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 بان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شوراي نگه     
 

)1( 

 کل کشور (اعاده شده) 1400 بودجه سال الیحه
 

 ي مصوبهدرباره
به  16/12/1399ي نخست در تاریخ در مرحله کل کشور 1400یحه بودجه سال ال

) قانون 94مراحل قانونی مقرّر در اصل ( طیبراي تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و 
ات متعدد، جلس در ي مذکورشورا با بررسی مصوبهشد. این اساسی به شوراي نگهبان ارسال 

 تشخیص داد.ها و جداول آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی برخی از تبصره
مجلس شوراي اسالمی در راستاي مرتفع کردن ایرادات پیشین شوراي نگهبان، در تاریخ 

ي دوم را به ي مرحلهي پیشین معمول داشت و مصوبهاصالحاتی را در مصوبه 24/12/1399
به شوراي نگهبان ارسال کرد. این  25/12/1399مورخ  104319/300ي شماره موجب نامه

ي اعاده شده ، بررسی مصوبه25/12/1399ي صبح و عصر در تاریخ شورا با تشکیل دو جلسه
ي اصالحی را نیز واجد اشکال را در دستور کار خود قرار داد و برخی از احکام مصوبه

ي شماره این خصوص را به موجب نامهشرعی یا قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود در 
 به رئیس مجلس اعالم کرد. 25/12/1399مورخ  24523/102/99
 



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)2( 

 1400یحه بودجه سال نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص ال«
 »(اعاده شده) کل کشور

 ... -ماده واحده
 1ه تبصر

 آید:) اصالحات ذیل به عمل می1[در فراز اول بند (الف) تبصره (
حـذف  » صـادرات نفـت  «بعد از عبارت » خام«سطر اول کلمه  در -1
 شود.می

 شود.می» تابعه«جایگزین کلمه » ربطذي«در سطر هشتم کلمه  -2
 شود.]حذف می» دیگر اجزاء«در سطر چهاردهم عبارت  -3
و   سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفـت  -الف 

ه در روز و خالص صادرات گـاز  میعانات گازي تا سقف یک میلیون بشک
) و مازاد بر یک میلیـون بشـکه در روز نفـت خـام و     %20بیست درصد (

شـود. بـا گـزارش    ) تعیـین مـی  %38میعانات گازي سی و هشت درصد (
داري کـل، بانـک مرکـزي    وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعـالم خزانـه  

نسـبت   جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله
) شرکت ملی نفت %5/14به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (

ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازي (معـاف از تقسـیم سـود    
) شـرکت دولتـی   %5/14سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نـیم درصـد (  

وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم  ربطذي
) %3م دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصـد ( سود سها

) این قانون اقدام کنـد.  5جدول شماره ( 210109موضوع ردیف درآمدي 
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از مـاه یـازدهم سـال، محاسـبه و     

) از سقف یک میلیون %20التفاوت سهم بیست درصد (شود. مابهتسویه می
) صندوق %38کور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (بشکه صادرات مذ

در   توسعه ملی از محل ورودي این صندوق به نسـبت سـهم صـندوق و   
شود و بازپرداخت آن بـه  به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می 1400سال 

 .شودمی مشخصکه در بودجه سنواتی صندوق با سازوکاري است 
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)3( 

 مغایرت عدم دیدگاه  
ي ملـی را درصـد   نخست بنـد (الـف) سـابق، سـهم صـندوق توسـعه      گذار در سطر قانون

مقرر کرده بود. اما نظر به اینکه اصطالح نفت خام، مصادیق » صادرات نفت خام«مشخصی از 
) 10تري نسبت به اصطالح نفت دارد، شـوراي نگهبـان حکـم فـوق را مغـایر بـا بنـد (       مضیق

) قـانون اساسـی   110) اصل (1با بند ( و در نتیجه مغایر 1هاي کلی برنامه ششم توسعهسیاست
از منابع حاصـل  «هاي مذکور سهم صندوق را میزان مشخصی تشخیص داد. چه اینکه سیاست

ي اصالحی سهم صـندوق  مقرر کرده است. حال با توجه به اینکه در مصوبه» از صادرات نفت
ورا رفع شـده  مقرر شده، اشکال پیشین ش» صادرات نفت«ها از مطابق حکم مذکور در سیاست

 است.

 عدم ابهامدیدگاه  
را به کـار  » شرکت دولتی تابعه وزارت نفت«گذار در بند (الف) سابق، عبارت قانونالف) 

ي وزارت هـاي تابعـه  گذار دقیقاً کدام شرکت از شرکتبرده بود و مشخص نبود مقصود قانون
گـذار در  قـانون  نفت است و عبارت مذکور از این حیث واجد ابهـام شـناخته شـد. حـال کـه     

را بـه کـار بـرده اسـت و بـا      » ربط وزارت نفتشرکت دولتی ذي«ي اصالحی، عبارت مصوبه
ي وزارت ربط تابعهتوجه به سیاق کالم روشن است شرکت ملی گاز ایران، شرکت دولتی ذي

 بـا  یاصـل  رادیـ ا رفـع  چنـد  هـر ؛ نفت در این مورد است، ابهام سابق شورا منتفی شـده اسـت  
   .است شرکت نیا نام به حیتصر امکان جهینت در و رانیا گاز یمل شرکت سنامهاسا بیتصو

را در کنـار سـهم   » و دیگـر اجـزا  «عبارت مجلس شوراي اسالمی در بند (الف) سابق  ب)
ي ملی به کار برده بود که با توجه به اینکه عبارت مذکور داراي معنی و مفهوم صندوق توسعه

گذار در اصـالح ایـن بنـد بـه     جد ابهام اعالم شد. حال که قانونروشنی نبود، از سوي شورا وا
                                                                                                                                                     

تغییـر نگـاه بـه نفـت و     «مقام معظم رهبري:  9/4/1394هاي کلی برنامه ششم توسعه ابالغی ) سیاست10بند ( .1
و » ي اقتصـادي هـاي زاینـده  منـابع و سـرمایه  «ي عمومی بـه  از منبع تأمین بودجه گاز و درآمدهاي حاصل از آن،

از ) %30(درصـد  سـی  ي موجود و واریز سـاالنه  ي ملی با تنفیذ اساسنامهي صندوق توسعهدائمی شدن اساسنامه
 ي ملـی و افـزایش  منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صـادرات گـاز بـه صـندوق توسـعه     

 ».واحد درصد سالیانه به آن )2(حداقل 
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)4( 

 ي به انتفاي موضوع است.  کلی عبارت مذکور را حذف کرده است، ابهام فوق سالبه

 نگهبان ينظر شورا 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شـرع و قـانون   1بند (الف) تبصره (

 اساسی شناخته نشد.
 تذکرات:

با توجه به عدم اعمال تذکرات مذکور در نظر سـابق ایـن شـورا، الزم اسـت همـه آن       -1
 تذکرات اعمال گردد.

حـذف  » و«، کلمـه  »دیگـر اجـزاء  «)، قبل از عبـارت محـذوف   1در بند (الف) تبصره ( -2
  گردد. 

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
 -ب

بـه  » باشـد هاي نفتی مشمول این حکم نمیصادرات فرآورده«[عبارت 
 شود.]) اضافه می1) بند (ب) تبصره (1انتهاي فراز اول جزء (

سقف منابع حاصل از ارزش صـادرات نفـت منـدرج در ردیـف      -1
، میعانات گـازي و خـالص صـادرات گـاز منـدرج در ردیـف       210101
 210109در ردیـف   ) منـدرج %3درصـد (  و منابع مربوط به سه 210102

) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و 5جدول شماره (
 .شودتعیین می ریال) 1,992,720,000,000,000(میلیارد  بیست و هفتصد

 باشد.هاي نفتی مشمول این حکم نمیصادرات فرآورده
... 

 دیدگاه عدم ابهام 
ف منـابع حاصـل از صـادرات    ) سابق از ایـن حیـث کـه در خصـوص سـق     1حکم جزء (



 

 

  

 بان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شوراي نگه     
 

)5( 

نفتی تعیین تکلیف نکرده بود، از سوي شـوراي نگهبـان واجـد ابهـام      هايفرآوردهو  مشتقات
ي اصالحی تصـریح کـرده اسـت منـابع حاصـل از      گذار در مصوبهشناخته شد. حال که قانون

بع مشمول حکم این جزء نیست، بنابراین تعیین سقف بـراي منـا  » هاي نفتیفرآورده«صادرات 
) منتفی اسـت و ابهـام مـذکور رفـع شـده      1در جزء (» هاي نفتیفرآورده«حاصل از صادرات 

دهـد منـابع حاصـل از صـادرات     ) این مصـوبه نشـان مـی   14است. کمااینکه دقت در تبصره (
 بینی شده است.ها پیشهاي نفتی در سقف منابع اجراي هدفمندي یارانهفرآورده

 نگهبان  ينظر شورا 

)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و 1(ب) تبصره ( ) بند1جزء (
 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
  -ب
1- ... 

