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 :اظهارنظر كارشناسي درباره

 مورد اليحه برنامه ششم  گزارش كميسيون تلفيق در

 جمهوري اسالمي ايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 (144تا  129ـ مواد  چهارم)قسمت 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

( بررسي شده است. 144( تا )129درباره مواد )در اين گزارش مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم 

نظرات اصالحي درباره برخي از مهمترين مواد در ستوني مجزا در قالب حذف كل، حذف جزء و يا برگشت 

 به اليحه و اعمال برخي پيشنهادهاي اصالحي بيان شده است.

جامعه ايران در شود كه اقتصاد و هاي مربوط به برنامه ششم توسعه در زماني مطرح ميبحث

هاي آينده كشور با ظرافت، كند كه حركتوضعيتي بسيار حساس قرار گرفته است. اين وضعيت ايجاب مي

هاي از دست هاي موجود به تهديد مبدل نشود و فرصتدقت و عمق بيشتري برگزيده شود تا فرصت

 1395شم توسعه در مردادماه رفته گذشته، تا حد زيادي جبران گردد. با توجه به تقديم اليحه برنامه ش

ها، به مجلس دهم و تشكيل كميسيون تلفيق برنامه و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي در كميسيون

 نهايتاً مصوبه آن كميسيون جهت ارائه به صحن علني مجلس آماده شده است.

تصويب برنامه  عنوان يك مرحله اساسي در فرآيندتواند بهواكاوي مصوبه كميسيون تلفيق برنامه مي

ششم و تبيين مشكالت كشور و شناسايي ساختارهاي معيوبي كه خود موجب ايجاد يا تداوم مشكالت 

حساب آيد. با توجه به آنكه انتظارات متعددي از برنامه ششم توسعه وجود دارد الزم اند، بهمذكور شده

ذيل بيش از پيش توجه كافي  است تا در اين مرحله از فرآيند تصويب برنامه به نكات اساسي و مهم

 صورت پذيرد:

ي حاكميت هاحلاي فراتر از رويكردها و نگاه قوه مجريه به مسائل باشد و راهبرنامه برنامه ششم،ـ 

اجتماعي و سياسي را دربر داشته و زمينه مواجهه خردورزانه با تحوالت  براي مديريت مسائل اقتصادي،

 المللي را فراهم كند،بين

هاي كلي اقتصاد سازي اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي راهبردي و مقاومميم وابستگيتر ـ

 مقاومتي،

ايجاد نهادهاي مشوق رشد و »سازي براي اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طريق زمينه ـ

 ،«اصالح تدريجي نهادهاي موجود»و « توسعه اقتصادي و سياسي
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دهد هايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرض خطر قرار ميبحران اهميت دادن به مسائل وـ 

و ارائه راهكار براي آنها، ازجمله محدود شدن منابع حياتي مانند آب، وضعيت ناهنجار استفاده از منابع 

محوري در ، محدود شدن عدالتها و فعاالن اقتصاديوري در فعاليتانرژي، امنيت جدي كارآيي و بهره

 هاي فسادزا و ... ،گي اقتصادي، وجود زمينهزند

تغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي به اهداف برنامه ضروري است. بدون شك با ـ 

بندي است؛ بيان نحوه توجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور نيازمند اولويت

آنها ازجمله وظايف دولت است. راهبرد اصلي براي جبران كمبود سازگاري بين ها و اثبات انتخاب اولويت

وكار، اي از اقدامات مانند بهبود محيط كسبمنابع، افزايش كارآيي منابع در دسترس از طريق مجموعه

نحوه  هاي عمراني توسط دولت،هاي مالياتي و بانكي، نحوه گزينش و اجراي طرحاصالح نظام

لتي از محل منابع داخلي و ... در مجموع اصالحات ساختاري و نهادي است هاي دوگذاري شركتسرمايه

 هاي كشور فراهم شود.تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت

با توجه به روند تدوين و تقديم لوايح پيرامون برنامه ششم توسعه، فرآيندهاي بررسي و ـ 

بر دقت نظر كافي از ي پيشين عالوهدادهاي حاصله، ضروري است مجلس دهم با عنايت به روندهابرون

جهت تطبيق مصوبه كميسيون با اسناد باالدستي در راستاي شفافيت و تسهيل روند توسعه كشور، 

 هاي اساسي را بيش از پيش مد نظر قرار دهد.اولويت

  



 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

3 

 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

129 

 قضاييحقوقي و  - 19بخش 

تحقق عدالت قضايي و احياي  قضايي،به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات  -(129)ماده 

كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم  يارتقا حقوق عامه،

ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصالح مجرمين و و كاهش ورودي پرونده قضاييبه خدمات 

 كاهش جمعيت كيفري:

 

 

ارائه خدمات تاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راس (الف

حمايت  كه در اجراي قانونبا معرفي مقام قضايي براي افراد فاقد تمكن مالي اي رايگان مشاوره

صالحيتدار براي رفع اختالف به آن سازمان براي مشاوره  قضاييتوسط مقام  1391خانواده مصوب 

 .آوردعمل هشوند، اقدام الزم بخانواده معرفي مي

 

 

 

موجب قانون در حكم اسناد رسمي االجرا و نيز اسناد عادي كه بهمفاد اسناد رسمي الزم (ب

االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك االجرا هستند، از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي الزمالزم

اكم دادگستري قابل دعاوي راجع به اجراي مفاد اسناد مذكور ابتدائاً در مح .شوندكشور اجرا مي

ه نسبت به شناسايي و اجرايياجراي ثبت مكلف است بالفاصله پس از تقاضاي  .باشداستماع نمي

چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجرا، نسبت  .توقيف اموال مديون اقدام كند

سبت به اجراي مفاد سند ماه ن 6به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت 

 .تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايداقدام نمايد متعهدُله سند مي

نامه اجراي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت آيين -«1»تبصره 

 .رسدمي قضائيهاسناد و امالك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه 

االجرا، ظرف مدت بيست روز نسبت به انجام تعهد خود يا چنانچه متعهد سند الزم -«2»تبصره 

 (129)بخش حقوقي و قضايي مصوبه كميسيون تلفيق شامل مواد 

( از اين مواد البته به غير از 129باشد  كه تنها ماده )مي (140)تا 

نياز  .اين ماده  در اليحه برنامه ششم وجود داشته است «ي»بند 

ابالغي موجب گرديد  هايسياستبه تدوين مواد ديگري براساس 

  .تا كميسيون تلفيق مواد ديگري را در اين بخش به تصويب برساند

 

 

ابالغي برنامه ششم تدوين  هايياستس «46»براساس بند  (الف

 .شده است

در اين بند تسهيالتي براي افراد فاقد تمكن مالي در جهت دريافت 

مشاوره رايگان براي جلوگيري از افزايش طالق در نظر گرفته شده 

  .است

 

 

برنامه ششم تصويب گرديده  هايسياست «67»براساس بند  (ب

به تواند موجب كاهش ورودي پرونده به دادگستري و مي است و

 .افزايش سرعت در اجراي مفاد اسناد رسمي منجر گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافق با كليات ماده 

 

 

 

 موافق (الف

بعد از « الف»شود بند پيشنهاد مي

« را»حرف ربط « اقدام الزم»عبارت 

 اضافه شود.

