
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.
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 روند: كار ميه جاي عبارات مشروح تعريف شده بهدر اين قانون اصطالحات زير ب -۱ماده   

 مهوري اسالمي ايران است.ها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جاتاق -الف

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي  -تبصره

 يابد. ايران )اتاق ايران( تغيير نام مي

هاي كلي اصل چهل است( قانون اجراي سي۹۱اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند )د( ماده )

رار هاي خود ق ( قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه۴۴و چهارم )

« دولتي( مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب )غير»ساله ويژه، شامل ايجاد دهد و با اجراي يك برنامه سه

 رتقاء بخشد.ها را اتوانمندي خود در اين بخش

هايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود تشكل اقتصادي: تشكل -ب

صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، و حقوقي، به موجب قانون و يا به وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي

شده يا ها يا ساير مراجع قانوني ثبتاتاقن كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبا

 شوند. مي

 هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند.تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكل -پ

 ها است.هاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقتشخيص سراسري بودن تشكل -تبصره

 ( قانون اساسي است.۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم )(: عبارت از قانون اجراي سياست۴۴ن اصل )قانو -ت

كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كاال و خدمات به قصد وكسب -ث

 شود. كسب منافع اقتصادي اطالق مي

هاي توليدي كه خارج از كنترل وعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاهكار: عبارت است از مجمومحيط كسب -ج

 باشند. مديران آنها مي

ساله ( قانون برنامه پنج۷۵گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده )ووگو: عبارت از شوراي گفتي گفتشورا -چ

 است. ۱۵/۱۰/۱۳۸۹پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ۸/۷/۱۳۸۶( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۵هاي موضوع ماده )ي: شامل كليه دستگاههاي اجرائدستگاه -ح

 است.

 ( قانون برگزاري مناقصات است.۳معامالت متوسط و بزرگ: عبارت از معامالت موضوع ماده ) -خ

ررات و كار براي اصالح و تدوين مقورسي موضوعات مربوط به محيط كسبدولت مكلف است در مراحل بر -۲ ماده

ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را ربطي كه عضو اتاق هاي ذيها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكل نامه آيين

 گيري دعوت نمايد. درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات تصميم

ها در شوراهاي شركت دادن اتاقمورد  ( در۴۴( قانون اصل )۹۱مهلت اجراي حكم بند )ب( ماده ) -تبصره

 االجراء شدن اين قانون است. گيري براي دولت، شش ماه پس از الزم تصميم

هاي هاي اجرائي، نظر تشكل ها و رويه هاي اجرائي مكلفند هنگام تدوين يا اصالح مقررات، بخشنامهدستگاه -۳ماده 

 ربط را استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند. اقتصادي ذي
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هاي ملي محيط كسب و كار در كشور، شاخص  ها موظفند به منظور اطالع سياستگذاران از وضعيت محيطاتاق -۴ ماده

هاي اقتصادي، ها و فعاليتها، بخشطور ساالنه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانكار در ايران را تدوين و بهوسبك

 سنجش و اعالم نمايند.

المللي، جايگاه  هاي اجرائي و نهادهاي بينموظف است با همكاري دستگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي -تبصره

گذاران  هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه بندي ايران در رتبه

 خارجي معرفي كند.

-عالم نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اها مكلفند فهرست ملي تشكلاتاق -۵ماده 

هاي اقتصادي فعال ثبت تشكل ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وباشند، اتاق هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي

سازي،  هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكههايي كه تشكلهاي الزم را ايجاد كنند و در فعاليت زمينه

 هاي موازي را فراهم نمايند.كلسازي و انسجام تش يكپارچه

نفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي  هاي صادرات غيرها موظفند در فعاليتاتاق -۱تبصره 

 ها همكاري كنند.هاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها جلوگيري كنند. همه تشكلتشكل

هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از كلمؤسسان و مديران تش -۲تبصره 

هاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي ها شوند. نظرات اصناف يا تشكلمنافع حضور در اين تشكل

 شود. ها در شوراي گفتگو بررسي مياصناف كشور و يا رؤساي اين تشكل

ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج۵۴ف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده )مركز آمار ايران موظ -۶ماده 

آن اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي و  بر اساسجمهوري اسالمي ايران را طوري تهيه كند كه 

 د.گذاران در ايران در پايگاه اطالعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گرد سرمايه

گاه منتشر شود، گذاران و فعاالن اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پاي اقالم و اطالعات آماري مورد نياز سرمايه

 شود. گو تعيين ميوتوسط شوراي گفت

هاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاه -۷ماده 

ان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني متقابل مي

« هاي اجرائي به واحدهاي توليديكميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه»جمهور موظف است با تشكيل  رئيس

هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان نامه  نويس آيين ها، پيشربط و اتاق هاي ذيضمن دعوت از نمايندگان دستگاه

هاي اجرائي هاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاهدستگاه

( قانون برنامه ۷۰باشند. همچنين ماده ) هاي آن ميموظف به همكاري با كميته يادشده و اجراي تصميمات و دستورالعمل

وسعه جمهوري اسالمي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان ساله پنجم تپنج

 يابد. مدت آن قانون استمرار مي

هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه -۸ماده 

االجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت  ماه پس از الزمظرف شش ربط، هاي ذيها و ساير دستگاهكشاورزي، اتاق

هاي خارجي اعم از واردات و صادرات كاال و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرم
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مراجعه  نامه، بدون نياز به هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه تجاري، گواهي

 صورت الكترونيكي درآورد.نفع را به حضوري ذي

هاي  جويي هاي سنواتي و نيز صرفه هاي دولت الكترونيك در بودجهمنابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل

 شود. ساالري، تأمين مي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان

هاي سياسي كشور در خارج را در  هاي روابط خارجي و نمايندگيوزارت امور خارجه موظف است ظرفيت -۹ماده 

 ويژه صادركنندگان كاالها و خدمات قرار دهد. گذاران در ايران و به خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه

هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و  وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه

نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران  ها، آيينربط و اتاق هاي اجرائي ذيساير دستگاه تجارت و

 ارائه نمايد.

وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري،  -۱۰ماده 

پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي  تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و

گذاري خارجي و مرتبطين  صادركنندگان كاالها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه

 ترين شكل ممكن محقق شود. ترين و سريع آنها در كشور، به سهل

ساله پنجم توسعه جمهوري ( قانون برنامه پنج۷۵هاي مصرح در ماده ) ب و تبصرهگو با تركيوشوراي گفت -۱۱ ماده

 گو به شرح ذيل است:ود. وظايف و اختيارات شوراي گفتياب اسالمي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي

نامه يا رويه اجرائي در جهت  نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين -الف

 .شده از سوي دبيرخانه اين شوراوالن مربوطه بر اساس گزارش تهيهئد محيط كسب و كار در ايران به مسبهبو

هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكل -ب

 .ر جلسات شوراها دكشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكل

هاي هاي بخشهاي اجرائي و نمايندگان تشكلوالن دستگاهئا، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسه ارائه خواسته -پ

 .هاي مذكور خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته

 .و كارآفريني در كشورهاي شغلي ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخالق كسب و كار و مهارت -ت

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و ( قانون برنامه پنج۷۶هاي كميته موضوع ماده )بررسي گزارش -ث

 .گيري درباره آنها سازي براي تصميم زمينه

ز هاي با مالكيت غير اها براي بنگاه ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويهپيگيري گزارش اتاق -ج

( ۸سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده ) هاي خصوصي و تعاوني و زمينهبخش

 .(۴۴قانون اصل )

هاي خصوصي و تعاوني به منظور هاي اجرائي با فعاالن اقتصادي بخشارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه -چ

 .النه به طرف مقابل در اين قراردادهاايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعاد

هاي اقتصادي به منظور سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكل زمينه -ح

 .دريافت ماليات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پايه مالياتي
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د روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطالعات آماري تعيين و انتشار اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي با قي -خ

 .( اين قانون۶كشور موضوع ماده )

 .( اين قانون۲۷( و )۲۲هاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد )تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخش -د

وگو قرار  ي گفتهاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراوزير يا باالترين مقام دستگاه -۱ تبصره

وگو شركت كند و حسب  گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت مي

 هاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد.االختيار خود را به كميسيون مورد نمايندگان تام

سه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار باشد و موظف است دستور جل دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي -۲ تبصره

 ها قرار دهد. رسانه

ها،  هاي خود را براي اصالح قوانين، مقررات، بخشنامهتوانند درخواست هاي اقتصادي سراسري ميتشكل -۱۲ماده 

هاي اجرائي مخل كسب وكار، به همراه استدالل فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي  ها و رويهدستورالعمل

شده، وگو با درخواست ارسال شوراي گفت وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت تگف

 ربط اطالع دهد. طور كتبي به تشكل ذيمخالفت با درخواست مربوطه را به دبيرخانه شورا موظف است داليل

وگوي دولت  ها در استان، شوراي گفتها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقدر هر يك از استان -۱۳ماده 

و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي 

ها و فعاالن اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. درخواست تشكل

هاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد ها و درخواستها موظفند آن دسته از گزارشستانوگو در ا شوراهاي گفت

 وگو ارسال كنند. گيري به دبيرخانه شوراي گفت را جهت بررسي و تصميم

هاي درخواست از اين شورا توسط وگو و فرم دستورالعمل تشكيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت -تبصره