) ریال 000/000/000/000/600[در جداول مبلغ ششصد هزار میلیارد (
 ) درج گردد.]1) تبصره () بند (ب3براي جزء (

) این بنـد نسـبت بـه    1در صورت افزایش عواید حاصل از جزء ( -3
الذکر، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف هاي مصوب فوقردیف

) ایـن قـانون   5جـدول شـماره (   210112است منابع حاصله را به ردیف 
بع منـا  1400ابتـداي مهـر مـاه سـال      از واریز نماید. دولت موظف است

حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص براي 
اصـالح  اي این قانون بـه ویـژه   هاي سرمایههاي تملک داراییتکمیل طرح
هاي غیرهمسطح مورد شهري و احداث تقاطعخیز درون و بروننقاط حادثه

ــادي و بهســازي روســتایی، توســعه   ــاز در ورودي شــهرها، طــرح ه نی
هـاي آمـوزش   توسـعه زیرسـاخت   هـاي طـرح آمـوزش،  هاي زیرساخت

هـا و  الکترونیک مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخریبـی و دانشـگاه  



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)6( 

 اي،المصطفی، هسـته هاي علمیه برادران و خواهران و جامعهمدارس حوزه
هـاي  راهحمل و نقل عمومی، واحدهاي دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، 

دولـت  هـا و نـواحی صـنعتی،    شـهرك  هايزیرساختتولیدي، روستایی، 
آموزي پروري و مهارتهاي مهارتی و مهارتآموزش الکترونیک، آموزش،

هـاي  با اولویت حمایت از بیماران داراي بیمـاري  سالمتسربازان وظیفه، 
و مهـار (کنتـرل) آب و    محیط زیسـت  خاص و بیماري سالک، جمعیت،

و عشایري، تـأمین آب  سیالب، آب و فاضالب با اولویت مناطق روستایی 
هـاي بـرق، بافـت    شرب شهرها و روستاها، توسـعه و بـازتوانی نیروگـاه   

با اولویت کاربردي بخش کشاورزي  و تحقیقات فرسوده، بازآفرینی شهري
هاي معیشت و ویژه دفاعی و هزینه ، تحقیقات کاربردي بهبنیانحوزه دانش
 کاهش آثار منفی کرونا نماید. سالمت و

... 
 مغایرت عدم  دیدگاه 

) سابق مقرر کرده بود که دولت مازاد منـابع مـذکور در   3مجلس شوراي اسالمی در جزء (
اي بـه ویـژه مـوارد    هاي تملک دارایـی سـرمایه  ) این بند را به طور مطلق صرف طرح1جزء (

عدم تعیـین سـقف و ردیـف بـراي منـابع      با توجه به ) کند. شورا 3متعدد ذکر شده در جزء (
شـناخت. حـال کـه در توضـیحات مجلـس       یقـانون اساسـ   )52(اصل با  یرمغارا  آن مذکور،

شوراي اسالمی مقرر شده است در جداول بودجه براي این جزء ردیف مشخصـی تـا سـقف    
 ) ریال تعیین شود، اشکال پیشین شوراي نگهبان برطرف شده است.000/000/000/000/600(

 نظر شوراي نگهبان  
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و 1) بند (ب) تبصره (3جزء (

 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
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)7( 

 ... -ب
1- ... 
)، عبـارت  1) بنـد (ب) تبصـره (  4در سطر آخر فراز اول جـزء (  -1[

شود. همچنـین در  می» أمین معیشتت«جایگزین عبارت » کاالهاي اساسی«
» دارو و تجهیـزات «بعد از عبارت » مصرفی«سطر پنجم فراز مزبور، کلمه 

 شود.اضافه می
در «)، عبـارت  1) بند (ب) تبصره (4در سطر آخر فراز دوم جزء ( -2

جـایگزین عبـارت   » حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجراي این جـزء 
 شود.]می» نیدر اجراي این جزء به صورت تضام«

) قـانون مـدیریت خـدمات    5هاي موضوع مـاده ( دولت و دستگاه -4
از جمله بانک مرکزي، مجاز بـه تخصـیص،    8/7/13861کشوري مصوب 

فروش، تهاتر و یا مبادلـه منـابع ارزي حاصـل از صـادرات نفـت، گـاز،       
هاي نفتی و گازي (اصلی و فرعی) و سایر منـابع،  میعانات گازي، فرآورده

اس) بـه جـزء بـراي    تـی. ر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (اي.غیبه 
پزشـکی و تـا سـقف     مصرفیواردات کاالهاي اساسی، دارو و تجهیزات 

بـر   موظـف اسـت  دولـت  ) دالر نیستند. 8,000,000,000هشت میلیارد (
 بـه  نسـبت  کشـور  المللیبین و اجتماعی اساس ارزیابی شرایط اقتصادي،

 الـذکر تـا نـرخ سـامانه    مـوارد فـوق   ترجیحـی  ارز افزایش تدریجی نرخ
التفاوت منابع وصولی را بـه  اقدام و مابهاس) تی.(اي.معامالت الکترونیکی 

) این قانون واریز نمایـد.  5جدول شماره ( 160136ردیف درآمدي شماره 
) ایـن  9جدول شـماره (  530000-71 منابع واریزي از محل ردیف شماره

 د.شومی مصرفی پزشکی و تجهیزات دارو ،ساسیکاالهاي ا صرف قانون
                                                                                                                                                     

کمیسیون مشترك رسیدگی بـه الیحـه مـدیریت     8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 5ماده ( .1
ـ دسـتگاه اجرا  -5مـاده  «خدمات کشوري مجلس شوراي اسـالمی:   هـا، مؤسسـات دولتـی،    ی: کلیـه وزارتخانـه  ی

هایی که شمول قانون بـر آنهـا مسـتلزم    دولتی و کلیه دستگاههاي مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت
ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفـت ایـران، سـازمان گسـترش و نوسـازي صـنایع ایـران، بانـک         

 .»شوندی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجراها و بیمهمرکزي، بانک
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کنـد  که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت میدر مواردي
کارگروهی مرکب از رئیس کل بانـک مرکـزي (دبیـر کـارگروه)، رئـیس      
سازمان برنامه و بودجه کشـور، وزیـر امـور اقتصـادي و دارایـی، وزیـر       

ربـط موظفنـد   ی ذيیه اجراصنعت، معدن و تجارت و باالترین مقام دستگا
گذاري و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را سیاست
 هنگـام، بـه  مشـمول  خدمات و کاالها که کنند نظارتاي اجراء و به گونه

 نهـایی  کننـده مصـرف  به ارز ترجیحی نرخ با متناسب قیمت با و اندازهبه
ر حسـن اجـراي ایـن    در حیطه وظایف قانونی خود د فوق مقامات. برسد
 . دارند مسئولیت جزء

... 
 ابهام دگاهید 

) سـابق مقـرر کـرده بـود کـه منـابع واریـزي از محـل         4مجلس شوراي اسالمی در جزء (
معیشـت، دارو و  «التفـاوت وصـولی از محـل افـزایش نـرخ ارز ترجیحـی صـرف تـأمین         مابه

ز عدد مشخصـی را درج  شود. البته در ردیف مربوط به این جزء نی» تجهیزات مصرفی پزشکی
) به عنوان سقف این منابع ذکر شده بود. شوراي نگهبان حکم سـابق  1نکرده بود و تنها عدد (

گـذار از صـرف منـابع    را از دو جهت واجد ابهام شناخت؛ اوالً از این حیث که مقصود قـانون 
ي مهبه روشنی مشخص نبود. ثانیـاً از ایـن منظـر کـه در جـداول ضـمی      » تأمین معیشت«براي 

) درج شده بود، سقف این منـابع نیـز   1هاي مربوط به این حکم عدد (مصوبه سابق در ردیف
را جـایگزین  » اساسـی  کاالهاي«گذار عبارت ي اصالحی، قانونمشخص نبود. حال در مصوبه

کرده است و به این ترتیب ابهام نخست شورا منتفی شـده اسـت. امـا    » تأمین معیشت«عبارت 
ي حاضر نیز سقف مشخصی بـراي ایـن حکـم تعیـین نشـده      مچنان در مصوبهنظر به اینکه ه

 است، ابهام دوم شورا در مورد روشن نبودن سقف منابع به قوت خود باقی است.

 دیدگاه عدم ابهام 
دار ) سابق، کارگروهی مرکب از برخـی مقامـات عمـومی عهـده    4مطابق حکم ذیل جزء (

بودند و تخلـف آنهـا از ایـن تکلیـف موجـب       اجرا و نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی شده



 

 

  

 بان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شوراي نگه     
 

)9( 

براي آنها اعالم شده بود. اما از این جهت که حدود ایـن مسـئولیت   » مسئولیت تضامنی«تحقق 
چـه مـواردي مسـئول شـناخته     تضامنی روشن نبود و مشخص نبود اعضاي این کـارگروه در  

ر در راسـتاي تـأمین   گـذا شورا این حکم را داراي ابهام تشخیص داد. حال که قانون شوند،می
نظر شوراي نگهبان تنها مسئولیت (مسئولیت نسبی نه تضـامنی) مقامـات مـذکور در صـورت     

 گفته منتفی شده است.تخلف از وظایف قانونی را مقرر کرده است، ابهام پیش

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1
) 1-6مـذکور در جـزء (   رغم اصالح به عمل آمده، ابهام) بند (ب)، علی4در جزء ( -1-1

هـاي ایـن جـزء و مشـخص     نظر این شورا، در خصوص عدم درج اعداد مشخص در ردیـف 
نبودن سقف منابع حاصل شده و قابل مصرف در این خصوص، کماکان به قـوت خـود بـاقی    

 است.

