
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اصول اقنون اساسیاصول اقنون اساسی

  رد رپتو نظرات شورای  نگهبانرد رپتو نظرات شورای  نگهبان  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 مپانزدهبررسي اصل 

 

03931021 

9/7/0393 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شورای نگهبان ژپوهشكده

 
 

 
 

 

 

 شناسنامه
 

 :عنوان

  نگهبان اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شورای

 
 پانزدهماصل 

 
 :تدوين

 محمد فتحي

 

 :ناظر علمي

 كاظم كوهي
 

 03931001 :مسلسل شماره

 9/7/0393 :تاريخ انتشار

 



 
 

 فهرست مطالب
 

 5 ................................................................................................. پانزدهم اصل
 5 .......... یاسالم یشورا مجلس مصوبات خصوص در نگهبان یشورا نظرات ـ1

 دادگستری به انقالب های دادگاه الحاق طرح خصوص در نگهبان شورای نظر -1-1
 5 .................................................................................... ايران اسالمی جمهوری

 جمهوری دولت عضويت اليحه خصوص در نگهبان شورایشماره نظر -1-2
 5 ...................... (ميگا) چندجانبه گذاری سرمايه تضمين مؤسسه در ايران اسالمی

 ايران اسالمی جمهوری دولت الحاق اليحه خصوص در نگهبان نظرشورای -1-3
 و حمل در ها واگن از استفاده مقررات ها، كانتينر و ها واگن از استفاده مقررات به

 6 ............................................................... (P.P.W) لويدب یپ. یپ یالملل نيب نقل
 گواهی و كنترل و گياهی ارقام ثبت اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-4

 7 ...................................................................................................... نهال و بذر
 المللی بين سازمان به مربوط موافقتنامه اليحه خصوص در نگهبان نظرشورای -1-5

 8 .............................................. ( اينتلست موافقتنامه اصالحيه) مخابراتی ای ماهواره
 12 ....... كشور كل 1383 سال بودجه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-6

 و بيست مصوبات و احكام تصويب اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-7
 13 ........................ پكن در شده منعقد( UPU) جهانی پستی اتحاديه كنگره دومين

 14 ....................... 1384 سال بودجه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-8

 نقل و حمل های سامانه از حمايت اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-9
 14 ........................................................................................ حومه و شهری ريلی

 حمل چارچوب همموافقتنا به الحاق اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-11



 پانزدهماصل 
 

2 

 15 ........................................................................... اكو (ترانزيت) یعبور نقل و

 قرنطينه زمينه در همكاری موافقتنامه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-11
روسيه فدراسيون دولت و ايران اسالمی جمهوری دولت بين نباتات حفظ و گياهی

 ...................................................................................................................... 16 

 اسالمی جمهوری دولت الحاق اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-12
 در ها واگن از استفاده مقررات ها، كانتينر و ها واگن از استفاده مقررات به ايران
 16 ................................................. (P.P.W) لويدب. یپ. یپ یالملل نيب نقل و حمل

 از حفاظت كنوانسيون به الحاق اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-13
 17 ................................................................................... وحشی مهاجر های گونه

 و توليد موانع از برخی رفع طرح خصوص در نگهبان شورای نظر -1-14
 17 .....................................................................................   صنعتی گذاری سرمايه

 ينب ترجيحی تجارت موافقتنامه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-15
 18 .................................... تونس جمهوری دولت و ايران اسالمی جمهوری دولت

 و عمومی نقل و حمل توسعه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-16
 19 .................................................................................. سوخت مصرف مديريت

 و توليد از حمايت و ساماندهی اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-17
 21 .................................................................................................. مسكن عرضه

 21 ..... كشور كل 1387 لسا بودجه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-18

 مصوب افزوده ارزش بر ماليات اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-19
 21 .......................................................................................... یاقتصاد ونيسيكم

 و بيست مصوبات و احكام تصويب اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-21
 21 ميالدی 2114 سال بخارست در شده منعقد( UPU) پست جهانی كنگره سومين

 اسالمی جمهوری دولت الحاق اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-21
 22 ............................. (دوپينگ)افزايی زور با مبارزه المللی بين كنوانسيون به ايران

 یاسالم یجمهور دولت تيعضو حهيال خصوص در نگهبان یشورا نظر -1-22
 23 .......................... هيانوسياق و ايآس یكشاورز یمهندس و ها نيماش ركزم در رانيا

 یاسالم یجمهور دولت تيعضو حهيال خصوص در نگهبان یشورا نظر -1-23
 27 ......................... ترانهيمد دام و انسان مشترک یها یماريب كنترل برنامه در رانيا



 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان

 
3 

 29 .......................... ای رايانه جرائم اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-24

 دولت بين همكاری موافقتنامه اليحه خصوص در نگهبان شورای نظر -1-25
 31 ... نباتات حفظ زمينه در سوريه عربی جمهوری دولت و ايران اسالمی جمهوری

 31 ..... كشور كل 1389 سال بودجه حهيال خصوص در نگهبان شورای نظر -1-26

 یاسالم یجمهور دولت الحاق حهيال خصوص در نگهبان شورای نظر -1-27
 31 .. ها یكشت رسوبات و توازن آب تيريمد و كنترل یالملل نيب ونيكنوانس به رانيا

 اسالمی جمهوری مرزبانی تقويت طرح خصوص در نگهبان شورای نظر -1-28
 32 ............................................................................................................... ايران

 یجمهور توسعه پنجم هسال پنج برنامه حهيال خصوص در نگهبان شورای نظر -1-29
 32 .............................................................................. (1391-1394) رانيا یاسالم

 توسعه پنجم ساله پنج برنامه حهيال خصوص در نگهبان شورای نظر -1-31
 33 ............................................................ (1391-1394) رانيا یاسالم یجمهور

 37 ...................... نفت قانون اصالح طرح خصوص در نگهبان شورای نظر -1-31

 نامه نييآ قانون از یادمو اصالح طرح خصوص در نگهبان شورای نظر -1-32
 39 ......................................................................... یاسالم یشورا مجلس یداخل

 یاسالم یجمهور دولت تيعضو حهيال خصوص در نگهبان یشورا نظر -1-33
 41 ........................................................ ايآس علوم یها فرهنگستان انجمن در رانيا

 41 ..... كشور كل 1392 سال بودجه حهيال خصوص در نگهبان شورای نظر -1-34

 41 ..... كشور كل 1393 سال بودجه حهيال خصوص در نگهبان شورای نظر -1-35

 و مسلح یروهاين ميجرا یدادرس نييآ طرح خصوص در نگهبان شورای نظر -1-36
 42 .......................................................................................... یكيالكترون یدادرس

 43 ...... رانيوز ئتيه مصوب یها اساسنامه خصوص در نگهبان یشورا نظرات ـ2

 و رانيا مشترک یرانيكشت شركت اساسنامه خصوص در نگهبان یشورا نظر -2-1
 43 .......................................................................................................... پاكستان

 صنعت یپسماندار یها شركت یها اساسنامه خصوص در نگهبان یشورا نظر -2-2
 ومياوارن یساز یغن  ران،يا یا هسته سوخت ديتول و ومياوران یفراور ران،يا یا هسته

 44 .................................... رانيا یا هسته صنعت هياول مواد نيتأم و اكتشافات و رانيا

 یگذار هيماسر ضمانت صندوق  اساسنامه خصوص در نگهبان شورای نظر -2-3



 پانزدهماصل 
 

4 

 45 .............................................................................................................. تعاون

 ارتباطات شركت  اساسنامه اصالح خصوص در نگهبان یشورا نظر -2-4
 45 ....................................................................................................... رساختيز

 46 ......... یدرمان خدمات وقصند  اساسنامه خصوص در نگهبان شورای نظر -2-5

 47 .................................................. نگهبان یشورا یمشورت و یريتفس نظرات ـ3

 47 ..... یحقوق و یقيحق اشخاص استعالمات به پاسخ در نگهبان یشورا نظرات ـ4

 47 ................................................. نگهبان یشورا یقانون و یارشاد یتذكرها ـ5

  



 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان

 
5 

 پانزدهماصل 
اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب . زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است

های محلی و قومی در مطبوعات و  استفاده از زبان درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی
 . های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است رسانه

 نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمیـ 1

طرح  شورای نگهبان در خصوص 42/2/1632مورخ  4422نظر شماره  -1-1
مصوب  نقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ايرانهای ا الحاق دادگاه

 : مجلس شورای اسالمی 11/2/1632
 كتاب بهدهد  مي اجازه انقالب هاي دادگاه به كه مزبور طرح 1(2) ماده -1-1-1

 كتاب اينكه به دهند، نظر حكم آن طبق و نموده مراجعه امام تحريرالوسيله
 كشور رسمي اساسي زبان قانون 11 اصل طبق و است عربي زبان به تحريرالوسيله

 قانون مغاير حيث اين از باشند، فارسي زبان به بايد رسمي متون و است فارسي
 .است اساسي

 خصوص درشورای نگهبان  3/6/1634مورخ  6113/62/34شماره  نظر -1-4

 
شود در موارد حدود و قصاص و ديات مطابق  المي اجازه داده ميهاي انقالب اس به دادگاه -2ماده  .1

 .حكم قضيه را صادر نمايند ،دهتحريرالوسيله امام خميني عمل نمو
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 19/5/1361مصوبه اصالحی مورخ 

شود در موارد حدود و قصاص و ديات مطابق ترجمه  المي اجازه داده ميهاي انقالب اس به دادگاه -2ماده 
 .حكم قضيه را صادر نمايند ،تحريرالوسيله امام خميني عمل نمودهفارسي 

های انقالب به  طرح الحاق دادگاه شورای نگهبان در خصوص 26/5/1361مورخ  3377 شماره نظر
 :مجلس شورای اسالمی 19/5/1361مصوب  دادگستری جمهوری اسالمی ايران

 فارسي ترجمه 11 اصل طبق بايد ،كند مي پيدا قانونيت بالخصوص ، تحريرالوسيله[2]ماده  طبق چون -
 به و نشده ترجمه تحريرالوسيله اينكه به توجه با و باشد شده تصويب آن ترجمه و باشد قانوني متن آن

 بدان شود و عمل مرتفع بايد و است باقي خود حال به اساسي قانون با مغايرت اشكال ،نرسيده تصويب
 .شود قانون صريحاً الزامي در

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 31/1/1361مورخ  (نهايی) مصوبه اصالحی
 .مصوبه اصالحي حذف شد در( 2)ماده 

گفتنی است هر چند با اصالح اين مصوبه از سوی مجلس، ايراد مربوط به مغايرت اين ماده با )
و بر طرف شده است، ليكن اين طرح از جهتی ديگر با ايراد شورای نگهبان مواجه شده  15اصل 

 (.ه استنهايتاً به سرانجام قانونی نرسيد
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گذاری  اليحه عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در مؤسسه تضمين سرمايه

 :  مجلس شورای اسالمی 46/4/1634مصوب ( ميگا)چندجانبه 
قانون اساسي متون رسمي بايد به زبان و خط رسمي و  11مطابق اصل  -1-2-1

در تبصره ماده ( SDR)لذا به كار گرفتن  ؛، باشد مشترك مردم ايران كه فارسي است
 1.خالف اصل مذكور شناخته شد ،واحده از اين جهت

شورای نگهبان در  14/6/1634مورخ  6423/62/34نظر شماره  -1-6

ها و  دولت جمهوری اسالمی ايران به مقررات استفاده از واگنق اليحه الحا خصوص

 پی دبيلو. المللی پی ها در حمل و نقل بين ، مقررات استفاده از واگنها كانتينر

(P.P.W)  مجلس شورای اسالمی 46/4/1634مصوب  : 
 ،(4) ماده (2ـ2ـ4)در  (RIC)در ماده واحده و عبارت  (P.P.W)عبارت  -1-3-1

كليه كلمات و عبارات در متن رسمي ...  .قانون اساسي شناخته شد 11مغاير اصل 
قانون اساسي بايد با خط و زبان فارسي باشد و كلمات و عبارات غير  11مطابق اصل 

 2.تواند در پرانتز پس از كلمات و عبارات فارسي درج گردد فارسي معادل، مي

 
دي و دارايي مجاز است نسبت به حفظ ارزش سهم جمهوري اسالمي وزارت امور اقتصا -تبصره .1

 . اقدام نمايد SDRايران در اين سازمان در اثر تغييرات نرخ برابري پول ملي در مقابل 
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 25/3/1382مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

فظ ارزش سهم جمهوري اسالمي ايران در اين وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ح -تبصره
 .اقدام نمايد (SDR)« حق برداشت مخصوص» سازمان در اثر تغييرات نرخ برابري پول ملي در مقابل

شود به منظور تسهيل و انجام  اجازه داده مي(  آهن جمهوري اسالمي ايران راه)به دولت  -ماده واحده .4
را  P.P.Wها  ها و كانتينر كاال، عضويت مقررات استفاده از واگنالمللي  امور مربوط به حمل و نقل بين

 .ها و ضمايم مربوط به آنها را اجرا نمايد ها و مقررات تصويبي و تعرفه نامه پذيرفته و آيين
... 

 ها واگن تحويل -چهارماده 
 :پذيرد آهن ديگر با شرايط زير انجام مي ها از يک راه تحويل واگن -4-1
4-1-1- ... 
جلسه در  آهن مالک صورت آهن واردكننده آسيب به راه ديده مستقيماً از راه در موارد تحويل واگن آسيب -4-2-2

. شود دهنده تحويل مي تحويلآهن  مالک و يک نسخه به راهآهن  سه نسخه تنظيم گرديده، دو نسخه آن به راه
آهن مالک  هن واردكننده آسيب و راهآ شود و مبناي محاسبات براي راه جلسه توسط دو طرف امضاء مي صورت

 .باشد كننده واگن مي آهن استفاده ها بر عهده راه ها و آسيب مسئوليت مالي در مقابل ليست خرابي. گردد مي
هاي طرف سوم شركت  آهن در راه ها كه براي واگن( و.پ.پ( )2)جلسه مطابق فرم پيوست  صورت

 .گردد باشد تنظيم نمي مي RICمطابق ( L)يا ( K)يا ( M) هاي برچسب ها داراي براي خرابيكنند و  مي
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شورای نگهبان در  14/6/1634مورخ  6421/62/34 نظر شماره -1-2

 62/4/1634مصوب اليحه ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال خصوص 

 :  مجلس شورای اسالمی
، متون رسمي بايد به زبان و خط رسمي و  قانون اساسي 11مطابق اصل  -1-4-1

و ( هيبريد)لفظ لذا به كار رفتن  ؛، باشد مشترك مردم ايران كه فارسي است
كه (  غير دورگ)و (  دورگ)دادن كلمات  و قرار( 3) ماده«  ج»در متن بند ( غيرهيبريد)

( 3) در متن تبصره (اينبرد)و  (الين)فارسي است در داخل پرانتز و استفاده از كلمات 
 ،(6)ماه « د»در متن بند  (هيبريد)و  (اليت)، ( سوپراليت)ماده مذكور و استعمال كلمات 

 1.مغاير اين اصل شناخته شد

                                                                                                                                  
 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 29/4/1382مورخ (نهايی) مصوبه اصالحی
شود به منظور تسهيل و انجام  اجازه داده مي(  آهن جمهوري اسالمي ايران راه)به دولت  -ماده واحده

، مقررات ها ها و كانتينر ررات استفاده از واگنالمللي كاال، عضويت مق امور مربوط به حمل و نقل بين
ها و مقررات  نامه را پذيرفته و آيين (P.P.W) دبيلو. پي. المللي پي  ها در حمل و نقل بين استفاده از واگن
 .ها و ضمايم مربوط به آنها را اجرا نمايد تصويبي و تعرفه

به  «RIC»اضافه گرديد و عبارت « سي.آي.آر»عبارت « RIC»قبل از عبارت ( 2-2-4)بند ( 4)در ماده 
(RIC) اصالح گرديد. 
 : شوند ارقام گياهي جديد چنانچه واجد شرايط زير باشند ثبت مي -3ماده  .1

 ... -الف
هاي توليد و تكثير  در سال(  رگغير دو)و يا غيرهيبريد  ( دورگ)خصوصيات رقم اعم از هيبريد  -ج

 . ثابت بماند
ها، مؤسسات تحقيقاتي و  ت در صورت دريافت پيشنهاد از طرف دانشگاهمؤسسه موظف اس -3تبصره 

،  هاي خالص و الين(  رايج)اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نسبت به ثبت ارقام شناخته شده قبلي 
 . هاي نر عقيم و اينبرد كه در توليد رقم نقش اساسي دارد، اقدام نمايد ، الين اميدبخش

 :شود مي به مؤسسه اجازه داده -6ماده 
 ... -الف

را تعيين و پس (  ، هيبريد و غيره ، گواهي شده ، مادري ، اليت سوپراليت)استاندارد طبقات مختلف بذر  -د
 . امناء سازمان اعالم نمايد تئهي از تصويب

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 29/4/1382مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
 : شوند اجد شرايط زير باشند ثبت ميارقام گياهي جديد چنانچه و -3ماده 
 ... -الف

هاي توليد و تكثير  در سال( غيرهيبريد)  رگو يا غير دو( هيبريد)  دورگخصوصيات رقم اعم از  -ج
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شورای نگهبان در  42/6/1634مورخ  6423/62/34نظر شماره  -1-5