 

 

 موافق (ب
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در غير  .هاي اجرايي معاف خواهد بودجلب رضايت متعهدٌله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه

اين ماده  «28» هاي مالي موضوع بندصورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكوميتاين

ها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هرگونه هاي اجرايي و بانككليه دستگاه .منعكس خواهد شد

داد مالي و پرداخت تسهيالت، موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات رقرا

ات عمومي و دولتي از خدم 6تخلف از اين حكم موجب انفصال درجه  .به اين اشخاص ممنوع هستند

 .خواهد بود

تواند با رعايت قانون نحوه اجراي چنانچه متعهد سند مدعي اعسار باشد، مي -«3»تبصره 

در صورت صدور  .مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضايي صالح تقديم كندهاي محكوميت

 .معاف خواهد بود «1» حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است در راستاي اجراي سياست هازندانسازمان  (ج

اقدامات الزم براي تسريع  ها،و بازداشتگاه هازندانموضوع بهبود بخشيدن به وضعيت  ،كلي برنامه

زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كالنشهرها به خارج از شهرها را از طرق زير بيست در انتقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ششم تصويب گرديده  هايسياست «65»براساس بند  (ج

 .است

 

 

 

 

 

 

كه مقرر  «3»قسمت پاياني تبصره 

در صورت صدور حكم اعسار، : »داردمي

 متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره

 .محل اشكال است .«معاف خواهد بود «1»

درخصوص آيين نامه  «1»تبصره چرا كه 

 «1»تبصره لذا عبارت  .اجرايي ماده است

پيشنهاد  .تغيير كند «2»تبصره بايد به 

تر آن است كه اين عبارت به اين جامع

در صورت صدور » صورت اصالح شود:

حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت 

در خصوص دريافت  «1» اخير تبصره

 .«تسهيالت ضروري معاف خواهد بود

 

 

 ج( موافق
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 شرح مصوبه

 :انجام دهد

 و هايشهردار به توافق و مذاكره روش بهو اموال مازاد بر نياز  شهرها داخل يهازندان فروش .1

 نيقوان و مقررات تيرعا به الزام بدون يعموم ينهادها ريسا و يردولتيغ يعموم يهاسازمان ريگد

ي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص هازندانصورت نقد يا فروش به دهيمزا به مربوط

استثناي اشخاص ذكر شده در صدر اين بند( با رعايت كليه قوانين و مقررات حقيقي و حقوقي )به

 .مربوط

 به آمده عملهب توافق براساس و جيتدر به كه مذكور يهازندان از كدام هر فروش از حاصل وجوه

 اقدامات و هازندان سازمان ياختصاص درآمدعنوان به گردديم زيوار كل يدارخزانه نزد ژهيو حساب

 احداث صرف ،يمال سال تيمحدود تيرعا به الزام بدون و گردديم يتلق كشور يتيترب و يتأمين

 .گردديم استان همان در نيگزيجا يهازندان

 و ياساس راتيتعم ل،يتكم صرف مذكور اعتبار فوق، بند از حاصل درآمد مازاد وجود صورت در

 .گردديم استان همان يهازندان گريد زيتجه

از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد  هازنداندولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال  -تبصره

قديمي مبلغ مذكور به خزانه ي هازنداني جديد از محل فروش هازندانبه نحوي كه پس از احداث 

 .اعاده گردد

 و دارانيخر اي داريخر با كشور يتيترب و يتأمين اقدامات و هازندان سازمان نيب تفاهم صورت در .2

 ديجد زندان از يبرداربهره و احداث اتمام تا شهر داخل زندان ساختمان ،يرسم قرارداد عقد از پس

 اجازه و رديگيم قرار كشور يتيترب و يتأمين اقدامات و هازندان سازمان ارياخت در اجاره صورت به

 .گردد كسر زندان متيق تفاهم مورد مبلغ از آن يبها اجاره شوديم داده

 يواگذار به نسبت مكلفند ياراض امور سازمان و( مراتع و هاجنگل سازمان) يكشاورز جهاد وزارت .3

همچنين كليه  .ندينما اقدام مذكور يهازندان احداث يبرا هازندان سازمان به گانيرا نيزم

هاي اجرايي مكلفند حسب مورد همكاري الزم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين دستگاه

تأسيسات زيربنايي مورد نياز )اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي( در اين 

 .ها را به عمل آورندطرح
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 از خارج ديجد زندان محل در انيزندان استقرار از پس است مكلف كشور امالك و اسناد و ثبت سازمان .4

 هيكل انتقال به نسبت يدادگستر وزارت يرسم اعالم از پس و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت يهمكار با شهر

 .دينما اقدام دارانيخر اي داريخر به مذكور زندان مدارك و اسناد

گذاري بخش و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و سرمايه هازندانسازمان  .5

آموزي، هاي حرفههاي الزم در زمينهبرداري و يا توسعه زيرساختغيردولتي و عمومي را در حوزه بهره

دانيان هاي حمايتي از خانواده زناشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سالمت و درمان، طرح

 .در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد هازندانو كمك به خودكفايي 

وسيله االجرا شدن اين قانون بهماه پس از الزم 6نامه اجرايي اين بند ظرف مدت آيين –تبصره 

به تصويب  و اقدامات تأميني تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و هازندانسازمان 

 .رسدوزيران مي هيئت

 

 درصدي ساالنه آمار مجرمين: 10منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش به (د

گيري از هاي اجرايي و بهرههاي تمامي دستگاهمكلف است با استفاده از ظرفيت قضائيهقوه  .1

نهاد و مراكز علمي و پژوهشي كشور نسبت به تهيه و هاي مردممشاركت اجتماعي مردم و سازمان

تدوين برنامه جامع پيشگيري از جرم و ارتقاي سالمت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان 

 .امه اقدام نمايدسال اول برن

منظور پيشگيري و كاهش مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم اجراي برنامه به قضائيهقوه  .2