                                                * * * 
 -1ه تبصر

 شود:]یر اصالح می) به شرح ز1[بند (و) تبصره (
موظف است در  ربطذيوزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه  -و
را با استفاده از ضمانت بانکی و یـا اعتبـارات   میعانات گازي   1400سال 

سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند، به طوري کـه  اسنادي داخلی (ال
پتروشـیمی  هاي داخلـی  از وصول به موقع منابع حاصل از فروش شرکت

 اطمینان حاصل شود.
 دیدگاه عدم ابهام 

اعتبـار  «مجلس شوراي اسالمی در بند (و) سابق، فـروش میعانـات گـازي را بـه صـورت      
» اعتبـار اسـنادي داخلـی   «مقرر کرده بود. این حکم از این حیث کـه تعریـف   » اسنادي داخلی

ایـن بنـد، اعتبـارات     گـذار در اصـالحات  روشن نبود، واجد ابهام شناخته شد. حال که قـانون 
معرفی کرده است و با قرار دادن آن در کنـار اصـطالح   » سی ریالیال«اسنادي داخلی را همان 
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الـذکر  ، ماهیت تضمین پرداخت بودن آن را مشخص کرده اسـت، ابهـام فـوق   »ضمانت بانکی«
 منتفی شده است.

 نگهبان  ينظر شورا 
آمده، مغـایر بـا مـوازین شـرع و قـانون      )، با توجه به اصالحات به عمل 1بند (و) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -1تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می1[بند (ز) تبصره (
 دیدگاه عدم مغایرت 

مجلس شوراي اسالمی در بند (ز) پیشین، وزرات نفـت را مکلـف کـرده بـود تـا الگـوي       
انگی را تهیه و براي تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند. حکـم فـوق از ایـن    مصرف گاز خ

) قانون اساسی شـناخته شـد. اکنـون کـه     52اي نداشت، مغایر با اصل (منظر که ماهیت بودجه
گذار در اصالحات این مصوبه به کلی بند (ز) را حذف کرده است، اشـکال مـذکور نیـز    قانون

 بالموضوع شده است.

 نگهبان نظر شوراي 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون اساسـی و   )،1با توجه به حذف بند (ز) تبصره (

 .موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است

                                                * * * 
 -1تبصره 
 ... -الف

مبلـغ یکصـد و   «)، عبارت 1) تبصره (1در سطر اول بند الحاقی ( -1[
) بنـد  3) ریال از محل جزء (000/000/000/000/150پنجاه هزار میلیارد (

و در » معادل ریالی چهار میلیـون تـن  «جایگزین عبارت » (ب) این تبصره
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 و بـر اسـاس  خلیج فارس (روي کشتی) به قیمت فوب «سطر دوم عبارت 
 شود.حذف می» قیمت ارز اعالمی از سوي بانک مرکزي

ها امور شهرداري«)، عبارت 1) تبصره (1ی () بند الحاق3در جزء ( -2
 شود.]اصالح می» ربط آنذي«به عبارت » هاي کشورو دهیاري
مبلغ یکصـد و  وزارت نفت مکلف است  1400در سال  -1 الحاقی بند

) بنـد  3) ریال از محل جزء (000/000/000/000/150پنجاه هزار میلیارد (
بـه    نفـت خـام را   )،یوم بـاتوم (وکبی وي. مواد اولیه قیر (ب) این تبصره
هـا قـرار داده و در   هـا و پتروشـیمی  در اختیار پاالیشـگاه  صورت ماهانه

 شـرح ذیـل تسـویه   بـه داري کل کشور خزانهمابین خود و هاي فیحساب
 :نماید
1- ... 
) براي آسفالت معابر شـهرها در اختیـار وزارت   %17هفده درصد ( -3

 ) ربط آنذيکشور (سازمان 
4- ... 

 مغایرتعدم دیدگاه  
) پیشین در خصوص در اختیار قرار دادن معادل ریالی چهـار میلیـون   1حکم بند الحاقی (

اي بـود، از سـوي اعضـاي    ي قیر، از این حیث که فاقد سـقف و ردیـف بودجـه   تن مواد اولیه
) قانون اساسـی شـناخته شـد. حـال کـه مجلـس       53شوراي نگهبان مغایر با حکم ذیل اصل (

ي اصالحی سقف و ردیف مشخصی را می در راستاي تأمین نظر شورا در مصوبهشوراي اسال
 بینی کرده است، اشکال مغایرت شورا منتفی شده است.براي این امر پیش

 دیدگاه عدم ابهام 
) سـابق را  3در جزء (» هاي کشورها و دهیاريسازمان امور شهرداري« شوراي نگهبان ذکر

ي معتبر سازمان مذکور مشخص نبـود، واجـد ابهـام اعـالم     از این حیث که وضعیت اساسنامه
هـا و  سازمان امور شـهرداري «گذار در اصالحات این جزء، عبارت کرد. اما نظر به اینکه قانون

 را حذف کرده است، ابهام سابق شورا نیز منتفی شده است.» هاي کشوردهیاري
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 نگهبان  ينظر شورا 
به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    )، با توجه 1) تبصره (1بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -1 هتبصر
 ... -الف

 .شودیم حذف بند نیا دوم فراز -1[
ـ طراز  نفـت  وزارت« عبارت) 1( جزء در -2  تابعـه  يهـا شـرکت  قی

تا سقف پانزده هـزار   بند نیا ياجرا از حاصل منابع است موظف ربطيذ
  زیرا متناسب با وصول درآمد و وار الی) ر000/000/000/000/15( اردیلیم

قانون، به طور کامل تـا سـقف پـنج هـزار      نی) ا14آن به جدول تبصره (
 يبرا عیگاز ما دیخر ارانهیبه عنوان  الی) ر000/000/000/000/5( اردیلیم

 هـزار  ده سقف تا و یعیطب گاز یکشلوله اقدفساکن در مناطق  يخانوارها
 از اسـتفاده  رساختیز توسعه يبرا الیر) 000/000/000/000/10( اردیلیم

 منـابع « عبـارت  نیگزیجـا  »کنـد.  نـه یدر ناوگان حمل و نقل هز عیما گاز
 يبـرا  عیسـوخت گـاز مـا    ارانهیبه عنوان  ءبند ابتدا نیا ياز اجرا حاصل

ـ یگـاز طب  یکشـ لولـه  قدفا مناطق در ساکن يخانوارها  مانـده یبـاق و  یع
 عیگازمـا  از اسـتفاده  رساختیز توسعه يبرا) 14( تبصره جدول مطابق آن
 .گرددیم »شودیم استفاده نقل و حمل ناوگان در

 عبارت نیگزیجا »هاارانهی يهدفمند سازمان« عبارت ،)2( جزء در -3
 .شودیم »کشور بودجه و برنامه سازمان«

 .]شودیم حذف) 4( جزء -4
احـداث   امکـان  نفت و کشور موظفنـد  هايخانهوزارت -2 الحاقی بند
 جـی) .پی.ع (المای ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازجایگاه

در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را بـه کمـک   
میلیـون تـن در سـال     دوهاي خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع بخش
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 کنند.اهم فر
 در اجراي این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

کننـده  هـاي توزیـع  مایع تحویلی به شرکت کیلوگرم گاز قیمت هر -1
وزارت نفـت   گـردد. اي تعیین میبرابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه

ربط موظف است منابع حاصل از اجراي این هاي تابعه ذياز طریق شرکت
) ریال را متناسب 000/000/000/000/15زده هزار میلیارد (بند تا سقف پان

) ایـن قـانون، بـه طـور     14با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (
) ریال بـه عنـوان   000/000/000/000/5کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (

کشی گاز یارانه خرید گاز مایع براي خانوارهاي ساکن در مناطق فاقد لوله
) ریـال بـراي   000/000/000/000/10سقف ده هزار میلیـارد (  طبیعی و تا

 توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.
از خانوارهـاي   یـک موظف است به هر  هاسازمان هدفمندي یارانه -2

معـادل   ايیارانـه طور میـانگین،  بهکشی گاز طبیعی ساکن مناطق فاقد لوله
متناسب با بعد خانوار، فصول سرد مایع در هر ماه  رم گازکیلوگ سی و سه

و گرم سال و محل سـکونت دائـم آنهـا در منـاطق سردسـیر و گرمسـیر       
 د.اختصاص ده

3- ... 
 مغایرت عدم دیدگاه  

تکـالیف متعـددي از    ،) سابق و اجـزاء آن 2مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (الف) 
ها و زیرساخت و کشور به ایجاد امکان احداث جایگاههاي نفت جمله مکلف شدن وزارتخانه

ي سابق فاقد سقف و ردیـف  استفاده از گاز مایع را مقرر کرده بود. این در حالی بود که مقرره
) قـانون اساسـی تشـخیص داد. حـال کـه      53بود و در نتیجه شورا آن را مغایر با ذیل اصـل ( 

اي مشخصی را براي این امر ردیف بودجه ) این بند، سقف و1گذار در اصالحات جزء (قانون
 تعیین کرده است، اشکال مذکور شوراي نگهبان منتفی شده است.  