ای مخابراتی  المللی ماهواره اليحه موافقتنامه مربوط به سازمان بينخصوص 

 :  مجلس شورای اسالمی 46/4/1634مصوب (  اصالحيه موافقتنامه اينتلست)
«  ب»بند ( 2) و جزء( 1) ماده«  ص» و«  ن»، « ح»در بند  (LCO)عبارت  -1-1-1
«  الف»و بند ( 11) ماده« و»و اجزاء چهارگانه بند ( 9) ماده«  ج»بند  (2) و جزء( 3) ماده

در  (ITU)و عبارت ( 12) ماده« د»و بند «   ه»بند ( 1)و ( 4) و جزء«  ج» بند( 2) و جزء
...  1.ن اساسي شناخته شدقانو 11مغاير اصل ( 12) ماده«   ه»بند ( 4) و جزء« د»بند 

                                                                                                                                  
 

 . ثابت بماند
ها، مؤسسات تحقيقاتي و  مؤسسه موظف است در صورت دريافت پيشنهاد از طرف دانشگاه -3تبصره 

 خالص هاي رگهو (  رايج)بت به ثبت ارقام شناخته شده قبلي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نس
كه در  (اينبرد)آميخته  خويش و (هاي نر عقيم الين) نر عقيم هاي رگه،  ، اميدبخش (هاي خالص الين)

 . توليد رقم نقش اساسي دارد، اقدام نمايد
 :شود به مؤسسه اجازه داده مي -6ماده 
 ... -الف

و  (هيبريد)دورگ ،  شده گواهي ، (اليت) مادري ، (سوپراليت)، 3پرورشذر ب استاندارد طبقات مختلف -د
 . امناء سازمان اعالم نمايد تئهي را تعيين و پس از تصويب غيره

 : تعاريف -1ماده  .1
 ... -الف

بيني شده از طريق شركت  عبارتست از تعهدات پيش( LCO)يا «  تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم»اصطالح  -ح
 بيني شده است؛ پيش LCOبراي تأمين خدمات مخابراتي مستمر براي مشتريان  LCOدر قرارداد كه 
 ... -ط
عبارتست از امكانات ارتباطي موجود براي مشتريان شركت كه از طريق »  ارتباط جهاني» اصطالح -ن

مخابرات كه المللي  پوشش جهاني شركت به منظور برقراري ارتباط ممكن ميان پنج منطقه اتحاديه بين
 تأمين اند، تصويب شده 1961در مونترئو در سال  (ITU)توسط فراهمايي نمايندگان تام االختيار 

  .شوند مي
 ... -س

 LCOقراردادهاي عبارتست از تمامي مشتريان واجد صالحيت براي انعقاد « LCOن مشتريا»اصطالح  -ص

 اهداف اصلي و اصول اساسي ايتسو -3ماده 
گرفتن تأسيس شركت هدف اصلي ايتسو آن است كه به وسيله موافقتنامه خدمات با در نظر  -الف

عمومي تضمين نمايد كه شركت بر يک مبناي تجاري و به منظور اجراي اصول اساسي، سرويس 
 .المللي را تأمين نمايد مخابراتي عمومي بين

 :اسي عبارتند ازسااصول  -ب
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 نگهداري ارتباط جهاني و پوشش جهاني -1
 LCOمشتريان رائه خدمات خط نجات ارتباطي به ا -2
 Serve its lifeline connectivity 

... 
 مجمع اعضاء -9ماده 
 ...  -الف

موضوعاتي را كه براي اعضا به عنوان كشورهاي مستقل در درجه اول از اهميت « مجمع اعضا» -ج
،  ر يک مبناي تجاريكه شركت ب خواهد كردو به ويژه تضمين  خواهد داداست مورد توجه قرار 

 . نمايد تأمين المللي را هاي مخابراتي عمومي بين سرويس
 : به منظور

 .  نگهداري ارتباط جهاني و پوشش جهاني -1
 LCOارائه خدمات خط نجات ارتباطي به مشتريان  -2
3- ...  

  مدير كل -11ماده 
 .مسئول خواهد بود« مجمع اعضاء»رياست واحد اجرايي با مدير كل است كه در برابر  -الف
 ... -ب
 «مدير كل» -و
از طريق ايفاي  LCOخدمات به مشتريان بر رعايت اصول اساسي توسط شركت به منظور ارائه  -1

 . كرد نظارت خواهد LCOقراردادهاي 
هاي ارائه شده براي انعقاد  اتخاذي شركت را در رابطه با واجد صالحيت بودن درخواستتصميمات  -2

 . خواهد كرد بررسي LCOقرارداد 
 . هاي سازش كمک خواهد نمود در حل كردن اختالفاتشان با شركت از طريق ايجاد سرويس LCOبه مشتريان  -3
به او در انتخاب . يم به ارجاع دعوي عليه شركت به داوري بگيردتصم LCOشتري در مواقعي كه م -4

 .خواهد كردي ارائه تورها خدمات مش مشاورين و داور
 :ها واگذاري فركانس -12ماده 
مبني بر « امين اسناد»، ابالغيه خود را به  ابالغ منتخب(  يا ادارات)ايتسو تا زماني كه اداره «  هاي طرف» -الف

هاي  اند، تحويل نمايند مدارات خاص و فركانس ، پذيرش يا تنفيذ نموده را تصويب«  موافقتنامه»اينكه اين 
را ( ITU)ي يطبق مفاد مندرج در مقررات راديو« اعضا»شده از سوي واگذاري در مرحله همكاري يا ثبت 

عضو ايتسو با «  اعضاي»را براي نمايندگي كليه « عضو»از ميان اعضاي ايتسو يک « اعضا». حفظ خواهند كرد
(ITU ) نمايند، انتخاب خواهند كرد ها را حفظ مي ايتسو اين واگذاري«  اعضاي»در خالل مدتي كه . 

 ... -ب
 :نامه داخلي قابل اجرا شود، به موجب آيين كه به عنوان اداره ابالغ شركت انتخاب مي»  عضوي» هر -ج
هاي  د اصول اساسي را ايفا نمايد، اجازه استفاده از آن فركانستوان ميبه شركت تا آن اندازه كه  -1

 .خواهد دادواگذاري را 
نكه شركت نياز بيشتري به آشد و يا ز مقدار موجود مجاز نبادر مواقعي كه استفاده بيش ا -2
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 .كرد لغو خواهد ITUرات ها را طبق مقر هاي واگذاري نداشته باشد، واگذاري اين فركانس فركانس
 :شود براي اداره ابالغ انتخاب مي( ج)كه به موجب بند « عضوي» -هـ
1- ... 
شركت بر عهده گرفته شده  كه از طرف ITUاي  هاي سيستم ماهواره در خصوص هماهنگي«  مدير كل»به  -4

 .اطالع و مشورت خواهد داد LCOبه منظور تضمين ارتباط جهاني و ارائه خدمات به مشتريان . است
 مشورت LCOاي مشتريان  مخابراتي ماهوارهالمللي مخابرات در خصوص نيازهاي  با اتحاديه بين -1

 .خواهد كرد
منتخب براي اداره ابالغ « عضو» مواردي كه عضويت در»  موافقتنامه» نظر از ديگر مقررات اين صرف -د 

 ها به تا اينكه واگذاري فركانس« عضو» ، در ايتسو به موجب ماده چهاردهم متوقف گردد آن شركت
ده و بو ITUي ياديوو مقررات ر»  موافقتنامه» ديگر انجام شود تابع مقررات مربوط مندرج در اين« عضو»

 .موظف به رعايت آنها خواهد بود
1- ... 
بر عهده گرفته كه از طرف شركت  ITUاي  سيستم ماهوارههاي  در خصوص هماهنگي«  مدير كل»به  -4

 . داد اطالع و مشورت خواهد LCOارائه خدمات به مشتريان به منظور تضمين ارتباط جهاني و . شده است
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 29/4/1382مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 : تعاريف -1ه ماد
 :از لحاظ موافقتنامه حاضر

 ... -الف
بيني شده از طريق  عبارتست از تعهدات پيش( LCO)يا «  مستقيمتعهدات ناظر به ارتباط »اصطالح  -ح

براي تأمين خدمات مخابراتي مستمر  (LCO)تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم  شركت كه در قرارداد
 شده است؛ بيني پيش (LCO) ط مستقيماتعدات ناظر به ارتب براي مشتريان

 ... -ط
از طريق عبارتست از امكانات ارتباطي موجود براي مشتريان شركت كه «  ارتباط جهاني»اصطالح  -ن

المللي مخابرات كه  پوشش جهاني شركت به منظور برقراري ارتباط ممكن ميان پنج منطقه اتحاديه بين
 1961در سال  در مونترئو( ITU) الملل مخابرات تحاديه بينا االختيار توسط فراهمايي نمايندگان تام

 . شوند اند، تأمين مي تصويب شده
 ... -س

از تمامي مشتريان واجد  عبارتست« (LCO)مستقيم تعهدات ناظر به ارتباط مشتريان »اصطالح  -ص
 (LCO)ناظر به ارتباط مستقيم تعهدات صالحيت براي انعقاد قراردادهاي 

 اصلي و اصول اساسي ايتسواهداف  -3ماده 
با در نظر گرفتن تأسيس شركت هدف اصلي ايتسو آن است كه به وسيله موافقتنامه خدمات  -الف

عمومي تضمين نمايد كه شركت بر يک مبناي تجاري و به منظور اجراي اصول اساسي، سرويس 
 .المللي را تأمين نمايد مخابراتي عمومي بين

 :ساسي عبارتند ازااصول  -ب
 نگهداري ارتباط جهاني و پوشش جهاني -1
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 (LCO)مستقيم تعهدات ناظر به ارتباط ارائه خدمات خط نجات ارتباطي به مشتريان  -2
 Serve its lifeline connectivity 

... 
 مجمع اعضاء -9ماده 
 ...  -الف

اهميت موضوعاتي را كه براي اعضا به عنوان كشورهاي مستقل در درجه اول از « مجمع اعضا» -ج
،  است مورد توجه قرار خواهد داد و به ويژه تضمين خواهد كرد كه شركت بر يک مبناي تجاري

 . المللي را تأمين نمايد هاي مخابراتي عمومي بين سرويس
 : به منظور

 .  نگهداري ارتباط جهاني و پوشش جهاني -1
 (LCO)مستقيم  تعهدات ناظر به ارتباطارائه خدمات خط نجات ارتباطي به مشتريان  -2
3-  ... 

  مدير كل -11ماده 
 .مسئول خواهد بود« مجمع اعضاء»رياست واحد اجرايي با مدير كل است كه در برابر  -الف
 ... -ب
 «مدير كل» -و
ارتباط تعهدات ناظر به بر رعايت اصول اساسي توسط شركت به منظور ارائه خدمات به مشتريان  -1

 . د كردنظارت خواه (LCO)تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم  اردادهاياز طريق ايفاي قر (LCO)مستقيم 
هاي ارائه شده براي انعقاد  تصميمات اتخاذي شركت را در رابطه با واجد صالحيت بودن درخواست -2

 . خواهد كرد بررسي (LCO)ناظر به ارتباط مستقيم تعهدات  قرارداد
در حل كردن اختالفاتشان با شركت از طريق (LCO)مستقيم تعهدات ناظر به ارتباط به مشتريان  -3

 . هاي سازش كمک خواهد نمود ايجاد سرويس
به ارجاع دعوي عليه شركت  تصميم (LCO)ناظر به ارتباط مستقيم تعهدات در مواقعي كه مشتري  -4

 .تي ارائه خواهد كردورها خدمات مش به او در انتخاب مشاورين و داور ،به داوري بگيرد
 :ها واگذاري فركانس -12ماده 
مبني « امين اسناد»، ابالغيه خود را به  ابالغ منتخب(  يا ادارات)ايتسو تا زماني كه اداره «  هاي طرف» -الف

اند، تحويل نمايند مدارات خاص و  ، پذيرش يا تنفيذ نموده را تصويب«  موافقتنامه»بر اينكه اين 
طبق مفاد مندرج در مقررات « اعضا»ده از سوي هاي واگذاري در مرحله همكاري يا ثبت ش فركانس

از ميان اعضاي ايتسو يک « اعضا». را حفظ خواهند كرد( ITU) المللي مخابرات  اتحاديه بين ييراديو
در خالل  (ITU) المللي مخابرات  اتحاديه بينعضو ايتسو با «  اعضاي»را براي نمايندگي كليه « عضو»

 . نمايند، انتخاب خواهند كرد ها را حفظ مي اريايتسو اين واگذ«  اعضاي»مدتي كه 
 ... -ب
 :نامه داخلي قابل اجرا شود، به موجب آيين كه به عنوان اداره ابالغ شركت انتخاب مي«  عضوي»هر  -ج
هاي  تواند اصول اساسي را ايفا نمايد، اجازه استفاده از آن فركانس به شركت تا آن اندازه كه مي -1

 .ادواگذاري را خواهد د
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قانون اساسي بايد با خط و زبان  11كليه كلمات و عبارات در متن رسمي مطابق اصل 
تواند در پرانتز پس از كلمات و  فارسي باشد و كلمات و عبارات غير فارسي معادل، مي

 . عبارات فارسي درج گردد

خصوص  درشورای نگهبان  11/14/1634مورخ  3344/62/34نظر شماره  -1-3

 :  مجلس شورای اسالمی 12/14/1634مصوب  كل كشور 1636سال  هبودج هاليح
قانون اساسي زبان و خط رسمي و مشترك  11از آنجا كه طبق اصل  -1-6-1

اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با اين زبان و خط باشد،  ،مردم ايران فارسي است
( 14) تبصره(   ه) در بند «IT»و كلمه ( 11) تبصره(  ت) در ذيل بند« فرانشيز»لذا كلمه 
 1.مغاير اين اصل شناخته شد ،(19) تبصره( 1) در بند الحاقي«  سيف»و كلمه 

                                                                                                                                  
 

نكه شركت نياز بيشتري به آاستفاده بيش از مقدار موجود مجاز نباشد و يا در مواقعي كه  -2
المللي   اتحاديه بين ها را طبق مقررات هاي واگذاري نداشته باشد، واگذاري اين فركانس فركانس

 .كرد خواهد لغو( ITU) مخابرات
 :شود اب ميبراي اداره ابالغ انتخ( ج)كه به موجب بند « عضوي» -هـ
1- ... 
كه ( ITU) المللي مخابرات  بيناتحاديه اي  هاي سيستم ماهواره در خصوص هماهنگي«  مدير كل»به  -4

به منظور تضمين ارتباط جهاني و ارائه خدمات به مشتريان . از طرف شركت بر عهده گرفته شده است
 .واهد داداطالع و مشورت خ( LCO)تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم 

تعهدات ناظر به اي مشتريان  المللي مخابرات در خصوص نيازهاي مخابراتي ماهواره با اتحاديه بين -1
 .خواهد كرد مشورت( LCO)ارتباط مستقيم 

منتخب براي اداره « عضو»در مواردي كه عضويت «  موافقتنامه»نظر از ديگر مقررات اين  صرف -د 
ها به  تا اينكه واگذاري فركانس« عضو»دهم متوقف گردد آن ، در ايتسو به موجب ماده چهار ابالغ شركت

اتحاديه ي يو مقررات راديو«  موافقتنامه»ديگر انجام شود تابع مقررات مربوط مندرج در اين « عضو»
 .و موظف به رعايت آنها خواهد بود بوده( ITU) مخابراتالمللي   بين

1- ... 
كه  (ITU) مخابراتالمللي   اتحاديه بيناي  م ماهوارههاي سيست در خصوص هماهنگي«  مدير كل»به  -4

به منظور تضمين ارتباط جهاني و ارائه خدمات به مشتريان  ،بر عهده گرفته شده استاز طرف شركت 
 . داد اطالع و مشورت خواهد( LCO)تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم 

 ... -11تبصره  .1
گونه  ه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچنسبت به بيم 1333دولت مكلف است در سال  -ت

اين بيماران به هنگام بستري . بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد
 . فرانشيز خواهند پرداخت%( 21)، بيست و پنج درصد  هاي دولتي شدن در بيمارستان

 ... -14تبصره 
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شورای نگهبان در  46/12/1636مورخ  4224/62/36نظر شماره  -1-1

اليحه تصويب احكام و مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه پستی جهانی خصوص 

                                                                                                                                  
 
افزاري و ايجاد  هاي نرم ه كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات كشور و توليد برنامهبه منظور ارتقاء و توسع -ح 

هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  به شركت ITزمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه 
ز محل منابع ريال ا( 111/111/111/411)شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد  اجازه داده مي
،  اي هاي توسعه ها و طرح هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه داخلي شركت

هاي خصوصي و تعاوني به صورت  آفرين و يا صادرات كاال و خدمات در اين حوزه توسط بخش اشتغال
رك وزارت ارتباطات و فناوري اي كه به پيشنهاد مشت نامه تسهيالت از طريق مراجع صالحيتدار بر اساس آيين

رسد، اختصاص داده و  ت وزيران ميئريزي كشور تهيه و به تصويب هي اطالعات و سازمان مديريت و برنامه
 . التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند مابه

 ... -19تبصره 
فند در مواردي كه مكل(  ره)سازمان اموال تمليكي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام -1 بند الحاقي

ارزش سيف روز كاال به نرخ زمان صدور  ،مبناي ارزش سيف باشد فروش كاال از طريق مزايده و بر
ارزش كارشناسي بر مبناي ارزش  ،حكم و در مواردي كه ارزش كارشناسي كاال مالك عمل قرار گيرد