جرائم، دعاوي و اختالفات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفكيك در 

را انجام و لوايح مورد  هاي قضايي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات الزمحوزه

 .نياز را تهيه و به مجلس تقديم نمايد

در مقامات قضايي به  ي دادنمكلف است ضمن آگاه يتيو اقدامات تأميني و ترب هازندانسازمان  .3

صورت برخط و با را به يانزندان يرشپذ يتآزاد زندان، ظرف يو فضا يانآمار زندان يتوضعخصوص 

اعالم  يتقضات با لحاظ ظرف .قرار دهد داريتمقامات قضايي صالح ياردر اخت امنيتيجهات  يترعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ششم تدوين شده  هايسياست «56»در راستاي بند  (د

 .است

با توجه به ايرادات بند موجود در اليحه ششم؛ اين بند اليحه با 

در اين بند پيشگيري از  .اصالحاتي مورد تصويب قرار گرفته است

ها و با استفاده از ظرفيت حضور وقوع جرم با همكاري ساير دستگاه

 .قرار داده شده است قضائيهمردم بر عهده قوه 

شدگان، با اجراي قرارهاي كاهش آمار زندانيان و بازداشتهمچنين 

تأمين مناسب با رعايت قوانين مربوط در اين ماده بيان گرديده 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موافقد
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه
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 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

احكام حبس جز در موارد  يابه بازداشت و  يتأمين منته ياز صدور قرارها ،شده و تناسب قرار تأمين

 يفريك يدجد هاياز تأسيسبا رعايت قوانين مربوط و  يخودداربه موجب قوانين مربوط  يضرور

حبس  يگزينجا يهامشروط و مجازات يهايصدور حكم، آزاد يقمجازات، تعو يا يبعقت يقمانند تعل

 .كنديبند نظارت م ينا يقضات بر حسن اجرا يانتظام يدادسرا .استفاده خواهند نمود

و با  يتيو اقدامات تأميني و ترب هازندانسازمان  توسطبند  يناجرايي ا دستورالعمل -تبصره

 .رسديم قضائيهقوه  يسرئ يبو به تصو يهته يوزارت دادگسترهمكاري 

 

قاضي جديد براي  800تواند ساالنه حداكثر )دادگستري جمهوري اسالمي ايران( مي قضائيهقوه  (هـ

نفر نيروي اداري و پشتيباني براي  3200هاي قضايي بالتصدي مصوب خود و به تعداد تكميل پست

هاي اداري و پشتيباني بالتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون تكميل پست

 .رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايداستخدامي و در فضاي 

 

 

 

 

هاي دولتي و سازمان پزشكي قانوني مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاه (و

ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه

( 1ماده ) «1» تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور به استثناي موارد موضوع بند( قانون 1ماده )

قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به پزشكان معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار 

 .نمايد

وسيله سازمان پزشكي قانوني و با همكاري وزارت دادگستري ي اين بند بهينامه اجراآيين -تبصره

 .رسدمي قضائيهقوه  رئيستهيه و به تصويب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امنيت قضايي تصويب گرديده  هايسياست «12»براساس بند  ـ(ه

 .است

هاي قضايي و به تكميل پست قضائيهبا توجه به نياز شديد قوه 

 .خود، اين حكم تصويب شده استاداري بالتصدي 

 ارائهمشخصاً افزايش نيروي انساني قوه تأثير مستقيم و بسزايي در 

 .بهتر خدمات قضايي به جامعه دارد

 

 

سپاري برخي از اقدامات سازمان پزشكي قانوني در اين بند برون (و

 .بيان شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافق (هـ

 

 

 

 

 

 

 

 موافق (و

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

 ماده
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 بازگشت به متن اليحه(
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 ي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه:يدر اجراي سياست بازنگري در قوانين جزا (ز

منظور تبديل جرائم كم اهميت به تخلف مكلف است با همكاري وزارت دادگستري به قضائيهقوه  .1

 .بيني نمايدبرنامه تمهيدات الزم را پيش، حداكثر تا پايان سال اول به آن يدگيرس يينآو تدوين 

هاي سالب حيات كه در شرع مقرر نشده است، كاهش مجازاتمنظور مكلف است به قضائيهقوه  .2

عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و كاهش 

هاي قوانين جزائي اقدام و اصالح و رفع خأل ، نسبت به تنقيح،جرائمها با سازي مجازاتمتناسب

 .عمل آوردحداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به

 

 

هاي به ويژه در زمينه اجراييهاي منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاهبه (ح

هاي اجرايي ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذكور براي دستگاهريزي، برنامهبودجه

كه مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي 

 .رسدوزيران مي هيئتجمهور تهيه و به تصويب رئيس

 

 

المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازو در جهت حفاظت بهينه از بيت (ط

هاي اجرايي هاي تخصصي حقوقي در دستگاهكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغالن در پست

جمهور، وزير مشتركاً توسط معاونت حقوقي رئيس قضاييالعاده حمايت ازجمله در مورد فوق

 .گرددابالغ ميوزيران  هيئتس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب دادگستري و رئي

 

 

 

 

برنامه ششم تصويب گرديده  هايسياست «64»بر اساس بند  (ز

 .است

اهميت به تخلف تغيير يافته و طبيعتاً ضمانت در اين بند جرائم كم

اين موضع موجب  .رودباشد از بين مياجراي آن نيز كه مجازات مي

 .كاهش جمعيت كيفري خواهد شد

 

 

 

 

با توجه به ايرادات موجود در اليحه تقديمي دولت متن اين بند  (ح

 .با اعمال اصالحاتي به تصويب كميسيون تلفيق رسيده است

 

 

 

 

اگر از اين بند چنين برداشت شود كه دولت بدون رعايت قوانين  (ط

كنوني نسبت به تدوين سازوكارهاي مختلف تشويق شاغالن 

فوق العاده ويژه براي آنان  تخصصي حقوقي اقدام و مثالًهاي پست

تصويب كند، چون مستلزم واگذاري قانونگذاري به دولت است 

لذا ضمن  .قانون اساسي خواهد بود هشتادوپنجمبرخالف اصل 

تأكيد بر لزوم تدوين چنين بندي در برنامه، براي رفع اشكال 

يا بايد عبارت با رعايت قوانين مربوط به  هشتادوپنجماصل 

اين بند اضافه شود يا دولت مكلف شود اليحه مربوط را 

 موافق (ز

 

 

 

 

 

 

 

 موافق (ح

 

 

 

 

 

براي رفع اشكال مخالفت با اصل  (ط

قانون اساسي، عبارت  هشتادوپنجم

پس از « با رعايت قوانين مربوط»