)، وزرات نفت به طور مطلق مکلف به تعیین 2) سابق بند الحاقی (4به موجب جزء (ب) 
خودروهــاي در اولویــت بــراي اســتفاده از ســوخت مــایع و همچنــین تعیــین میــزان کــارمزد 
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گـذار هـیچ مـالك و معیـاري بـراي      زیع شده بود. این در حالی بود کـه قـانون  هاي توجایگاه
ي تعیین کارمزد مزبور ارائه نکرده بـود  بندي خودروهاي فوق و همچنین نحوهي اولویتنحوه

) قانون اساسی 85و شورا این تفویض مطلق دو تکلیف فوق به وزارت نفت را مغایر با اصل (
) این بنـد الحـاقی حـذف شـده     4ي اصالحی به کلی جزء (بهتشخیص داد. اکنون که در مصو

 است، اشکال پیشین نیز فاقد موضوع است.
 نگهبان  ينظر شورا 

)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    1) تبصره (2بند الحاقی (
 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف

[مقرر شد در جداول، ردیف و مبلغ درج شود و در سقف ماده واحده 
 باشد.]

دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایـران در   -4بند الحاقی 
ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد هاي اجرایی ذيصورت درخواست دستگاه

ی خود به اشـخاص  ) ریال از خالص بدهی قطع900,000,000,000,000(
حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امـام (ره) و  

ایجـاد   1399هاي خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سـال  بخش
شده و همچنین اجراي تکالیف ایـن قـانون از جملـه پرداخـت تعهـدات      

ت خام و اي از محل تحویل نفهاي عمرانی، دفاعی و هستهمربوط به طرح
میعانات گازي صادراتی به این اشخاص بر اسـاس قیمـت روز صـادراتی    
شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و 

داري کل کشـور، اعمـال   ) این قانون با خزانه21بر اساس جدول شماره (
 حساب کند.

(ب)  شـده در بنـد   شدن سقف تعییناجراي این حکم منوط به اجرایی
این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در 
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صورت تقاضاي اشخاص حقیقـی، حقـوقی، تعـاونی و خصوصـی داراي     
، تـا  1400انواع اوراق مالی اسالمی با سررسید زودتر از خردادمـاه سـال   

) ریـال از  150,000,000,000,000سقف یکصد و پنجاه هـزار میلیـارد (  
ل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میـزان ارزش اسـمی   طریق تحوی

اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب بـا میـزان اسـتفاده از    
) جهت پرداخـت سـهم   %38سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (

) بـه عنـوان سـهم    %5/14صندوق توسعه ملی و چهارده و نـیم درصـد (  
حویل نفت قابل انتقال بـه غیـر در اختیـار    شرکت ملی نفت ایران، حواله ت

 گیرد.آنها قرار می
نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشـور بـا   آیین

هاي نفت، دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح، امـور      همکاري وزارتخانه
اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصـویب هیئـت وزیـران    

 رسد.می
شود از محـل  ارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح اجازه داده میبه وز

) ریـال از  300,000,000,000,000هـزار میلیـارد (   این بند مبلـغ سیصـد  
هـاي  سهمیه نفت خام، میعانات گازي را از طریـق پـاالیش در پاالیشـگاه   

انـد، بـه   غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خـود اقـدام نمـوده   
 .مصرف برساند

هاي ناشی از اجراي ایـن بنـد جهـت صـادرات آن در     معادل فرآورده
 گیرد. اختیار نیروهاي مسلح قرار می

 دیدگاه مغایرت  
) سابق دولـت را مکلـف کـرده بـود کـه اوالً در      4مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (

 تا مبلغ مشخصی از خالص بدهی قطعی خـود  مذکورهاي اجرایی صورت درخواست دستگاه
هـاي خصوصـی را از   به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، برخی از نهادهاي عمومی و بخش

محل تحویل نفت خام و میعانات گازي به این اشخاص تسویه کند و ثانیاً در صورت تقاضاي 
اشخاص داراي انواع اوراق مالی اسالمی تا سقف مبلغ معینی، از طریق تحویل نفـت خـام بـه    

ق را تسویه کند. این در حالی بود که دو تکلیف مـذکور داراي ردیـف   این اشخاص، مبلغ اورا
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اي نبود و در نتیجه در سقف کلی بودجه نیز لحاظ نشـده بـود و شـورا آن را    مشخص بودجه
ي اصالحی نیـز هـیچ   گذار در مصوبه) قانون اساسی اعالم کرد. اکنون قانون53مغایر با اصل (

مل نیاورده است و تنها توضیح داده است کـه در جـداول   تغییري در متن این بند الحاقی به ع
پیوست ارسالی ردیفی به این بند اختصاص یافته است. بنابراین نظر به عـدم تغییـر مـتن بنـد     

ي اصـالحی، اشـکال   ) و عدم اختصاص ردیف مستقلی بـه آن در جـداول مصـوبه   4الحاقی (
 نان باقی است.) قانون اساسی همچ53سابق شورا در خصوص مغایرت با اصل (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1
) نظر این شورا، کماکان به قوت خـود  1-13)، ایراد مذکور در جزء (4بند الحاقی ( -2-1

 باقی است.

                                                * * * 
  -1 تبصره
 ... -الف

اي ردیـف هزینـه  از طریـق  «)، عبـارت  1) تبصره (7[در بند الحاقی (
حاصل از حقـوق   يدرآمدها محلاز «بعد از عبارت » 530000-82شماره 
 شود.]اضافه می» يورود
منظـور  موظف اسـت بـه   کشورسازمان برنامه و بودجه  -7ی الحاق بند
ـ وهب ياز توسعه صادرات محصوالت کشاورز تیحما  يبـه کشـورها   ژهی
 ییحمل و نقل هـوا  ارانهی یمال نیمأبه ت نسبت، ایاوراس هیو اتحاد هیهمسا

بـه   يحامل محصوالت کشاورز يبار يماهایسوخت هواپ متی(محاسبه ق
) بـه  يمسـافربر  يماهایبه هواپ یلیسوخت تحو نرخمقاصد فوق معادل با 

و  یصـادرات  يهـا و مشـوق  زی) اعتبـارات جـوا  %20درصد ( ستیب زانیم
 يدرآمـدها  محلاز  الی) ر2,000,000,000,000(اردیلیم هزار دو نیهمچن

 530000-82اي شـماره  از طریق ردیـف هزینـه  ي حاصل از حقوق ورود
 ياعتبــارات بــا همکــار نیــنامــه نحــوه پرداخــت اوهی. شــدیــاقــدام نما
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معدن و تجارت (سازمان توسعه  صنعت،و  يجهاد کشاورز يهاخانهوزارت
 .شودیم نی) تدورانیتجارت ا

 ابهامعدم  دگاهید 
از محـل   مبلغـی  بـود  سازمان برنامه را مکلـف کـرده   ،سابق )7( یالحاق بند در گذارقانون
صـادرات محصـوالت    ياز توسـعه  تیـ را صـرف حما  يحاصـل از حقـوق ورود   يدرآمدها
ي هـا فیرد از کیکدام محل از مذکورمبلغ  بودکه مشخص ن ی بوددر حال نیاکند.  يکشاورز

شـناخته شـد. حـال کـه      مابهـا واجـد   ي سـابق هقررم جهینت در وخواهد شد  مصرف يانهیهز
اي این بند تصـریح کـرده   مجلس شوراي اسالمی در راستاي رفع ابهام مذکور، به ردیف هزینه

 است، ابهام سابق شورا رفع شده است.