 شود. شوراهاي استاني ارسال ميوگو در اتاق ايران تهيه و به  گفته شوراي دبيرخان

به منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تالش براي حل مشكالت آنان و  -۱۴ماده 

وگو، وزراء و  به شوراي گفتهاي اجرائي  ها و رويهها، دستورالعمل ارائه پيشنهاد براي اصالح قوانين، مقررات، بخشنامه

ها نها در مراكز استاهاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط كسب وكار و رؤساء و مديران كل اين دستگاهرؤساي دستگاه

 ول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند.ئي از معاونان خود را به عنوان مسموظفند يك

 محيط كسب وكار برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.هاي اجرائي مرتبط با تشخيص دستگاه -تبصره

ها ها و ادارات كل آنها در مراكز استانهاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمانكليه دستگاه -۱۵ماده 

 ند.ها و فعاالن اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايموظفند به سؤاالت نمايندگان تشكل

بردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار  ها موظفند به منظور باالشهرداري -۱۶ماده 

هاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، سرمايه با استفاده از زمين مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم

صورت روزانه، هفتگي و قيمت تمام شده به يند و بر مبناه نماهاي مناسبي براي عرضه كاالهاي توليد داخل آمادمكان

 ماهانه به متقاضيان عرضه كاالهاي ايراني اجاره دهند.
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هاي راه و شهرسازي و كشور و  نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه آيين

هاي شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداري كشور تهيه ميها و شوراي اصناف عالي استان نمايندگان شوراي

 گردد. سراسر كشور ابالغ مي

هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاه -۱۷ماده 

در « سازمان نظام مشاوره مديريت»شور، هاي مشاوره مديريت در كافزايي و توسعه ظرفيت تعاوني و خصوصي و نيز هم

 شود. انتفاعي تشكيل مي دولتي و غير قالب شخصيت حقوقي مستقل غير

شود و ظرف سه ماه از تاريخ  ها تهيه ميربط از سوي اتاق هاي اقتصادي ذياساسنامه اين سازمان با همكاري تشكل

 رسد. مجلس شوراي اسالمي ميشدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب  االجراء الزم

هاي مختلف بخش گيري بازار كار در زيربخش سازي و شكل به منظور ارتقاء كيفيت خدمات، شفاف -۱۸ماده 

ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف 

 الن در بخش ساختمان را فراهم كند.هاي صنفي شاغگيري تشكل است زمينه شكل

بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و  وليت تعيين هويت، طبقهئها مساين تشكل

اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغالن در بخش ساختمان را  استادكاران به مراكز فني و حرفه

 ند.برعهده دار

هاي اجرائي، معاونت نفعان در انجام معامله با دستگاه به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي -۱۹ماده 

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي  برنامه

رساني جامع معامالت بخش عمومي  رگزاري مناقصات را به پايگاه اطالع( قانون ب۲۳رساني مناقصات موضوع ماده ) اطالع

رساني بايد اطالعات كليه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد،  توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطالع

ه تشريفات يا ترك تشريفات الزام ب كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم روش، اجاره و غيره را اعم از اينف

ها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در يا ديگر روش

زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطالع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام 

كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و طرف قرارداد و مشخصات، 

هاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه هاي آن را اعالن نمايد. كليه دستگاه مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه

 ند.باش هاي تعيين شده توسط اين پايگاه ميرساني و ارائه اطالعات يادشده در زمان اطالع

معامالت نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني  -۱تبصره 

 باشد. مي

كليه معامالت بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخالل در رقابت موضوع  -۲تبصره 

نفعان، به موارد عدم رعايت حكم  ف است خود و يا با شكايت ذي( است و شوراي رقابت موظ۴۴( قانون اصل )۴۵ماده )

 ( درباره آنها تصميم بگيرد.۴۴( قانون اصل )۶۱ماده ) بر اساساين ماده رسيدگي و 

هاي دولتي هستند و دولتي كه تحت مديريت دستگاه هاي اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردستگاه -۲۰ماده 

نظر از نحوه و منشأ مؤسسات در تمامي معامالت خود صرفها و تعلق به اين دستگاهها و مؤسسات وابسته و مشركت

 باشند. هاي معامالتي قانوني و اختصاصي خود مي نامه تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آيين
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مناقصه صورت  ( قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات۲۸( و )۲۷مواد ) بر اساسدر مواردي كه  -۲۱ماده 

گذار موظف است مصوبه جلسه و داليل ترك تشريفات مناقصه را ظرف  گيرد، باالترين مقام دستگاه اجرائي مناقصه مي

سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترك تشريفات شده را تا سه روز پس از 

 اني معامالت بخش عمومي ارسال كند.رس انتخاب طرف قرارداد، به پايگاه اطالع

ها و امثال هاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود از جمله پيمانكاريكليه دستگاه -۲۲ماده 

هاي تعاوني و دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غير

هاي مي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشخصوصي از لحاظ ضوابط عمو

 تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.

هاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد تراضي و عادالنه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در كليه دستگاه -۲۳ماده 

هاي يكنواخت استفاده نمايند و تعاوني براي خريد كاال يا خدمت، از فرمهاي بخش خصوصي و انعقاد قرارداد با شركت

 ها ارسال دارند.ها را براي هر كدام از اتاقيك نسخه از اين فرم

هاي شدن اين قانون فرم االجراء بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از الزم -تبصره

هاي  شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيالت و شيوه اعطاء تسهيالت مي  مي كه منجر بهيكنواختي براي هر يك از عقود اسال

سنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارهاي نامه از بخشاخذ ضمانت

 اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و  ها و برنامهسازي سياست مكلفند به منظور شفاف هاي اجراييدولت و دستگاه -۲۴ماده 

هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء،  ها، مقررات و رويهگذاري، هرگونه تغيير سياست امنيت اقتصادي و سرمايه

 هاي گروهي به اطالع عموم برسانند. از طريق رسانه

كند.  وگو، زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعالم مي نظر مشورتي شوراي گفتوزيران پس از كسب  هيأت -تبصره

 مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخيص باالترين مقام دستگاه اجرائي، مستثني است.

اولويت قطع در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در  -۲۵ماده 

كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام  هاي عرضهبرق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركت

عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را 

كننده برق يا گاز يا مخابرات  هاي عرضهدليل كمبودهاي مقطعي به شركتاه دولت بهبيني كنند. هرگ در متن قرارداد پيش

هاي خصوصي و تعاوني را دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت

 نيز تعيين و اعالم كند. ها ناشي از تصميم فوق راهاي وارده به اين شركتقطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت

هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و  نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه آيين

 رسد. وزيران مي راء شدن اين قانون به تصويب هيأتاالج شود و ظرف سه ماه پس از الزم فناوري اطالعات تهيه مي

كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي هاي اضطراري در زمان -۱تبصره 

تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و  تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي
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گيري  در جلسه تصميمهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارت

 هاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.باره، بايد نمايندگان اتاق در اين

نامه  كننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه هاي عرضهشركت -۲تبصره 

 مشترك خود فراهم آورند. دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي پوشش

مترقبه يا بروز خطري كه  اعالم تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غير -۲۶ماده 

جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعالم 

هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطي كه قبه سازمانمتر كند. مرجع تعيين شرايط غير

 اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار است. جان شهروندان را به خطر مي

مستقيم در آنها سهام مديريتي  هاي اجرائي، مستقيم و يا غيرآن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه -۲۷ماده 

هاي تعاوني و توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش الشركه، دارايي و يا سهام دارند، نمي ماعم از سه

ها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي يك از اتاق امتيازات و منافع به پيشنهاد هر خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين

 شود. تعيين مي

( كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا ۴۴( قانون اصل )۲ه )( ماد۲( و )۱هاي )هاي گروهشركت -۱تبصره 

 در آينده سهامدار شود، از حكم فوق مستثني است.

سياستگذاري و نظارت، دولت موظف ها به لكيت و مديريت مستقيم بنگاهبه منظور تغيير نقش دولت از ما -۲تبصره 

قانون، ترتيبات قانوني الزم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ  االجراء شدن اين است ظرف شش ماه پس از الزم

 هاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيرها و مؤسسات بخشهاي اجرائي در مديريت شركتدستگاه

 ( قانون اساسي گردد.۴۴وچهارم )  هاي كلي اصل چهلدولتي منطبق بر سياست

 هادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است.اجراي حكم اين تبصره در مورد ن

شدن اين قانون اقدامات قانوني الزم را براي  االجراء ظرف شش ماه پس از الزم هااتاقدولت با همكاري  -۲۸ماده 

كنندگان حق بيمه تأمين  نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت»و « نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي»تعيين 

 آورد. عمل مي به« عياجتما

هاي تجاري دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني الزم را براي تنظيم آيين -۲۹ماده 

 آورند. عمل مي به

هاي تجاري و اختالفات بين بخش خصوصي و هاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتتا زمان تأسيس دادگاه -تبصره

ها با رعايت اختالف يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري استان مورد در شوراهاي حل هاي اجرائي حسبدستگاه

 شود. نمايند، رسيدگي مي هاي قضائي تعيين مي صالحيت محلي در حوزه

 هزار و  نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يك و  قانون فوق مشتمل بر بيست 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ۳/۱۲/۱۳۹۰لس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ نود مج و سيصد