العاده حمايت در مورد فوق» عبارت

  .اضافه شود« قضايي
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 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

 

 

هاي توسعه حقوقي و قضايي در طول برنامه شاخص يمكلف است نسبت به ارتقا قضائيهقوه  (ي

دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس  .اقدام كند 16حداقل به شرح جدول شماره 

ازجمله  قضائيهها و وظايف قوه بر تأمين بودجه متناسب با مأموريتمبني قضاييكلي  هايسياست

 .بيني و تأمين نمايدهاي سنواتي پيشدر بودجه 17موارد مندرج در جدول شماره 

 

 

 هاي توسعه حقوقي و قضاييشاخص .16جدول شماره 

 شاخص رديف
واحد 

 گيرياندازه

وضعيت موجود سال 

 (1395) پايه
 

وضعيت 

مطلوب پايان 

 (1400) برنامه

متوسط 

 رشد

 )درصد(

 روز هاميانگين زمان رسيدگي به پرونده  1

 96/1 46 51 دادسراي عمومي:

 25/2 79 89 :2دادگاه كيفري 

 75/1 104 114 هاي حقوقي:دادگاه

 05/2 70 78 هاي بخش:دادگاه

 08/2 86 96 دادگاه انقالب:

 2 90 100 دادگاه تجديدنظر:

 97/1 224 244 :1دادگاه كيفري 

2  
نسبت ابالغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق 

 ابالغي
 درصد

0 50% 10 

3  
هاي بايگاني الكترونيك به كل نسبت پرونده

 هاي بايگانيپرونده
 درصد

ثبتي:                                            

84% 
100% 81/3 

                       قضايي:                   

48% 

100% 4/10 

 74/0 37/19 65/15 نفر سرانه قاضي به صد هزار پرونده  4

5  
هاي هاي مختومه اجرايي به كل پروندهنسبت پرونده

 اجرايي احكام
 درصد

54/61 84/65 4/1 

 0 14.927 14.927 فقره هزار نفر جمعيت 100سرانه ورودي پرونده به   6

      .نمايد ارائهتدوين و 

 

هاي الزم جهت ارتقاي سالمت و عملكرد در اين بند شاخص (ي

بيان شده است و همچنين بودجه مورد نياز بيان گرديده  قضائيهقوه 

اي، مكلف شده است به صورت دوره قضائيههمچنين قوه  .است

 .نمايد ارائهگزارش عملكرد خود را به مجلس شوراي اسالمي 

 .دارد قضائيهمدتر كردن قوه آتصويب اين بند تأثير بسزايي در كار

 .لذا تصويب آن مؤكداً مورد پيشنهاد است

 

 

 موافق (ي
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 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

7  
منتهي به صلح و سازش به كل هاي ميزان پرونده

 هاي وروديپرونده
 درصد

1/21% 1/22% 94/0 

 9/0 %100 %3/95 درصد نسبت صدور كارنامه قضايي به كل قضات  8

 6/6 %100 %77 درصد نسبت شعب مورد بازرسي انتظامي به كل شعب  9

10  
هاي مختومه به وارده در دادسراي نسبت پرونده

 انتظامي قضات
 27 %113 %86  درصد

11  
ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد 

 كاركنان و قضات در مراجع انضباطي
 روز

 8/12 90 250 كاركنان:

 -6/4 50 65 قضات )دادسرا(:

 -5/15 60 270 قضات )دادگاه(:

 -8/1 262 288 نفر هزار نفر جمعيت 100تعداد زندانيان به ازاي   12

 -5/2 %14 %16 درصد زندان به كل زندانياننسبت بازگشتي زندانيان به   13

 -4 %20 %25 درصد شدگان تحت قرار به كل قرارهانسبت بازداشت  14

15  
نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل 

 زندانيان
 درصد

(0) 10% 2 

 5 11 75/8 مترمربع سرانه فضاي زندان براي هر زنداني  16

 48/17 %100 %6/12 درصد اراضي مليبه كل اراضي ثبت شده ملي  نسبت  17

 86/17 26.500.000 14.000.000 فقره سند نسبت صدور اسناد مالكيت كاداستري به كل اسناد  18

19  
نسبت پاسخ فوري )كمتر از دو روز( به استعالمات 

 هاامالك نسبت به كل استعالم
 درصد

70% 100% 57/8 

20  
خالصه نسبت ثبت الكترونيك فوري )كمتر از دو روز( 

 معامالت به كل معامالت
 درصد

81% 100% 69/4 

21  
ها ميزان جانمايي نقشه محدوده بستر و حريم رودخانه

 و سواحل در بانك جامع اطالعات امالك و كاداستر
 15 - 973.642 هكتار

22  
هاي هاي توافقي نسبت به كل طالقنسبت طالق

 صورت گرفته
 درصد

69% 67% 4/0- 

 2 - - درصد نشده به كل آراءنسبت آراي اعتراض   23

 3 ------ ----- درصد نسبت آراي قضايي تأييد شده به آراي مورد اعتراض  24

25  
نسبت آراي اجرا نشده ديوان عدالت اداري نسبت به 

 كل آراي اجرايي
 درصد

56% 30% 28/9 
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 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

26  
ميانگين زمان اظهارنظر پزشكي قانوني در تشخيص 

 علت فوت
  70 47/79 روز

 2 ---- --- درصد رضايت عمومي از خدمات قضاييميزان   27

 52/9 2.558.547 1.733.687 مترمربع قضائيههاي قضايي قوه زيربناي ساختمان  28

29  

نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان 

ك نسبت به كل .د.قانون آ (203)موضوع ماده 

 مشمولين

 درصد

0 100% 20 

30  

نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان 

ك نسبت به كل .د.قانون آ (286)موضوع ماده 

 مشمولين )اطفال و نوجوانان(

 درصد

0 100% 20 

31  
تعداد وكيل معاضدتي تعيين شده براي افراد فاقد 

 بضاعت
 نفر

4474 7205 10 

 10 1.076.257 668271 نفر تعداد مشاوره حضوري رايگان براي افراد فاقد بضاعت  32

33  
نسبت كارشناس رسمي تعيين شده براي افراد فاقد 

 كنندهبضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست
 درصد

0 100% 20 

34  
نسبت مترجم رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت 

 كنندهبه كل افراد فاقد بضاعت درخواست
 درصد

0 100% 20 

35  
اختالف به هاي وارده با موضوع حل نسبت پرونده

 هاي واردهعالي كشور نسبت به كل پروندديوان
 درصد

24% 10% 3 

36  
كاهش تخلفات كاركنان و قضات از ضوابط قانوني و 

 اداري به پنجاه درصد سال پايه
 درصد

- - 10 

37  
هاي تخصصي نسبت آراي صادر شده در شعب دادگاه

 به كل آرا
 درصد

- - 3 

38  
داوري به آراي  وسيله نهادنسبت آراي صادر شده به

 صادر شده محاكم دادگستري
 درصد

- - 5 

 -5 - - درصد نسبت آراي ابطال شده داوري به آراي اجرا شده داوري  39
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 در برنامه ششم توسعه كشور قضائيهبرآورد مصارف بودجه عمومي قوه  .17جدول 