 نگهبان ينظر شورا 
با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و     )،1( بصره) ت7بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
  -2تبصره 
 -الف

بـه صـورت   «)، عبـارت  2) بنـد (الـف) تبصـره (   1[در انتهاي جزء (
 شود.]حذف می» مدیریتی -مالکیتی

) و 1هاي دولتی مشمول گـروه ( ، بنگاهشودبه دولت اجازه داده می -1
هاي کلی اصل چهل و چهـارم  ) قانون اجراي سیاست2) موضوع ماده (2(
را  با اصالحات و الحاقات بعدي 25/3/13871) قانون اساسی مصوب 44(

                                                                                                                                                     
مجمـع   25/3/1387) قانون اساسی مصـوب  44چهارم ( هاي کلی اصل چهل و) قانون اجراي سیاست2ماده ( .1

هاي اقتصـادي در جمهـوري اسـالمی ایـران     فعالیت -)01/11/1397(اصالحی  2ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
 شود: شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می

 کور در گروه دو و سه این ماده. هاي اقتصادي به جز موارد مذتمامی فعالیت -گروه یک
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اي و اهلیت فنـی و مـالی و همچنـین عـدم     پس از احراز صالحیت حرفه
ســازي و بــدهی معــوق متقاضــی بــه نظــام بــانکی، ســازمان خصوصــی

بـه   هاي بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منـابع حاصـله  صندوق
هـاي  ) بند (د) سیاست1مصارف مربوط به موضوع جزء ( 310501ردیف 

                                                                                                                 
 

 شرکت طراحی و ساختمان نفت
 شرکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور

 شرکت گسترش سنگ کردستان
، »هاي دریایی مبـین سـازه  طراحی و ساخت سازه«، »مین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهرأت«هاي شرکت

 »سازي ندیم گسترش هرمزکشتی«، »گسترش هرمز سازي بحرکشتی«، »سازي عظیم گسترش هرمزصنایع کشتی«
 ) قانون اساسی به جز موارد مـذکور در 44هاي اقتصادي مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (فعالیت -گروه دو

 گروه سه این ماده. 
 »  هاي سیکل ترکیبی خیامبرداري نیروگاهمدیریت تولید و بهره«شرکت 
 »  ن و پیروزي (پرسپولیس)استقالل ایرا«ورزشی  -هاي فرهنگیشرکت

 هاي مشمول این گروه عبارتند از: ها، مؤسسات و شرکتفعالیت -گروه سه
 هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد (فرکانس)،  ) شبکه1
 هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  ) شبکه2
 و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح،   ) تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی، انتظامی3
 هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز، ) شرکت ملی نفت ایران و شرکت4
 ) معادن نفت و گاز، 5
) بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانک ملی ایـران، بانـک سـپه، بانـک صـنعت و معـدن، بانـک توسـعه         6

 بانک توسعه تعاون،  صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و 
 ) بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران، 7
 هاي اصلی انتقال برق،  ) شبکه8
 ) سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران،  9

 رسانی،  هاي بزرگ آب) سدها و شبکه10
 ) رادیو و تلویزیون، 11
 ) شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران،  12
هاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشـنهاد  ها و بنگاهبندي فعالیتشخیص، انطباق و طبقهت

) گـروه سـه،   3رسد و در مورد بنـد ( ت وزیران میئوزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هی
 .»ت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسدئمصوبه هی
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را از طریق جـدول شـماره    1) قانون اساسی44کلی اصل چهل و چهارم (
 پرداخت کند.  ها) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی13(

 عدم ابهام دیدگاه 
بـه  «هـا  تعاونی ) سابق، دولت را مکلف به تقویت1مجلس شوراي اسالمی در ذیل جزء (

کرده بود. اما از این حیث که این اصطالح داراي تعریف قـانونی  » صورت مالکیتی و مدیریتی
گفتـه را  گذار از عبارت مذکور مشخص نبود، شورا حکـم پـیش  نبود و در نتیجه مقصود قانون

در » بـه صـورت مـالکیتی و مـدیریتی    «داراي ابهام شناخت. حال با توجه بـه حـذف عبـارت    
 ي اصالحی، ابهام مذکور رفع شده است. همصوب

 نگهبان  ينظر شورا 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شـرع  2) بند (الف) تبصره (1جزء (

 و قانون اساسی شناخته نشد. 
 
 

                                                                                                                                                     
هـاي  سیاسـت  -د«مقـام معظـم رهبـري:     1/3/1384) قانون اساسی ابالغی 44هاي کلی اصل (بند (د) سیاست .1

 :کلی واگذاري
 :الزامات واگذاري -1
هـاي اقتصـادي   هـاي گسـترده و اداره بنگـاه   هاي خصوصی و تعاونی بر ایفاي فعالیـت وانمندسازي بخشت -1-1

 .بزرگ
 .ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاريذيظارت و پشتیبانی مراجع ن -1-2
هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکید بـر بـورس، تقویـت تشـکیالت واگـذاري، برقـراري       استفاده از روش -1-3

هـاي  گیري از عرضه تـدریجی سـهام شـرکت   هاي برابر براي همه، بهرهرسانی، ایجاد فرصتجریان شفاف اطالع
 .دستیابی به قیمت پایه سهام منظوربزرگ در بورس به

 .هاگیرندگان دولتی در واگذارياندرکاران واگذاري و تصمیمنفع نبودن دستيذ -1-4
 .هاهاي کلی بخش تعاونی در واگذاريعایت سیاستر -1-5
2- «... 
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                                                * * * 
  -2تبصره 
 -الف

1- ... 
جـایگزین  » بنـد (د) «)، عبـارت  2بند (الف) تبصره ( )2در جزء ( -1[

 شود.می» ) قانون اجراي3) ماده (7به استناد تبصره («عبارت 
هـاي  ایجـاد صـندوق  «) بعد از عبـارت  1-2در سطر پنجم جزء ( -2
اضافه و » و تأیید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی«عبارت » گذاريسرمایه

یین ماهیت حقوقی صـندوق مـذکور، در   تا تع«در انتهاي این جزء عبارت 
 شود.]اضافه می» باشد.در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می 1400سال 
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف اسـت تمـام یـا بخشـی از      -2

هاي اجرایی زیرمجموعه قـوه مجریـه و   هاي دولتی دستگاهسهام و دارایی
هاي مشـمول  ولتی در بنگاههاي دمانده سهام متعلق به دولت و شرکتباقی

هـاي کلـی   هاي مندرج در قانون اجراي سیاستواگذاري را مطابق روش
) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت 44اصل چهل و چهارم (

) قـانون اساسـی را بـه    44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاست بند (د)
عایت صـرفه و  هاي فوق و با رواریز کند. عالوه بر روش 310502ردیف 

گذاري قابل هاي سرمایهالمال، واگذاري سهام در قالب صندوقصالح بیت
هـا  اف) مشروط به اینکه مدیریت ایـن صـندوق  .تی.معامله در بورس (اي

بیش از سه سال دولتی نباشـد و همچنـین عرضـه سـهام بـه روش ثبـت       
 سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

هـاي  ارایی مجاز است سهام شـرکت وزارت امور اقتصادي و د -2-1
شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را کـه  دولتی پذیرفته 

هاي تابعه هاي اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکتدر مالکیت دستگاه
هاي منـدرج در  هاي دولتی قرار دارند در چهارچوب روشآنها و یا بانک

هـاي  ت واگـذاري در قالـب صـندوق   این جزء واگذار نمایـد. در صـور  
هـاي  گـذاري قابـل معاملـه در بـورس، پـس از ایجـاد صـندوق       سرمایه
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، انتقـال سـهام   و تأیید اساسنامه مطـابق تشـریفات قـانونی   گذاري سرمایه
هـا  مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین صندوق

پذیر است. عرضـه  هاي یادشده به عموم امکانو عرضه واحدها و صندوق
هـاي  هـا بـه روش ثبـت سـفارش یـا در قالـب صـندوق       سهام شـرکت 

) مشمول تخفیـف اسـت. میـزان    %30درصد ( گذاري تا سقف سیسرمایه
تـا تعیـین ماهیـت حقـوقی     شـود.  تخفیف توسط هیئت وزیران تعیین می

در حکـم مؤسسـه عمـومی غیردولتـی      1400صندوق مـذکور، در سـال   
 باشد.می

2-2- ... 
 ابهامگاه دید 

) سابق، وزارت اقتصاد مکلف شده بود تا تمام یا بخشـی از  2به موجب حکم جزء ( الف)
هاي مشمول واگـذاري را عرضـه و منـابع    هاي دولتی در بنگاهسهام متعلق به دولت و شرکت

) بنـد (د)  2واریز کند. اما نظر بـه اینکـه مطـابق جـزء (     310502حاصله را به ردیف درآمدي 
هـا بایـد صـرف امـور     منابع حاصـل از واگـذاري   1) قانون اساسی،44کلی اصل (هاي سیاست

                                                                                                                                                     
ي هـا سیاسـت  -د«مقـام معظـم رهبـري:     1/3/1384) قانون اساسی ابالغی 44هاي کلی اصل (بند (د) سیاست .1

 :کلی واگذاري
1- ... 
 :صارف درآمدهاي حاصل از واگذاريم -2

 داري کـل کشـور واریـز و درقالـب    هاي دولتی به حساب خاصی نزد خزانهوجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه
 :شودترتیب زیر مصرف میهاي مصوب بهها و بودجهبرنامه

 .و تقویت تأمین اجتماعیهاي مستضعف و محروم یجاد خوداتکایی براي خانوادها -2-1
 .منظور فقرزداییهاي فراگیر ملی بهاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی )%30(ختصاص ا -2-2
 .یافتهیجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمترتوسعها -2-3
هـاي اقتصـادي   هـا و نوسـازي و بهسـازي بنگـاه    شده) براي تقویت تعـاونی عطاي تسهیالت (وجوه ادارها -2-4

 هاي غیردولتی در توسعه منـاطق کمتـر  گذاري بخشهاي واگذارشده و نیز براي سرمایهغیردولتی با اولویت بنگاه
 .یافتهتوسعه
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شود، روشن نبود مصارف ردیـف مـذکور همـان    همچون ایجاد زیربناهاي اقتصادي  مشخصی
ها است یا خیر و حکم سـابق از ایـن حیـث مـورد ابهـام شـورا       در سیاست مصارف مصرحه