 . روز صدور حكم را مبناي عمل قرار دهند
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 21/12/1382مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 ... -11تبصره 
گونه بيمه  نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچ 1333دولت مكلف است در سال  -ت

اين بيماران به هنگام بستري شدن در . درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد
 . خواهند پرداخت (فرانشيز)سهمي كه بيمه شده بايد بپردازد %( 21)، بيست و پنج درصد  لتيهاي دو بيمارستان

 ... -14تبصره 
افزاري و ايجاد  هاي نرم به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه -ح

هاي تابعه وزارت ارتباطات  به شركت (IT)آوري اطالعات  فنزمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه 
( 111/111/111/411)شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد  و فناوري اطالعات اجازه داده مي
هاي  ها و طرح هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ريال از محل منابع داخلي شركت

هاي خصوصي و تعاوني به  يا صادرات كاال و خدمات در اين حوزه توسط بخشآفرين و  ، اشتغال اي توسعه
اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و  نامه صورت تسهيالت از طريق مراجع صالحيتدار بر اساس آيين

رسد، اختصاص  ت وزيران ميئريزي كشور تهيه و به تصويب هي فناوري اطالعات و سازمان مديريت و برنامه
 . التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند ده و مابهدا

 ... -19تبصره 
مكلفند در مواردي كه (  ره)سازمان اموال تمليكي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام -1 بند الحاقي

باشد، ارزش قيمت ( سيف)قيمت تمام شده در مقصد مبناي ارزش  فروش كاال از طريق مزايده و بر
روز كاال به نرخ زمان صدور حكم و در مواردي كه ارزش كارشناسي كاال  (سيف)قصد تمام شده در م

 . ارزش كارشناسي بر مبناي ارزش روز صدور حكم را مبناي عمل قرار دهند ،مالك عمل قرار گيرد
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(UPU ) شورای اسالمیمجلس  62/4/1636در پكن مصوب منعقد شده  : 
هاي پرداختي  موافقتنامه مربوط به سرويس»چون در مواد متعددي از متن  -1-7-1

اليحه تصويب احكام و »موضوع بند پنجم ماده واحده « ماده( 11)پست مشتمل بر 
منعقد شده در پكن ( UPU)مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه پستي جهاني 

هاي متعدد غير فارسي بدون ذكر معادل فارسي وجود  واژه« (ميالدي 1999)، 1373
  1.دارد، از اين جهت مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي شناخته شد

 درشورای نگهبان  46/14/1636مورخ  12514/62/36نظر شماره  -1-3

 :  شورای اسالمیمجلس  14/14/1636مصوب  1632اليحه بودجه سال  خصوص
به جهت استفاده از عبارت غير فارسي، مغاير اصل  2(13)تبصره ( چ)بند  -1-3-1

 .قانون اساسي شناخته شد 11

در شورای نگهبان  13/11/1632مورخ  12553/62/32نظر شماره  -1-4

 
مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد : براي اطالع از متن كامل اليحه مزبور رجوع كنيد به .1

، تهران، نشر معاونت تدوين، (1333تا خرداد  1379خرداد )س شوراي اسالمي دوره هفتم مصوبات مجل
 .17-14تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، صص 

 ... -13تبصره  .4
هاي مبارزه با مواد مخدر  ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت -چ
قسمت سوم  111112رديف ( داري كل نزد خزانه)را به حساب درآمدهاي عمومي كشور  1334سال  در

قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با  111134اعتبار رديف . اين قانون واريز نمايد
ضا، هاي مرتبط با امر كاهش تقا جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليت رئيسمواد مخدر كه به تأييد 

ربط قرار خواهد گرفت  هاي ذي پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذيل در اختيار دستگاه
 : ريزي كشور هزينه نمايند هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه تا براساس موافقتنامه

رونيكي براي و تجهيزات الكت X-rayهاي  خريد دستگاهبه نيروي انتظامي براي %( 11)پنجاه درصد 
 . كنترل مرزها

به طور مساوي به سازمان بهزيستي كشور، نيروي مقاومت بسيج و سازمان تربيت بدني و %( 31)درصد  سي
 . هاي مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد به ساير دستگاه%( 21)بيست درصد 

نفر از فرزندان  اي نگهداري حداقل يكهزارريال بر( 111/111/111/11)همچنين مبلغ پانزده ميليارد 
 . گيرد قرار مي( ره)هاي بدسرپرست، در اختيار كميته امداد امام خميني  خانواده

هاي  ماه به كميسيون ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزينه و عملكرد خود را هر شش
 . شوراي اسالمي ارائه نمايدمجلس  اجتماعي و فرهنگي

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 25/12/1383مورخ ( نهايی) اصالحیمصوبه 
 . تغيير يافت« اشعه ايكس»به « X-ray »عبارت ( 13)تبصره ( چ)در بند 



 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان

 
05 

مصوب  های حمل و نقل ريلی شهری و حومه خصوص اليحه حمايت از سامانه

 :  شورای اسالمیمجلس  41/12/1632
مغاير  1(1)در ماده « منوريل»و « تراموا»: هايي از جمله ستفاده از واژها -1-9-1
 .قانون اساسي شناخته شد 11اصل 

شورای نگهبان در  16/4/1635مورخ  15154/62/35نظر شماره  -1-12
 اكو( ترانزيت)ه چارچوب حمل و نقل عبوری مخصوص اليحه الحاق به موافقتنا

 :  یشورای اسالممجلس  42/1/1635مصوب 
خط  2(1)بخش سوم ضميمه شماره ( 2)جزء ( ب)و ( الف)در بندهاي  -1-11-1

 
هاي نقل و انتقال جمعي مسافر در زمان و  سامانه: هاي حمل و نقل ريلي شهري شامل سامانه -1ماده  .1

 . هاي مشابه قطار سبک شهري، منوريل، مترو و سامانهتراموا،  :مسير مشخص است كه عبارتند از
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 29/1/1385مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

هاي نقل و انتقال جمعي مسافر در زمان و  سامانه: هاي حمل و نقل ريلي شهري شامل سامانه -1ماده 
و  (ا، قطار سبک شهري، منوريل، متروترامو)انواع قطار شهري  :مسير مشخص است كه عبارتند از

 .هاي مشابه سامانه
 :ها ها و كانال رودخانه -2 .4

 خطوط كشتيراني رودخانه ايرتيش -الف
Omsk- kazokhstan (Pavlodar- Semipalatinsk- Kamenogrsk- Ust Sea Kara- Salekhard- 
Mansiysk- khanty- Tobolsk- Rusia) (Ocean Arctic)  

 هاي پيانچ و آمودريا يراني رودخانهخطوط كشت -ب
Termez- (Tajikistan) Pyani. Nizhniy- (Afghanistan) sherhan Bender Turkemenistan 
(Mukry) Uzbekistan 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 21/3/1385مورخ  مصوبه اصالحی
قانون اساسي ( 139)م شود با رعايت اصل يكصد و سي و نه به دولت اجازه داده مي -ماده واحده

و درج ترجمه فارسي متون التين مندرج ( 3)ضميمه  (4)ماده ( 1)بند و ( 37)جمهوري اسالمي در ماده 
به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ( 1)بخش سوم ضميمه شماره ( 2)جزء ( ب)و ( الف)هاي  در بند

ت ضميمه به شرح پيوست ملحق اكو مشتمل بر يک مقدمه و چهل و پنج ماده و هش (ترانزيت)عبوري 
 .و اسناد تصويب و الحاق به امين اسناد سپرده شود

به موافقتنامه شورای نگهبان در خصوص اليحه الحاق  1/4/1385مورخ  15883/31/85شماره  نظر
  : شورای اسالمیمجلس  21/3/1385 اكو مصوب( ترانزيت)چارچوب حمل و نقل عبوری 

، كماكان (1)بخش سوم ضميمه شماره ( 2)جزء ( ب)و ( الف)هاي  بند شورا، در خصوص( 3)ايراد بند 
 .باشد قانون اساسي مي 11به قوت خود باقي است و مغاير اصل 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 22/5/1385مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
قانون اساسي ( 139)شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم  به دولت اجازه داده مي -ماده واحده

قانون ( 11)با رعايت اصل پانزدهم  و( 3)ضميمه  (4)ماده ( 1)و بند ( 37)جمهووري اسالمي در ماده 
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 .قانون اساسي شناخته شد 11غيرفارسي بكار برده شده است؛ لذا مغاير اصل 

شورای نگهبان در  6/6/1635مورخ  15513/62/35نظر شماره  -1-11

باتات بين اليحه موافقتنامه همكاری در زمينه قرنطينه گياهی و حفظ نخصوص 

 3/4/1635دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 
 :  شورای اسالمیمجلس 

با خط فارسي  1(2)مذكور در ماده ( 2)و ( 1)با توجه به اينكه ضمائم  -1-11-1
 .قانون اساسي شناخته شد 11باشد؛ لذا از اين جهت مغاير اصل  نمي

شورای نگهبان در  42/3/1635خ مور 13224/62/35نظر شماره  -1-14

                                                                                                                                  
 

( ب)و ( الف)هاي  متون التين در بندبه جاي  فارسيعبارت درج  اساسي جمهوري اسالمي ايران در
اكو  (ترانزيت)ي به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبور( 1)بخش سوم ضميمه شماره ( 2)جزء 

مشتمل بر يک مقدمه و چهل و پنج ماده و هشت ضميمه به شرح پيوست ملحق و اسناد تصويب و 
 ... .الحاق به امين اسناد سپرده شود

 :شود به شرح ذيل اصالح مي( 1)بخش سوم ضميمه شماره ( 2)جزء ( ب)و ( الف)بندهاي 
 : رودخانه ها و كانالها  -2

 ( IRTYSH)ايرتيش رودخانه  خطوط كشتيراني در -الف

ودار پاول –(Semipalatinsk)سميپاالتينسک  -(Kamenogrsk)كامينوگست  -(Ust)اوست 
(Pavlodar)– قزاقستان (Kazakistan)– امسک (Omsk)– روسيه (Russia)-  تابولسک
(Tobolsk)-  خانتي(Khanty)– مانسيسک (Mansiysk)– ساليهار (Salekhard)– كاراسي 
(KaraSea)– شمالي منجمد اقيانوس (Arctic Ocean ) 

 : خطوط كشتيراني در رودخانه هاي پيانچ و آمودريا  -ب

 –(Nizhniy Pyanj)نيژني پيانچ  -(Afghanistan)افغانستان  -(Bender Sherhan)شيرخان بندر 
 –(Mukry) مكري –(Uzbekistan) ازبكستان –(Termez)ترمذ  -(Tajikistan) تاجيكستان

 (Turkmenistan) تانتركمنس

هاي گياهي و  به آفات، بيماري« اي هاي قرنطينه ارگانيسم»در متن اين موافقتنامه، اصطالح  -2ماده  .1
 .اين موافقتنامه ذكر شده اشاره دارد( 2)و ( 1)هرزي كه در ضمائم  هاي علف

ان در مورد مصوبات مجموعه نظرات شوراي نگهب: براي اطالع از متن كامل اليحه مزبور رجوع كنيد به
، تهران، نشر معاونت تدوين، تنقيح و (1337تا خرداد  1333خرداد )مجلس شوراي اسالمي دوره هفتم 

 .131 -176تا، صص  انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، بي
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 4/11/1391مورخ ( نهايی)مصوبه اصالحی 

مورخ  19143روزنامه رسمي شماره  ، رجوع كنيد بهضمائم اصالح شده مصوبه فوق براي اطالع از
22/1/1391. 
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ها و  دولت جمهوری اسالمی ايران به مقررات استفاده از واگنق اليحه الحا خصوص

 دبيلو. پی. المللی پی ها در حمل و نقل بين ، مقررات استفاده از واگنها كانتينر

(P.P.W ) مجلس شورای اسالمی 44/2/1634مصوب : 
لف غير فارسي به كار رفته در متن، مغاير هاي مخت ها و واژه كليه عبارت -1-12-1
 1.قانون اساسي شناخته شد 11اصل 

شورای نگهبان در  46/4/1635مورخ  13336/62/35نظر شماره  -1-16

مصوب  های مهاجر وحشی خصوص اليحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه

 :  شورای اسالمیمجلس  1/4/1635
هاي مختلف غيرفارسي به كار رفته در  واژه ها و با توجه به درج عبارت -1-13-1

 2.قانون اساسي شناخته شد 11هاي اليحه مذكور، مغاير اصل  متن و پيوست

در  شورای نگهبان 16/4/1633مورخ  41232/62/33شماره نظر  -1-12
گذاری صنعتی مصوب  طرح رفع برخی از موانع توليد و سرمايهخصوص 

 :  شورای اسالمیمجلس  كميسيون صنايع و معادن 11/11/1635
 11اصل  مغاير( FOB)به كار بردن كلمه  3و تبصره آن( 7)در ماده  -1-14-1

 
مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد : براي اطالع از متن كامل اليحه مزبور رجوع كنيد به .1

، تهران، نشر معاونت (1333تا خرداد  1379خرداد )مصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره ششم 
و  642-641، صص 1391نقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، تدوين، ت

تا  1379خرداد )مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره هفتم 
، تهران، نشر معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست (1333خرداد 

 .611-197صص جمهوري، 

مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد : جوع كنيد بهبراي اطالع از متن كامل اليحه مزبور ر .4
، تهران، نشر معاونت تدوين، (1337تا خرداد  1333خرداد )م هفتمصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره 

 .313-314صص تا،  بيتنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، 
دولت موظف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي به عنوان مواد اوليه و منابع انرژي را  -7ماده  .6
طبيعي، ترش، غني، )با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز ( نسبت به صادرات و ديگر مصارف)

خش دولتي يا تعاوني و خصوصي را يكسان دستي در بو ميعانات گازي براي صنايع پايين( شيرين، متان و اتان
گاز توليدي %( 21)هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد  1391اي تعيين نمايد كه تا سال و به گونه

دستي داخلي گردد و متوسط قيمت گاز صنعتي حداكثر بيست درصد كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين
هاي  همچنين به همان نسبتي كه ميعانات گازي و فرآورده. بيشتر از متوسط قيمت گاز خانگي نگردد%( 21)

قيمت محصوالت آنها  ،گردد صادراتي تأمين مي( FOB)تر از فوب  واحدهاي پتروشيمي ارزان( خوراك)نفتي 
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 .باشد و الزم است به فارسي تبديل گردد قانون اساسي مي

شورای نگهبان در  44/3/1633مورخ  44552/62/33نظر شماره  -1-15

می ايران و خصوص اليحه موافقتنامه تجارت ترجيحی بين دولت جمهوری اسال

 :  شورای اسالمیمجلس  5/3/1633مصوب  دولت جمهوری تونس
، «گواهي مبداء»و پيوست آخر  1(پ)پيوست ( 6)ماده ( 2)در بند  -1-11-1

                                                                                                                                  
 

 . صادراتي تعيين نمايد( FOB)تر از فوب  را براي فروش به صنايع داخلي نيز ارزان
 ،شود مي تأمين (FOB)قيمت فوب تر از  ك آنها ارزانصدور محصوالت پتروشيمي كه خورا -هتبصر

 . دباش مي نياز صنايع داخلي تأمين منوط به
 :كميسيون صنايع و معادن مجلس به منظور رفع ايراد شورا 6/4/1386مورخ ( نهايی)مصوبه اصالحی 

انرژي را  دولت موظف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي به عنوان مواد اوليه و منابع -7ماده 
طبيعي، ترش، غني، )با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز ( نسبت به صادرات و ديگر مصارف)

دستي در بخش دولتي يا تعاوني و خصوصي را يكسان و ميعانات گازي براي صنايع پايين( شيرين، متان و اتان
گاز توليدي %( 21)ل بيست و پنج درصد هجري شمسي حداق 1391اي تعيين نمايد كه تا سال و به گونه

دستي داخلي گردد و قيمت گاز صنعتي از متوسط قيمت گاز صنعتي در كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين
واحدهاي ( خوراك)هاي نفتي  همچنين به همان نسبتي كه ميعانات گازي و فراورده. بيشتر نشود 1333سال 

گردد، قيمت محصوالت آنها  مي تأمين( FOB)بنادر صادراتي كشور تر از قيمت تحويلي در  پتروشيمي ارزان
 .نمايد تعيين( FOB)كشور تر از قيمت تحويلي در بنادر صادراتي  را براي فروش به صنايع داخلي نيز ارزان

 تحويلي در بنادر صادراتي كشورتر از قيمت  صدور محصوالت پتروشيمي كه خوراك آنها ارزان -هتبصر
 .دباش مي نياز صنايع داخلي تأمين منوط به ،شود مي تأمين

گفتنی است هر چند با اصالح اين مصوبه از سوی مجلس، ايراد مربوط به مغايرت اين ماده با )
 75مغايرت با اصل )اصالحی مزبور از جهتی ديگر ( 7)برطرف شده است، ليكن ماده  15اصل 

ی مراحل بررسی اين  برای آگاهی از ادامه. با ايراد شورای نگهبان مواجه شده است( قانون اساسی
 .(در همين مجموعه، مراجعه كنيد 75مصوبه، به ذيل اصل 

 ... -6ماده  .1
عبارت خواهد بود  ،شان طرف متعاهد صادركننده نيستمواد، قطعات يا محصوالتي كه مبدأارزش  -2
 : از

 ، چنانچه اين امر قابل اثبات باشد يا در زمان ورود آن مواد، قطعات يا محصوالت( CIPيا ) CIFارزش  -الف
مشخص  توان ميشان نامعلوم است، اولين قيمتي كه مواد، قطعات يا محصوالتي كه مبدأدر مورد  -ب

