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 شوري یک
  

  مدیریت تعارض منافعطرح 
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  اجتماعی

امنیت ملی و  - اقتصادي - تحقیقات و فناوري  آموزش،
 امـور  - درمـان بهداشـت و   - انـرژي  - سیاست خارجی

 - فرهنگـی  - صـنایع و معـادن   - داخلی کشور و شوراها
کشــاورزي، آب، منــابع طبیعــی و  - قضــائی و حقــوقی

  محیط زیست



٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   25احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود قانونی تقدیم میت طی مراحل جه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
یکی از مشکالتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم، استفاده 
افراد از رانتهاي حضور اقوام و خویشاوندان در پستها و مناصب است که 
تعارض منـافع در آن وجـود دارد، در ایـن طـرح سـعی شـده، موضـوع        

 طرح ذیل تقدیم لذا  و رفع شود، تعارض منافع در کشور مدیریت گردیده
  :شود میمجلس شوراي اسالمی 

 - محجـوب  - فـوالدگر  - شـیویاري  - هـالن  وحـدتی  - فراهـانی  امیرآبادي
 - رنجبـرزاده  - نـژاد  یوسف - گلمرادي  - سیدحمیدرضا کاظمی - کواکبیان

 - خدابخشـی  - زاده کـاظم  - سردشـتی  خالدي - رستمیان - وکیلی - نیا بهرام
 - اصـغر سـلیمی   - کولیونـد  - برومندي - کرم اسدي - بختیاري - پور کمالی
  کلیا بت - مبارکه سعیدي - فرادنبه ربیعی

 
:عنوان طرح  

  مدیریت تعارض منافع
  کلیات: فصل اول
  تعاریف و مشموالن: بخش اول

ـ  اژگان و اصطالحات بهو - 1ماده ن قـانون بـه شـرح زیـر     کاررفته در ای
  :شوند تعریف می

عبــارت اســت از مــوقعیتی کــه منــافع شخصــی  :تعــارض منــافع - 1
اي و  طرفانـه و بـدون تبعـیض وظـایف حرفـه      مشموالن این قانون با انجام بی

  . اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود



٣ 

آن دسته از وظایفی است که قانون بـراي پسـت   : اي وظایف حرفه - 2
ائات شـغلی  موجب حکم یا قرارداد یا اقتضـ  سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به

  . بینی شده است وظایفی براي وي پیش
کلیـه اقـدامات و تـدابیر اداري، نظـارتی،     : مدیریت تعارض منافع - 3

قضائی الزم براي پیشگیري از ترجیح منـافع شخصـی بـر منـافع      قضائی و شبه
  عمومی

منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی یـا   :منافع شخصی - 4
یا جزئاً عائد یک شـخص، بسـتگان، شـرکا یـا نماینـدگان او       غیرمالی که تماماً

  . شود می
افراد داراي قرابت نسبی یـا سـببی از هـر یـک از طبقـات       :بستگان - 5

با اشخاص مشمول این قانون یا داراي قرابـت نسـبی یـا    گانه تا درجه دوم  سه
دامـاد  سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا 

  . نظر قرابت در حکم فرزند است زفرزندخوانده ا. مشمول این قانون اشخاص
هـا و نهادهـاي وابسـته بـه      مؤسسـات، سـازمان   :نهادهاي عمومی - 6

آن و همچنین مؤسسـات   يدولت، به معناي عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزا
نـده  عنـوان نمونـه دربرگیر   دار خدمات عمومی که بـه  اي عهده خصوصی حرفه

  باشد؛ هاي ذیل می مجموعه
هـا، مؤسسـات،    قواي مقننه، قضائیه و مجریه اعم از وزارتخانه :نوع اول

مؤسســات و نهادهــاي عمــومی غیردولتــی،   دانشــگاهها و شــرکتهاي دولتــی،
بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري دولتـی،      مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت،     

ه شمول قانون بر آنهـا مسـتلزم   شرکتهاي بیمه دولتی و همچنین دستگاههاي ک
اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و  ذکر یا تصریح نام است، 

شـرکت ملـی نفـت      مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهـاد کشـاورزي،  
سـازمان    شرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی ایـران،      شرکت ملی گاز ایران،  ایران،

سازمان بنادر و کشتیرانی جمهـوري اسـالمی    ن، گسترش و نوسازي صنایع ایرا
ایران، سازمان توسعه و نوسازي صنایع معدنی ایران، بانک مرکـزي جمهـوري   

نشـانی،   سازمان صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران، آتـش     اسالمی ایران،



٤ 

سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مؤسسـات و شـرکتهاي     اورژانس، شهرداري،
  ه آنهاتابعه یا وابسته ب
ام رهبري اعم از نظـامی و غیرنظـامی و   قزیر نظر م يواحدها :نوع دوم

می و الهاي مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهـاي انقـالب اسـ    ن اتولیت آست
  سات و شرکتهاي وابسته به آنهاسمؤ

شهرسـتان، اسـتان و     بخش،  شوراهاي اسالمی شهر و روستا، :نوع سوم
  ها  شوراي عالی استان

شوراهاي   مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، :چهارمنوع 
عالی  شوراي عالی امنیت ملی و عالی انقالب فرهنگی، شوراي عالی نظیر شوراي

  فضاي مجازي
اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی کـه طبـق قـانون     :نوع پنجم

زمان مانند کانون وکالي دادگستري، سا  دار یک یا چند امر عمومی باشند، عهده
نظام پزشکی، سازمان نظـام مهندسـی، اتاقهـاي بازرگـانی، کـانون کارشناسـان       

مجـامع صـنفی، دانشـگاه آزاد و دانشـگاهها و مؤسسـات        رسمی دادگسـتري، 
  آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیردولتی

هر شخصیت حقوقی که در کنترل مـدیریتی نهادهـاي    :نهاد وابسته - 7
  . دجه نهادهاي عمومی مذکور استفاده کنندنحوي از بو عمومی بوده یا به

ا غیرمسـتقیم  عبارت است از اعطاي مستقیم ی  منظور از هدیه، :هیهد - 8
  امتیاز، منفعت، ابراء، تخفیف یا حق مالی یا غیرمالی  ،هرگونه تسهیالت، مال

  :اشخاص مشمول این قانون عبارتند از - 2ماده
تـراز   مسؤول یا مقام هـم   مدیر،  کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، - 1

  . دوم هستندنوع اول و  نوع آنها در نهادهاي عمومی
  چهارمنوع کلیه اعضاي نهادهاي عمومی نوع سوم و  - 2
تـراز   کلیه اشخاص که به هر نحو رئیس، مدیر، مسؤول یا مقـام هـم   - 3

گیر در نهادهـاي عمـومی نـوع     آنها عضو هر نوع از هیأتهاي مدیریتی و تصمیم
  . جم باشندپن



٥ 

ــاده ــش    - 3م ــخاص در بخ ــافع اش ــارض من ــوارد رد دادرس و تع م
خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بـوده و  

  . تابع قوانین و مقررات مربوط است
  مسؤولیت اجراي قانون: بخش دوم

مسؤولیت نظارت بر حسن اجراي این قانون، برعهـده سـازمان    - 4ماده
  . ل کشور خواهد بودبازرسی ک

سازمان بازرسی کل کشور مکلف است ساالنه گزارش جـامعی   - 5ماده
هاي ساختاري موجود در نهادهـاي عمـومی کـه     در خصوص ارزیابی موقعیت

طرفانـه و بـدون    موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشموالن بـا انجـام بـی   
رده و ضـمن  شود، تهیـه کـ   اي و اختیارات قانونی آنها می تبعیض وظایف حرفه

آن را در دسترس عموم قـرار    ترین مقام نهاد مذکور و رؤساي قوا، ارائه به عالی
  . دهد

ترین مقام هـر یـک از نهادهـاي عمـومی موظـف اسـت        عالی - تبصره
المقدور رفـع   جهت مدیریت و حتی.. .ترتیباتی اعم از دستورالعمل، بخشنامه و

و شـرح آن را بـه سـازمان     کـرده هاي تعارض منافع ساختاري اتخـاذ   موقعیت
  . بازرسی کل کشور گزارش کند

  سامانه جامع منافع: بخش سوم
سـازمان اداري و اسـتخدامی کشـور موظـف اسـت حـداکثر         - 6ماده

ماه پس از تصویب این قانون سامانه جامع منافع مشتمل بر اطالعات ذیل  شش
  :نظارت کندروزرسانی اطالعات مذکور  اندازي کرده و بر تأمین و به را راه