) به عمل نیاورده اسـت و  2ماهوي در متن جزء (گونه تغییر گذار هیچشناخته شد. اکنون قانون
هاي کلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجراي سیاست3) ماده (7به استناد تبصره («تنها عبارت 

تغییـر داده  )» 44هاي کلی اصل چهل و چهـارم ( به استناد بند (د) سیاست«را به عبارت )» 44(
اي به مصارف ردیـف  ) اصالحی نیز اشاره2است. بنابراین با توجه به اینکه همچنان در جزء (

 نشده است، ابهام فوق باقی است. 310502درآمدي 
گذاري قابل معامله در هاي سرمایهي صندوق) سابق، به تصویب اساسنامه4-2جزء (ب) 

هاي وزیران اشاره کرده بود. اما مشخص نبود که ماهیت صندوق بورس (اي.تی.اف) در هیئت
ي مصوب هیئت خصوصی و اگر ماهیت دولتی دارند، آیا اساسنامه مذکور دولتی است یا

شود یا خیر. در ) قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال می85وزیران در عمل به ذیل اصل (
) سابق را واجد ابهام شناخت. اکنون مجلس شوراي اسالمی در 4-2نتیجه شورا جزء (

حی به لزوم رعایت تشریفات قانونی در ) اصال1-2راستاي زدودن ابهامات فوق، در جزء (
ي مذکور تصریح کرده است و ابهام سابق شورا را منتفی کرده است. اما عبارت مورد اساسنامه

تا تعیین ماهیت حقوقی صندوق مذکور به موجب پایانی اضافه شده به این بند مبنی بر اینکه 
ابهام جدیدي را ایجاد » باشددر حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می 1400در سال «اساسنامه، 

گذار چنین مستفاد شود که حتی کرده است؛ توضیح آنکه ممکن است از این عبارت قانون
ها، آنها به ي این صندوق) در مورد اساسنامه85قبل از طی تشریفات قانونی مذکور در اصل (

تصویب  ي فعالیت دارند و قبل ازاجازه 1400گذار در سال ي قانونموجب این جمله
) 1-2جزء (شوند. بنابراین عبارت سطر پایانی اساسنامه نیز تشکیل شده محسوب می

    اصالحی واجد ابهام جدید است.

                                                                                                                 
 

منظور توسعه اقتصادي منـاطق کمتـر   به )%49(هاي غیردولتی تا سقف هاي دولتی با بخششارکت شرکتم -2-5
 .یافتهتوسعه

 ».هاسیاستاین )الف(هاي دولتی با رعایت بند تمام شرکتهاي نیمهکمیل طرحت -2-6
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 دیدگاه عدم ابهام 
) اصـالحی بـه لـزوم رعایـت     1-2گـذار در جـزء (  روشن است با توجه به تصریح قـانون 

سابق شورا در مـورد رعایـت     هاي مذکور، ابهامي صندوقتشریفات قانونی در مورد اساسنامه
تشریفات قانونی در مورد این اساسنامه منتفی شده است. همچنین عبارت پایـانی الحـاقی بـه    

در  1400در سـال  « هااین بند در خصوص اینکه تا زمان تعیین تکلیف اساسنامه، این صندوق
رده اسـت؛ زیـرا   گونه ابهام جدیدي را ایجاد نک، هیچ»باشدحکم مؤسسه عمومی غیردولتی می

گذار با افزودن این جمله درصدد این بوده است که ابهام سـابق شـورا در مـورد ماهیـت     قانون
هـا و هـم   ها را رفع کند (ابهام سابق شورا هم مشـتمل بـر ماهیـت ایـن صـندوق     این صندوق

ي دولتـی یـا   ي آنها بود). ضمن اینکه نباید از نظر دور داشـت هـر مؤسسـه   وضعیت اساسنامه
ي آن مطـابق  شود و پس از ایجـاد بایـد اساسـنامه   گذار، قانوناً ایجاد میمی با تجویز قانونعمو

) قانون اساسی به تأیید شوراي نگهبان برسد. بنابراین تعیـین  85تشریفات مقرر شده در اصل (
گذار منافاتی با لزوم طـی تشـریفات   از سوي قانون 1400ها در سال ماهیت براي این صندوق

تصویب و تأیید اساسنامه ندارد. بنابراین ابهام سابق شورا در این خصوص منتفی شـده  قانونی 
 گذار نیز فاقد هرگونه ابهام است.  است و عبارات جدید قانون

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2
) این شـورا، کماکـان بـه قـوت     2-2) بند (الف)، ابهام مذکور در جزء (2در جزء ( -1-2

 ت.خود باقی اس

                                                * * * 
  -2تبصره 
 ... -الف

 به این بند اختصاص دارد.] 130105و  130101هاي [ردیف
) قـانون  29هـاي موضـوع مـاده (   ربط دستگاهوزرا و رؤساي ذي -ج
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برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري      
با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند  14/12/13951وب اسالمی ایران مص

                                                                                                                                                     
ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    ) قانون برنامه پنج29ماده ( .1

دولت مکلف است طی سال اول اجراي قـانون برنامـه نسـبت بـه     «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
ها به مقامـات، رؤسـا، مـدیران کلیـه     بت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختاندازي سامانه ثراه

هـا و مؤسسـات و   هـا، سـازمان  گانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانهی شامل قواي سهیهاي اجرادستگاه
ت اعتبـاري دولتـی،   مؤسسـا  هـا و هاي دولتـی، مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت، بانـک       ها، شرکتدانشگاه
هاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی (در مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کـل  شرکت

نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی، مجلس شوراي اسالمی، شـوراي  کشور استفاده می
هـا و واحـدهایی   شوند و همچنین دستگاهفقیه اداره میر نظر ولینگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زی

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قـوانین و  
مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایـران، شـرکت   
ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازي صـنایع ایـران، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران،        
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سـازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدنی ایـران،        

هـاي سـازندگی و   ی و قرارگاهیهاي تابعه آنها، ستاد اجراسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و شرکت
اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوي که میزان ناخالص پرداختی بـه هـر یـک از افـراد فـوق      
مشخص شود و امکان دسترسی براي نهادهاي نظارتی و عموم مـردم فـراهم شـود. وزارت اطالعـات، نیروهـاي      

هـاي  خصـوص بنگـاه   حکم مستثنی هستند. اجراي این حکم در مسلح و سازمان انرژي اتمی ایران از شمول این
اقتصادي متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تنها با مصوبه شـوراي عـالی امنیـت    

 .ملی مجاز خواهد بود
هاي غیرماهانـه  پرداختها، کارانه، هزینهها، کمکها، هزینهالعادههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوقدستگاه

معادل ریالی آن) و سـایر مزایـا   (و مزایاي ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدي و غیرنقدي 
به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شـمول قـانون محاسـبات    

هاي رفاهی، اعتبـارات  تصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک، درآمدهاي اخ1/6/1366عمومی کشور مصوب 
هاي مستقیم با اصالحات و قانون مالیات) 217بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (

) 162) تـا ( 160) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مـواد ( 39ماده () 1صره (، تب3/12/1366الحاقات بعدي مصوب 
هـا در سـازمان   و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاري و فروش شـرکت  22/8/1390ون امور گمرکی مصوب قان

هاي کمک به اشخاص حقیقی و حقـوقی و سـایر درآمـدها و مـوارد     سازي، اعتبارات مربوط به ردیفخصوصی
حـوي کـه میـزان    مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فـوق، پرداخـت کننـد، بـه ن    

هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعـاتی هـر دسـتگاه مشـخص     
 .باشد
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هاي زیرمجموعه خـود کـه   فهرست شرکت 1400تا پایان خرداد ماه سال 
 درصـد  هاي دولتی در آنها کمتـر از پنجـاه  مجموع سهام دولت و شرکت

) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، بـه  50%(
رایی و سازمان برنامه و بودجه کشـور ارسـال   وزارت امور اقتصادي و دا

 کنند.
کشور) بـا همکـاري    داري کلوزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه

الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولـت در  هاي اجرایی فوقدستگاه
هاي مادر در چهارچوب قـوانین  الذکر را از طریق شرکتهاي فوقشرکت

داري رت مؤثر، پیگیري کند. دولت (خزانهو در مواعد مقرر قانونی به صو
کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سـهام دولـت    کل

هاي عملکـرد مـالی   ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشدر این شرکت
 روزرسانی کند.دولت منعکس و به

 مغایرت دیدگاه 
هـایی کـه مجمـوع    شـرکت  گذار در بند (ج) سابق، تکالیف متعددي را در خصوصقانون

) درصد است ذکر کرده بود، اما از ایـن حیـث کـه سـخنی از     50سهام دولت در آنها کمتر از (
ها و ردیف درآمدي آن به میان نیـاورده بـود، مغـایر بـا     میزان سود سهام دولت در این شرکت

بـه   هاي مـذکور گذار در توضیح ردیف) قانون اساسی تشخیص داده شد. حال قانون52اصل (
اشاره کـرده اسـت. درحـالی کـه دو ردیـف مـذکور نـاظر بـه          130105و  130101دو ردیف 

) درصد 50هایی که مجموع سهام دولت در آنها بیشتر از (هاي دولتی (شرکتي شرکتبودجه
هاي موضوع این بند ندارد. بنابراین با توجه به عـدم اصـالح   است) است و ارتباطی به شرکت

 ق شورا به قوت خود باقی است. بند (ج)، اشکال ساب

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2

                                                                                                                 
 
 ...»  -1تبصره 
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) نظر این شورا، کماکان به قوت خود بـاقی  2-4در بند (ج)، ایراد مذکور در جزء ( -2-2
 است.