 . كرد در سرزمين طرف متعاهد صادركننده براي آنها پرداخت شده است
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 27/8/1386مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 :به شرح زير اصالح شد( الف)بند 
 (كرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده) CIPيا  (بهاي كاال، هزينه بيمه و حمل) CIFارزش  -الف
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 .قانون اساسي شناخته شد 11كاربرد الفاظ غير فارسي، مغاير اصل 

شورای نگهبان در  13/3/1633مورخ  46122/62/33نظر شماره  -1-13
مصوب حه توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت خصوص الي

 :  شورای اسالمیمجلس  1/3/1633
 .قانون اساسي شناخته شد 11مغاير اصل  1،«هيبريدي»استفاده از واژه  -1-11-1

                                                                                                                                  
 

 در زمان ورود آن مواد، قطعات يا محصوالت، چنانچه اين امر قابل اثبات باشد يا
مشخص  توان مييمتي كه شان نامعلوم است، اولين قمواد، قطعات يا محصوالتي كه مبدأدر مورد  -ب

 .كرد در سرزمين طرف متعاهد صادركننده براي آنها پرداخت شده است
شهري كشور و مديريت بر  شهري و برون دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون -1ماده  .1

از طريق اصالح و توسعه شبكه حمل و )سازي عرضه خدمات حمل و نقل  مصرف سوخت نسبت به بهينه
ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء عالئم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي،  نقل

سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده ها، ايمن سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصالح قيمت يكپارچه
ل خودروهاي شهري، تبدي خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبک و سنگين مسافري و باري درون و برون

بوس سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني سوز به دوگانه سوز و گازوئيل بنزين
ها و  بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهو مدي
اي، الزام به يي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جادههاي بين شهري، حمل تركيبي كاال از مبدأ تا مقصد نها بزرگراه

هاي بار  ها و پايانه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها، احداث توقفگاه داشتن توقفگاه در انواع كاربري
اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و شهري اعم از ريلي و جاده و مسافر شهري و برون

از طريق اصالح فرآيندهاي اداري، كاربرد )سازي تقاضاي حمل و نقل ، بهينه(ينان و دسترسيقابليت اطم
هاي ترافيكي،  فناوري اطالعات و ارتباطات، اصالح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت

مل و هاي ح از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش)سازي مصرف انرژي ، بهينه(سازيآموزش و فرهنگ
هاي عرضه گاز، حمايت از  نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه

از طريق توليد خودروهاي )سازي توليد خودرو ، بهينه(ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت
برقي، هيبريدي و گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي 

مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبک و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش  كم
 . هجري شمسي اقدام نمايد 1391و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال ( آاليندگي

 : ين قانون اقدامات زير را به عمل آوردا( 1) شود براي اجراء احكام ماده به دولت اجازه داده مي -2ماده 
  هاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛  اي به بخشهاي بالعوض يارانه اعطاء كمک -1

تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي  -2
 و تجهيزات مربوطه؛  گاز، برقي و هيبريدي و قطعاتمصرف، خودروهاي گازسوز، نفت كم
3- ... 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 18/9/1386مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
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در شورای نگهبان  4/12/1633مورخ  42256/62/33شماره نظر  -1-11

 1/4/1633مصوب  كنخصوص اليحه ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مس

 : شورای اسالمیمجلس 
مغاير « ليزينگ»استفاده از واژه  1،(14)ماده ( 1)در قسمت سوم بند  -1-17-1

                                                                                                                                  
 

شهري كشور و مديريت بر مصرف  شهري و برون دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون -1ماده 
از طريق اصالح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، )ت حمل و نقل سازي عرضه خدما سوخت نسبت به بهينه

سازي و  برقي كردن خطوط و اجراء عالئم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه
سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن ها، ايمن ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصالح قيمت

سوز و  شهري، تبديل خودروهاي بنزين سبک و سنگين مسافري و باري درون و برون خودروهاي فرسوده
بوس و بوس و مديسوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني سوز به دوگانه گازوئيل

هاي بين شهري،  ها و بزرگراه اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراه
اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع حمل تركيبي كاال از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده

هاي بار و مسافر شهري و  ها و پايانه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها، احداث توقفگاه كاربري
اسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و اي در نقاط منشهري اعم از ريلي و جاده برون

از طريق اصالح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطالعات و )سازي تقاضاي حمل و نقل ، بهينه(دسترسي
، (سازيهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ ارتباطات، اصالح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت

هاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با  از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش)انرژي  سازي مصرفبهينه
هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش  اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه

اده از گاز از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استف)سازي توليد خودرو ، بهينه(مصرف سوخت
مصرف، استانداردسازي توليد و كم« (هيبريدي)دو نيرويي »توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، 

و خروج بنزين و گازوئيل از ( خودروي سبک و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آاليندگي
  .هجري شمسي اقدام نمايد 1391سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 

 : اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد( 1) شود براي اجراء احكام ماده به دولت اجازه داده مي -2ماده 
 هاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛  اي به بخشهاي بالعوض يارانه اعطاء كمک -1

مصرف،  وهاي كمتخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودر -2
 و قطعات و تجهيزات مربوطه؛ « (هيبريدي)دو نيرويي »گاز، برقي و خودروهاي گازسوز، نفت

3- ... 
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانک مركزي جمهوري اسالمي  -14ماده  .1

 ليد مسكن در كشور راايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طريق زير منابع مالي مورد نياز براي تو
 : نمايد تأمين

 ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيالت رهني -
 هاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن راه اندازي شركت -
 . هاي ليزينگ در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجازه و اجاره به شرط تمليک استفاده از شركت -

 



 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان

 
20 

 .قانون اساسي شناخته شد 11اصل 

شورای نگهبان در خصوص  1/14/1633مورخ  45152/62/33نظر شماره  -1-13
 :  ی اسالمیشورامجلس  43/11/1633مصوب  كل كشور 1631اليحه بودجه سال 

 11لفظ غيرفارسي است؛ لذا مغاير اصل « فاينانس»كلمه  1(6)در بند  -1-13-1
 .باشد كه بايد معادل فارسي آن قيد گردد قانون اساسي مي

شورای نگهبان در  45/14/1633مورخ  45221/62/33نظر شماره  -1-14

دی كميسيون اقتصا 43/5/1633مصوب  خصوص اليحه ماليات بر ارزش افزوده

 :  شورای اسالمیمجلس 
مغاير اصل  ،الزم است به فارسي تبديل شود« سيف»واژه  2،(11)ماده  -1-19-1

 .قانون اساسي شناخته شد 11

در شورای نگهبان  5/6/1631مورخ  41136/62/31نظر شماره  -1-42

                                                                                                                                  
 

- ... 
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 24/11/1386مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 .اصالح شد« (ليزينگ)واسپاري »به عبارت « ليزينگ»در جزء باال كلمه 
موضوع  -فاينانس)بيع متقابل و تسهيالت مالي خارجي مصوب  هاي باقيمانده تسهيالت سهميه -6 .1

و حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين ( 6/7/1334 مصوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي
مبلغ قابل استفاده فاينانس و استفاده . به قوت خود باقي است 1337هاي گذشته در سال  هاي سال بودجه

 هقانون برنامه چهارم توسع( 1) ماده(   ه)و ( د)از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع بندهاي 
 تبصره(   ه) به شرح مقرر در بند 1337اسالمي ايران در سال اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

اعم از » كل كشور با اضافه شدن بخش گردشگري و افزوده شدن عبارت 1336قانون بودجه سال ( 2)
و حذف « غيردولتي» بعد از عبارت« ها بخش خصوصي و بخش عمومي غيردولتي از جمله شهرداري

ترتيب معادل ارزي مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد ميليارد  بند مذكور، به( 1) پاراگراف آخر جزء
 . ريال مجاز خواهد بود( 111/111/111/111/39)ريال و هشتاد و نه ميليارد ( 111/111/111/411/13)

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 1/12/1386مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
 .اصالح گرديد« (فاينانس)تسهيالت مالي خارجي »ت به عبار« فاينانس»عبارت ( 6)در سطر چهارم بند 

قيمت خريد، هزينه حمل )مأخذ محاسبه ماليات واردات كاال، عبارت از ارزش سيف كاال  -11ماده  .4
 .مندرج در اوراق گمركي( حقوق گمركي و سود بازرگاني)به عالوه حقوق ورودي ( و نقل و حق بيمه
 :مجلس به منظور رفع ايراد شوراكميسيون اقتصادی  18/1/1387مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 .اصالح شد« گمركي»، به كلمه (11)مندرج در سطر اول ماده « سيف»كلمه 
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خصوص اليحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره جهانی پست 

(UPU )مجلس  11/4/1631مصوب  ميالدی، 4222ر بخارست سال منعقد شده د

 :  شورای اسالمی
مذكور در موارد متعدد اين اليحه، « الملليهاي بين كوپن رپنس»عبارت  -1-21-1

 1.قانون اساسي شناخته شد 11مغاير اصل 

شورای نگهبان در خصوص  15/3/31مورخ  44225/62/31نظر شماره  -1-41

المللی مبارزه با زور  ی اسالمی ايران به كنوانسيون بيناليحه الحاق دولت جمهور

 
بيست و سومين كنگره جهاني  مصوب( UPU)اتحاديه جهاني پست  مصوبات احكام و -هماده واحد .1

 2114بق با پنجم اكتبر هجري شمسي مطا 1333پست منعقد شده در تاريخ سيزدهم مهرماه سال 
 شود  ميالدي در بخارست به شرح زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي

 تخلفات -11ماده 
1- ... 
 هاي پرداخت آن پرداخت هزينه پستي و به ويژه شيوه -2
كشورهاي عضو بايد در زمينه انجام اقدامات الزمه در جهت پيشگيري، پيگرد و مجازات هر  -1-2

هاي پرداخت هزينه پستي، تعيين شده در قرارداد پستي جهاني حاضر، نظير  خلف مربوط به روشگونه ت
 :موارد زير تعهد نمايند

 تمبرهاي پستي رايج يا باطله؛ -1-1-2
 المللي؛ هاي بين كوپن رپنس -4-1-2
3-2-2- .. 

 هاي تكميلي سرويس -13ماده 
1- ... 
 :ي و هم اختياري دارندهاي اجبار سه سرويس تكميلي زير هم بخش -4
1-4- ... 
با اين وجود، فروش . اند  المللي كه در هر يک از كشورهاي عضو قابل مبادله هاي بين كوپن رپنس -2-4

 المللي اختياري است؛ هاي بين كوپن رپنس
 (اساسنامه 21ماده )شود  الملل تهيه مي هايي كه توسط دفتر بين فرم -113ماده 

المللي است و بايد آنها را به قيمت تمام شده در اختيار  هاي بين تهيه كوپن رپنسالملل مسئول  دفتر بين
 .كنند قرار دهد ادارات پستي كه آنها را تقاضا مي

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 6/5/1387مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
 .تبديل شد« (هاي كوپن رپنس)تي برگه بهادار پس»به عبارت « 2-1-4»در ابتداي بند « هاي كوپن رپنس»عبارت 
 .تبديل شد« (هاي كوپن رپنس)برگه بهادار پستي »به عبارت « 4-2»در ابتدا و انتهاي بند « هاي كوپن رپنس»عبارت 
 .تبديل شد« (هاي كوپن رپنس)برگه بهادار پستي »به عبارت ( 113)در سطر دوم ماده « هاي كوپن رپنس»عبارت 
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 : مجلس شورای اسالمی 42/1/1631مصوب ( دوپينگ)افزايی

نظر به اينكه در ضمائم ماده واحده متون و عبارات و اصطالحاتي وجود  -1-21-1
 11دارد كه ترجمه نشده و يا معادل فارسي آن قيد نگرديده، از اين جهت مغاير اصل 

ها اظهارنظر قبل از اصالح مذكور  اساسي است، و به لحاظ ارتباط بين متن پيوست قانون
1.باشد؛ فلذا پس از رفع اشكاالت مذكور كالً اظهارنظر خواهد شد ممكن نمي

 

شورای نگهبان در  11/12/1631مورخ  44324/62/31نظر شماره  -1-44

ها و مهندسی  ينخصوص اليحه عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در مركز ماش

 :مجلس شورای اسالمی 11/12/1631كشاورزی آسيا و اقيانوسيه مصوب 
هاي خارجي در اين مصوبه،  عدم ذكر معادل فارسي كلمات و عبارت -1-22-1

 2.قانون اساسي شناخته شد 11مغاير اصل 

 
مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد : ل اليحه مزبور رجوع كنيد بهبراي اطالع از متن كام .1

 ، تهران، نشر پژوهشكده(1391تا خرداد  1337خرداد )مصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره هشتم 
 .276-273، صص 1392شوراي نگهبان، 

« ا و اقيانوسيهها و مهندسي كشاورزي آسي مركز ماشين»به دولت اجازه داده مي شود در  -ماده واحده .4
 ،ي طرف عضويتيدستگاه اجرا. عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد

 .وزارت جهاد كشاورزي است
... 

را مورد نظر قرار داد و بر تقويت آنها و ( RNAEM)هاي مثبت و مفيد گذشته  كميسيون فعاليت -131
( كميته)هادهاي ارائه شده در دومين اجالس كارگروه همچنين پيشن. ها تأكيد كرد زيادشدن آن فعاليت

ميالدي برگزار  2112كه در فوريه ( GB)فني و مشورتي و بيست و يكمين اجالس شوراي گردانندگان 
 .موجود مي باشد ( ESCAP/1243)اين پيشنهادها در مدارك . شده بود به امضاء رسيد

مايت كرد و پيشنهاد داده شده كه سطح شبكه هاي شبكه ح كميسيون همچنين از گسترش فعاليت -132
 . ارتقاء يابد( APCAEM)اقيانوسيه  وآالت و مهندسي كشاورزي آسيا  به مركز ماشين

133- ... 
كميسيون پيشنهاد داد كه هر سعي و تالشي براي گسترش عضويت و توسعه مركز به بهترين  -134

اعضاء را به هر چه زودتر عملي ( كميته)كارگروه . انجام خواهد شد( ESCAP)نحوه ممكن توسط 
ها و مشاركت با مؤسسات مشابه ديگر  ها تشويق كرد و همچنين بر توسعه همكاري كردن فعاليت

 .اصرار داشت ( FAO)كشورهاي عضو و همچنين با جهاني 
131- ... 
اقيانوسيه هاي كشاورزي آسيايي و  مبني بر تشكيل مركز مهندسي و ماشين 1/13كميسيون تصميم  -137

فعلي براي يک سال ( G.Body)آنها پيشنهاد كردند كه مدت عضويت شوراي گردانندگان . را اتخاذ كرد
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همان طور كه در اساسنامه مركز به )جديد ( GBOARD)ت مديره ئگيري براي هي تمديد شود و رأي
 .انجام شود (كميته)در پنجاه و نهمين جلسه كارگروه  (تصويب رسيده

كننده و ديگر كشورها مخصوصاً چين را به خاطر  ن قدرداني خود از كشورهاي كمکكميسيو -133
قدرداني  (كميته)همچنين كارگروه . درطول ساليان گذشته بيان كرد( RNAEM)هاي آنها از  حمايت

هايشان در گذشته اظهار داشت  به خاطر همكاري( G .BODY)خود را از اعضاي شوراي گردانندگان 
همچنين كارگروه . هاي ايشان اصرار ورزيد و افزايش كمک (درصورت امكان)هاي آنها  کو بر ادامه كم

 .ثبت نمود  (در فاز جديد)هاي مناسب به مركز  پيشنهاد كشور هند را مبني بر ارائه حمايت (كميته)
... 