و مزایاي مشموالن این قـانون   ها فهرست هرگونه درآمدها، دریافتی - 1
از هر محل به همراه مستندات مثبته آن به نحوي که میزان ناخـالص پرداختـی   

مشموالن به تفکیک مجاري مختلـف پرداخـت در آن مشـخص     از به هر یک
  . باشد

هـا   لیتفهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسؤو - 2
تصـدي و سـوابق شـغلی      ، احکام سرپرسـتی، )تاریخ انتصاب و محل خدمت(

  طور کامل مشموالن این قانون به



٦ 

هــاي مشــموالن ایــن قــانون اعــم از امــوال  فهرســت کلیــه دارایــی - 3
هاي موجـود در   سپرده  گذاري مالی داخلی و خارجی، غیرمنقول، سهام، سرمایه

  سایل حمل و نقل و وامهاها، و بانکها، مؤسسات مالی و صندوق
فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسـی، اجتمـاعی، مجـامع     - 4

  ها و شرکتهاي خصوصی و تعاونی نهاد و خیریه هاي مردم اصناف، سازمان
  تومان  )100.000.000(معامالت با ارزش بیش از صد میلیون  - 5

قـانون   کلیه نهادهاي عمومی مکلفند در راستاي اجراي مفاد این - 7ماده
همکاري الزم اعم از تبادل پایگاههاي داده و دیگر منابع اطالعاتی را با سازمان 

  . اداري و استخدامی کشور داشته باشند
سازمان اداري و استخدامی کشور موظف است ضمن نظـارت   - 8ماده

هاي ساالنه گزارشـی مبنـی    ر سامانه طی دورهدبر فرآیند درج اطالعات مذکور 
انه امات خـود در راسـتاي تحقـق کامـل سـام     سامانه، اقـد  بر وضعیت موجود

و در مذکور و همکاري نهادهاي عمـومی مکلـف در ایـن زمینـه تهیـه کـرده       
  . دسترس عمومی قرار دهد

شموالن این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطالعات تمامی م - 9ماده
باشـند و   مـی مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسـؤول  

روزرسـانی   ماهـه بـه   هـاي شـش   دوره  باید اطالعات خود را در این سامانه طی
  .کنند

مشموالن موظفند اطالعات معـامالت بـا ارزش بـیش از یـک      - تبصره
روز از زمـان   ریـال را حـداکثر ظـرف مـدت پـانزده     ) 1.000.000.000(میلیارد 

  . دنانعقاد در سامانه ثبت کن
روزرسـانی آن توسـط هـر یـک از      درج کامل اطالعات و بـه  - 10ماده

مشموالن این قانون شرط تصـدي پسـت خواهـد بـود و در صـورت کشـف       
ماه تا دوسال محکوم شده و تمـامی   هرگونه تخطی، متخلف به انفصال از شش

  . هاي وي در حکم تصرف در اموال عمومی است دریافتی
سـال از   دت یـک کلیه نهادهـاي عمـومی موظفنـد ظـرف مـ      - 11ماده

نامـه اجرائـی    آیـین  ،تصویب این قانون ضمن شناسایی مصادیق تعارض منافع
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مدیریت تعارض منافع نهاد خـود را بـا توجـه بـه مفـاد مقـرر در ایـن قـانون         
  . تصویب و در سامانه جامع منافع منتشر کنند

  دهی تخلف گزارش: بخش چهارم
متعـارف، وقـوع   چنانچه شخصی با داشتن دالیـل معقـول و    - 12ماده

تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این قانون یا موقعیت تعارض منـافع را  
که کتمان شده، در هر یـک از اشـخاص موضـوع ایـن قـانون مالحظـه کنـد،        

قضـائی و    ربـط اعـم از نظـارتی،    تواند ضمن گزارش به مرجع قـانونی ذي  می
  . آن را در سامانه جامع منافع ثبت کند  اداري،

جویانـه   دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یـا تالفـی   گزارش - 13ماده
محروم شدن از ارتقـاي شـغلی،     مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار،

عنوان فرد مازاد بـر احتیـاج، مزاحمـت،     تنزل رتبه گروه، معرفی به کارگزینی به
مـذکور، حمایـت    آمیز، ارعاب و تهدیـد بـه یکـی از مـوارد     رفتارهاي تبعیض

. شـود  ها در مورد اعضـاي خـانواده وي نیـز اعمـال مـی      این حمایت. شود می
صـورت مباشـرت یـا بـا واسـطه، اقـدامات مـذکور را علیـه          کـه بـه   یشخص
مـاه تـا    دهنده یا بستگان او مرتکب شود به مجـازات انفصـال از شـش    گزارش

  . دوسال محکوم خواهد شد
  ارض منافعقواعد اختصاصی مدیریت تع: فصل دوم
گیري رسمی اثرگذار بـر   مشارکت در فرآیندهاي تصمیم: بخش اول
  منافع خصوصی

کلیه مشـموالن ایـن قـانون در صـورت مواجهـه بـا یکـی از         - 14ماده
گیري موظفند حسـب   مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیندهاي تصمیم

فرآینـد  گیري یا تأثیرگذاري بـه هـر نحـو در     مورد از شرکت در جلسه یا رأي
ل از دو اگیري، امتناع کنند و در صورت اثبات هرگونه تخلف بـه انفصـ   تصمیم
سال از خدمت و جزاي نقدي به یک تا دو برابـر ارزش ریـالی تصـمیم     تا پنج

  . د شدنمتخذه محکوم خواه
کلیه اشخاص حقـوقی کـه اشـخاص مشـمول ایـن قـانون در        - تبصره

کنند کـه قبـل از برگـزاري هـر      ذاکنند باید ترتیبی اتخ جلسات آنها شرکت می
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کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند  جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت
اي نباشد کـه   گونه شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به

موجب تعطیلی جلسه شده یا جلسه را از اکثریت انداخته یـا معلـق یـا معـوق     
  . کند

آنهـا   گان ایشـان در توالن این قانون یـا بسـ  شرکتهایی که مشم - 15ماده
مـدیره یـا هیـأت     سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی، عضویت در هیـأت 

نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشـاوره و نماینـدگی شـرکت را    
توانند طـرف قـرارداد بـا نهادهـاي عمـومی کـه اشـخاص         برعهده دارند، نمی

به هر نحو در فرآیند انعقـاد قـرارداد تأثیرگـذار    مشمول در آنها اشتغال دارند و 
در صورت تخلف از مقـررات ایـن مـاده عـالوه بـر دو تـا       . قرار گیرند  باشند،
سال انفصال از خدمت به جزاي نقدي از یک تا دو برابـر ارزش ریـالی آن    پنج

  . شوند قرارداد محکوم می
تعفا و در صورتی که مشموالن به هر نحـو اعـم از عـزل، اسـ     - 1تبصره

سـال   حکم این ماده تا سـه   خاتمه مدت مسؤولیت از سمت خود برکنار شوند،
  .پس از اتمام مسؤولیت وي مجري خواهد بود

از شـمول    قراردادهاي مربوط به کاالها و خدمات انحصاري، - 2تبصره
  . این ماده مستثنی بوده ولی باید در سامانه اعالم شود

د در مـورد نهادهـایی کـه خـود،     تواننـ  مشموالن قـانون نمـی   - 16ماده
عنوان مشاور، نماینده، صاحب  بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به

مـدیر عامـل و     مـدیره، عضـو هیـأت مؤسـس،     سهام، حسابرس، عضو هیـأت 
در صورت صدور مجـوز،  . گونه مجوزي صادر کنند هیچ  بازرس فعالیت دارند،

د نـ ماه تـا دوسـال محکـوم خواه    ت از ششعالوه بر لغو مجوز به انفصال موق
  . شد

درخواست یا قبول هر یک از سمتهاي مشـاوره، حسابرسـی،    - 17ماده
مـدیره یـا هیـأت مؤسـس و بازرسـی توسـط        نمایندگی، عضـویت در هیـأت  

مشموالن قانون در نهادهاي متناظر یا مشابه عمومی یـا خصوصـی کـه از نظـر     
  این قانون، همانی یا شـباهت دارنـد،   مشموالنموضوعی یا اهداف با نهاد اولیه 
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در صورت تخلف عالوه بر عودت حقـوق و مزایـاي سـمت    . باشد ممنوع می
  . شوند سال محکوم می ثانویه به انفصال از دو تا پنج

  زمان تصدي مشاغل هم: بخش دوم
زمـان بـا اشـتغال     تواند هم یک از مشموالن این قانون نمی هیچ - 18ماده

