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 اي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شور     
 

)1( 

هاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش الیحه نحوه کمک
 اي کشورفنی و حرفه

 ي مصوبهدرباره 
اي هاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهالیحه نحوه کمک«
به تصویب  21/8/1391که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ » کشور

ي مجلس تقدیم شریفات قانونی تصویب به هیئت رئیسههیئت وزیران رسیده بود، براي طی ت
  شد.

اعالم وصول شده بود براي بررسی بیشتر به کمیسیون  7/6/1395این الیحه که در تاریخ 
آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی (به عنوان کمیسیون اصلی) ارجاع شد. 

ي مزبور در یب رساند و الیحهاین الیحه را به تصو 16/6/1399این کمیسیون در تاریخ 
مجلس شوراي اسالمی مورد بحث و بررسی قرار  27/4/1400ي علنی مورخ نهایت در جلسه

گرفت و با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسید و براي طی روند قانونی مذکور در اصل 
ان شوراي نگهب به 9/5/1400مورخ  38437/84ي شماره ) قانون اساسی به موجب نامه94(

، مفاد برخی احکام آن را واجد ابهام 12/5/1400ي مورخ هجلسارسال شد. شوراي نگهبان در 
مورخ  27086/102ي شماره نامه تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی

 سالمی اعالم کرد.به مجلس شوراي ا 16/5/1400



                                

 
 

 اي کشورهاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهالیحه نحوه کمک
 

)2(

اص هاي اشخنظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص الیحه نحوه کمک«
 »اي کشورحقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه

 
 -ماده واحده

منظور گسترش و اي کشور مجاز است بهسازمان آموزش فنی و حرفه 
هاي ایجاد اشتغال پایدار در آموزي و فراهم نمودن زمینهبهسازي مهارت
هاي نقدي و غیرنقدي و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، کمک

فت و براي احداث، تعمیر، توسعه، بازسازي و تجهیز مراکز را دریا
آموزشی مربوط با اولویت نیازهاي مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و 

هاي عملی کشور مصرف نماید. استفاده از ابزار کارگاهی براي آموزش
هاي مربوط به هاي مذکور براي توسعه تشکیالت و پرداخت هزینهکمک

 .کارکنان ممنوع است
داري کل کشور واریز کلیه وجوه اهداءشده به حساب خزانه -1تبصره 

آن در قالب ) %100درصد ( شود و حداکثر ظرف یک ماه معادل صدمی
اي کشور قرار بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه

گیرد تا در محل مورد نظر اهداءکننده و در اولویت بعدي به ترتیب در می
هاي غیر نقدي اعم روم و مناطق دیگر به مصرف برسد و کمکمناطق مح

از کاال و تجهیزات و یا امالك و بناهاي احداثی توسط خیرین با موافقت 
خیر و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیر) 

 گردد.برداري میثبت و بهره
اي کشور از فهدرآمدهاي حاصله سازمان آموزش فنی و حر -2تبصره 

محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و 
 شود و به صورت صداختصاصی تلقی می ،هاها و پروانهتعویض گواهینامه

 یابد.توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می )٪100درصد (
 ... -3تبصره 

 
 ي مصوبهدرباره 



 

 

  

 اي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شور     
 

)3(

 ابهامدیدگاه  
ازمان سي واحده مبنی بر مجاز شدن مادهاطالق حکم مقرر شده در صدر این الف) 

در هاي نقدي و غیرنقدي و هدایاي اشخاص کمکدر مصرف اي کشور آموزش فنی و حرفه
، از این حیث که مقید به احداث و تجهیز مراکز آموزشی با اولویت نیازهاي مصرفی جهت

ق حکم مذکور رعایت موازین شرعی شده است یا خیر ابهام دارد؛ توضیح اینکه اگر از اطال
هاي اهدایی را بدون در نظر گرفتن چنین مستفاد شود که سازمان مجاز است وجوه و کمک

چه اینکه مطابق  .غرض شخص اهداءکننده هزینه کند، این حکم مغایر با شرع خواهد بود
المقدور مطابق با نذر، موقوفه و مانند اینها باید حتی موازین شرعی، اموال مورد وصیت،

داءکننده هزینه شود. اما در مقابل، اگر از اطالق حکم این ماده عدم رعایت غرض غرض اه
) به رعایت 1گذار در تبصره (شخص اهداءکننده مستفاد نشود و براي مثال تصریح قانون

اطالق آن را تقیید بزند، وجهی براي تصور مغایرت شرعی فوق » محل مورد نظر اهداءکننده«
 متصور نخواهد بود.

وجوه اهداءشده در اختیار سازمان آموزش فنی و  يکلیه)، 1موجب حکم تبصره ( بهب) 
در اولویت بعدي به ترتیب «و  »در محل مورد نظر اهداءکننده«گیرد تا اي کشور قرار میحرفه

در «گذار از عبارت . اما مقصود قانونبه مصرف برسد »در مناطق محروم و مناطق دیگر
قابل جمع است، داراي » محل مورد نظر اهداءکننده«که چگونه با  از این حیث» اولویت بعدي

توان ابهام است؛ زیرا اگر از جمع این دو عبارت چنین مستفاد شود که در صورت اولویت می
چه اینکه مطابق  .برخالف غرض اهداءکننده عمل کرد، این حکم مغایر با شرع خواهد بود

المقدور باید مطابق با وقوفه یا مانند اینها، حتینذر، م موازین شرعی، اموال موضوع وصیت،
گذار از عبارات فوق آن هدف اهداءکننده مصرف شود. اما از سوي دیگر، اگر مقصود قانون