 ( APCAEM) اقيانوسيه  -مهندسي كشاورزي آسيا  وها  اساسنامه مركز ماشين
 :تأسيس

اشاره خواهد ( RNAEM)كه از اين به بعد به عنوان )ها و مهندسي كشاورزي  اي ماشين نطقهشبكه م -1
 1مورخ  141هاي  نامه بود كه متعاقب تصويب 1977يک پروژه اختصاصي تصويب شده در سال ( شد

نامه كارگروه  ميالدي اسكاپ و همچنين در تصويب 1971 مورخ ، مارس 116ميالدي و  1974آوريل 
 .تصويب رسيد  به (APCAEM)ميالدي اين مركز تحت عنوان  2112مي  22مورخ  1/13 (كميته)

 :اهداف
با ( ESCAP)كشورهاي عضو هاي فني در بين اعضاء و  همكاري افزايش( APCAEM)اهداف  -2

هاي اوليه، تبادل تكنولوژي و ترفيع  ديگر اعضاي سازمان ملل از طريق تبادل اطالعات، تبادل نمونه
 .ها و مهندسي كشاورزي در منطقه است ، توسعه و ترويج تكنولوژي ماشينتحقيقات
 :عضويت

( APCAEM)اعضاء در زمان تصويب اساسنامه جديد نيز ( RNAEM)اعضاء شركت كننده در  -3
يا اعضاء سازمان ملل كه خواهان عضويت در ( ESCAP)هريک از ديگر اعضاء . باشند مي

(APCAEM )ييالم آمادگي به دبير اجراباشند بايد يک نامه اع (ESCAP )كه ايشان بالفاصله  بفرستند
همچنين بقيه اعضاء را بايد در جريان قرار . مطلع سازد را( APCAEM)رئيس شبكه بايد به وسيله نامه 

 . چنين عضويتي از تاريخي كه اعضاء اعالم آمادگي كردند شروع خواهد شد. دهد
 :وظايف

 : داراي وظايف زير خواهد بود (APCAEM)، (2)بند پيرو اهداف مشخص شده در  -4
 ... -الف

فراهم كردن مهندسي كشاورزي و خدمات فني كشاورزي به منظور پيشرفت و ترقي در توليد  -ج
 (ISO9000)و ( ISO)هاي كشاورزي و تكنولوژي و سعي در رسيدن به معيارهاي استانداردهاي  ماشين

 .براي محصوالت كشاورزي( ISO14000)محيطي استانداردهاي مديريت زيست  و
( APCAEM)اقيانوسيه  وو مهندسي كشاورزي آسيا  ها ، مركز ماشين(4)پيرو اهداف مبتني بر بند  -1

 :انجام موارد زير مي باشد موظف به
 ...  -الف

 :اساسنامه و تشكيالت
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سنامه مالي كمكي اسايک  بايد( APCAEM)اقيانوسيه  وو مهندسي كشاورزي آسيا  ها مركز ماشين -6
 .بر اساس قوانين و مقررات سازمان ملل داشته باشد (ESCAP)از 
ت مديره، يک ئبايد يک هي( APCAEM)اقيانوسيه  وو مهندسي كشاورزي آسيا ها  مركز ماشين -7

 .فني مشورتي داشته باشد (كميته)سرپرست، كادر مجرب و كارگروه 
 .باشد مي در پكن( APCAEM)مركزيت  -3
مركزيت دولت كشور ميزبان كه  بايد بين( APCAEM)افقتنامه مركزيت كشور ميزبان، با مالحظه مو -9
(APCAEM )سازمان ملل منعقد گردد را دارد و. 

 (:شوراي گردانندگان)ت مديره ئهي
ت مديره باشد كه شامل يک نماينده تعيين شده از طرف ئبايد داراي يک هي( APCAEM) مركز -11

اين نمايندگان بايد توسط كشورهاي . ن است و نبايد كمتر از هشت نماينده باشددولت كشور ميزبا
اند براي مدت سه سال  شده انتخاب (ESCAP)توسط نمايندگاني كه . شوند معرفي (ESCAP)عضو 

 .بوده و براي انتخاب مجدد بايد واجد شرايط باشند
 .بايد به عنوان دبير شورا باشد (APCAEM) سرپرست -11
12- ... 
 :نمايندگان -13

  ... -الف
كارشناسان مورد نظر شورا، ممكن است در جلسات نشست شورا به عنوان مشاهده كننده دعوت  -ت

هم براي شركت در همه ( ESCAP)نماينده يک . شوند البته بدون اينكه حق رأي دادن داشته باشند
 .شود جلسات بدون اين كه حق رأي دادن داشته باشد دعوت مي

بعد از توافق اساسنامه ( ESCAP)ي يتوسط دبير اجرالسه افتتاحيه شورا بايد هرچه زودتر ج -14
(APCAEM)  برگزار گردد( ساليانه)و جلسات متداول بعدي. 

11- ... 
منابع مالي قابل دسترس براي مركز را ارزيابي و  و مقدار( APCAEM)هاي  فعاليتشورا بايد  -19

را تصويب كند و اجراء آنها را ( APCAEM)كاري مدت و ساليانه  اي بلنده شورا بايد برنامه. مرور كند
 .مورد بررسي قرار دهد

دهد كه شامل كميسيون ساالنه درخصوص  ارائه (ESCAP)به شورا بايد يک گزارش ساليانه  -21
 هاي كاري موجود و پيشنهاد شده و برنامه( موجود)قابل دسترس  ، منابع مالي(APCAEM)هاي  فعاليت

 .باشد
 :سرپرست و كارمندان

بر اساس قوانين مشخص سازمان ملل منصوب شده  بايد (APCAEM)كارمندان سرپرست و  -21
 .باشند، انتصاب سرپرست بايد پس از مشورت با شورا صورت گيرد

 يي اجراو بايد به دبير  باشد مي (APCAEM)مالي ها و وضعيت  سرپرست مسؤول اجراء برنامه -22
(ESCAP) باشد سخگوپا. 
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شورا گزارش ساليانه  به (APCAEM)هاي  برنامهسرپرست بايد درمورد وضعيت مالي و اجراء  -23

 .ارائه نمايد
 :فني مشورتي( كميته)كارگروه 

باشد  فني مشورتي كه شامل كارشناسان فني مي( كميته)بايد يک كارگروه  (APCAEM) مركز -24
، نمايندگان (ESCAP)توسط هر عضو و اعضاء مربوط به  (كميته)اعضاء اين كارگروه . داشته باشد

(ESCAP)،  توسعه تكنولوژي و علوم سازمان ( كميته)سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل، كارگروه
 .شوند ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان كشاورزي و خواربار سازمان ملل تعيين مي

21- ... 
هاي كاري و  مشاوره سرپرست را درمورد فرموله كردن برنامه بايد مسؤوليت( كميته)كارگروه  -26

 .گيرد بر عهده( APCAEM)عملكردهاي موضوعات فني، باتوجه به 
27- ... 
 .سالي يک بار برگزار شود( APCAEM)بايد توسط سرپرست ( كميته)كارگروه  -23
29- ...  

 (:APCAEM)منابع 
 . مين شودبايد از طرق زير تأ( APCAEM)منابع مالي  -31

 (. ESCAP)حق عضويت داوطلبانه اعضاء و اعضاي مربوط به  -الف
  ... -ب
 (. APCAEM)وجوه دريافت شده از فروش نشريات وخدمات ارائه شده توسط  -ت
 .دريافت شده و به وسيله شورا مشخص شده است( APCAEM)وجوه ديگري كه توسط  -ث
31- ... 
32- (APCAEM )ويتي از نوع غيرمالي دريافت كندممكن است همچنين حق عض. 
را بر مبناي گزارش شورا بازبيني ( APCAEM)بايد در هر جلسه وضعيت مالي ( كميته)كارگروه  -33

 .ها و وجوه دريافتي تعادلي وجود دارد كند و مطمئن شود كه بين هزينه
34- (APCAEM )ا ديگر اعضاء سازمان هاي مالي اداره شود و بايد ب بايد بر اساس اقتصاد سالم و پايه

 .المللي ارتباط داشته باشد هاي بين ملل و مؤسسات تخصصي و سازمان
31- (APCAEM )داند با ديگر اعضاء سازمان ملل و مؤسسات تخصصي  بايد ارتباطاتي را كه الزم مي

 .و مؤسسات ملي برقرار كند و ادامه دهد
 :اصالحات

قرار گيرد، پيشنهادهاي اصالحي ( ESCAP)ورد قبول مورد اساسنامه موجود بايد م اصالحات در -36
تمامي اعضاء حداقل سه . اطالع داده شود( APCAEM)و به سرپرست ( ESCAP)ي يبايد به دبير اجرا

پيشنهادهاي اصالحي بايد . بايد از موارد اصالحي مطلع باشند( كميته)ماه قبل از تشكيل جلسه كارگروه 
اطالع داده ( APCAEM)و سرپرست ( ESCAP)ي يبه دبير اجرا حداقل يک ماه قبل از تشكيل جلسه

 .شود
 :گيري اعضاء كناره
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شورای نگهبان در  12/11/1631مورخ  62432/62/31نظر شماره  -1-46

های  ولت جمهوری اسالمی ايران در برنامه كنترل بيماریخصوص اليحه عضويت د

 :مجلس شورای اسالمی 12/4/1631مشترک انسان و دام مديترانه مصوب 
هاي غير فارسي بدون ذكر معادل  چون در متن مصوبه واژها و عبارت -1-23-1

فارسي وجود دارد و نيز مواردي هست كه معادل آنها به خط فارسي نوشته نشده 
 1.قانون اساسي شناخته شد 11ز اين جهت مغاير اصل است، ا

                                                                                                                                  
 
 بعد از پايان دوره دو( APCAEM)تواند در هر زماني كناره گيري خود را از  هريک از اعضاء مي -37

 رسيد، پس از( ESCAP)ي يچنين اقدامي كه به اطالع دبير اجرا. ساله اساسنامه تصويب شده اعالم كند
و سپس توسط ايشان به ( APCAEM)اين درخواست به اطالع سرپرست . يک سال عملي خواهد شد

 .اطالع بقيه اعضاء خواهد رسيد
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 16/11/1387مورخ ( نهايی)مصوبه اصالحی 

 :شود يمعادل فارسي عبارات خارجي مندرج در اين مصوبه به شرح زير اضافه م
قبل از عبارت « اقيانوسيه -اي مهندسي و ماشين آالت كشاورزي آسيا  بكه منطقهش»عبارت  -1
(RNAEM) شود اضافه مي. 
عبارت قبل از « اقيانوسيه -اي ماشين آالت و مهندسي كشاورزي آسيا  مركز منطقه»عبارت  -2
(APCAEM) شود اضافه مي. 
 .شود اضافه مي( ISO) قبل از عبارت« سازي المللي استاندارد سازمان بين»عبارت  -3
 .شود اضافه مي( FAO)قبل از عبارت « سازمان خواروبار جهاني»عبارت  -4
 .شود اضافه مي( GB)قبل از عبارت « شوراي گردانندگان»عبارت  -1
 .شود اضافه مي( GBOARD)قبل از عبارت « هيئت مديره»عبارت  -6
 .شود اضافه مي( ESCAP)قبل از عبارت « هاقتصادي آسيا و اقيانوسي –كميسيون اجتماعي »عبارت  -7
 مقدمه  .1

توسط تعدادي از كشورها، سازمان ( هجري شمسي 1316)ميالدي  1973در سال ( MZCP)برنامه 
 31/41راه حل شماره  آن نتيجهجهاني بهداشت و با كمک برنامه توسعه سازمان ملل تشكيل شد و 

(WHA )هاي منتقله توسط مواد غذايي  رك و بيماريهاي مشت بر روي پيشگيري و كنترل بيماري
حيواني تنظيم شده بود و منطبق با مصوبات سي و يكمين اجالس سازمان جهاني بهداشت بود كه در 

هاي  برنامه خدمات بين كشوري و برنامه .برگزار شده بود( هجري شمسي 1316)ميالدي  1973سال 
. شد وسال و بهداشت مواد غذايي را شامل ميملي كنترل هاري، كيست هيداتيک، تب دره ريفت و بر

 .هاي كشورهاي عضو استوار شده است وضعيت فعلي بر مبناي توسعه برنامه
 اهداف و تصوير برنامه -1ماده 

1- ...  
هاي تحت پوشش برنامه قرار  را كه در مسير فعاليت (WHO)هاي مرتبط به مراكز مطالعاتي  بيماري -ج
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 .تداوم و گسترش دهد ،دارند
  ... -2ماده 
 كنندگان  الزامات شركت  -3ماده 

 : با قبول شرايط، هر عضو بايد -1
 ... -الف
كنندگان معطوف داشته و منابع  مورد ساير شركت هاي خود را به يک همكاري فني مؤثر در فعاليت -ب

حقيقات و گذاري نموده و سازماندهي و تسهيالت ت پايه (WHO)خود را برابر خواست مراكز مطالعاتي 
 . و اطالعات كشوري مرتبط را فراهم نمايد( اپيدميولوژيک)گيرشناسي  آموزش و مراقبت همه

 ... -4ماده 

بايد در جريان ( epizootico)المللي  بين ادارهو ( FAO)سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل  -1ماده 
د دعوت شوند تا در تبادل اطالعات و ها باي ها و فعاليت ها بوده و براي هماهنگي برنامه گسترش برنامه
 .هاي مشترك مداخله نمايند كنترل بيماري

 ... -6ماده 
 مشترك هماهنگي ( كميته)كارگروه  -7ماده 
بايد جمع شوند و ( WHO)هماهنگي مركب از تمامي شركت كنندگان و ( كميته)يک كارگروه  -الف

 . دخواهد بو( 3)مقررات ماده  گيرد و مشاركت آنها تابع  حق عضويت به شركاء تعلق مي
 : هماهنگي بايد( كميته)كارگروه  -ب
 . هاي برنامه را بازنگري نمايد فعاليت -
بايد انجام شده تلقي نموده و براي  (WHO)ها و بودجه مرتبط را از سوي  با ديدگاه تصويبي فعاليت -

 . برنامه دوساالنه بعدي منظور دارد
 . ا با ديدگاه انطباقي بايد انجام پذيردپيشنهاده( 11)و برابر ماده  -
ارتباط داشته باشد و برابر  (WHO)هماهنگي بايد حداقل هردوسال يک بار، با ( كميته)كارگروه  -ج

( كميته هاي)هاي  ممكن است قواي خود را با پروژه انطباق داده و توسط كارگروه( 4)مفاد پاراگراف 
 . وليت و وظايف را شروع كندئفرعي مس

حضور  (WHO) فني وقتي اعتبار دارد كه اكثريت شركت كنندگان و( كميته)تصميمات كارگروه  -د
گرنه بايد توسط اكثريت اعضاء  داشته باشند و كليه تصميمات توسط تفاهم جمعي صورت پذيرد و

 . براي رد هرگونه مشكلي ايجاد شود( اي كميته)حاضر زير، كارگروهي 
 (MZCP) -3ماده 

اي داشته باشد كه بتواند تحت راهنمايي  ئونوتيک منطقهژهاي  يد يک مركز كنترل بيماريبرنامه با -1
. هاي الزم را معمول و قانونمند نمايد فعاليت نموده و هماهنگي( WHO)هماهنگي و ( كميته)كارگروه 

  .فقط بايد در آتن انجام شود (WHO)گيري بايد بين دولت يونان و  موضوع مورد توافق يا نتيجه
انتخاب شود و بايد قادر باشد منابع مالي الزم را تأمين نمايد و  (WHO)مدير مركز بايد توسط  -2

الزم كه ( پرسنل)ساير كاركنان . مدير بايد قابليت و قدرت فعاليت و اختيار را از سوي مركز داشته باشد
و توسط مقررات و قوانين هماهنگي تعيين ( كميته)وليت دارند بايد توسط كارگروه ئدر مقابل مدير مس
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شورای نگهبان در  43/14/1631مورخ  61111/62/31نظر شماره  -1-42

 : مجلس شورای اسالمی 15/12/1631ای مصوب  خصوص اليحه جرائم رايانه

و در تبصره « سايت وب»عبارت ( 23)و ماده ( 21)ماده ( 1)در تبصره  -1-24-1
هاي خارجي بدون ذكر  ، از اين جهت كه استفاده از عبارت«IP»ارت عب( 32)ماده ( 2)

1.قانون اساسي شناخته شد 11معادل فارسي آن است، مغاير اصل 
 

                                                                                                                                  
 

(WHO) و كشور مربوطه فعاليت نمايند . 
 : تواند  مركز مي -3
3-1- ... 
 . هاي مرتبط باشد و ساير ارگان( اي يا ستادي منطقه)اعم از  (WHO)حافظ قوانين و مقررات  -2 -3
3-3- ...  
طالعات بين شركاء و فضايي را تهيه كند تا نسبت به توزيع منابع و ا (WHO)مركز بايد براي  -د

هاي ملي و بين كشوري را دريافت نموده و  مؤسسات مطالعاتي عمل نمايد و گزارش ساالنه پيشرفت
 . ساالنه را تهيه و گزارش نمايد( بيالن)بتواند ترازنامه 

 الزامات قهري  -9ماده 
دولت مربوطه توسط  (MZCC)ريزي انتخاب خواهد شد كه محل  وقتي يک مركز به عنوان مركز برنامه

 .قبول شود و حداقل نه كشور عضو نيز اين محل را قبول و اعالن نموده باشند
 صدور بيانيه  -11ماده 
 ... -الف
پيشنهادهاي متون اين بيانيه توسط شركاء سازمان جهاني بهداشت بايد تدوين گرديده و توسط  -ب
(WHO) ارائه گردد( كميته)ارگروه به هريک از شركاء ظرف سه ماه قبل از روز شروع همايش ك . 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/12/1387مورخ ( نهايی)مصوبه اصالحی 
قانون اساسي، موارد مطروحه از سوي شوراي محترم نگهبان به  11به منظور رفع ايراد موضوع اصل 

 :شود شرح ذيل اصالح مي
 (MZCP)به جاي برنامه ( پي.سي.زد.ام)ه هاي مشترك انسان و دام مديتران برنامه كنترل بيماري -1
 (WHA)به جاي ( آ.اچ.دبليو)مجمع جهاني بهداشت  -2
 (WHO)به جاي ( اُ.اچ.دبليو)سازمان بهداشت جهاني  -3
به جاي سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل ( فائو)سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد  -4
(FAO) 
 (epizootico)المللي  بين هبه جاي ادار( اپيزوتيكو)امي واگيردار هاي د المللي بيماري بين اداره -1
 (MZCC)به جاي ( سي.سي.زد.ام)هاي مشترك انسان و دام مديترانه  كميته كنترل بيماري -6

 ... -21ماده  .1
هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي  سايت چنانچه محتواي مجرمانه به وب -1تبصره 
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شورای نگهبان در  46/12/1633مورخ  61214/62/33نظر شماره  -1-45

خصوص اليحه موافقتنامه همكاری بين دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت 