به هر نوع اشتغال در دیگـر نهادهـاي عمـومی یـا       مومی،در یکی از نهادهاي ع
  اي، وقـت، پـروژه   خصوصی مرتبط با حـوزه کـاري از جملـه قـراردادي، پـاره     

حسابرسـی،    وقت، عضویت در هیأت مدیره یا هیـأت نظـارت، بازرسـی،    تمام
  . مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزد

قانون مجـاز   زمان که به تصریح مصادیقی از تصدي مشاغل هم - تبصره
  . دانسته شده از شمول این ماده مستثنی هستند

مـاه از   اشخاص مشمول ایـن قـانون بایـد ظـرف مـدت سـه       - 19ماده
تصویب این قانون ضمن استعفاء از شـغل عمـومی خـود یـا توقـف اشـتغال       
. خصوصی یا عمومی ثانویه، این موضوع را در سامانه جامع منـافع ثبـت کننـد   

ن عالوه بـر اسـترداد وجـوهی کـه از نهـاد عمـومی       زما در صورت اشتغال هم
سال و در مرتبـه دوم بـه    دریافت کرده، در مرتبه نخست به انفصال از دو تا پنج

  . شوند انفصال دائم محکوم می
  سهامداري در شرکتهاي خصوصی: بخش سوم

تواننـد   اشـخاص مشـمول ایـن قـانون تنهـا در صـورتی مـی        - 20ماده
شرکتهاي خصوصی باشند که سهام آنهـا بیشـتر از پـنج    سهامدار یا شریک در 

مازاد بر این میـزان،  . الشرکه شرکت نباشد کل سهام، آورده یا سهم%)  5(درصد 
بـه    عنوان مقام یا مسـؤول،  ماه پس از اشتغال یا انتصاب به باید ظرف مدت یک

شخص دیگري غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان واگذار شده و این موضـوع  
  . دنو در دسترس عموم قرار ده کننددر سامانه منافع اعالم  را

شرکتهاي تجاري که موضوع فعالیـت  در سهامداري یا شراکت  - تبصره
آنها مرتبط با حوزه شغلی مشموالن باشد، به هر نحوه ممنوع بـوده و مشـمول   

مـاه پـس از اشـتغال یـا انتصـاب بـه        موظف به واگذاري آن ظرف مدت یـک 
  . باشد بستگان، شرکا و نمایندگان میاز شخص دیگري غیر 



١٠ 

  تابعیت مضاعف: بخش چهارم
تابعیت مضاعف اشخاص مشمول ایـن قـانون بـه هـر نحـو       - 21ماده

ممنوع بوده و مشموالن شش ماه پس از تصویب این قانون موظـف بـه تـرك    
متخلفان از حکـم  . باشند تابعیت مضاعف و اعالم آن در سامانه جامع منافع می

  .شوند انفصال دائم محکوم میمذکور به 
افرادي که با علم و اطالع، اشـخاص مشـمول داراي تابعیـت     - 22ماده

مضاعف را بـه هـر نحـوي از قبیـل رسـمی، پیمـانی، قـراردادي یـا مشـاوره          
سال از خـدمات مـذکور در    ام کنند، به انفصال از دو تا پنجکارگیري و استخد به

  . شوند نهادهاي عمومی محکوم می
وزارت اطالعات با همکـاري وزارت امـور خارجـه مکلـف      - 23ماده

تابعیت مضـاعف مشـموالن     ماه پس از تصویب این قانون، است حداکثر شش
تـرین مقـام    این قانون را کشف کرده و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالی

  . دستگاه متبوع گزارش کند
بایســت در راســتاي کشــف مــدیران  تمــامی دســتگاهها مــی - تبصــره

دوتابعیتی و اجراي احکام این قـانون همکـاري الزم را ارائـه کـرده و در ایـن      
  . هاي اختصاصی خود را صورت دهند راستا تبادل پایگاههاي داده

  دریافت هدایا: بخش پنجم
اي که در ارتبـاط مسـتقیم یـا     پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه - 24ماده

رود،  مـی  غیرمستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشموالن این قانون به شمار
یا ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصـمیم اداري در مـورد وي   (

ورت ممنـوع بـوده و در صـ   ) در حال جریان است یا از بستگان یا شرکاي آنها
سـال   متخلـف بـه دو تـا پـنج    احراز تخلف عالوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، 

انفصال از خدمت و جزاي نقدي از یـک تـا دو برابـر ارزش ریـالی آن هدیـه      
  . شود محکوم می

دریافـت هــدایاي دیپلماتیــک مشــروط بــر اینکــه از ســوي   - 25مــاده
هـاي   مناسبتهاي کاري یا  نمایندگان رسمی دولتهاي خارجی و طی مأموریت

جمهور، رئیس مجلس، رئـیس قـوه قضـائیه، وزرا و     المللی به رئیس ملی یا بین
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همراه بـا اعـالم نـوع هدیـه، تـاریخ،      باشد  سایر نمایندگان رسمی دولت ایران
  . دهنده در سامانه جامع منافع مجاز است مناسبت و مقام هدیه

اعـالم   هدایاي مصرفی به تشخیص باالترین مقـام دسـتگاه بـا    - تبصره
شده و هدایاي غیرمصرفی باید به محل نگهداري هـدایا   جهت استفاده، مصرف

  . داده شود در سازمان مربوطه تحویل
  سفرهاي خارجی: بخش ششم

هـاي زیـر را    کلیه مشموالن این قانون مکلف هستند مشخصه - 26ماده
کاري خـود کـه از تـاریخ ابـالغ       ناظر به سفرهاي خارجی مرتبط با مسؤولیت

نون انجام پذیرفته حداکثر یک ماه پس از تمام سفر در سامانه منافع منتشـر و  قا
  .در دسترس عمومی قرار دهند

  مقصد یا مقاصد سفر - الف
  طول مدت سفر - ب
  همراهان سفر - پ
  علت سفر - ت
  هاي سفر محل تأمین هزینه - ث
  دستاوردهاي سفر - ج
  گزارش سفر - چ
  شده یا أخذشده هدایاي داده - ح
  هاي سفر به همراه اسناد مثبته هزینه هزینه صورت - خ

مشموالن موظفند اطالعات سفرهاي شخصـی خـود در زمـان     - تبصره
حداکثر یک ماه پس از سـفر در سـامانه   » ب«و  »الف«تصدي را شامل بندهاي 
  . جامع منافع درج کنند

  اجراء و دادرسی ضمانت: فصل سوم
در صورت نقض هر یک از مـواد قـانون توسـط مشـموالن،      - 27ماده

ایـن امـر مـانع از    . شـود  بینـی مـی   ماه تا دوسال پـیش  مجازات انفصال از شش
  . رسیدگی موضوع در مراجع قضائی نیست
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389مقـررات کشـور مصـوب     و تنقـیح قـوانین   و تـدوین قانون 

  .شود تقدیم می مدیریت تعارض منافع طرحمورد  در معاونت قوانین

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -      
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول مغاير و / اصلدارد،  ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     مغایرت انداز هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     برنامه مصوبموجب اصالح یا تغییر  - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می دوتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
در مقدمه طرح دالیل توجیهی و ضرورت قانونگذاري به نحـو واضـح و مسـتدل تبیـین       - 1

  . نشده است
بخشها و فصول در طرح تقدیمی داراي ایراداتی است و باید اصـالح گـردد، بـه     بتبوی - 2

  طور مثال؛
  . کنار یکدیگر ذکر شوند) 11(و ) 5(مواد مشابه نظیر مواد  - الف
ذکر بخشهاي دوم تا چهارم ذیل فصل اول که کلیات نامگـذاري شـده اسـت، مناسـب      - ب

  . نیست
  . باید ذیل بخش قرار گیرد فصل ،بندي قسمتهاي مختلف طرح در دسته - ج
  ):1(در ماده  - 3

از مصـادیق  » دار خـدمات عمـومی   اي عهـده  مؤسسات خصوصی حرفـه »  )6(در بند  - الف
نهادهاي عمومی شمرده شده است، در حالی که در قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله 

بنـابراین  . انـد  ه شدهدار مأموریت عمومی نامید این مؤسسات عهده 7/8/1390با فساد مصوب 
  . گردد» خدمات«جایگزین » مأموریت«شود کلمه  به جهت رعایت رویه واحد پیشنهاد می

دار خـدمات یـا مأموریـت     در صورت تصویب این طرح، مؤسسات خصوصـی عهـده   - ب
شوند و این طرح از این منظـر   عمومی از قبیل سازمان نظام پزشکی، نهاد عمومی محسوب می