                                                * * * 
  -2تبصره 
 ... -الف
 -هـ

 آید:ذیل به عمل می) اصالحات 2[در بند (هـ) تبصره (
بعـد از  » ربـط آنهـا  هاي تابعـه ذي و شرکت«)، عبارت 1در جزء ( -1

 شود.اضافه می» با اصالحات و الحاقات بعدي«عبارت 
هاي دولتی که شمول قوانین و و کلیه شرکت«)، عبارت 3در جزء ( -2

مجـامع  «بعـد از عبـارت   » مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
 شود.اضافه می» هاي دولتیشرکت عمومی

بعد از عبارت » قوانین و مقررات و«)، عبارت 3در سطر آخر جزء ( -3
اضـافه  » مصوبات«بعد از کلمه » قانونی«و کلمه » گذاري خارج ازسرمایه«

 شود.]می
ها و مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه     هاي دولتی، بانککلیه شرکت -1

هـا و  ایـن قـانون شـامل شـرکت     )3دولت مندرج در پیوسـت شـماره (  
مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا 

هاي شهرهاي با جمعیت باالي یک میلیون نفـر  تصریح نام است، شهرداري
ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع قـانون  و مراکز استان

بـا   19/4/1373وب فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی مصـ   
مکلفنـد پـس    ربط آنهاهاي تابعه ذيو شرکتاصالحات و الحاقات بعدي 

بار نسـبت  ماه یک متناوباً و هر سه 1400از ابالغ این قانون، در طول سال 
هـا و مؤسسـات تابعـه و    روزرسانی اطالعات خود و شـرکت به ثبت و به

(از طریـق پایگـاه   وابسته، نظیر اطالعات پایه، اطالعـات نیـروي انسـانی    
هـاي  اطالعات کارکنان نظام اداري (پاکنا)) و مدیران، بودجـه و صـورت  

هـاي  هاي عملکردي در سامانه یکپارچه اطالعات شـرکت مالی و گزارش
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دولتی مسـتقر در وزارت امـور اقتصـادي و    دولتی و نهادهاي عمومی غیر
امکـان   دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلـف اسـت  

هاي دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط براي سازمان
برنامه و بودجه کشور و اداري و اسـتخدامی کشـور و دیـوان محاسـبات     

 کشور فراهم کند. 
... 
2- ... 
هـاي دولتـی کـه    و کلیه شرکتهاي دولتی مجامع عمومی شرکت -3

مکلفنـد   تصریح نام اسـت شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا 
) قانون الحاق برخی مـواد بـه قـانون تنظـیم     75ضمن رعایت کامل ماده (

درخصوص اصـالح بودجـه تفصـیلی     1)2بخشی از مقررات مالی دولت (
هاي نیروي انسانی (پرسـنلی) اعـم از   شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه

ت و کـاهش  هاي رفاهی به کارکنـان شـرک  حقوق و مزایا و سایر پرداختی
 قـانونی مصـوبات   قوانین و مقـررات و گذاري خارج از هاي سرمایههزینه

 هیئت وزیران اجتناب کنند.
4- ... 
 

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصـوب  2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت (    75ماده ( .1

هاي دولتـی،  هاي نقدي و غیرنقدي شرکتیتقوق و مزایا و سایر پرداخسقف افزایش ح«مجلس شوراي اسالمی: 
) 5هـا موضـوع مـاده (   هـا و بیمـه  مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک

شـود. از ابتـداي   ت وزیران تعیین میئقانون مدیریت خدمات کشوري به کارکنان و مدیران خود ساالنه توسط هی
هاي مذکور در سقف یاد شـده امکـان پـذیر اسـت. در اصـالحیه بودجـه سـاالنه        ر سال، اجراي بودجه شرکته

عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدي و غیرنقدي از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدي و نظـایر  
دیره نهادهـا و مؤسسـات   ت مـ ئـ هاي نقدي و غیرنقدي به کارکنـان و مـدیران و اعضـاي هی   آن و همچنین کمک

هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یـا تصـریح نـام    هاي دولتی و شرکتعمومی غیردولتی و شرکت
هـاي مـذکور ممنـوع    هاي قانونی منظور شده در سقف بودجه مصـوب سـاالنه دسـتگاه   است، عالوه بر پرداخت

 .»است
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 دیدگاه ابهام 
هـا و مؤسسـات و نهادهـاي    هـاي دولتـی، بانـک   ي شرکت) سابق، کلیه1به موجب جزء (

بودنـد.   عمومی غیردولتی مکلف به ثبت اطالعات خود در سـامانه موضـوع ایـن جـزء شـده     
هاي دولتـی از هرگونـه افـزایش در    ) سابق، مجامع عمومی شرکت3همچنین به موجب جزء (

بودند. اما مشخص نبود که  هاي نیروي انسانی خارج از مصوبات هیئت وزیران منع شدههزینه
هاي وابسته به مؤسسات عمـومی غیردولتـی (همچـون شسـتا کـه      تکالیف فوق شامل شرکت

ي سـابق از ایـن حیـث    شد یا خیر و دو مقررهتأمین اجتماعی است) نیز می وابسته به سازمان
گذار در مقام رفع این ابهام، در جـزء اصـالحی بـه شـمول     واجد ابهام شناخته شد. حال قانون

مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح کـرده اسـت. امـا در    » ربطهاي تابعه ذيشرکت«حکم بر 
) 1نشده است. بنابراین ابهام سابق نسبت بـه جـزء (  ) اصالحی در این خصوص مقرر 3جزء (

 ) همچنان واجد ابهام پیشین است.3برطرف شده است، اما جزء (

 دیدگاه عدم ابهام 
را از » هـاي دولتـی  شـرکت «) سـابق، مجـامع عمـومی    3مجلس شوراي اسالمی در جزء (

، ممنـوع کـرده   »خارج از مصوبات هیئت وزیران«هاي نیروي انسانی هرگونه افزایش در هزینه
بود. شوراي نگهبان این حکـم را از دو جهـت واجـد ابهـام شـناخت: اوالً از ایـن حیـث کـه         

هـاي  شـامل برخـی شـرکت   » هـاي دولتـی  شرکت«گذار از عبارت مشخص نبود مقصود قانون
شـود  که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز می دولتی

انیاً از این حیث که مشخص نبود اجراي آن عالوه بر رعایت مصوبات هیئت وزیـران  یا خیر. ث
گذار در مقام رفع ابهامـات فـوق، اوالً   به رعایت قوانین نیز مقید شده است یا خیر. حال قانون

هاي دولتی که شـمول قـوانین و مقـررات    کلیه شرکت«تصریح کرده است که این حکم شامل 
شود. ثانیاً در انتهـاي ایـن جـزء اصـالحی بـه لـزوم       نیز می» ا تصریح نامبر آنها مستلزم ذکر ی

عالوه بر مصوبات هیئت وزیران اشـاره کـرده اسـت. بنـابراین دو     » قوانین و مقررات«رعایت 
 ابهام فوق رفع شده است.

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2
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) بند (هـ)، کماکـان بـه   3ء () نظر این شورا نسبت به جز2-5ابهام مذکور در جزء ( -3-2
 قوت خود باقی است. 