مجلس شورای  3/12/1633ريه در زمينه حفظ نباتات مصوب جمهوری عربی سو

 :اسالمی

در « پاتوژني»و « بيوتيپ گياهي»، «استرين»، «ژرم پالسم»هاي  عبارت -1-21-1
 .قانون اساسي است 11مغاير اصل  1،(1)ماده 

                                                                                                                                  
 
ها و مؤسسات عمومي  مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهاد هگان سه

هاي سياسي و صنفي و  ها، انجمن و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت 19/4/1373غيردولتي مصوب 
قوقي حاضر در ايران كه امكان هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا ح هاي اسالمي يا اقليت انجمن

كننده به پرونده و رفع اثر  احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي
 .نخواهد شد( فيلتر)سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پااليش فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب

هاي ايران در موارد زير نيز صالح به  بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه شعالوه بر موارد پي -23ماده 
 :رسيدگي خواهند بود

 (...الف
 .مرتبه باالي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد هاي داراي دامنه سايت جرم از طريق وب( ب
اي و مخابراتي و  هاي رايانه جرم توسط هر ايراني يا غير ايراني در خارج از ايران عليه سامانه (ج

هاي رسمي دولت  گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه ساست وب
هاي داراي دامنه مرتيه باالي  سايت دهد يا عليه وب اي كه خدمات عمومي ارائه مي يا هر نهاد يا مؤسسه

 .كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد
ماه پس از ايجاد و  هاي ترافيک را حداقل تا شش ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده -32ماده 

 .ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند اطالعات كاربران را حداقل تا شش
 ... -1تبصره 
از قبيل نوع خدمات،  دسترسي اطالعات كاربر هرگونه اطالعات راجع به كاربر خدمات -2تبصره 

شماره تلفن و  ،IPنات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا امكا
 . ساير مشخصات فردي اوست

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 31/1/1388مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
 .اصالح شد« (سايت وب)تارنما »به عبارت « سايت وب»عبارت ( 21)ماده ( 1)در تبصره 

« (هاي سايت وب)تارنماهاي »به عبارت « هاي سايت وب»عبارت ( 23)ماده « ج»و « ب»ندهاي در ب
 .اصالح شد
 .اصالح شد« (IP)پروتكل اينترنتي »به عبارت « IP»عبارت ( 32)ماده ( 2)در تبصره 

 :تعاريف -1 ماده .1
 .تكار خواهند رف هدر اين موافقتنامه عبارات و اصطالحات به شرح تعاريف ذيل ب
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شورای نگهبان در  42/14/1633مورخ  61164/62/33نظر شماره  -1-43

مجلس شورای  42/14/1633كل كشور مصوب  1634خصوص اليحه بودجه سال 

 : اسالمی
قانون اساسي  11مغاير اصل « سيف»كلمه  1،(4)بند ( هـ)در جزء  -1-26-1

 .شناخته شد

شورای نگهبان در  3/4/1634مورخ  63163/62/34نظر شماره  -1-41

المللی كنترل  خصوص اليحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به كنوانسيون بين

مجلس شورای  45/1/1634ها مصوب  ريت آب توازن و رسوبات كشتیو مدي

 : اسالمی
قانون  11مغاير اصل  2،(ت-2)مقرره ( 2)بند ( 3)و ( 2)، (1)هاي  جزء -1-27-1

                                                                                                                                  
 
 .شود گياهان زنده و اندامي از آن كه شامل بذور و ژرم پالسم هم مي: گياه

 : ...توليدات گياهي
 . زا به گياهان يا توليدات گياهي هاي حيواني يا پاتوژني خسارت هرگونه، استرين يا بيوتيپ گياهي، عامل: آفت

 :رامجلس به منظور رفع ايراد شو 16/12/1388مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
 .اصالح شد« (مواد اوليه قابل تكثير)ژرم پالسم »به عبارت « ژرم پالسم»عبارت 
بيوتيپ »، «(نژاد يا اصل)استرين »به ترتيب به عبارات « پاتوژني»و « بيوتيپ گياهي»، «استرين»عبارات 
 .اصالح شد« (زايي عامل بيماري)و پاتوژني « (زيست گروه گياهي)گياهي 

ربط از جمله  هاي دولتي تابعه ذي اي وزارت نفت از طريق شركت هدات سرمايهبازپرداخت تع -هـ .1
شود  هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي طرح

 .باشد هاي ياد شده مي هاي صدور نفت به سيف به عهده شركت و همچنين هزينه
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 24/12/1388ورخ م( نهايی) مصوبه اصالحی 

 .شد« سيف»جايگزين كلمه « (سيف)هاي حمل و بيمه  با احتساب هزينه»، عبارت (4)بند ( هـ)در جزء 

 ت -2مقرره  .4
 استاندارد عملكردي آب توازن

د زنده قابل رشد در دهند، بايد كمتر از ده موجو هايي كه طبق اين مقرره مديريت آب توازن انجام مي كشتي -1
 تر از پنجاه ميكرون در حداقل ابعاد و كمتر از ده موجود زنده قابل رشد در هر مكعب برابر يا بزرگ هر متر

تر يا برابر ده ميكرون در حداقل ابعاد تخليه نمايد و  ليتر كمتر از پنجاه ميكرون در حداقل ابعاد و بزرگ ميلي
 .بيشتر شود ( 2)هاي مشخص شده در بند  ليهاي شاخص نبايد از چگا تخليه ميكروب

 :هاي شاخص، به عنوان استاندارد سالمت نوع بشر حاوي ميكروب -2
1- Toxicogenic Vibrio cholerae (O1 ،O139 ) ليتر يا  ميلي 111كمتراز يک واحد كلني در هر با

 ؛هاي زئوپالنكتون نمونه( وزن خالص)كمتر از يک واحد كلني در يک گرم 
 



 پانزدهماصل 
 

32 

 .اساسي شناخته شد

شورای نگهبان در  14/6/1634مورخ  63341/62/34نظر شماره  -1-43

مجلس  4/14/1633مصوب خصوص طرح تقويت مرزبانی جمهوری اسالمی ايران 

 : شورای اسالمی

قانون اساسي  11مغاير اصل  1،(9)ماده ( 24)در بند « اپتيكي»كلمه  -1-23-1
 .شناخته شد

شورای نگهبان در  16/4/1634مورخ  22166/62/34نظر شماره  -1-44

-1642)ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران  خصوص اليحه برنامه پنج

                                                                                                                                  
 

2- Escherichia coli  ليتر؛ ميلي 111واحد كلني در هر  211كمتر از 
3- Intestinal Enterococci باشد ليتر مي ميلي 111واحد كلني در هر  111از  كمتر. 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 28/2/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
 :شود به شكل زير اصالح مي (ت -2)مقرره از ( 2)بند 

 ارد عملكردي آب توازناستاند

دهند، بايد كمتر از ده موجود زنده قابل رشد در  هايي كه طبق اين مقرره مديريت آب توازن انجام مي كشتي -1
 تر از پنجاه ميكرون در حداقل ابعاد و كمتر از ده موجود زنده قابل رشد در هر مكعب برابر يا بزرگ هر متر

تر يا برابر ده ميكرون در حداقل ابعاد تخليه نمايد و  اقل ابعاد و بزرگليتر كمتر از پنجاه ميكرون در حد ميلي
 .بيشتر شود ( 2)هاي مشخص شده در بند  هاي شاخص نبايد از چگالي تخليه ميكروب

 :هاي شاخص، به عنوان استاندارد سالمت نوع بشر حاوي ميكروب -2
با ( O139 =139  ، اوO1= 1 او( )Toxicogenic Vibrio cholerae)زاي وبا  باكتري بيماري -1

( وزن خالص)ليتر يا كمتر از يک واحد كلني در يک گرم  ميلييكصد كمتراز يک واحد كلني در هر 
 ؛هاي زئوپالنكتون نمونه

 ليتر؛ ميلي 111واحد كلني در هر  دويست و پنجاهكمتر از  (Escherichia coli)باكتري اشرشيا كلي  -2
 111واحد كلني در هر  يكصدكمتر از ( Intestinal Enterococci)ي ا باكتري انتروككسي روده -3

 .باشد ليتر مي ميلي

 :وظايف و اختيارات فرماندهي مرزباني عبارت است از -9ماده  .1
1- ... 

نياز و ساير اقدامات فيزيكي،  هاي مهندسي و عمراني و احداث تأسيسات مورد انجام فعاليت -24
استثناء مبادي ورودي و  ها در مناطق مرزي زميني و دريايي به كنترل مرزالكترونيكي و اپتيكي براي 

 . خروجي رسمي كشور
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 28/8/1391مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 .يابد تغيير مي« تصويري»به كلمه « اپتيكي»كلمه  ،(9)ماده ( 24)در بند 
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 (:غير رسمی)شورای اسالمی ، مصوب مجلس (1642
در . الزامي است 1(23)ماده ( ج)قانون اساسي در بند  11رعايت اصل  -1-29-1

 .صورتي كه اين اصالح صورت نگيرد، مغاير اصل مذكور است
قانون  11مغاير اصل « ليزينگ»كلمه  2،(1مكرر  39)ماده ( 1)در تبصره  -1-29-2

 .اساسي است

شورای نگهبان در  3/12/1634مورخ  22433/62/34نظر شماره  -1-62

-1642)ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران  خصوص اليحه برنامه پنج

 : مجلس شورای اسالمی 11/4/1634، مصوب (1642
قانون  11، مغاير اصل «هاب»استفاده از واژه  3،(141)ماده ( هـ)در بند  -1-31-1

 
 ... -23ماده  .1

هاي كلي ابالغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش،  سياست( 3)ند در راستاي تحقق ب -الف
شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزشي و پرورش  مهارت و تربيت اسالمي به دولت اجازه داده مي

هاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويت  كشور را در چهارچوب قوانين مومضوعه و با رعايت اولويت
 :اجرا درآورد در هيئت وزيران به

1- ... 
 .آموزش و پرورش مجاز است گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد -ج

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
قانون ( 11)در حدود مقرر در اصل پانزدهم »عبارت « مجاز است»بعد از عبارت ( 23)ماده ( ج)در بند 

 .اضافه گرديد« اسياس

اداره امور بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و  -1مكرر 39ماده  .4
 .مصوبات شوراي پول و اعتبار است

هاي اعتبار،  ها، مؤسسات اعتباري، تعاوني هاي پولي و اعتباري از قبيل بانک ايجاد و ثبت نهاد -1تبصره 
هاي مذكور فقط با اخذ  ها و همچنين ثبت تغييرات نهاد ها و ليزينگ صرافي الحسنه، هاي قرض صندوق

 .پذير است مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران امكان
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی 

 .اضافه گرديد« ها ليزينگ»رت قبل از عبا« هاي واسپاري شركت»عبارت ( 1مكرر 39)ماده ( 1)در تبصره 

 ... -141ماده  .6
 ... -الف

با هدف تبديل شدن اين فرودگاه به هاب ( ره)المللي امام خميني شتاب دادن به توسعه فرودگاه بين -هـ
دوم مسافري و هاب اول بار هوايي منطقه با تأكيد بر استقالل سازماني، مالي و مديريتي، ايجاد جريان 

نفعان، ايجاد شهر فرودگاهي، منطقه آزاد اقتصادي و ايجاد و تكميل الي متكي بر ذيپايدار منافع م
 .هاي الزم، با اولويت احداث باند دوم فرودگاهزيربناها و زيرساخت
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 .اساسي است
و نيز ذكر التين « كانتينر»استفاده از واژه  1،(147)ماده ( ز)بند ( 2)جزء  -1-31-2

«ARTERIAL» قانون اساسي است 11، مغاير اصل. 
ورمي »و « ارگانيک»هاي  استفاده از واژه 2،(173)ماده ( الف)در بند  -1-31-3

 .قانون اساسي است 11، مغاير اصل «كمپوست
 11، مغاير اصل «ريسايب»استفاده از واژه  3،(176)ماده ( هـ)در بند  -1-31-4

 .قانون اساسي است

                                                                                                                                  
 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 17/9/1389مورخ ( نهايی)مصوبه 
 .در مصوبه مجلس حذف شد( 141)ماده ( هـ)بند 

 ... -147ماده  .1
اصلي هاي كانتينري و حمل و نقل تركيبي در شبكه  يابي پايانه تهيه طرح مكان نسبت به -2
(ARTERIAL )غربي و نيز شبكه آسيايي  –جنوبي، شرقي –كشور اعم از شمالي( ترانزيتي)عبوري  و

 .تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

اصالح و عبارت « (كانتينري)بارگُنج »به عبارت « كانتينري»كلمه ( 147)ماده ( ز)بند ( 2)در جزء 
«ARTERIAL »حذف شد. 

  -173ماده  .4
شهرداري شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه  -الف

ها خود  هاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماند االبت
هاي ارگانيک از قبيل ورمي كمپوست  هاي جديد با اولويت روش هاي نوين و فناوري را با روش

 .قاً ممنوع استها مطل از سال پاياني برنامه، هر گونه دفن پسماندها در اين گونه شهر. بازيافت نمايند
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

« ورمي كمپوست»اصالح و كلمه « (ارگانيک)آلي »به عبارت « ارگانيک»كلمه ( 173)ماده ( الف)در بند 
 .اصالح گرديد« (ورمي كمپوست)كرم پوسال »به عبارت 

تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي  دولت موظف است به منظور -176ماده  .6
ها و مباني انديشه انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امر به  هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان مردمي در صحنه

 :معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيالت الزم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد
 ... -الف
هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي  ي و كمک به مقابله با جنگ نرم در حوزهپشتيبان -هـ

 مجازي و سايبري با رويكرد بومي
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 .اصالح شد« (سايبري)اي  رايانه»به عبارت « سايبري»كلمه ( 176)ماده ( هـ)در بند 
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هاي  استفاده از واژه 1،(177)ماده ( الف)بند ( 2)در جزء  -1-31-1
 .قانون اساسي است 11، مغاير اصل «ميكرومكانيک»و « الكترونيک ميكرو»

قانون  11، مغاير اصل «وبگاه»استفاده از واژه  2،(191)ماده ( هـ)در بند  -1-31-6
 .اساسي است

اگر معادل فارسي دارد، « متانول، استايرن و بوتان»كلمات  3،(143)ماده  -1-31-7

 
شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح،  به دولت اجازه داده مي -177اده م .1

 :اقدامات زير را به عمل آورد
 ... -الف

1- .. 
هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ميكروالكترونيک، ليزر، اپتيک،  هاي نوين به ويژه در حوزه توسعه فناوري -2

ها و ساخت و پرتاب  ها، ميكرومكانيک اد شناختي و نرم، حساسهنانو، زيستي، اطالعات و ارتباطات، مو
 ماهواره امن و پايدار 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی
ريزالكترونيک »به عبارت « ميكروالكترونيک»عبارت ( 177)ماده ( الف)بند ( 2)در جزء 

ها  ريزمكانيک»به عبارت « ها ميكرومكانيک»رت اصالح شد و عبا« (ميكروالكترونيک)
 .اصالح گرديد« (ها ميكرومكانيک)

اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت  هاي سرمايه هاي تملک داراييپيشنهاد طرح -191ماده  .4
 پذير است؛ موارد زير امكان

 ...عناوبن  -الف
كه از منابع عمومي هايي  ي توجيهي طرحها اي از جمع بندي گزارش معاونت موظف است خالصه -هـ

هاي دفاعي و امنيتي را يک سال پس از تصويب از طريق وبگاه  شود، به استثناء طرح تأمين مالي مي
 .ن قرار دهدمعاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگرا

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ  (نهايی) اصالحیمصوبه 
 .اصرار نمود« وبگاه»واژه  كميسيون بر( 191)ماده  (هـ)در بند 

 :به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن -143ماده  .6
هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و  هاي تخصصي غير دولتي كه به منظور توسعه زنجيره شهرك

ل مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت گردند مشمو بوتادين با تصويت دولت تأسيس مي
و اصالحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن  1362هاي صنعتي ايران مصوب  شهرك

درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از . خواهند بود
و  دامنه صنايع مشمولنامه اين ماده مشتمل بر  آيين. هاي صادرات غير نفتي برخوردارند معافيت

هاي  چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاه
 .رسد مرتبط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي

 ( .در خصوص ايراد شورای نگهبان، اصالحی از سوی مجلس انجام نشده است)
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 .جايگزين گردد
كلمه  1،(1مكرر 143)ماده ( الف)و بند ( 1مكرر 121)ماده ( د)در بند  -1-31-3

 .اگر معادل فارسي دارد، جايگزين گردد« پتانسيل»
و تأمين « BOT» ذكر التين كلمات انتقال 2،(143)در فراز دوم ماده  -1-31-9

«EPCF »در اليحه ايراد دارد. 