 که این مؤسسات را خصوصی اعالم کرده اسـت،  ارتقاي سالمت نظام ادارينسبت به قانون 
  . با منطق حقوقی سازگارتر است

حـذف شـود،     »غیر از مؤسسات عمومی«عبارت ) 6(شود در نوع پنجم از بند  پیشنهاد می - ج
حالی که نوع پنجم  زیرا این عبارت وصف عمومی را از مصادیق نوع پنجم سلب می کند، در

  . باشد می) 6(م بیان مصادیق پنجمین نوع از انواع نهادهاي عمومی بند در مقا
مـرتبط    )6(روشن نیست؛ اگر به تمـامی انـواع بنـد    » نهاد وابسته«یعنی ) 7(مقصود از بند  - د

 . مدنظر قرار گیرد) 2(است باید در حکم ماده 
آیا منظور این است کـه   .ابهام دارد» مدیریتی نهادهاي عمومی  کنترل«عبارت ) 7(در بند  - هـ

مدیره شرکت باشند یـا معرفـی و تعیـین     نهادهاي عمومی قادر به تعیین اکثریت اعضاي هیأت
  کند؟ یعنوان هیأت مدیره کفایت م یک نفر به

صـلح  «و » هبـه «، »سند پرداخـت وجـه  «و » وجه نقد«، »ارائه هر گونه خدمات«) 8(به بند  - و
  . نیز اضافه شود» محاباتی

) 75(بار مالی دارد و بـا اصـل هفتـاد و پـنجم     » ایجاد سامانه جامع منافع«طرح ) 6(ماده  - 4
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  . قانون اساسی مغایر است
انـد بـا    از این جهت که نرخ ثابت پولی را ارائه کـرده ) 9(و تبصره ماده ) 6(ماده ) 5(بند  - 5

  . ذکر شود باید بر اساس ریال) 6(ماده ) 5(عالوه بر این بند . اشکال مواجه است
. ، مسـتثنی شـده اسـت   »مصادیقی از تصدي مشاغل همزمان«عبارت ) 18( ماده در تبصره - 6

چنانچه منظور مستثنیات قانون ممنوعیت تصدي بـیش از یـک شـغل اسـت کـه نیـازي بـه        
قانونگذاري مجدد ندارد و اگر مقصود از آن مشاغل مشخصی است، بهتر است براي هرگونـه  

  . متن طرح بیان شود رمجریان موارد مستثنی به صراحت د تفسیر و اختالف نظر
قـانون تشـدید مجـازات    ) 3(است که در مـاده   ءیکی از مصادیق رشا و ارتشا) 24(ماده  - 7

انگاري و براي آن مجازات  جرم 15/9/1367اختالس و کالهبرداري مصوب   ،ءمرتکبین ارتشا
  . ضرورتی نداردانگاري مجدد آن  بنابراین جرم. بینی شده است پیش

ماه تا دو سال براي نقض هـر یـک از مـواد قـانون      مجازات انفصال از شش) 27(در ماده  - 8
هاي متعددي از جمله انفصـال   با توجه به اینکه در برخی مواد طرح مجازات. مقرر شده است

اینکـه  مگـر  . طور مستقل ابهـام دارد  بینی شده است، ذکر این ماده به براي رفتار مجرمانه پیش
باشد که در این صورت ) 26(و ) 20(منظور از آن خودداري از انجام وظایف مذکور در مواد 

بهتر است خودداري از اعالم وظایف قانونی در مواد مزبور جـرم تلقـی و مجـازات انفصـال     
 . ذیل همان مواد درج گردد هابراي آن
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  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  قوانينمعاون محترم 
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  چهارده تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف

قـانون   )588(طرح در مورد پذیرش یا دریافت هرگونـه هدیـه بـا مـواد      )24(ماده  -1
قـانون تشـدید مجـازات    ) 3(و ماده ) تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده(مجازات اسالمی

در مورد جـرم ارتشـاء، از حیـث     1367مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب 
  .میزان و نوع مجازات تعزیري تعارض پیدا می کند

مقدمه طرح مبین مشکل مورد نظر که ضرورت ارائه طرح را ایجاب می نماید نیست  -2
  .در مقدمه مبهم است و گویاي موضوع طرح نیست» تعارض منافع«و عبارت 

رساند  معناي مورد نظر در طرح را نمی ،در عنوان طرح» تعارض منافع«اصوال عبارت  -3
  .رسد و صحیح به نظر نمی

) 5(درج زیرنویس در ماده قانونی، برخالف اصول نگارش قانون است کـه در بنـد    -4
ات سه گانه تا درجـه دوم بـا   طبق«است بلکه باید در انتهاي عبارت طرح آمده ) 1(ماده 

  .قانون مدنی اضافه گردد) 862(موضوع ماده » اشخاص
طـرح را  ) 1(ه مـاد ) 6(به جهت آنکه طرح مذکور مشمولین نهادهاي عمومی در بند  -5

موضوع احکام مندرج در مواد این طرح قرار داده است الزم اسـت بـه منظـور اجـراي     
درست قانون، فهرست نهادهاي عمومی مذکور به طور دقیق احصـاء شـوند و فهرسـت    

  .مذکور جنبه تمثیلی نداشته باشد
ـ  ماده واحده ) 1(به موجب بند  -6 ی قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولت

، شـهرداري یـک نهـاد عمـومی     با اصالحات و الحاقـات بعـدي   19/04/1373مصوب 
طـرح، کـه در مقـام بیـان     ) 1(مـاده  ) 6(غیردولتی محسوب می شود درحالیکه در بند 

مصادیق نهادهاي عمومی است شهرداري و نهادهاي عمومی غیردولتی را به تفکیک بیان 
  .کرده است

ه واحدهاي زیر نظر مقام رهبري مندرج در در بنـد  در مورد شمول این قانون نسبت ب -7
قانون فهرست نهادها و مؤسسـات  ماده واحده ) 2(طرح، به موجب تبصره ) 1(ماده ) 6(

  .، نیاز به اذن مقام رهبري می باشدعمومی غیردولتی
طرح در مورد راه اندازي سامانه جامع منافع از جهت داشتن بار مالی، مغایر ) 6(ماده  -8

  .قانون اساسی است )75( با اصل
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قـانون   598مـاده  (طرح به مستند قانونی جرم تصرف در اموال عمومی )10(در ماده  -9
  .اشاره گردد) تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده –مجازات اسالمی 

طرح پیشنهاد می گردد جهـت جلـوگیري از سـوء اسـتفاده از ایـن       )12(در ماده  -10
موضوع، هر شخصی خود نتواند اقدام به ثبت تخلف در سامانه کند بلکه وقوع تخلف را 

  .به همراه مستندات و ادله مثبت به مقامات مربوط جهت ثبت در سامانه گزارش دهد
قــانون مجــازات  )669(طــرح بــه موجــب مــاده  )13(تهدیــد منــدرج در مــاده  -11

ضربه یا زندان از دو ماه  74مستوجب شالق تا ) تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده(اسالمی
 .تا دو سال می باشد که الزم است در مجازات موضوع این ماده به آن توجه شود

ضمن اینکه ممکن است شخصی که به مباشرت یا به واسطه اقـدامات مـذکور در مـاده    
رش دهنده مرتکب می شود کارمند دولت نباشد که در اینصورت طرح را علیه گزا )13(

  .مجازات انفصال مذکور  در مورد وي عمال منتفی است
  .طرح باید اعضاي شرکت کننده در جلسه را به صراحت تعیین کند )14(ماده  -12
مندرج در ماده »  جزاي نقدي به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه«عبارت  -13

طرح، یک معیار کمی را براي تصمیم متخذه که امري کیفی است به کار برده است  )14(
  .که عبارت چندان صحیحی نمی باشد

طرح که مشموالن قـانون را از اشـتغال همزمـان در یکـی از نهادهـاي       )18(ماده  -14
عمومی و نهادهاي عمومی یا خصوصی دیگر ممنوع می کند در واقع دامنه شمول موارد 

 قانون ممنوعیت تصدي بیش از یـک شـغل  موضوع  ،ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل
  .است ي را گسترش دادهبا اصالحات و الحاقات بعد 11/10/1373مصوب 

طرح که مصادیق تصدي مشاغل همزمان را که به تصریح قـانون   )18(تبصره ماده  -15
مجاز دانسته شده را استثنا نموده است الزم است به قوانین مذکور بـه صـراحت اشـاره    

  .کند
است و در واقع حکم تبصـره پیـدا    )24(طرح در مقام بیان استثناي ماده  )25(ماده  -16
 .الحاق شود )24(به صورت تبصره به ماده  کند و می تواند می
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  سوابق قانوني - ب
  