است که در مصرف وجوه مذکور ابتدا باید غرض اهداءکننده رعایت شود و در صورت 
رسد، بندي مصرف در مناطق محروم و سپس دیگر مناطق کشور می، نوبت به اولویتسکوت

 وجهی براي اشکال شرعی مذکور محتمل نخواهد بود. 
وجوه اهداءشده  يکلیه) مقرر کرده است 1مجلس شوراي اسالمی در صدر تبصره (ج) 

درصد  صدحداکثر ظرف یک ماه معادل «شود و داري کل کشور واریز به حساب خزانه



                                

 
 

 اي کشورهاي اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهالیحه نحوه کمک
 

)4(

که  . این در حالی استگیرد در اختیار سازمان قرار »آن در قالب بودجه سنواتی) 100%(
گذار تعیین تکلیف نکرده است اگر وجوه مذکور از میزان سقف تعیین شده در قانون قانون

بودجه تجاوز کرد، چگونه ظرف یک ماه در اختیار این سازمان قرار گیرد و حکم فوق از این 
ها باید ي پرداخت) قانون اساسی، کلیه53راي ابهام است. چه اینکه مطابق ذیل اصل (حیث دا

در سقف اعتبارت مصرح در قانون بودجه صورت گیرد و اگر از حکم فوق عدم لزوم رعایت 
 سقف بودجه در مورد این وجوه استنباط شود، این تبصره مغایر با اصل مزبور خواهد بود.

 دیدگاه عدم ابهام 
تخصیص صد درصدي وجوه اهدایی به سازمان ) در خصوص لزوم 1صدر تبصره (حکم 

، فاقد هر گونه ابهام در مورد مغایرت با ذیل »حداکثر ظرف یک ماه در قالب بودجه سنواتی«
گذار در این حکم تنها درصدد تعیین تکلیف در ) قانون اساسی است؛ زیرا اوالً قانون53اصل (

ها به سازمان است و اساساً متعرض لزوم رعایت سقف کي تخصیص این کمخصوص نحوه
ها نشده است. ثانیاً مجلس شوراي اسالمی با توجه به تصریح ذیل اصل بودجه در پرداخت

) قانون اساسی مبنی بر اینکه تغییر در ارقام بودجه باید مطابق تشریفات قانونی تصویب 52(
ها از سقف بودجه، باید جاوز مبلغ کمکعنه پنداشته است در صورت تبودجه باشد، مفروغٌ

 قانون متمم بودجه به تصویب برسد. بنابراین حکم این تبصره فاقد هرگونه ابهام است.

 توضیح تذکر 
خدمات آموزشی و «سازمان از محل  يدرآمدهاي حاصله) این مصوبه، 2بر طبق تبصره (

اختصاصی تلقی  ،»هاپروانه ها وفرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف  )61این در حالی است که ماده ( .دشومی

ارائه خدمات آموزشی خاص و «درآمدهاي این سازمان را منحصر در  1،آن در موارد معین

                                                                                                                                                     
مجلـس   28/12/1373ب مصـو  ي دولت و مصرف آن در موارد معـین قانون وصول برخی از درآمدها )61ماده ( .1

شود در قبال ارائـه خـدمات آموزشـی خـاص و     اي اجازه داده میبه سازمان آموزش فنی و حرفه«شوراي اسالمی: 
 



 

 

  

 اي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شور     
 

)5(

یان دانسته است. بنابراین شایسته است نسبت م» خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی
) است به این امر تصریح 61گذار در مقام نسخ ماده (این دو حکم تبیین شود و اگر قانون

 شود.

 نظر شوراي نگهبان 
هاي نقدي و غیرنقدي و هدایاي کمک«ماده واحده از این جهت که در استفاده از  -1

و نظر اهداءکننده و جهات شرعی آن (در مواردي از جمله وقف  »اشخاص حقیقی و حقوقی
 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ؛شود یا خیر، ابهام داردنذر) مراعات می

در محل مورد «ر نحوه مصرف وجوه اهداءشده با توجه به عبارت د، )1(در تبصره  -2
از این جهت که آیا ممکن است نیت  »یب ...تنظر اهداءکننده و در اولویت بعدي به تر

 دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. اهداءکننده رعایت نشود، ابهام
قانون وصول  )61(ماده «با  »ماده واحده این مصوبه )2(بصره ت«نسبت میان : تذکر

با  28/12/1373ب برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصو
 مشخص شود. »اصالحات و الحاقات بعدي

 

                                                                                                                 
 

هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دریافت نماید. کلیـه  هزینه خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی
 .ي موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شددرآمدها

) درآمدهاي واریز شده فوق از محل اعتباري که به همین منظـور در قـانون بودجـه هـر     %100معادل صد درصد (
هاي برگزاري مسابقات مهـارت فنـی   شود تا جهت هزینهمزبور قرار داده می شود در اختیار سازمانسال منظور می

پژوهشی و تحقیقاتی و جـذب مربیـان و    هاياي، انجام هزینههاي فنی و حرفهباال بردن کمیت و کیفیت آموزشو 
 .آموزش کارگران به مصرف برساند

هاي خـدمات آموزشـی و فنـی سـازمان بـه پیشـنهاد وزارت کـار و امـور         نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفهآیین
 .ت وزیران خواهد رسیدئتصویب هی و بودجه به اجتماعی و تأیید سازمان برنامه

 ...» -هتبصر
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