ف
دي

ر
 

 عنوان
سال پايه 

1395 

سال اول 

1396 

سال هدف 

1400 
 مجموع برنامه

ميزان رشد 

 ساالنه

واحد 

 گيرياندازه

 نفر 800 4000 16528 13328 12،528 تأمين كادر قضايي 1

 نفر 3200 16000 56649 43849 40،649 تأمين كادر اداري و پشتيباني 2

3 
الكترونيكي كردن فرآيند 

 هاي قضاييپروندهدادرسي

12،068،36

7 
 پرونده 20% 15،402،634 15،402،634 12،671،786

4 
هاي  پروندهآرشيو الكترونيكي 

 بايگاني راكد
 پرونده 15،000،000 75،000،000 15،000،000 15،000،000 0

5 
هاي  آرشيو الكترونيكي پرونده

 ثبتي
 پرونده 6،000،000 30،000،000 6،000،000 6،000،000 7،000،000

6 
هاي قضايي، اداري، آموزش

 ضابطين و مشاغل مرتبط
 نفر ساعت 21،000،000 105،000،000 21،000،000 21،000،000 3،800،000

7 
احداث و تجهيز فضاي 

 قضايي
 مترمربع 40000 200000 40000 40000 -

8 
سازي تكميل تعمير، مقاوم

 و تجهيز فضاهاي موجود
 مترمربع 411،710 2،058،547 411،710 411،710 

9 

تشكيل پرونده شخصيت و 

پزشكان و الزحمه حق

 روانپزشكان

 پرونده 400،000 2،000،000 400،000 400،000 0

10 

صدور اسناد مالكيت اراضي و 

امالك دولتي، موقوفه و منابع 

طبيعي مبتني بر طرح 

 كاداستر

14،000،00

0 
 فقره 2،500،000 12،500،000 2،500،000 2،500،000

11 

تأمين وكيل معاضدتي براي 

ساير افراد مشمول قانوني و 

 هاي قضايي قانونيهزينه

 پرونده 800،000 4،000،000 800،000 800،000 0
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

انه خود در طول برنامه را در پايان يمكلف است گزارش دقيق عملكرد سال قضائيهقوه  -تبصره

 .كند ارائههرسال به مجلس شوراي اسالمي 

130 

 قضاييمنظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات شود بهاجازه داده مي قضائيهبه قوه  -(130)ماده 

هرساله نسبت به شروع عمليات اجرايي  قضائيهن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه أو حفظ ش

دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز اجراي اين  .( مترمربع ساختمان جديد اقدام نمايد40000)

مشخصات فني و توجيه  .بيني و تأمين نمايدپيش قضائيهبند را در سرجمع اعتبارات قوه 

( قانون الحاق موادي به قانون 23هاي مذكور به تصويب كميسيون موضوع ماده )محيطي پروژهزيست

 .رسديم 1393( مصوب 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

مين أ)ت كلي امنيت قضايي هايسياست «12»بند براساس 

هاي مالي، تشكيالتي و استخدامي با يه در زمينهئقضا نيازهاي قوه

و  وهفتميكصدوپنجاه، وششميكصدوپنجاهتوجه به اصول 

 .( تصويب گرديده استقانون اساسي وهشتميكصدوپنجاه

دليل به مردم به رساني قضايياكنون بخشي از مشكالت خدماتهم

 .است قضائيههاي فيزيكي قوه مشكالت موجود در مكان

 موافق 

131 

 و اندازيراه با تا پايان سال دوم برنامه است موظفكشور  امالك و اسناد ثبت سازمان -(131)ماده 

 آن در را اراضي و امالك به راجع معامالت كليه الكترونيك، صورتبه كشور امالك دفتر سازماندهي

 برخط و ايلحظه صورتبه معامالت ثبت امكان كه نمايد ثبت نحوي به الكترونيك و آني صورتبه

 مذكور دفتر .باشد فراهم استعالمات به لحظه همان در برخط و آني پاسخ نيز و امالك دفتر در

 .بود خواهد آن حكم در و موجود امالك دفتر جايگزين

 .برنامه ششم تصويب گرديده است هايسياست «67»براساس بند 

الكترونيك شدن دفاتر امالك و پاسخ آني به استعالمات ثبتي عالوه 

بر حل بسياري از معضالت سازمان ثبت، موجب ترغيب مردم به 

ثبت رسمي و در نهايت موجب افزايش شفافيت اقتصادي و آماري  

 .و كاهش اختالفات و دعاوي خواهد بود

 موافق 

132 

 سال دو مدت ظرف حداكثر مكلفند اجتماعي تأمين سازمان و مالياتي امور سازمان -(132)ماده 

 نسبت مورد حسب معامالت، الكترونيك ثبت سامانه به اتصال با قانون اين شدن االجراالزم از پس

 ماده موضوع مطالبات و )عين و حق واگذاري محل( انتقال و نقل ماليات ميزانآني و برخط  اعالم به

 وصول منظوربه اجتماعي تأمين قانون( 37) ماده موضوع بدهي و مستقيم هايماليات قانون( 187)

عدم انجام تكليف مذكور ظرف مدت مقرر،  صورت در .نمايد اقدام رسمي اسناد دفاتر طريق از آن

 صورت اين در .نمايد تنظيم را ملك انتقال رسمي سند طرفين درخواست به است مكلف سردفتر

متعهد به  دهندهانتقالو  داشت نخواهند هابدهي اين قبال در مسئوليتي هيچ سردفتر و اليهمنتقلٌ

والن مربوط در سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي كه تكليف ئمس .پرداخت اين بدهي خواهد بود

  .شوندم ميمقرر در اين ماده را اجرا نكنند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكو

 

 .برنامه ششم تصويب گرديده است هايسياست «67»براساس بند 

ثبت آني معامالت مانند ماده قبلي موجب ترغيب مردم به ثبت 

 .رسمي و در نهايت موجب افزايش شفافيت اقتصادي و آماري است

دليل دريافت ماليات و عوارض و همچنين مطالبات در حال حاضر به

اجتماعي امكان ثبت آني معامالت اموال غيرمنقول سازمان تأمين 

اين ماده در راستاي برخط شدن اعالم مطالبات مالياتي  .وجود ندارد

و مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و اتصال آن به سامانه سازمان 