 طرح مدیریت تعارض منافعونی جدول سوابق قان
 

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف
 41اصل   قانون اساسی 1

 20/1/1314 قانون مدنی 2
862 -976   
 991الی 

3 
قــانون فهرســت نهادهــا و مؤسســات 

 عمومی غیر دولتی
 واحده ماده 19/4/1373

4  
 وزراء مداخله بمنع راجع قانونی الیحه

ــدگان و ــین نماین ــدان و مجلس  کارمن
  کشوري و دولتی معامالت در دولت

  کل مواد  22/10/1337

5  
 یـک  از بـیش  تصدي ممنوعیت قانون
 الحاقات و اصالحات با مصوب شغل
  بعدي

  واحده ماده  11/10/1373

 و اداري نظـام  سـالمت  ارتقـاء  قانون  6
  17  07/08/1390  فساد با مقابله

  
  قانون اساسی

  
توانـد از    نمی  است و دولت  هر فرد ایرانی  مسلم  حق  کشور ایران  تابعیت -چهل و یکم  اصل
کشـور    تابعیـت   به  که  خود او یا در صورتی  درخواست  کند، مگر به  تابعیت  سلب  ایرانی  هیچ

 .درآید  دیگري
  بعدي الحاقات و اصالحات با 08/08/1314 مدنی مصوب قانون

  
 :اند طبقه سه میبرند ارث نسب بموجب که اشخاصی -862 ماده

 .اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر )1
 .آنها اوالد و خواهر و برادر و اجداد )2
  .آنها اوالد و خاالت و اخوال و عمات و اعمام )3

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بـین آنهـا تـابع قـوانین      -963ماده 
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  .دولت متبوع شوهر خواهد بود
  :اص ذیل تبعه ایران محسوب میشونداشخ -976ماده  

تبعیـت  . کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی کـه تبعیـت خـارجی آنهـا مسـلم باشـد       -1
  .اعتـراض دولـت ایـران نباشـد     آنهـا مـورد  خارجی کسانی مسلم است کـه مـدارك تابعیـت    

  .کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولـد شـده باشـند    -2
  .کســـانی کـــه در ایـــران متولـــد شـــده و پـــدر و مـــادر آنـــان غیـــر معلـــوم باشـــد -3
ده بـه وجـود   ران متولد شکسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ای -4

  .اند آمده
کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه اسـت بـه وجـود آمـده و بالفاصـله پـس از        -5

اقامت کـرده باشـند و اال قبـول     رسیدن به سن هیجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران
تابعیـت  اي تحصیل شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون بر

  .ایران مقرر است
  .ارجی که شوهر ایرانی اختیار کندهر زن تبعه خ -6
  .باشد هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده -7
  .نخواهند بود 5و  4اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره  -تبصره 
  )1348.10.27اصالحی (– 977ماده  
سـال   18پس از رسیدن بـه سـن    "976"ماده  "4"شخاص مذکور در بند هر گاه ا -بند الف 

درخواست کتبی بـه ضـمیمه    تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال
وزارت امور  تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به

  .خارجه تسلیم نمایند
سال تمام  18پس از رسیدن به سن  "976"ماده  "5"هر گاه اشخاص مذکور در بند  -بند ب 

درخواسـت کتبـی بـه ضـمیمه      بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سـال 
وزارت امور  تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به

  .خارجه تسلیم نمایند
اند که در مملکت متبوع آنها  نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده -978ماده  

خود محسوب داشته و رجوع آنها را بـه   اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه
  .کنند معامله متقابله خواهد شد یتبعیت ایران منوط به اجازه م

  :توانند تابعیـت ایـران را تحصـیل کننـد     ایط ذیل باشند میاشخاصی که داراي شر -979ماده  
  .سن هیجده سال تمام رسیده باشند به -1
  .ایران ساکن بوده باشند پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در -2
  .فراري از خدمت نظامی نباشند -3
ــر سیاســی محکــوم نشــده باشــند    -4 ــا جنایــت غی ــه جنحــه مهــم ی ــی ب ــیچ مملکت   .در ه



٢٢ 

فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم اقامت در مورد  
  .در خاك ایران است

المنفعه ایران خدمت یـا مسـاعدت    کسانی که به امور عام )14/8/1370اصالحی (– 980ماده  
داراي  شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که داراي عیال ایرانی و از او اوالد دارنـد و یـا  

المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت  قامات عالی علمی و متخصص در امور عامم
دولـت ورود آنهـا را بـه تابعیـت دولـت       نمایند در صورتی کـه  جمهوري اسالمی ایران را می

جمهوري اسالمی ایران صالح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت 
  .ل شوندقبو وزراء به تبعیت ایران

  )14/8/1370(.حذف شد -981ماده  
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نمـوده یـا بنماینـد از     )14/8/1370اصالحی (-982ماده 

زیر نائل  وانند به مقاماتت شوند لیکن نمی مند می کلیه حقوقی که براي ایرانیان مقرر است بهره
  :گردند

  .ریاست جمهوري و معاونین او -1
  .وراي نگهبان و ریاست قوه قضائیهعضویت در ش -2
  .وزارت و استانداري و فرمانداري وزارت و کفالت -3
  .عضویت در مجلس شوراي اسالمی -4
  .استان و شهرستان و شهر عضویت شوراهاي -5
  .استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هـر گونـه پسـت و یـا مأموریـت سیاسـی       -6
  .قضاوت -7
  .در ارتش و سپاه و نیروي انتظامیعالیترین رده فرماندهی  -8
  .تصدي پستهاي مهم اطالعاتی و امنیتی -9
  :)27/7/1372استفساریه (

قانون مدنی افرادي کـه پـس از تصـویب قـانون تحصـیل       982با توجه به عبارت صدر ماده 
یـن محـدودیت شـامل    قضاوت نائل گردنـد ولـی ا   توانند به مقام نمایند نمی تابعیت ایرانی می

انـد   افرادي که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضـاوت اشـتغال داشـته   
  .گردد نمی

درخواست تابعیت باید مستقیماً یـا بـه توسـط حکـام یـا والت بـه وزارت امـور         -983ماده  
  :یم شده و داراي منضمات ذیل باشدخارجه تسل

  .نده و عیال و اوالد اوت تقاضاکنسواد مصدق اسناد هوی -1
نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سـابقه و   تصدیق -2

وزارت امـور خارجـه در صـورت لـزوم      داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش
نمـود   اطالعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال خواهد
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یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سـند   تا هیأت مزبور در قبول
  .کننده تسلیم خواهد شد ه درخواستتابعیت ب

نمایند تبعه  زن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می -984ماده  
سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و  شوند ولی زن در ظرف یک دولت ایران شناخته می

تواننـد اظهاریـه    اوالد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام مـی 
خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به  کتبی به وزارت امور

ــاث بایــد تصــدیق مــذکور در مــاده    .ضــمیمه شــود 977 اظهاریــه اوالد اعــم از ذکــور و ان
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه بـه   -985ماده  

  .باشد اند مؤثر نمی سن هیجده سال تمام رسیده
توانـد بعـد از طـالق یـا فـوت       شود می زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می - 986ماده  

این کـه وزارت امـور خارجـه را کتبـاً      شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر
تواند مادام کـه اوالد او   مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمی

نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطـابق ایـن مـاده     ده سال تمامبه سن هیج
این حق بـه   شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که تبعه خارجه می

اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیر منقـول بـیش از آن چـه کـه بـراي اتبـاع       
اموال غیر منقولی بیش از آن حـد بـه او برسـد     جایز است بوده یا بعداً به ارثخارجه داشتن آن 

باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مـورد ارث مقـدار   
العموم محل  نحوي از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدعی مازاد را به
  .خواهد شد رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها دادهبه فروش 

نماید به تابعیت ایرانـی   زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می )14/8/1370اصالحی (- 987ماده   
به واسـطه وقـوع عقـد     خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر

لی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صـرف تقـدیم   ازدواج به زوجه تحمیل شود و
انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یـا سـند تفریـق، تابعیـت      درخواست به وزارت امور خارجه به

  .اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت
بین حفظ تابعیت اصـلی و تابعیـت زوج    هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را -1تبصره  

مملکـت زوج را دارا شـود و علـل     مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهـد تابعیـت  
موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بـه شـرط تقـدیم تقاضـانامه کتبـی بـه       