 
  :وزارت نفت موظف است -1مكرر  121ماده  .1

 ... -الف
از %( 1)معادل يک درصد  ،به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت -د

هاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد پتانسيل جذب، توسعه  اي ساالنه شركت هاي توسعه اعتبارات طرح
هاي موجود  ي و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريدار نفت، گاز و پتروشيم هاي اولويت فناوري
سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد  و بومي

 .اين بند را ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد 
لت هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دو سعه فعاليتدر جهت تو -1مكرر  143ماده 

 :موظف است در سقف بودجه سنواتي

معدني كشور  هاي پتانسيل جويي و اكتشاف عمومي كليه شناسي، شناسايي، پي هاي پايه زمين نقشه -الف
 .مايد ، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نها بندي محدوده بلوكرا تهيه و پس از 

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ  (نهايی) اصالحیمصوبه 
 .اصالح شد« (پتانسيل)ظرفيت »به عبارت « پتانسيل»كلمه ( 1مكرر 121)ماده ( د)در بند 
 .اصالح شد« (هاي پتانسيل)هاي  ظرفيت»به عبارت « پتانسيل»كلمه ( 1مكرر 143)ماده ( الف)در بند 

اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش  شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه به دولت اجازه داده مي -143ماده  .4
گري در  هاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيک وظايف حاكميتي و تصدي سهم بار و مسافر توسط بخش

هاي  اگذاري بخشحمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و تغيير اساسنامه راه آهن جمهوري اسالمي ايران و و
هاي خصوصي و  هاي جديد توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت غيرحاكميتي آن به بخش

هاي ريلي  تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت
هاي تجهيز، بهبود و  و مسافر ريلي، بخشي از پروژهتواند به منظور تقويت حمل و نقل بار  دولت مي. فراهم نمايد

ها را در قالب  بندي و تطويل ايستگاه افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك
با واگذاري ( EPCF)و طراحي، تدارك و تأمين ( BOT)برداري و انتقال  هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره روش

اده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهالك كامل سرمايه و سود امتيازاتي نظير استف
 .مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ ( نهايی)مصوبه اصالحی 
ه اصالحي نسبت به اين بند گون نشد و هيچ( 143)مجلس در مصوبه اصالحي خويش، متعرّض ماده ]

 .[انجام نداده است
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 .ايراد دارد« C4I»ذكر التين كلمه  1،(1مكرر 179)ماده ( 1)در بند  -1-31-11

شورای نگهبان در  12/4/1642مورخ  24142/62/42نظر شماره  -1-61
 :مجلس شورای اسالمی 62/1/1642خصوص طرح اصالح قانون نفت مصوب 

ها و اصطالحات غير فارسي متعددي به كار رفته  در اين طرح واژه -1-31-1
 11هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل  است كه استفاده از واژه

 2.قانون اساسي است
 

دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي  -1مكرر  179ماده  .1
و حفاظت از نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات 

هاي  هاي دفاعي، اقدام ع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستم، انقالب اسالمي ايران و منابمنافع ملي
 :دهي كل نيروهاي مسلح به عمل آوردذيل را درصورت تصويب فرمان

، ارتقاء منابع سازي و هوشمندسازي تجهيزات مدرن هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر تقويت مؤلفه -الف
 (C4I)فرماندهي ( هاي سيستم)هاي  ني و سامانهانسا

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 14/11/1389مورخ  (نهايی) حیاصالمصوبه 
گونه اصالحي نسبت به  نشد و هيچ( 1مكرر  179)مجلس در مصوبه اصالحي خويش، متعرّض ماده ]

  .[اين بند انجام نداده است

شود به شرح ذيل  ناميده مي كه از اين پس قانون 9/7/1366قانون نفت مصوب  (1)ده ما -1ماده  .4
 : گردد مي اصالح

 :رود در معاني مشروح ذيل به كار مي اصطالحات اين قانون -1ماده 
 پلمه، خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي كه به صورت نفت هيدوركربورهايي: نفت -1

يا طي عمليات باالدستي به هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و  ي و ماسههاي نفت سنگ
 .يدآ دست مي

هيدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در : گاز طبيعي -2
 .شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي عمليات باالدستي همراه با نفت خام به دست آيد

هاي داخلي،  خل سرزمين، آبهر يک از منابع و يا مخازن زيرزميني يا روزميني در تقسيمات دا: منابع نفتي -3
المللي كه احتمال وجود نفت در آن  هاي آزاد بين المللي مجاور مرزهاي كشور و آب ساحلي، فالت قاره و بين

 .گردد است و مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي
ري، استخراج، ، حفاه اكتشافها و اقدامات مربوط ب ، فعاليتكليه مطالعات: عمليات باالدستي نفت -4

برداري،  جويي، نقشه سازي و صادرات آن مانند پي ي، انتقال، ذخيرهبرداري و صيانت از منابع نفت بهره
، هوا و يا هر فعاليتي كه ها، تزريق گاز، آب ، حفر و خدمات فني چاهشناسي، ژئوفيزيک، ژئوشيمي زمين

و توسعه تأسيسات و صنايع وابسته،  ي گردد و نيز احداثمنجر به برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفت
در حد جداسازي  ، حفاظت و حراست آنها براي عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفتتحديد حدود

مواردي نظير مديريت و  .دستي را شامل شود ي عمليات پايين، استفاده و يا عرضه برااوليه، صادرات
، عتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمنيد صننظارت بر تأمين كاالها و موا
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، ارتقاء و انتقال فناوري براي هاي الزم جهت ايجاد بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليت
 .شود جزء عمليات باالدستي محسوب مي ،وقپشتيباني عمليات ف

قدامات مربوط به عمليات تصفيه و پااليش در ها و ا به كليه مطالعات، فعاليت: عمليات پايين دستي نفت -1
هاي نفتي و استفاده از آنها براي توليد محصوالت پتروشيميايي و  تأسيسات پااليشي جهت توليد فرآورده

هاي نفتي و محصوالت پتروشيميايي  سازي، توزيع، فروش داخلي، صادرات و واردات فرآورده انتقال، ذخيره
أمين كاالها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط مواردي نظير ت. شود اطالق مي

هاي الزم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي  ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليت
 .شود دستي محسوب مي جزء عمليات پايين ،پشتيباني عمليات فوق

را به  دستي نفت كتي كه عمليات باالدستي يا پايينمؤسسه يا شر ،هر واحد، سازمان: اتيواحد عملي -6
نين و مقررات مربوط اساس قوا ، عمومي و خدمات جنبي نفتي برصورت اصلي، فرعي، تخصصي

 .دار است عهده
كليه عملياتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري ارزش : توليد صيانت شده از منابع نفت -7

شود و باعث جلوگيري از اتالف  كشور در طول عمر منابع مذكور مي بع نفتياقتصادي توليد از منا
 .گردد هاي مصوب مي اساس سياست بر ذخاير در چرخه توليد نفت

تواند به  آيد و مي كليه محصوالتي كه در تأسيسات فرآوري و پااليش نفت به دست مي: هاي نفتي فرآورده – 3
 .ي تبديل شوديي عملياتي و پتروشيميايي به محصول نهاطور مستقيم مصرف و يا در ساير واحدها

كليه محصوالتي كه در تأسيسات پتروشيميايي از نفت و فرآورده هاي نفتي به : محصوالت پتروشيميايي -9
 .ي در عمليات استفاده شوديتواند به طور مستقيم مصرف و يا براي توليد محصول نها آيد و مي دست مي

به ، امكان توليد محصول ديگري از آنها نيست و صوالتي كه پس از توليدمح: ييمحصوالت نها -11
 .طور مستقيم قابليت مصرف دارند

كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع : انتقال نفت -11
، ارسال نفت اين تعريف. گيرد دراتي انجام ميهاي صا روشيميايي و پايانهنفتي به تأسيسات پااليشي و پت

 .گردد پتروشيميايي را نيز شامل مياز مبادي وارداتي به تأسيسات پااليشي و 
ي از تأسيسات هاي نفت و عملياتي كه براي ارسال فرآوردهكليه اقدامات : يهاي نفت انتقال فرآورده-12

أسيسات پتروشيميايي و يا ، تداتي و انبارهاي اصلي و تداركاتي، مبادي توزيع، مبادي وارپااليشي
 .گيرد هاي صادراتي انجام مي ايانهپ

كليه خطوط انتقال منابع نفتي به تأسيسات پااليشي و پتروشيميايي و يا مبادي : خطوط لوله -13
هاي نفتي و محصوالت پتروشيميايي به انبارهاي  ات و همچنين خطوط انتقال فرآوردهصادرات و وارد

 .تي كه از طريق لوله انجام مي شودهاي صادرا ي و پايانهلي و مبادي توزيع داخلاص
، به اقدامات و عمليات بازاريابي: ي و محصوالت پتروشيمياييتجارت نفت، فرآورده هاي نفت -14

، مبادله و معاوضه (ترانزيت)قال ، انتگذاري و عقد قرارداد خريد و فروش، صادرات و واردات قيمت
 .شود والت پتروشيميايي اطالق ميحصهاي نفتي و م  نفت، فرآورده

سازي و بازآوري  اقدامات و عمليات مربوط به ذخيرهكليه : يهاي نفت سازي نفت و فرآورده ذخيره -11
، زيرزميني اعم از ي، بتنپتروشيميايي در مخازن سطحي فلزي هاي نفتي و محصوالت نفت، فرآورده
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شورای نگهبان در  43/3/1642مورخ  22512/62/42نظر شماره  -1-64

سالمی، نامه داخلی مجلس شورای ا خصوص طرح اصالح موادی از قانون آيين

 :مجلس شورای اسالمی 2/3/1642مصوب 
تشكيل »نامه داخلي،  موضوع الحاق يک ماده به قانون آيين 1(26)ماده  -1-32-1

                                                                                                                                  
 

هاي  جهت تحويل به پايانهعادن متروكه است كه هاي سنگي و نمكي و مخازن تخليه شده نفت و م  مغاره
از توقف فعاليت  ، تأمين خوراك واحدهاي پااليشي و پتروشيميايي به منظور جلوگيريصادراتي

ن بين توليد و هاي نفتي و ايجاد تواز و فرآورده ، همسان نمودن و افزايش كيفيت نفتواحدهاي عملياتي
 .شود مصرف انجام مي

هاي اصلي تابعه آن يا هر  جانبه بين وزارت نفت يا هر يک از شركتتوافق دو يا چند: يقرارداد نفت -16
واحد عملياتي با يک يا چند واحد عملياتي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه 

 ،دستي و يا تجارت نفت ، انجام تمام يا قسمتي از عمليات باالدستي و پايينعهاساس قوانين موضو بر
 .گيرد يميايي، مورد تعهد قرار ميهاي نفتي و محصوالت پتروش فرآورده

اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوري اسالمي : امور حاكميتي صنعت نفت -17
ي يقدامات اجرا، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر اريزي برنامه، گذاري ي و سياستايران بر منابع نفت

 .دستي است مليات باالدستي و پايينوشيمي اعم از عدر صنعت نفت و پتر
پتروشيمي و پااليش و پخش ، ، گازهاي ملي نفت شركت: هاي اصلي تابعه وزارت نفت شركت -13

 .شندبا مي هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت فرآورده
آنها متعلق  سهام%( 11)هايي كه بيش از پنجاه درصد  شركت: هاي فرعي تابعه وزارت نفت شركت -19

 .هاي اصلي تابعه وزارت نفت است به شركت
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 22/3/1391مورخ  (نهايی) اصالحیمصوبه 

هاي تخصصي به كار رفته در مواد اين طرح در زبان فارسي معادلي ندارد،  با توجه به اينكه واژه
 .گردد اصطالحات مزبور عيناً تصويب مي

 :شود نامه داخلي الحاق مي زير به قانون آيين ماده -26ماده  .1
توانند جهت توجه و پيگيري امور مهم سياسي،  حداقل هشت نفر از نمايندگان مي -ماده الحاقي

 .تخصصي و صنفي، فراكسيون تشكيل دهند
 .تواند حداكثر عضو سه فراكسيون باشد هر نماينده مي -1تبصره 
ا، نحوه تشكيل، فعاليت و تأمين امكانات مورد نياز توسط هيئت ه نامه تعداد فراكسيون آيين -2تبصره 

اصالحات در . رسد نامه داخلي مي شود و به تصويب كميسيون تدوين آيين رئيسه مجلس تهيه مي
 .شود نيز به همين نحو انجام مي نامه مذكور آيين

و نمايندگان  هيئت رئيسه موظف است تشكيل هر فراكسيون و نيز اسامي اعضاي مؤسس -3تبصره 
 .عضو آن فراكسيون را به اطالع كليه نمايندگان برساند

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 21/1/1391مورخ  (نهايی) اصالحیمصوبه 
 :شود طرح به شرح زير اصالح مي( 26)ماده الحاقي موضوع ماده 
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خارج از امور اختيارات مجلس مذكور در قانون اساسي در خصوص قوه مقننه « فراكسيون
 .اخته شدقانون اساسي شن 11در اين ماده، مغاير اصل « فراكسيون»همچنين واژه . است

شورای نگهبان در  43/3/1642مورخ  22513/62/42نظر شماره  -1-66

های  خصوص اليحه عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در انجمن فرهنگستان

 :مجلس شورای اسالمی 11/3/1642علوم آسيا مصوب 
قانون اساسي  11مغاير اصل « ها سمپوزيوم»واژه  1،(3)ماده ( 6)در بند  -1-33-1
 .ه شدشناخت

شورای نگهبان در  16/6/1644مورخ  52423/62/44نظر شماره  -1-62

مجلس شورای  1/6/1644كل كشور، مصوب  1644خصوص اليحه بودجه سال 

 :اسالمی
بدون معادل فارسي آن به كار رفته « فاينانس»واژه  2(21-2)در بند  -1-34-1

                                                                                                                                  
 

هاي تخصصي،  گروهتوانند جهت انجام وظايف قانوني خود به تشكيل  نمايندگان مي -ماده الحاقي
 .اقدام نمايند( فراكسيون)سياسي و صنفي 

 .رسد دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت و تأمين امكانات مورد نياز به تصويب هيئت رئيسه مي -تبصره
گفتنی است هر چند با اصالح اين مصوبه از سوی مجلس، ايراد مربوط به مغايرت اين ماده با )

 85مغايرت با اصل )اصالحی مزبور از جهتی ديگر ( 26)ماده  بر طرف شده است، ليكن 15اصل 
ی مراحل بررسی اين  برای آگاهی از ادامه. با ايراد شورای نگهبان مواجه شده است( قانون اساسی

 .(در همين مجموعه، مراجعه كنيد 85مصوبه، به ذيل اصل 

 ها فعاليت -3ماده  .1
 :انجام خواهد دادانجمن براي تحقق اهداف خود اقدامات زير را 

1- ... 
ها در رابطه با موضوعات خاص در زمينه علم و فناوري  ها و ميزگرد ها، كارگاه برگزاري سمپوزيوم -6

 .در كشورهاي عضو انجمن
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 12/11/1391مورخ ( نهايی) مصوبه اصالحی

 .اصالح گرديد« (ها سمپوزيم)ها  نشست هم»به عبارت « ها سمپوزيم»، واژه (3)ماده ( 6)در بند 

السير كردن خطوط ريلي به  شود به منظور سريع به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي -2-21 .4
دالر تسهيالت فايناس در سقف ( 111/111/111/1)ميليارد  متر و تجهيز ناوگان از پنج هزار كيلو طول پنج

 .اين بند استفاده كند
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 19/3/1392مورخ  (ايینه) اصالحیمصوبه 
 .شود اضافه مي« تأمين مالي خارجي»عبارت « (فاينانس)»قبل از كلمه  (21-2)در بند 
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 .، اصالح گردد(21-1)است كه الزم است مانند بند 
قانون  11مغاير اصل « بيومتريک»استفاده از واژه  1،(2)در بند الحاقي  -1-34-2

 .اساسي شناخته شد

شورای نگهبان در  42/11/1644مورخ  56122/62/44نظر شماره  -1-65

مجلس شورای  42/11/1644كل كشور، مصوب  1646خصوص اليحه بودجه سال 

 :اسالمی
جزء ( 3)و بند الحاقي ( 2)ه تبصر( ن)ذيل جزء ( 1)در بند الحاقي  -1-31-1

و بند ( 6)و تبصره الحاقي ( 11)تبصره ( الف)بند ( 2)و جزء ( 3)به تبصره ( ص)
، «فسيلي»، از جهت عدم ذكر معادل فارسي عبارت (22)تبصره الحاقي ( الف)
 2.قانون اساسي شناخته شد 11، مغاير اصل «سيكل»، «فيبر»، «سيگنال»، «كنسانتره»

 
1.67- ... 

