تأييد فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالياتي کشور 
براساس مقررات بند ياد شده حق مطالبه بدهي مزبور از پيمانکار را نخواهد داشت، ليکن 

اعالم نمايد تا براساس تواند مراتب ياد شده را به اداره کل امور مالياتي ذيربط   ميپيمانکار
  .قوانين و مقررات مذکور اقدام گردد

قانون بودجه ) ٨(تبصره ) ز(با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند ـ ٢
، به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پيمانکار به ١٣٩٨سال 

اجرايي موضوع هاي  ز دستگاهصورت همزمان، در معامالت پيمانکاري که کارفرما يکي ا
قانون مديريت خدمات کشوري است، با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با  )٥(ماده 

آن نيز پرداخت شده و عدم وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به 
زش باشد و براساس مقررات ياد شـده ماليات و عـوارض ار  ميقانوني پيمانکار فاقد وجاهت

باشد و بر اساس مقررات   ميافـزوده سهـم پرداخت شده به پيمانکار فـاقد وجاهت قانوني
ياد شده ماليات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پيمانکار تا زمان پرداخت 

دستورالعمل مورد شکايت نيز صرفاً در مقام تبيين قانون . کارفرما قابل وصول نخواهد بود
مثالي را آورده با اين مضمون که در مورد قرارداد به ) ٣(روي در ذيل بند بوده و بدين 

قانون مديريت خدمات کشوري که ) ٥(پيمانکاري ارايه خدمات با کارفرماي موضوع ماده 
مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن بالغ بر يک ميليارد ريال است و در 

 ميليون ريال دريافت کرده، ماليات و ٢٠٠مبلغ  صرفاً ١٣٩٨دوره سه ماه اول سال 
باشد و به عدم قابليت   مي ريال٧٦١/٥١٣/١٦عوارض قابل مطالبه براي آن دوره معادل 

 ميليون ريال تا زماني که توسط ١٠٠احتساب ماليات و عوارض براي مازاد آن به مبلغ 
ند مذکور از قانون کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصريح گرديده که خود بيانگر حکم ب

مبني بر پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر  (١٣٩٨بودجه سال 
شايان ذکر است که ماليات بر ارزش افزوده و . باشد  مي)پرداخت به صورت همزمان

) ٣(عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پيمانکار، همانگونه که در تذکر ذيل بند 
  . آن قابل محاسبه و دريافت خواهد بود) ٣(رد شکايت آمده، مطابق بند دستورالعمل مو

 مورخ ٥١٤/٩٨/٢٠٠به موجب دستورالعمل اصالحي به شماره : شود  ميياد آور
دستور العمل مورد شکايت اصالح گرديده و ايرادي که شاکي در صدر ) ٣( بند ٧/٥/١٣٩٨

با توجه به موارد .  موضوع استصفحه سوم دادخواست متعرض آن شده، سالبه به انتفاي
فوق و عدم مغايرت دستورالعمل مورد شکايت با قانون و مقررات رسيدگي و صدور رأي 

خواهشمند است دستور فرماييد از نماينده سازمان . مبني بر رد شکايت مورد استدعاست
امور مالياتي جهت حضور در جلسه هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  ." مورد دعوت بعمل آيدحسب

 قـانون تشـکيالت و آيين دادرسـي ديوان عـدالت اداري ٨٤  در اجـراي مـاده 
شـود و هـيأت   مي پرونده به هـيأت تخصـصي مـالياتي، بانکي ارجـاع١٣٩٢مصـوب سال 

 بندهاي ٤/٢/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٤٨ مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره
 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد ٤ بند ١ و تذکر ٣ر ذيل بند و تذک) ٣ و ٢، ١(

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و . شکايت صادر کرد
  .يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

يأت در دستور کار ه» ٤ بند ٢تذکر «و » ٤بند «، »٣مثال ذيل بند «رسيدگي به «
  ».عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٤/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
در معامالت «:  کل کشور١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره » ز«به موجب بند . الف

قانون مديريت خدمات ) ٥(پيمانکاري که کارفرما يکي از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 
کشوري است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب 

 زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار تا. با آن را به پيمانکار پرداخت کند
پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور حق مطالبه آن را از پيمانکار يا اخذ 

برمبناي قسمت اخير مثال مقرر  با توجه به اينکه» .جريمه ديرکرد از وي نخواهد داشت
 کل کشور ١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨ تبصره) ز(نحوه اجراي بند   دستورالعمل٣در بند 

ماليات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پيمانکار «: مقرر شده است که
و مفهوم مخالف اين فراز از بند فوق اين است که در » قابل مطالبه و وصول نخواهد بود

ت و عوارض ارزش صورت پرداخت مابه ازاي خدمات پيمانکار به وي از جانب کارفرما، ماليا
نحوه   دستورالعمل٣افزوده از پيمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراين مثال مقرر در بند

 کل کشور با حکـم مقـرر در بند ١٣٩٨ قانون بودجه سـال ٨تبصـره ) ز(اجـراي بند 
 قانوني مذکور که پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به داده، مغاير بوده و مستند
  .شود مي ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان

در معامالت «:  کل کشور١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره » ز«به موجب بند . ب
قانون مديريت ) ٥(پيمانکاري که کارفرما يکي از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

خدمات کشوري است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده 
تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را . متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند

 به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور حق مطالبه آن را از پيمانکار
 دستورالعمل ٤نظر به اينکه برمبناي بند » .يا اخذ جريمه ديرکرد از وي نخواهد داشت

پيمانکاران موظّف   کل کشور١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(نحوه اجراي بند 
اند که همزمان با اعالم معادل بدهي ماليات بر ارزش افزوده، جرايم متعلّقه خود را  شده

 دستورالعمل مذکور از جهت ٤الياتي ذيربط اعالم نمايند، لذا بند نيز به اداره کل امور م
بيني جريمه نموده، با حکم مقرر  آنکه درخصوص بدهي مالياتي پيمانکاران اقدام به پيش

 ۱ بند به  کل کشور مغاير بوده و مستند١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره » ز«در بند 
 سال مصوب اداري عدالت ديوان ادرسيد آيين و تشکيالت قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده

  .شود مي ابطال ۱۳۹۲
در معامالت «:  کل کشور١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره » ز«به موجب بند . ج

قانون مديريت خدمات ) ٥(پيمانکاري که کارفرما يکي از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 
 ارزش افزوده متناسب کشوري است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، ماليات

ارزش افزوده را به پيمانکار  تا زماني که کارفرما ماليات بر. با آن را به پيمانکار پرداخت کند
پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور حق مطـالبه آن را از پيمانکار يا اخذ 

نحوه   دستورالعمل٤ بند ٢با عنايت به اينکه در تذکر  ».جريمه ديرکرد از وي نخواهد داشت
عوارض   کل کشور، بدهيهاي مربوط به١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(اجراي بند 

اند و اين امر مغاير با  موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول جرايم نيز دانسته شده
 کل کشور است که براساس آن ١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره » ز«حکم مقرر در بند 

نحوه اجراي بند   دستورالعمل٤ بند ٢پذير نيست، لذا تذکر  يمه از پيمانکار امکاناخذ جر
 کل کشور به دليل مغايرت با بند قانوني مذکور، ١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند
  .ودش مي ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب
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