  .با تقاضاي او موافقت شود  کن استوزارت امور خارجه مم
کننـد حـق داشـتن     ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل مـی  هاي زن -2تبصره  

خارجی گردد ندارند، تشخیص این  اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادي
  .هاي امور خارجه و کشور و اطالعات اسـت  امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه

در قسمت خـروج ایرانیـانی کـه تابعیـت خـود را تـرك       هاي آن  و تبصره 987مقررات ماده  
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  .اند شامل زنان مزبور نخواهد بود نموده
  :تواننــد تبعیــت خــود را تــرك کننــد مگــر بــه شــرایط ذیــل  اتبــاع ایــران نمــی -988مــاده  

  .سال تمام رسیده باشند 25به سن  -1
  .وج از تابعیت آنان را اجازه دهدهیأت وزراء خر -2
قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر  -3

بالوراثه دارا شوند ولو قـوانین ایـران اجـازه     باشند و یا ممکن است منقول که در ایران دارا می
 تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال

نمایند اعم از این که اطفـال مزبـور صـغیر یـا کبیـر       این ماده ترك تابعیت می کسی که بر طبق
  .هـم باشـد   گردد مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنهـا  باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی

  .السالح خود را انجام داده باشند خدمت تحت -4
این مـاده مبـادرت بـه تقاضـاي تـرك      کسانی که بر طبق )28/10/1348اصالحی (تبصره الف 

از  "3"اجراي مقرراتی که ضمن بنـد   نمایند عالوه بر تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می
این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیـت از  

ه امر به اخراج آنهـا  ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالح چنانچه. ایران خارج شوند
موکـول   و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال

  .باشد به موافقت وزارت امور خارجه می
تواند ضمن تصویب تـرك تابعیـت زن ایرانـی     هیأت وزیران می )28/10/1348الحاقی (- تبصره ب 

تمـام   سـال  18فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتـر از  شوهر ترك تابعیت فرزندان او را نیز که  بی
سال تمـام   25فرزندان زن مذکور نیز که به سن . دارند و یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد

  .مادر تقاضاي ترك تابعیت نمایند توانند به تابعیت از درخواست نرسیده باشند می
شمسـی   1280هر تبعه ایرانی که بدون رعایـت مقـررات قـانونی بعـد از تـاریخ       -989ماده  

یکن بـوده و تبعـه ایـران شـناخته      لم کان تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او
العموم محـل بـه فـروش     شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی می

قیمت آن به او داده خواهد شد و به عالوه از اشتغال بـه  مخارج فروش  رسیده و پس از وضع
بلدي و هر  وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و والیتی و

  .نه مشاغل دولتی محروم خواهد بودگو
از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و  -990ماده  

درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند  هند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجردبخوا
  .شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صالح نداند

تکالیف مربوط به اجراي قـانون تابعیـت و اخـذ مخـارج      )14/8/1370اصالحی (-991ماده  
ایـران و   جمهـوري اسـالمی  دفتري در مورد کسانی که تقاضاي تابعیت یا ترك تابعیت دولت 

اي اسـت کـه بـه تصـویب هیـأت       نامـه  تقاضاي بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین
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  .وزیران خواهد رسید معین خواهد شد
  

   19/04/1373 غیردولتی مصوب عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون
 بعدي الحاقات و اصالحات با

 و مؤسسـات  ،آنهـا  بـه  وابسـته  مؤسسـات  و زیـر  مشـروحه  سازمانی واحدهاي -واحده ماده
 مصـوب  کشـور  عمـومی  محاسـبات  قانون 5 ماده تبصره موضوع غیردولتی عمومی نهادهاي

 :باشند می 1366
 متعلـق  آنهـا  سرمایه و سهام درصد 50 از بیش که مادام آنان تابعه شرکتهاي و شهرداریها -1
 .باشد شهرداریها به
 .اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد -2
 .احمر هالل -3
 .امام امداد کمیته -4
 .اسالمی انقالب شهید بنیاد -5
 .اسالمی انقالب مسکن بنیاد -6
 .ایران المپیک ملی کمیته -7
 .خرداد 15 بنیاد -8
 .اسالمی تبلیغات سازمان -9

 .اجتماعی تأمین سازمان -10
 ایران اسالمی جمهوري آماتوري ورزشی فدراسیونهاي -11

 از پـس  مـاه  )3( مدت ظرف حداکثر مذکور فدراسیونهاي اساسنامه) 11/03/1376 الحاقی(- تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به بدنی تربیت سازمان پیشنهاد به بنا قانون این تصویب

 .سازندگی جهاد نظر زیر توسعه جهاد و استقالل جهاد ،نصر جهاد هاي مؤسسه -12
 گونـه  هـر  مـدیریت  و پـذیرش  قانون این تصویب زمان از) 11/03/1376 الحاقی(-1 تبصره
 بطـور  یـا  و معـوض  غیر صلح ،هبه قالب در آنان سهام یا و مشابه عناوین و شرکت ،مؤسسه

 .قانون حکم به مگر بود خواهد ممنوع سازندگی جهاد توسط ،عقود از عقدي هر کلی
 از پس ماه )3( مدت ظرف حداکثر فوق مؤسسات اساسنامه) 11/03/1376 الحاقی(-2 تبصره

 وزیران هیأت تصویب به سازندگی جهاد پیشنهاد به بنا ذیل چارچوب در قانون این تصویب
 :رسید خواهد

 .انحالل یا و ادغام ،فعالیت ادامه نظر از مؤسسات به وابسته شرکتهاي کلیه تکلیف تعیین -1
 دارایی و اقتصادي امور ،سازندگی جهاد وزراي بعهده مؤسسات عمومی مجمع اختیارات -2
 .باشد می بودجه و برنامه سازمان رئیس و
 شرکتهاي و استقالل و توسعه ،نصر جهاد مؤسسات در سازندگی جهاد رسمی اعضاء کلیه -3
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 حفـظ  بـا  آنان استخدامی وضعیت و شوند می منتقل مذکور شرکتهاي و مؤسسات به ،وابسته
 .یابد می وضعیت تغییر ،خدمت قبلی سنوات

 .رسید خواهد مصرف به سازندگی جهاد قانونی وظایف چهارچوب در مؤسسات سود -4
 .مالی نظر از مؤسسات بودن خودکفا -5
 مؤسسـات  کارکنـان  بـه  مؤسسـات  به وابسته شرکتهاي شده تقویم سهام واگذاري قابلیت -6

 .سازندگی جهاد ایثارگران و وابسته شرکتهاي
 از پس وابسته شرکتهاي و مؤسسات این نزد سازندگی جهاد امانی داراییهاي و اموال کلیه -7

 .شود می منتقل آنان به ساله 10 تملیک شرط به اجاره صورت به گذاري قیمت
 در آن )%100( صـد  در صـد  معـادل  و واریـز  خزانـه  به تملیک شرط به اجاره اقساط از حاصل وجه

 طرحهـاي  اجـراي  جهـت  تـا  گرفـت  خواهـد  قـرار  سازندگی جهاد اختیار در و منظور سالیانه بودجه
 .شود هزینه مذکور وابسته شرکتهاي و مؤسسات توسط ترجیحاً سازندگی جهاد مصوب عمرانی

 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي -13
 )قم( نجفی مرعشی اهللا آیت حضرت کتابخانه -14
 دانشگاهی جهاد -15
 خاص بیماریهاي امور بنیاد -16
 ایران اسالمی جمهوري آموزي دانش سازمان -17
 عشایر و روستاییان بیمه صندوق -18
 بدنی هاي خسارت تأمین صندوق -19
 )اتکا( مسلح نیروهاي کادر مصرف تعاونی سازمان -20

 دولت کارکنان معیشتی و رفاهی امور براي دولت کمکهاي) 02/06/1395 الحاقی(– 1 تبصره
 و قـوانین  سایر یا و سنواتی بودجه لوایح در که کشوري و لشکري بازنشسته و شاغل از اعم

 لشـکري  بازنشستگان و کارکنان به اتکا سازمان طریق از ،شود می بینی پیش مربوطه مقررات
 .گردد می عرضه و واگذار نفع ذي کشوري و

 بـه  کـه  1393 سـال  ابالغـی  اساسـنامه  برابـر  اتکا سازمان) 02/06/1395 الحاقی(– 2 تبصره
 .شود می اداره ،است رسیده قوا کل معظم فرماندهی تصویب

 ایران اسالمی جمهوري پارالمپیک ملی کمیته -21
 شکوفایی و نوآوري صندوق -22
 امید کارآفرینی صندوق -23