با توجه به تأثير بسزاي اين بند  .ثبت تدوين و تصويب شده است

 . مورد پيشنهاد استدر توسعه ثبت رسمي تصويب آن مؤكداً

 موافق 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

133 

 انتقال به راجع معامالت سند ثبت و تنظيم براياالجرا شدن اين قانون، پس از الزم -(133ماده )

 مرتهن اذن ،اندگرفته قرارها و مؤسسات مالي و اعتباري بانك رهن در كه منقول غير اموال مالكيت

پس از استعالم از بانك و تعيين ميزان بدهي توسط سردفتر تنظيم  بايد موضوع اين لكن ،نيست الزم

 مطالبات وصول در مرتهن حقوق نافي مذكور مال انتقال. برسد اليه منتقل اطالع بهاسناد رسمي 

 .بود نخواهد مقرر مهلت در دين پرداخت عدم صورت در مرهون مال محل از خود

 هاي برنامه ششم تصويب گرديده است.سياست «67»براساس بند 

يكي از معضالت عدم ثبت رسمي معامالت امالك و افزايش 

باشد كه عمدتاً نيز مي معامالت غير رسمي، در رهن بودن امالك

ها و مؤسسات مالي و اعتباري هستند كه اين اموال در رهن بانك

انتقاالت به  دليل عدم اذن اين موسسات در انتقال اموال مذكور،به

 شود. مي صورت عادي انجام

اين ماده راهكاري براي حل اين مشكل در راستاي توسعه ثبت آني 

 و رسمي معامالت را ارائه داده است.

 موافق 

134 
داراي سند  غيرمنقول اموال مورد در بالعزل وكالت نيز و آن عزل و وكالت نوع هر -(134)ماده 

 .شودو در پاسخ استعالمات ثبتي درج  منعكس امالك دفتر در بايدرسمي 

 .برنامه ششم تصويب گرديده است هايسياست «67»براساس بند 

اين بند براي جلوگيري از فروش مال غير و شفافيت  تنظيم گرديده 

 .است

 موافق 

135 

نحوه انه گزارش يطور سالموظف است از سال اول اجراي برنامه ششم، به قضائيهقوه  -(135)ماده 

الن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران مصوب ئواجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مس

، شامل تعداد مشموالن اين قانون، تعداد افرادي كه در اجراي قانون مذكور فهرست 9/8/1394

اند و اند و تعداد كساني كه از اجراي تكليف قانون مذكور استنكاف كردهدارايي خود را تقديم كرده

عدم اجراي قانون مذكور توسط مديران  .نحوه برخورد با آنها را به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد

ي يا گزارش ناقص آن به قوه يي و عدم ارائه فهرست دارايو مسئوالن مشمول آن قانون و كتمان دارا

 .مستوجب مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي است قضائيه

ي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي و همچنين اجراي اصول در راستا

 .كلي نظام، اين ماده مصوب شده است هايسياستقانون اساسي و 
 موافق 

136 

 -(136)ماده 

 قضائيه قوهوفصل اختالفات، در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضايي و تسريع در حل (الف

وفصل اختالفات از طريق داوري، ايجاد و توسعه افزايش حل منظوربه دولت يهمكار با است مكلف

حمايت از آنها، تا پايان سال اول برنامه  مي وعمو اقبال ايجاد و اعتمادسازي نهادهاي داوري و

 .امنيت قضايي تصويب گرديده است هايسياستبراساس بندهاي 

 در اين ماده چند موضوع مورد حكم واقع شده است:

فصل دعاوي براساس داوري در راستاي كاهش ورودي وحل .1

 ،هاپرونده

 موافق 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

 .بيني نمايدتمهيدات الزم را پيش

 نوين، سيستم بازرسي كارآمد جهت كشفهاي گيري از فناوريمكلف است با بهره قضائيهقوه  (ب

تخلفات قضات و كاركنان قضايي فراهم و با متخلفين مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن 

 .برخورد نمايد

اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبارسنجي، هاي سازي فعاليتمكلف است در راستاي شفاف قضائيهقوه  (ج

مالي هاي كليه محكوميتمالي را ايجاد نمايد تا امكان استعالم برخط هاي سامانه سجل محكوميت

هاي اجرايي و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاهها اشخاص محكوم عليهم از اين سامانه براي بانك

  .و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد

و با همكاري وزارت دادگستري، وزارت امور  قضائيهوسيله قوه نامه اجرايي اين بند بهآيين -تبصره

 .رسدوزيران مي هيئتك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب اقتصادي و دارايي و بان

 ،قوهبرخورد با تخلفات قضات و كاركنان  .2

هاي مالي جهت برخورد مناسب ايجاد سامانه سجل محكوميت .3

 .با متخلفان و امكان ارائه خدمت بهتر به ساير شهروندان

هاي مالي الزم همچنين اين حكم در راستاي افزايش شفافيت ج(

ها اطالعات اكنون بانكبراي نظام بانكي ضروري و مفيد است. هم

هاي مالي ندارند كه موجب محكوميتمستند و كاملي از آرا و 

كننده تسهيالت اطالعات ناقصي در دست داشته شود بانك ارائهمي

 باشد.

 

 

 

 

 

 موافق 

 

137 

دولت مكلف است هزينه بيمه درماني كاركنان شوراي حل اختالف و افراد تحت  -(137)ماده 

و صغار فاقد سرپرست و زندانيان و افراد قانوني مانند مجانين هاي تكفل آنها، افراد تحت حمايت

 .تحت تكفل آنها را تأمين و پرداخت نمايد

امنيت قضايي تصويب گرديده  هايسياست «12»براساس بند 

 .است

مشكالت كارمندان شوراي حل اختالف و همچنين مجانين و صغار 

است كه با حكم اين ماده تا حدودي  قضائيهاز مسائل مهم در قوه 

 .دشورفع مي

 موافق 

138 

ا، كاهش اطاله دادرسي و قرارداده استحكام و مالكيت حقوق تضمين راستاي در -(138)ماده 

 االجرا:و مفاد اسناد رسمي الزم هادادگاه شده صادر احكام اجراي در اطاله كاهش

امكان  كه نمايد ايجاد الكترونيك ايسامانه تا پايان سال دوم برنامه است مكلف قضائيه قوهالف( 