شود بايت صدور و تعويض و  به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -2بند الحاقي 
ريال  (111/711)براي كليه شرايط سني، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تمديد هر جلد گذرنامه بيومتريک 

 .داري كل كشور واريز نمايد دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه
 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 19/3/1392مورخ  (نهايی) اصالحیمصوبه 

 .شود مي اضافه« سنجي زيست»كلمه « (بيومتريک)»قبل از كلمه ( 2)در بند الحاقي 

 ... -2تبصره  .4
 ... -ن

هاي كشاورزي با منابع انرژي نوين از جمله  موظف است در ازاي برقي كردن چاه دولت -1بند الحاقي 
، مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه (نفت گاز)هاي فسيلي  انرژي خورشيدي به جاي استفاده از سوخت

نمايد و تجهيزات مربوطه را به  ي پرداختهاي توليدي برق از جمله خورشيد به شركتسوخت را 
  .كشاورزان تحويل دهد

 ... -3تبصره 
 ... -ص

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  قانون افزايش بهره( 17)در اجراي ماده  -3بند الحاقي 
يلي هاي سوخت فس جايگاه  ها، شود كليه فروشگاه به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي 23/4/1339

هاي تعاوني  و انبارهاي ذخيره علوفه و كاال و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركت
قيمت به  %(11)هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده درصد  عشايري و اتحاديه

 .گذار نمايدبردار وا هاي بهره ها واتحاديه ساله به شركت صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنج
 -11تبصره 

 ... -الف
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شورای نگهبان در  1/2/1646مورخ  1442/124/46ه نظر شمار -1-63

دادرسی جرايم نيروهای مسلح و دادرسی الكترونيكی مصوب  خصوص طرح آيين

 :كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 43/4/1646
ماده ( 2)در تبصره « IP»هاي بيگانه نظير  در اين طرح برخي واژه -1-36-1

« الكترونيكي»، (121)در ماده « پست الكترونيكي»، (113)در ماده « برداري كپي»، (111)
 11آمده، الزم است معادل فارسي آنها ذكر گردد واال مغاير اصل ... و ( 124)در ماده 

                                                                                                                                  
 

برداري آنها به نام  كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج -2
باشد، موظفند بابت حق  هاي تابعه مي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركت

مبلغ فروش محصوالت خود  %(31)درصد  ، سي1393ال برداري از معادن فوق در س انتفاع پروانه بهره
سازي درون  هاي تحويلي براي گندله بندي و كنسانتره شامل كنسانتره سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه)

جدول ( 131419)را به حساب درآمد عمومي رديف ( شركت و كنسانتره فروشي به خارج از شركت
 .ر واريز نمايندداري كل كشو اين قانون نزد خزانه( 1)شماره 

رديف ( 44)ريال از محل اعتبارات بند ( 111/111/111/111/3)مبلغ سه هزار ميليارد  -6تبصره الحاقي 
ارتقاي پوشش   ها و مراكز راديويي و تلويزيوني، رساني زميني به ايستگاه براي سيگنال( 131111)

رسان به سازمان  هاي سيگنال ستندهفر( لينک)رساني در سطح كشور با كمک فيبر نوري و پيوند  سيگنال
 . يابد تا از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اقدام شود صدا و سيما اختصاص مي

 :شود به وزارت نيرو اجازه داده مي -22تبصره الحاقي 
هاي  ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه هاي افزايش بازدهي نيروگاه  به منظور اجراي طرح -الف

جويي در  سازي و صرفه بهينه  هاي تجديدپذير، كاهش تلفات، يكل تركيبي، توسعه استفاده از انرژيس
هاي نفتي در مناطقي كه توجيه  جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده  مصرف سوخت مايع،

اقتصادي دارد وافزايش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد 
هاي خصوصي و عمومي با  گذاران بخش ريال به روش بيع متقابل، با سرمايه( 111/111/111/111/121)

دولت مكلف است در قبال اين تعهد، . اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد
جويي حاصله در مدت  جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه سوخت صرفه
 .گذاران تحويل نمايد ل به سرمايهحداكثر دو سا

 :مجلس به منظور رفع ايراد شورا 28/11/1392مورخ ( نهايی)مصوبه اصالحی 
 .گرديد« فسيلي»جايگزين كلمه « (فسيلي)اي  سنگواره»عبارت ( 2)تبصره ( 1)در بند الحاقي 
 .گرديد« فسيلي»جايگزين كلمه « (فسيلي)اي  سنگواره»عبارت ( 3)تبصره ( 3)در بند الحاقي 

 .گرديد« كنسانتره»جايگزين كلمه « (كنسانتره)افشرده »عبارت ( 11)تبصره ( الف)بند ( 2)در جزء 
« (فيبر)تار »گرديد و عبارت « سيگنال»جايگزين كلمه « (سيگنال)نشانک »عبارت [ 6در تبصره الحاقي ]

 .شد« فيبر»جايگزين كلمه 
 .شد« سيكل»جايگزين كلمه « (سيكل) چرخه»عبارت ( 22)تبصره الحاقي ( الف)در بند 
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  1.باشد قانون اساسي مي

 های مصوب هيئت وزيران نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامهـ 4

شورای نگهبان شورای  43/11/1612مورخ  1525/41/12نظر شماره  -4-1

در خصوص اساسنامه شركت كشتيرانی مشترک ايران و پاكستان مصوب 

 :هيئت وزيران 3/11/1612
 .قانون اساسي شناخته شد 11مغاير اصل  1(44)ماده  -2-1-1

 
ماه پس از  هاي ترافيک را حداقل تا شش دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ارائه -111ماده  .1

 .ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند ايجاد حفظ نمايند و اطالعات كاربران را حداقل تا شش
 ... -1تبصره 
عات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، اطالعات كاربر، هرگونه اطال -2تبصره 

، شماره تلفن و (IP)امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، نشاني جغرافيايي يا پستي يا 
  .شود ساير مشخصات فردي را شامل مي

هايي  به روش  ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، در توقيف داده -113ماده 
ها، غيرقابل دسترس كردن  برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، كپي از قبيل چاپ داده

 . شود هاي داده عمل مي هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل ها با روش داده
 :شوند مي اي يا مخابراتي توقيف هاي رايانه در شرايط زير سامانه -114ماده 
 ... -الف
 . پذير نباشد ها به لحاظ فني امكان برداري از داده كپي -ت

اي يا مخابراتي مطابق  هاي رايانه كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه -121ماده 
 .دادرسي كيفري است مقررات راجع به كنترل مخابراتي مقرر در آيين

ي يا پيامک در الكترونيكارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست  دسترسي به محتواي -تبصره
 . حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است

اي شامل ساير جرايمي كه ادله  كليه مقررات مندرج در اين بخش، عالوه بر جرايم رايانه -124ماده 
 .شود گيرند نيز مي الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس به منظور رفع ايراد  19/5/1393مورخ ( نهايی)به اصالحی مصو
 :شورا

 .شود اضافه مي« قرارداد اينترنت»عبارت « (IP)»قبل از كلمه ( 111)ماده ( 2)در تبصره 
 .شود حذف مي« بردازي يا كپي»عبارت ( 113)در ماده 
 .شود مي« برداري كپي»جايگزين عبارت « تصويربرداري»عبارت ( 114)ماده ( ت)در بند 

 . شود مي« پست الكترونيكي»جايگزين عبارت « (ايميل)نگار  پيام»عبارت ( 121)در تبصره ماده 
گونه اصالحي نسبت به اين بند  و هيچ هنشد( 124)مجلس در مصوبه اصالحي خويش، متعرّض ماده ]

 .[انجام نداده است
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نگهبان در شورای  1/12/1635مورخ  13325/62/35نظر شماره  -4-4

ای ايران، فراوری  تههای پسمانداری صنعت هس های شركت خصوص اساسنامه

غنی سازی اوارنيوم ايران و اكتشافات و   ای ايران، اورانيوم و توليد سوخت هسته

 :هيئت وزيران 5/4/1635ای ايران مصوب  تأمين مواد اوليه صنعت هسته
اساسنامه شركت اكتشافات و تأمين مواد اوليه صنعت  2(7)ماده ( 6)بند  -2-2-1

                                                                                                                                  
 

همه . شود جلسات به زبان انگليسي و فارسي تهيه مي و صورت ها كليه اسناد، گزارش -44ماده  .1
شود  هاي جلسات، دفاتر حسابداري، مكاتبات و غيره به زبان انگليسي نوشته و نگهداري مي دستورالعمل

ترجمه فارسي آنها   و در صورتي كه ثبت اسناد ياد شده براي تسليم به مقامات قانوني ضروري باشد،
 .ودش توسط شركت تهيه مي

  :شورا راديا رفع منظور به هيئت وزيران (يینها) یاصالح مصوبه
هاي جلسات  جلسات، دفاتر حسابداري، مكاتبات، دستورالعمل ها، صورت كليه اسناد، گزارش -44ماده 

  .شود و غيره به زبان فارسي تهيه مي

مواد  آرايي كانهتخراج، موضوع فعاليت شركت انجام هر گونه فعاليت در زمينه اكتشاف، اس -7ماده  .4
اي و توليد كيک زرد و ساير محصوالت پرعيار عناصر پرتوزا و عناصر جانبي،  مورد نياز صنعت هسته

برداري و از كاراندازي معادن، تأسيسات و  اندازي، بهره و نظارت بر ساخت، راه[ مديريت]مديرت 
اي كشور و صنايع تكميلي و انجام  هستهكارخانه توليد اكسيد اورانيوم و ساير عناصر مرتبط با صنعت 

كليه معامالت داخلي يا خارجي مربوط در اين زمينه و همچنين انجام واردات و يا صادرات مواد اوليه 
اي و محصوالت كارخانجات از خارج و يا به خارج از كشور و نيز توسعه و  صنعت هسته

 .باشد هاي ياد شده مي گذاري در زمينه سرمايه
 :باشد هاي عمده شركت مي از وظايف و فعاليت موارد زير

1- ... 
ريزي، اجرا و نظارت بر عمليات پوشش اكتشافي سراسر ايران در  بررسي، مطالعه، تحقيق و برنامه -6

ها، پتروگرافي  ، ژئوفيزيكي، ژئوشيميايي، دورسنجي، تلفيق دادهمتالوژنيشناسي،  هاي عمليات زمين برنامه
زني  هاي دسترسي، حفاري و تونل و چاهک، احداث جاده ترانشهي، حفر و مينرالوژي، پرتوسنج

شناسي و معدني  هاي مختلف زمين بندي اكتشافي و معدني، تخمين و ارزيابي پتانسيل و ذخيره در طبقه
 .برداري از آن سنجي بهره مواد پرتوزا و عناصر جانبي و امكان

  :شورا راديا رفع منظور به انهيئت وزير 1/11/1385مورخ  (يینها) یاصالح مصوبه
 :شود به شرح زير اصالح مي( 7)ماده ( 6)بند  
ريزي، اجرا و نظارت بر عمليات پوشش اكتشافي سراسر ايران در  بررسي، مطالعه، تحقيق و برنامه -6

ها،  شناسي، فلززايي، فيزيک زمين، شيمي زمين، دورسنجي، تلفيق داده ريزي عمليات زمين برنامه
هاي دسترسي، حفاري و  چاهک، احداث جاده حفر ترانشه وشناسي، پرتوسنجي،  سي و كانيشنا سنگ
شناسي و  هاي مختلف زمين بندي زني اكتشافي و معدني، تخمين و ارزيابي پتانسيل و ذخيره در طبقه تونل

 .برداري از آن سنجي بهره معدني مواد پرتوزا و عناصر و امكان
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قانون اساسي  11هاي غير فارسي، مغاير اصل  برخي واژهاي ايران به دليل ذكر  هسته
 .شناخته شد

شورای نگهبان شورای  12/11/1633مورخ  61451/62/33نظر شماره  -4-6

 11/3/1633گذاری تعاون مصوب  صندوق ضمانت سرمايه  در خصوص اساسنامه

 :هيئت وزيران
اين اساسنامه و ساير مواد  1(1)ماده ( ت)در بند « ريسک»ذكر كلمه  -2-3-1
 . قانون اساسي شناخته شد 11مغاير 

نگهبان در شورای  43/14/1634مورخ  21344/62/34نظر شماره  -4-2

هيئت  2/14/1634شركت ارتباطات زيرساخت مصوب   خصوص اصالح اساسنامه

 :وزيران
مغاير اصل   2اصالحي،( 2)استفاده از الفاظ و اصطالحات بيگانه در ماده  -2-4-1

 
 :ها و اقدامات زير است وق، كمک به توسعه بخش تعاوني از طريق انجام تضمينموضوع فعاليت صند -1ماده  .1

 ... -الف
ها و  ها و جلب همكاري شركت ها و بيمه نامه نفعان ضمانت بندي و تحليل ريسک ذي ارزيابي، رتبه -ت

 .گذاران، صادركنندگان و خريداران بندي سرمايه المللي ارزيابي و رتبه مؤسسات بين
... 
افزارهاي تخصصي  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، تجارت الكترونيكي و نرم كارگيري قابليت به -چ

 . مديريت منابع مالي و تحليل ريسک در راستاي تحقق اهداف و موضوع فعاليت صندوق
هاي صندوق در صورت نياز در  ها و معامالت و ساير فعاليت گذاري پوشش ريسک سرمايه -تبصره

 .رسد هايي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره به تأييد مجمع عمومي مي امهن چارچوب آيين
 :شود وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي -12ماده 

1- ... 
ها، تعهدات و ساير موارد موضوع فعاليت صندوق جهت قبول  گذاري ها، سرمايه بررسي طرح -14

 .ها پوشش ريسک وانجام تضمين
،  اساسنامهنگهبان، اصالحی از سوی هيئت وزيران انجام نشده و لذا اين  شورایصوص ايراد در خ)

 .(به سرانجام قانونی نرسيده است

شبكه بين استاني، بين مراكز )هاي شبكه زيرساخت راه دور  شبكه مادرمخابراتي از مجموعه سيستم -2ماده  .4
رات كشور از جمله شبكه مايكروويو، شبكه اصلي فيبرنوري الملل مخاب و بين( ها، شهرها و مناطق خاص استان

اي مخابراتي مرتبط با زيرساخت،  هاي زميني ماهواره بين استاني و مناطق خاص، شبكه بين آنها و ايستگاه
هاي انتقال  تشكيل شده كه تأمين ظرفيت( اي مداري و بسته)المللي  مراكز سوئيچينگ راه دور بين استاني و بين

الملل و پشتيباني و مديريت هر نوع ترافيک صوت، تصوير و داده مورد نياز  بي ترافيک راه دور و بينو راهيا
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 .ون اساسي شناخته شدقان 11

شورای شورای نگهبان در  42/1/1642مورخ  21431/62/42نظر شماره  -4-5

 :هيئت وزيران 2/14/1634مصوب  صندوق خدمات درمانی  خصوص اساسنامه
قانون  11مغاير اصل  1،(12)ماده ( چ)در بند « هلدينگ»استفاده از واژه  -1-1-1

                                                                                                                                  
 

در محدوده بين استاني ( اپراتورها، متقاضيان دولتي و غير دولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي ونظاير آن)كشور 
كه به دليل اهميت، عالوه بر منظور از شهرها و مناطق خاص مراكزي است . و مناطق خاص را بر عهده دارد

بايد در آن شهرها و مناطق ( شركت ارتباطات زير ساخت)مراكز استان، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
فهرست اين مراكز به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و تصويب مجمع . نيز حضور داشته باشد

ت به عنوان متولي شبكه مادر مخابراتي در كشور و كارگزار شركت ارتباطات زير ساخ. گردد عمومي تعيين مي
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، به منظور اعمال حاكميت، وظيفه اجرايي سوئيچينگ و ارتباطات 

هاي مربوط بر عهده داشته و بر اين اساس بايد از نيروهاي  اپراتورهاي مخابراتي را در نقاط حضور و شبكه
 . امكانات فني مناسب برخوردار گردد متخصص، ابزارها و

  :شورا راديا رفع منظور به هيئت وزيران 29/8/1391مورخ  (يینها) یاصالح مصوبه
شبكه بين استاني، )شبكه زيرساخت راه دور ( هاي سيستم)هاي  شبكه مادرمخابراتي از مجموعه سامانه -2ماده 

، (مايكروويو)ل مخابرات كشور از جمله شبكه ريزموج المل و بين( ها، شهرها و مناطق خاص بين مراكز استان
اي  هاي زميني ماهواره بين استاني و مناطق خاص، شبكه بين آنها و ايستگاه( فيبرنوري)شبكه اصلي تار نوري 

( اي مداري و بسته)المللي  راه دور بين استاني و بين( سوئيچينگ)مخابراتي مرتبط با زيرساخت، مراكز سودهي 
الملل و پشتيباني و مديريت  راه دور و بين( ترافيک)هاي انتقال و راهيابي جريان  كه تأمين ظرفيت تشكيل شده

، متقاضيان دولتي و غير (اپراتورها)عملگراها )صوت، تصوير و داده مورد نياز كشور ( ترافيک)هر نوع جريان 
منظور . طق خاص را بر عهده دارددر محدوده بين استاني و منا( دولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي و نظاير آن

از شهرها و مناطق خاص مراكزي است كه به دليل اهميت عالوه بر مراكز استان، وزارت ارتباطات و فناوري 
فهرست اين مراكز . بايد در آن شهرها و مناطق نيز حضور داشته باشد( شركت ارتباطات زيرساخت)اطالعات 

شركت ارتباطات . گردد عات و تصويب مجمع عمومي تعيين ميبه پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطال
زيرساخت به عنوان متولي شبكه مادرمخابراتي در كشور و كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، به 

مخابراتي را ( اپراتورهاي)و ارتباطات عملگرهاي ( سوئيچينگ)منظور اعمال حاكميت، وظيفه اجرايي سودهي 
هاي مربوط بر عهده داشته و بر اين اساس بايد از نيروهاي متخصص، ابزارها و  و شبكهدر نقاط حضور 

 . امكانات فني مناسب برخوردار گردد

 :وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است -12ماده  .1
 ... -الف

موعه هاي زير مج ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدينگ تعيين اعضاي هيئت مديره شركت -چ
 .جهت صدور حكم توسط مدير عامل پس از تأييد وزير رفاه و تأمين اجتماعي

 :شورا راديا رفع منظور به هيئت وزيران 16/5/1391مورخ  (يینها) یاصالح مصوبه
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 .اساسي شناخته شد

 شورتی شورای نگهباننظرات تفسيری و مـ 6
--- 

 نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقیـ 2
--- 

 تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبانـ 5
--- 

                                                                                                                                  
 

 .گردد اصالح مي« هاي مادرتخصصي شركت»به عبارت « هاي هلدينگ»واژه ( 12)ماده « چ»در بند 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اصول اقنون اساسیاصول اقنون اساسی

  رد رپتو نظرات شورای  نگهبانرد رپتو نظرات شورای  نگهبان  
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