 غیـر  صورتی به که است مشخصی سازمانی واحد قانون این نظر از وابسته مؤسسه -1 تبصره
 عمـومی  نهاد و مؤسسه چند یا یک توسط غیرانتفاعی و غیرتجارتی مقاصد براي و شرکت از

 یـا  مؤسسـه  چنـد  یـا  یک به متعلق آن مالکیت نحوي به و شود می اداره و تأسیس غیردولتی
 .باشد دولتی غیر عمومی نهاد
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 فقیه والیت مقام نظر تحت که عمومی نهادهاي و مؤسسات مورد در قانون اجراي -2 تبصره
 .بود خواهد له معظم اذن با هستند
 یکهزار ماه تیر نوزدهم شنبه یک روز جلسه در تبصره دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 تأییـد  بـه  1373/4/29 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس سه و هفتاد و سیصد و
 .است رسیده نگهبان شوراي
  نوري ناطق اکبر علی -اسالمی شوراي مجلس رئیس

  
 دولت کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزراء مداخله بمنع راجع قانونی الیحه

  22/10/1337 مصوب کشوري و دولتی معامالت در
 

 :زیر اشخاص قانون این تصویب تاریخ از -اول ماده
 مجلسین نمایندگان و معاونین -وزیران -وزیر نخست -1
 .شهر انجمن نمایندگان و -شهرداران – کل فرمانداران -استانداران -سفرا -2
 .بآنها وابسته دستگاههاي و شهرداریها و لشگري و کشوري صاحبمنصبان و کارمندان -3
 یـا  سـهام  اکثریـت  کـه  دیگر مؤسسه هر یا بانک یا شرکت یا بنگاه یا سازمان هر کارکنان -4

 یـا  و شـهرداریها  یـا  و بـدولت  متعلـق  آن نظـارت  یا کردن اداره یا مدیریت یا منافع اکثریت
 .آنهاباشد به وابسته دستگاههاي

 بـاال  در مـذکور  مؤسسـات  یـا  مجلسـین  یا دولت خزانه از انحاء از بنحوي که اشخاصی -5
 حقـوق  باسـتثناي ( مسـتمر  بطـور  آن امثـال  یـا  و پـاداش  یـا  الزحمه حق یا مقرري یا حقوق

 .دارند می دریافت )قانونی مستمري و وظیفه و بازنشستگی
]  کمـک [  کومـک  شـهرداریها  از یـا  دولـت  از که اي خیریه بنگاههاي کارکنان و مدیران -6

 .دارند می دریافت مستمر
 از نفـر  بیک متعلق آن منافع یا سرمایه یا سهام بیشتر یا درصد پنج که مؤسساتی و شرکت -7

 بچنـد  متعلـق  آن منافع یا سرمایه یا سهام بیشتر یا درصد بیست یا و فوق در مذکور اشخاص
 بازرسـی  یـا  و اداره یـا  و مـدیریت  یا نظارت اینکه یا و باشد فوق در مذکور اشخاص از نفر

 آن سـهام  صـاحبان  تعـداد  کـه  مؤسسـاتی  و ها شرکت باستثناء باشد آنها با مذکور مؤسسات
 بیش فوق در مذکور اشخاص از هیچیک اینکه بر مشروط باشد بیشتر یا و نفر پنجاه و یکصد

 باشخاص آن بازرسی یا و اداره یا مدیریت یا نظارت و نداشته آنرا سهام کل از درصد پنج از
 )نباشد فوق در مذکور

 7 بنـد  در مندرج بشرکتهاي متعلق آنها منافع یا سرمایه یا سهام اکثریت که هائی شرکت – 8
 باشد
 یـا  دارنـد  دریافت مالی یا حقوق میدهند انجام که خدمتی مقابل در اینکه از اعم( توانند نمی
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 بـا  دعـاوي  در داوري یا معامالت در )دهند انجام رایگان و افتخاري بطور را خدمت آن آنکه
 4 بند در مذکور مؤسسات یا و ها آن به وابسته دستگاههاي یا شهرداریها یا مجلسین یا دولت

 نشـده  یا شده مطرح قانونی مراجع در مزبور دعاوي اینکه از اعم نمایند شرکت ماده این 6 و
 ).باشد شده منعقد آن قرارداد قانون این تصویب از قبل که معامالتی باستثناي( .باشد
 اشـخاص  دامـاد  و عـروس  و بالفصل اوالد و شوهر یا خواهروزن و برادر و مادر و پدر - 1 تبصره
 7 بنـد  در مندرج بنحو الذکر فوق اقرباء که مؤسساتی و ها شرکت همچنین و قانون این در مندرج

 و شـهرداریها  یـا  و بانکهـا  یـا  و هـا  وزارتخانـه  بـا  نمیتوانند باشند سمت داراي یا سهیم آن در 8 و
 وزارت[  ورارت سـمت  آن در اشـخاص  این که قانون این در مذکور مؤسسات سایر یا و سازمانها

 .شوند داوري یا معامله وارد دارند مدیریت یا]  معاونت[  معامالت یا و] 
 بتعاون مربوط امور در ماده این در مذکور مؤسسات کارمندان تعاونی هاي شرکت – 2 تبصره

 .بود خواهند مستثنی قانون این مقررات از
 :از است عبارت ماده این در مندرج معامالت از منظور -3 تبصره

 ).شود انجام مقاطعه طریق از آنکه ولو کشاورزي محصوالت معامالت باستثناي( کاري مقاطعه - 1
 .کاري العمل حق -2
 و معـادن  قـانون  در مندرج اول طبقه معادن باستثناي( برداري بهره و استخراج و اکتشاف -3

 )است واقع آنها شخصی ملک در مذکور معادن که طعام نمک همچنین
 .آن اجراي در نظارت و کشی نقشه قرارداد و برداري نقشه قرارداد -4
 .حقوقی و مالی و فنی مشاورات و مطالعات قرارداد -5
 مناقصه و مزایده در شرکت -6
 انجـام  مزایـده  یـا  و مناقصه با عمومی محاسبات قانون طبق باید که هائی فروش و خرید -7

 .باشد شده استثناء مزایده و مناقصه از دیگر قوانین بموجب چند هر شود
 شهرداریها و دولت مطبوعاتی امور و دولت انحصاري کاالهاي و اجناس معامالت -4 تبصره
 است مستثنی قانون این موضوع

 اشـخاص  واسـطه  یـا  و بنام یا و شخصاً فوق ماده مقررات خالف بر که اشخاصی -دوم ماده
 و کننـد  شرکت االشعار فوق دعاوي در داوري بعنوان یا و نمایند معامله بانجام مبادرت دیگر

 در مذکور اشخاص سایر و )لشگري و کشوري از اعم( دولتی مستخدمین از یک هر همچنین
 عمـل  قـانون  ایـن  مقـررات  برخالف گاه هر باشند که مقامی و درجه و رتبه هر در فوق ماده

 مسـئولین  براي مجازات همین و شد خواهند محکوم سال چهار تا دو از مجرد بحبس نمایند
 و خود ارتباط و بستگی اطالع و علم با که اول ماده 8 و 7 بند در مذکور مؤسسات و شرکتها

 معـامالت  و اسـت  مقـرر  نیز ننمایند اظهار معامله انجام و قرارداد تنظیم موقع در را شرکاء یا
 خسـارات  پرداخـت  مسـئول  متضـامناً  تعدد صورت در و شخصاً متخلف و بوده باطل مزبور
 .میباشند آن ابطال و داوري یا معامله آن از ناشی



٢٩ 

 دولتـی  خـدمت  بادامـه  مایـل  قـانون  این اجراي اثر بر که اول ماده مشمول کارمندان -تبصره
 کسـور  نباشـند  بازنشسـتگی  مقـررات  مشـمول  صـورتیکه  در و محسـوب  بازنشسـته  نباشند

 .میشود پرداخت آنان به واحده دفعتاً پرداختی بازنشستگی
 حق نمایندگی دورة در مجلسین نمایندگان از هیچیک قانون این تصویب تاریخ از -سوم ماده
 از قبـل  کـه  وکالتهـائی  و دعـاوي  ولـی  ندارنـد  دادگسـتري  مراجع و محاکم در وکالت قبول