 اشخاص اموالپاسخگويي فوري و برخط به استعالمات مورد نياز مراجع قضايي ذيصالح درخصوص 

 طريق از قضائيهقوه  رئيسو تحت نظارت مستقيم  قضائيهطور متمركز براي قوه به مٌعليهمحكوم

فراهم عليهم را محكومً حقوقي و حقيقي اشخاص اموال اطالعاتي هايبانك كليه به برخط دسترسي

 اطالعاتي نحو هر به كه مراجعي تمام .نمايد تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد

 امور سازمان ،هاشهرداري كشور، امالك و اسناد ثبت سازمان مانند دارند، اشخاص اموال مورد در

 مالي مؤسسات و هابانك كليه و مركزي بانك بهادار، اوراق و بورس سازمان انتظامي، نيروي مالياتي،

 .برنامه ششم تصويب گرديده است هايسياست «67»براساس بند 

 

الف( سامانه مذكور در اين بند در راستاي شناسايي اموال محكومين 

اندازي اين سامانه بسياري از در صورت اجرا و راه .مالي است

نظر به تأثير بسزاي اين بند در  .شودمي مشكالت اين حوزه حل

كاهش اطاله در اجراي احكام دادگستري و اجراي مفاد اسناد 

 .رسمي تصويب آن مؤكداً مورد پيشنهاد است

 

 

 الف( موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

 اموال مورد در خود اطالعات كليه مكلفندو سامانه كدرهگيري اتحاديه مشاوران امالك  اعتباري و

 نحوي به را، آنهابعدي  انتقال و نقل نوع هر و آنها به راجع تغييرات كليه و مذكور اشخاص به متعلق

 در باشد، دسترس قابل مذكور سامانه طريق از آني و( انالين) برخط صورت به اطالعات اين كه

 محرمانه بنديطبقهداراي  سامانهاين  طريق از دسترسي قابل اطالعات .دهند قرار قضائيه قوه اختيار

 مراجع يا صالح قضايي مراجع به درخواست قضائيهقوه  رئيسبا تأييد قضات منصوب  صرفاً و است

 اين اجراي نحوه .گيردمي قرار آنان اختيار در رسمي اسناد مفاد اجراكننده مراجع يا يأر اجراكننده

 قضائيهقوه  وسيله به قانون اين شدن االجراالزم از پس ماه 6 ظرف كه است نامهآيين موجببه بند

 به و تهيه ييادار و اقتصادامور  و اطالعات فناوري و ارتباطات ،هاي دادگستريوزارتخانهبا همكاري 

 .رسدمي وزيران هيئت تصويب

ب( سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا پايان سال اول برنامه اقدامات قانوني الزم براي الكترونيك 

 .كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد

 

 

صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد سند و پس از وصول  االجراالزمج( هزينه اجراي مفاد اسناد 

  .گرددوسيله اجراي ثبت وصول ميله سند، بهمطالبات متعهدٌ

 

مكلف است تا پايان سال اول برنامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به  قضائيهد( قوه 

صورت هاي اجرايي، كليه استعالمات مورد نياز مراجع قضايي بههاي الكترونيك دستگاهسامانه

هاي اجرايي مكلفند در اجراي اين بند با قوه كليه دستگاه .الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد

صورت الكترونيك و در كمترين زمان را به قضائيههمكاري كنند و استعالمات مورد نياز قوه  قضائيه

  .ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند

گستري تهيه و به و با همكاري وزارت داد قضائيهقوه  وسيلهبهنامه اجرايي اين بند آيين -تبصره

 .رسدوزيران مي هيئتتصويب 

 

 

 

 

 

 

 

 
اجراي مفاد اسناد ب( اين بند در راستاي سرعت و سهولت در 

 .بيني شده استرسمي پيش

 

 
ج( اين بند در راستاي سرعت و سهولت در اجراي مفاد اسناد 

 .بيني شده استرسمي پيش

 
 .بيني شده استد( اين بند در راستاي كاهش اطاله دادرسي پيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( موافق

 

 

 

 موافق ج(

 

 

 د( موافق
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

 هايسياستاين بند در راستاي استحكام مالكيت كه مورد تأكيد  .بيني نمايدپيش را تمهيدات الزم مربوط به موضوع مسئوليت مدني برنامه اجراي هـ( تا پايان سال دوم

 .كلي است پيش بيني شده است
 ( موافقـه

139 

بابت جرائم و تخلفات توسط  ينقد يمهجر يا ينقد يجزاعنوان به كه يوجوه يهكل -(139)ماده 

 يربطذ يهادستگاه .گردديم يزبه خزانه وار شوديأخذ م يو ادار يانتظام قضايي،شبه قضايي،مراجع 

  .حق استفاده از درآمد فوق را ندارند

 ينتاكنون تأم ينههز -مذكور را كه از محل درآمد يهادستگاه يازموظف است اعتبار مورد ن دولت

  .يدمربوطه لحاظ نما يبودجه سنوات ياعتبارات عموم هاييفاست در رد يدهگرد

  .گردديقانون لغو م يناالجرا شدن ااز زمان الزم يرو مقررات مغا ينقوان كليه -تبصره

 موافق 

140 

از منابع عمومي دولت را  درصد 2/3دولت موظف است در طول سنوات برنامه حداقل  -(140)ماده 

بيني هاي سنواتي پيشهاي وابسته در بودجهو سازمان قضائيهقوه هاي براي اجراي تكاليف و برنامه

  .مين نمايدأو ت

هاي امنيت قضايي تصويب گرديده سياست« 12»براساس بند 

نظر به لزوم تصويب اين بند براي تحقق تكاليف متعددي كه  است.

بيني شده است تصويب اين بند در اين بخش براي قوه قضائيه پيش

 مورد پيشنهاد است.

 موافق

141 

 نظارت و ارزشيابي برنامه -20بخش 

دولت و قوه قضائيه موظفند تا پايان سال دوم برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و  -(141)ماده 

 ت وزيران برسانند:ئمقررات مربوط تهيه و به تصويب هي

 ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي .1

 ملي كار شايسته سند .2

 سند ملي راهبرد انرژي كشور .3

 الملليسند ملي روابط فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سطح بين .4

 هاي غيرمجازسند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه .5

 ييسند امنيت قضا .6

ارتباطي به  (141)شروع شود. ماده  (142)اين بخش بايد از ماده 

نظارت و ارزشيابي ندارد و اگر تهيه اسناد ملي در موضوعات 

مختلفي كه در اين ماده آمده موضوعيت دارد بايد در جاي مناسب 

 رنامه تعبيه شود.خودش در ب

 

142 

  منظور اجرايي نمودن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه:به -(142)ماده 

 
 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

هاي نظارتي ساالنه برنامه شامل اهداف كمي مندرج در جداول اصالح دولت مكلف است گزارش .1

سنواتي به مجلس شوراي اسالمي هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه شده، احكام برنامه

 ارائه نمايد.