 .است باقی خود بقوت اند کرده قبول قانون این تصویب
 .میباشد قانون این اجراي مأمور دولت -چهارم ماده
 یـک  مـاه  دي دوم شـنبه  سه جلسه در است تبصره پنج و ماده چهار بر مشتمل که فوق قانون
 .رسید ملی شوراي مجلس تصویب به هفت و سی و سیصد و هزار
 عمید موسی دکتر -ملی شوراي مجلس رییس نایب
 یکهزار دیماه دوم و بیست دوشنبه روز جلسه در تبصره 5 و ماده 4 بر مشتمل که فوق الیحه
 است رسیده سنا مجلس تصویب به شمسی هفت و سی و سیصد
  صدر محسن -سنا مجلس رئیس

  
   11/10/1373 شغل مصوب یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون

 بعدي الحاقات و اصالحات با
 

 تواند می شخص هر ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 141 اصل به توجه با -واحده ماده
 .شود دار عهده را دولتی شغل یک تنها

 حکـم  این از تحقیقاتی و آموزشی مؤسسات و ها دانشگاه در آموزشی هاي سمت -1 تبصره
 .باشند می مستثنی
 یـا  ،سـازمانی  ثابت پست به مربوط مستمر وظایف از است عبارت شغل از منظور -2 تبصره
 .شود می انجام وقت تمام طور به که پستی یا و شغل
 و مـدیره  هـاي  هیـأت  ،عمـومی  مجـامع  ،عـالی  شـوراهاي  در عضویت و شرکت -3 تبصره

 بـه  و دولـت  سـهام  قـانونی  نمایندگان عنوان به که دولتی هاي شرکت و مؤسسات شوراهاي
 می صورت سازمانی شغل یا و پست هاي مسئولیت و وظایف با ارتباط در یا و قانون موجب
 یـا  و شـرکت  بابـت  حقـوق  دریافـت  یـا  پرداخت لکن گردد نمی محسوب دیگر شغل گیرد

 .بود خواهد ممنوع فوق موارد در عضویت
 آن سـرمایه  از قسـمتی  یـا  تمام که مؤسساتی در دیگر دولتی شغل نوع هر تصدي -4 تبصره
 وکالـت  ،اسـالمی  شـوراي  مجلـس  نمایندگی و است عمومی مؤسسات یا و دولت به متعلق

 انـواع  مـدیره  هیـأت  در عضـویت  یا عامل مدیریت و ریاست و حقوقی مشاوره ،دادگستري
 دولـت  کارکنـان  بـراي  مؤسسـات  و ادارات تعـاونی  هاي شرکت جز خصوصی هاي شرکت
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 .است ممنوع
 گردد می محکوم یکسال تا ماه 6 از موقت خدمت انفصال به قانون این از متخلف -5 تبصره

 مزایاي و حقوق جز به است داشته را آن تصدي زمان یک در که مشاغلی از دریافتی وجوه و
 وجـوه  اسـترداد  بـر  عالوه ،دوم مرتبه در تکرار صورت در .گردد می مسترد وي اصلی شغل

 .گردد می محکوم مشاغل از دائم انفصال به تبصره این موضوع
 صـدر  در مـذکور  مجـازات  نصـف  بـه  اطالع صورت در احکام صادرکننده و آمر -6 تبصره
 .گردند می محکوم تبصره
 پرداخـت  صـورت  در دولتـی  هـاي  دسـتگاه  مالی واحدهاي و ذیحسابی مسئولین -7 تبصره
 موقت خدمت انفصال به دوم شغل از بودن مطلع صورت در ،دیگر شغل بابت مزایا و حقوق
 گردید خواهند محکوم ماه 6 تا 3 بین

 هـاي  دسـتگاه  در هـائی  سـمت  به رهبري معظم مقام سوي از مستقیماً که افرادي -8 تبصره
 .بود خواهند مستثنی قانون این مفاد شمول از گردند می منصوب مختلف
 مـی  اسـتفاده  عمـومی  بودجه از نحوي به که هائی ارگان و نهادها ،ها سازمان کلیه -9 تبصره
 آنها بر قانون شمول که مؤسساتی و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و ها شرکت و نمایند
 .باشند می قانون این مشمول است نام ذکر مستلزم
 از یـک  هـر  در شـاغل  اشـخاص  کلیـه  همزمان عضویت) 20/04/1388 الحاقی(– 10 تبصره
 وابسـته  یـا  دولتـی  مؤسسات و شرکتها و آنها تابعه هاي سازمان و مؤسسات و گانه سه قواي
 بودجـه  از مقدار هر به و بوده نام تصریح یا نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولت به
 و )1( تبصره موضوع آموزشی مشاغل جز به نگهبان شوراي در ،نمایند می استفاده کشور کل
 عنـوان  بـه  1373 مصوب شغل یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون )8( تبصره موضوع افراد

 ایـن  از قبـل  کـه  نگهبـان  شوراي کنونی اعضاء شامل ممنوعیت این و است ممنوع حقوقدان
 استعفاء قانون این تصویب از پس ماه دو ظرف چنانچه و شود می نیز اند شده انتخاب قانون
 .شوند می شناخته مستعفی نگهبان شوراي در عضویت از ندهند
 هزار یک ماه دي یازدهم یکشنبه روز جلسه در تبصره نه و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 تأییـد  به 1373/ 10/ 14 تاریخ در و تصویب اسالمی شوراي مجلس سه و هفتاد و سیصد و
 .است رسیده نگبهان شوراي
  نوري ناطق اکبر علی -اسالمی شوراي مجلس رئیس

  
  07/08/1390 فساد مصوب با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون

  
 امنیت تأمین و قانونی حمایت به نسبت قانون این مقررات طبق است مکلف دولت ـ17 ماده
 بـراي  را خـود  اطالعات ،دهنده گزارش یا مخبر عنوان تحت که اشخاصی خسارت جبران و
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 قرار صالح ذي مراجع اختیار در ،مرتکب شناسایی همچنین و جرم اثبات یا کشف ،پیشگیري
 .نماید اقدام ،گیرند می قرار جویانه انتقام اقدامات و تهدید معرض در دلیل این به و دهند می

 :از عبارتند حمایتی اقدامات
 یـا  سـکونت  محـل  و خـانوادگی  مشخصـات  و هویت به مربوط اطالعات افشاء عدم ـ الف

 شـرعی  ضرورت لحاظ به کننده رسیدگی قاضی که مواردي در مگر ،مذکور اشخاص فعالیت
 عـدم  چگـونگی  .بدانـد  الزم را آنـان  هویت افشاء متهم دفاع حق تأمین و عادالنه محاکمه یا

 اجرائـی  نامـه  آیین در ،نفع ذي اشخاص دسترسی همچنین و شده یاد اشخاص هویت افشاء
 .شود می مشخص قانون این
 در دیگـر  مناسـب  محـل  به آنان درخواست با مذکور افراد انتقال موجبات آوردن فراهم ـ ب

 قـانون  ایـن  )2( ماده )ج( و )ب( ،)الف( بندهاي موضوع اجرائی دستگاههاي در که صورتی
 وجـه  هـیچ  بـه  نبایـد  انتقال این و است امر این انجام به موظف مربوط دستگاه ،باشند شاغل
 .گردد مستخدم مکتسبه حقوق و شغلی گروه ،مزایا ،حقوق تقلیل موجب

 از آن فـوري  جبـران  امکـان  کـه  مواردي در مالی یا جسمی خسارات و صدمات جبران ـ ج
 دیـده  زیـان  جانشـین  دولت صورت این در .نباشد ممکن خسارت یا صدمه واردکننده ناحیه

 .نماید مطالبه را شده پرداخت خسارت تواند می و شود می محسوب
 از پـیش  نمـودن  بازنشسـته  ،کـردن  بازخریـد  ،اخراج جمله از آمیز تبعیض رفتار هرگونه ـ د

 و حقوق کاهش یا قطع ،قرارداد لغو ،غیرمنصفانه ارزشیابی ،جایی جابه ،وضعیت تغییر ،موعد
 قـانونی  صالح ذي مقامات به را صحیحی اطالعات که منبعی و دهنده گزارش ،مخبر مزایاي
 .است ممنوع نمایند می منعکس
 آنهـا  اطالعـات  کـه  شـوند  می قانون این مقررات مشمول صورتی در فوق اشخاص ـ تبصره
 .باشد صالح ذي مراجع تأیید مورد آنان اقدامات و صحیح
 توسـط  کـه  است مقرراتی طبق ،آنان خسارت جبران میزان و آن نوع ،حمایتی اقدامات نحوه

 نظـارت  و ریـزي  برنامـه  هـاي  معاونت و دادگستري وزارت همکاري با و اطالعات وزارت
 قـانونی  اقـدامات  و شود می تهیه جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه و راهبردي

 .آید می عمل به اسالمی شوراي مجلس در تصویب براي الزم
 
 