 

 

 
 

ساله و هاي پنجهاي توسعه عملكرد برنامهسازمان مكلف است امكان دسترسي به شاخص -تبصره

هاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم برنامه هاي ساالنه را با تعريف شاخصبودجه

 اسالمي فراهم نمايد.هاي تخصصي مجلس شوراي براي كميسيون

 
 آيد:منظور احيا و تحكيم نظام نظارت در برنامه اقدامات زير به عمل ميبه .2

ماهه و ماهه، ششهاي سهسازمان موظف است با تعريف نظام جامع نظارت عملياتي، گزارش (الف

رنامه ششم هاي سنواتي و بساالنه را براساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه

 به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.

 

 

 

هاي هاي توسعه و بودجهمنظور نظارت بر عملكرد برنامهديوان محاسبات كشور موظف است به (ب

هاي اجرايي( اقدامات الزم را هاي دستگاههاي اجرايي و فعاليتسنواتي )نظارت بر اثربخشي برنامه

هاي فوق به همراه گزارش تفريغ بودجه به مجلس اي كه از سال دوم برنامه گزارشگونهانجام دهد به

 شوراي اسالمي تقديم شود. 

 

 دهد،المللي نشان ميكه تجارب موفق بينهمچنان -«1»بند 

 ،برنامه براي افزايش ضمانت اجراي احكام قانونراهكار ترين مناسب

هاي برنامه برمبناي مأموريتهنگامي است كه لوايح ساالنه بودجه 

آورد كه . اين امر،  امكان آن را فراهم ميها تنظيم شونددستگاه

مربوط به هر مقوله )برنامه، طرح،...( متناسب با كيفيت بودجه 

 عملكرد آن تصويب شود.

 

گرچه محتواي تبصره بدون نياز به حكم قانوني نيز بايد  -تبصره

تصويب آن   هاي نظام اداري كشور،اجرا شود اما با توجه به ويژگي

 كند.به افزايش شفافيت عملكرد برنامه كمك مي

 
 

تر بودن سازوكار نظارتي مندرج در قانون پيشرفتهرغم به (الف -2

برنامه و بودجه نسبت به ترتيبات نظارتي مندرج در قوانين 

هاي توسعه، در عمل، تلفيق اين دو با يكديگر موجب شده برنامه

 رو،كه نظام نظارتي قانون برنامه و بودجه به حاشيه رود. ازاين

ظام نظارتي قانون برنامه ن يتواند در جهت احياتصويب اين بند مي

 و بودجه موثر باشد.

 

تواند جزء هاي اجرايي در صورتي مينظارت بر اثربخشي برنامه (ب

تعريف « حسابرسي عملكرد»وظايف ديوان قرار گيرد كه در ذيل 

شود و گسترش وظايف ديوان از حسابرسي رعايت به حسابرسي 

برخورداري از عملكرد مورد پذيرش قرار بگيرد. اين امر مستلزم 

 موافق -«1»بند 

 

 

 

 

 
 

 موافق -تبصره

 

 

 
 

 الف: موافق -2

 

 

 

 
 

 

 حذف جزء (ب -2

شود عبارت داخل پيشنهاد مي

)نظارت بر اثربخشي  -پرانتز



 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 ماده

 مصوبات كميسيون تلفيق برنامه

 اظهارنظر كارشناسي

 پيشنهادها:

-حذف جزء–حذف كل  -)موافقت

 بازگشت به متن اليحه(
 شرح مصوبه

 

 
 

 شود:( قانون ديوان محاسبات كشور به اين شرح اصالح مي2) تبصره ماده (ج

قانون اساسي مالكيت  وپنجمچهلو  وچهارمچهلي كه بر طبق اصول يهر واحد اجرا»بعد از عبارت 

هزينه و منابع، مصارف  -ها و درآمدازجمله كليه فعاليت»عبارت « عمومي بر آنها مترتب بشود

مين اجتماعي و واحدهاي وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد كمك به أها، سازمان تشهرداري

 شود.مي اضافه« اشخاص حقيقي و حقوقي

هاي تحليلي است. با فرض وجود ظرفيت ظرفيت فني و مهارت

 فني، از آنجا كه حسابرسي عملكرد محدود به اثربخشي نيست،

 تر اين است كه عبارت داخل پرانتز حذف شود. مناسب

هاي هاي اجرايي و فعاليتبرنامه

 حذف شود. -هاي اجرايي( دستگاه

143 

و اصالحات و  1380دولت مصوب سال  ياز مقررات مال يبخش يمتنظ قانون  -(143) ماده

 .شوديم يذدوره برنامه تنف يآن برا يالحاقات بعد

كاركرد نظارت و ارزشيابي ندارد كه در اين بخش قرار اين قانون 

لحاظ محتوايي داراي احكامي است كه نياز به گيرد. همچنين، به

توان به مواد مربوط به اصالحات جدي دارند. از آن جمله مي

اعتبارات مديريت حوادث غيرمترقبه اشاره كرد كه مانعي مهم براي 

 رود و تنفيذ آن در برنامه،شمار ميبهبود مديريت اين حوزه به

 كند.اصالح آن را دشوارتر مي

 حذف  

144 

هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در حكم هاي كلي برنامه و ساير سياستسياست -(144)ماده 

( كتاب پنجم قانون 570) االجراست و تخلف از اجراي آنها مشمول حكم مادهقانون بوده و الزم

 .باشد)تعزيرات( ميمجازات اسالمي 

تواند اي، نميهاي كلي چه از نوع برنامه باشد چه غيربرنامهسياست

هاي كلي بر فراز قانون قرار و نبايد در حكم قانون باشد. سياست

بيني بررسي انطباق قوانين پيش دارد و سازوكار اجرايي كردن آن،

 يگر،هاي كلي بهنگام  تصويب قوانين است. به عبارت دبا سياست

( 570) حكم مادهنامه داخلي مجلس اصالح شود. الزم است آيين

مجازاتي قضايي است  كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي )تعزيرات(

ها و قوانين ازجمله كه هيچ سنخيتي با مقوله اجراي سياست

هاي نظام اداري و هاي كلي ندارد و به جهت ويژگيسياست

 دنبال دارد.منفي قابل توجهي نيز بهپيامدهاي  ،سياستگذاري كشور

 حذف

 



 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
مجلس شوراي اسالمي

 
 7-15191 شماره مسلسل:
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