                                                * * * 
  -2تبصره 
 ... -الف

 شود:[متن زیر به انتهاي بند (و) اضافه می
 :شودموارد زیر از طریق فروش اموال تأمین می«

ـ   سازي حقوق بازنشسـتگان و مسـتمري  متناسب ه بگیـران، پرداخـت ب
 صندوق بازنشستگی کشوري و صـندوق فـوالد،   ،هاي بازنشستگیصندوق

ـ هـاي اجرا تأمین بخشی از پاداش پایـان خـدمت کارکنـان دسـتگاه     ی، ی
بندي معلمان و اعمال مدرك تحصـیلی معلمـان، پرداخـت مطالبـات     رتبه

معلمان مأمور به مـدارس خـارج از کشـور، تـأمین بخشـی از مطالبـات       
رسـانی بـه   قـانون جـامع خـدمات   ) 1(الف) ماده (ایثارگران موضوع بند 

ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثـارگران  
قـانون  ) 38بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع تبصـره مـاده (  

هـا،  رسانی به ایثارگران، اجراي قانون تسري کارکنان زنـدان جامع خدمات
بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبـازان  سازي حقوق شهداي متناسب

ـ سازي حقوق اعضـاي هی ، همسان)٪50پنجاه درصد ( ت علمـی، تـأمین   ئ
مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضـاي صـندوق ذخیـره بسـیجیان و     

 اجراي موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.
 .»]شودسایر موارد این بند از محل فروش سهام تأمین می

بگیـران،  سـازي حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمري    نظور متناسبمبه -و
هاي بازنشسـتگی، صـندوق بازنشسـتگی کشـوري و     پرداخت به صندوق

صندوق فوالد رد بخشی از بدهی دولت بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعی و     
سازمان تأمین اجتماعیِ نیروهاي مسلح، تـأمین بخشـی از پـاداش پایـان     

و اعمـال مـدرك    بندي معلمـان ، رتبههاي اجراییخدمت کارکنان دستگاه
تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور بـه مـدارس خـارج از    
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) 1کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بنـد (الـف) مـاده (   
هاي تکمیلی، تأمین پـاداش  بیمه 1رسانی به ایثارگران،قانون جامع خدمات

ایثارگران بازنشسته مشمول قـانون  پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و 
رسـانی بـه   ) قانون جـامع خـدمات  38حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (

سـازي حقـوق   ها، متناسـب ایثارگران، اجراي قانون تسري کارکنان زندان
)، %50شهداي بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصـد ( 

ات قانون حمایت از حقوق سازي حقوق اعضاي هیئت علمی، مطالبهمسان
معلوالن، نظام تأمین اجتماعی فراگیـر و متمرکـز، تـأمین مطالبـات سـهم      
قانونی حق عضویت اعضاي صندوق ذخیره بسـیجیان و اجـراي موضـوع    
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تأمین حداقل مسکن و معیشـت و  

اده، ارث بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سـه مؤلفـه حمایـت خـانو    
شود تا سقف مکفی و شغل قانونی محروم هستند.) به دولت اجازه داده می

) ریـال از  1,500,000,000,000,000میلیـارد (  یک میلیون و پانصد هزار
، واگـذاري  االمتیـاز، واگـذاري سـهام و حقـوق مالکانـه     محل ارائه حـق 

تعلق بـه  گذاري مهاي سرمایهاي و طرحهاي سرمایههاي تملک داراییطرح
هـاي  هاي دولتی و همچنـین واگـذاري امـوال و دارایـی    دولت و شرکت

 غیرمنقول مازاد تأمین نماید. 
) ریـال از  890,000,000,000,000معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (

ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتمـاعی و  محل این واگذاري
 یابد.مابقی آن به سایر موارد مذکور اختصاص می

هاي بازنشستگی در چهـارچوب  ها از محل این بند به صندوقپرداخت
                                                                                                                                                     

 مـاده «مجمع تشخیص مصـلحت نظـام:    2/10/1391ران مصوب رسانی به ایثارگ) قانون جامع خدمات1ماده ( .1
 تعاریف -1
گردد که براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی و دفاع ایثارگر در این قانون به کسی اطالق می -فال

 از کیان نظام جمهوري اسالمی ایران و استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجـاوزات دشـمنان  
 . ، آزاده و رزمنده شناخته شودرداخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقوداالثر، جانباز، اسی

 ...» -هتبصر
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هـا از  شود و پس از کسـر مطالبـات صـندوق   قوانین و مقررات انجام می
ها دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق

 گردد.قلمداد می
در خصـوص   1ه) قانون برنامه ششـم توسـع  29) ماده (3حکم تبصره (

 نفعان این بند مجري است.ذي
سازوکار اجرایی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بـر  

نامه پیشنهادي سازمان برنامه و بودجـه کشـور و بـا تصـویب     اساس آیین
هیئت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجـه  

ر اقتصادي و دارایی و بـاالترین مقـام   کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امو
نفع حسب مورد خواهد بود. دیـون حسـب مـورد بـر     دستگاه اجرایی ذي

اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجـه کشـور بـه    
 رسد.  تأیید کارگروه می

بار گـزارش  ماه یکسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه 
ــه  ــد را ب ــن بن ــه و بودجــه و محاســبات و کمیســیون برن عملکــرد ای ام

 ربط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.هاي تخصصی ذيکمیسیون
 :شودموارد زیر از طریق فروش اموال تأمین می

بگیـران، پرداخـت بـه    سازي حقوق بازنشسـتگان و مسـتمري  متناسب
 صندوق بازنشستگی کشوري و صـندوق فـوالد،   ،هاي بازنشستگیصندوق
ـ هـاي اجرا شی از پاداش پایـان خـدمت کارکنـان دسـتگاه    تأمین بخ ی، ی

بندي معلمان و اعمال مدرك تحصـیلی معلمـان، پرداخـت مطالبـات     رتبه
معلمان مأمور به مـدارس خـارج از کشـور، تـأمین بخشـی از مطالبـات       

                                                                                                                                                     
ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    ) قانون برنامه پنج29ماده ( .1

 ... -29ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقـوق   -3 تبصره

و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوي مدون نماید که اختالف حقوق و مزایاي بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان 
) تجاوز نکند و در مسیر %20( رصدد موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست

 ».گیري قانونی قرار دهدتصمیم



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)32( 

رسـانی بـه   قـانون جـامع خـدمات   ) 1ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (
ن خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثـارگران  ایثارگران، تأمین پاداش پایا

قـانون  ) 38بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع تبصـره مـاده (  
هـا،  رسانی به ایثارگران، اجراي قانون تسري کارکنان زنـدان جامع خدمات

سازي حقوق شهداي بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبـازان  متناسب
ـ حقوق اعضـاي هی  سازي، همسان)٪50پنجاه درصد ( ت علمـی، تـأمین   ئ

مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضـاي صـندوق ذخیـره بسـیجیان و     
 اجراي موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.
 .شودسایر موارد این بند از محل فروش سهام تأمین می

 دیدگاه مغایرت 
واردي به موجب بند (و) سابق، دولت مجاز شده بود تا سقف مبلـغ مشخصـی صـرف مـ    

هاي بازنشسـتگی و رد  سازي حقوق اعضاي هیئت علمی، پرداخت به صندوقهمسانهمچون 
بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کند. این حکـم از دو جهـت مـورد اشـکال     

بینـی  اي مشـخص پـیش  شورا قرار گرفته بود: اوالً براي مبلغ مذکور، ردیف درآمدي و هزینـه 
ي توزیع مبلغ فوق در بین موارد متعدد ذکر شـده نیـز تعیـین    ین نحوهنشده بود است و همچن

مطابق جزء  ثانیاً) قانون اساسی تشخیص داد. 52نشده بود. بنابراین شورا آن را مغایر با اصل (
هـا بایـد   منـابع حاصـل از واگـذاري    1) قانون اساسـی، 44هاي کلی اصل () بند (د) سیاست2(

زیربناهاي اقتصادي شود. در نتیجه حکم بند (و) سابق از صرف امور مشخصی همچون ایجاد 
) 1ها، مغایر با بند (ها در امور خارج از سیاستجهت تجویز مصرف منابع حاصل از واگذاري

گذار در خصـوص اشـکال نخسـت شـورا،     ) قانون اساسی شناخته شد. حال قانون110اصل (
اي ن حکم مذکور فاقد ردیف بودجهاصالحی در متن این جزء به عمل نیاورده است و همچنا

ي ) است. اما بـا توجـه بـه تفکیـک صـورت گرفتـه در مصـوبه       52و در نتیجه مغایر با اصل (

                                                                                                                                                     
ي ) مصـوبه 2) بند (الف) تبصـره ( 2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (براي مالحظه .1

 حاضر.
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)33( 

مطالبـات قـانون   اصالحی و اختصاص منابع حاصل از واگذاري سـهام بـه مـواردي همچـون     
نـد  ) ب2مصـرح در جـزء (  » تقویت تأمین اجتماعی«که از مصادیق   حمایت از حقوق معلوالن

 ها است، اشکال دوم شورا رافع شده است.(د) سیاست

 دیدگاه ابهام 
) هزار 150گذار در جهت تأمین نظر شوراي نگهبان، منابع بند (و) اصالحی (یعنی (قانون 

و منـابع  ...» االمتیـاز، سـهام و   حـق «واگـذاري  میلیارد تومان) را به دو بخش منابع حاصـل از  
تقسیم کرده است. این در حـالی اسـت   » هاي غیرمنقول مازاداموال و دارایی«حاصل از فروش 

که براي منابع حاصل از هر یک از دو بخش مذکور، سقف مشخصی تعیین نشده است و بنـد  
   (و) اصالحی از این حیث واجد ابهام جدید است.

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2
م اختصـاص ردیـف بـراي مبلـغ     در بند (و)، ایراد سابق این شورا، در خصوص عد -4-2

مذکور، کماکان به قوت خود باقی است و از جهت مشخص نشـدن سـقف واگـذاري در هـر     
ابهـام دارد؛  » هاي غیرمنقول مازاداموال و دارایی«و ...» االمتیاز، سهام و حق«هاي یک از بخش

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * * 
  -2 تبصره
 ... -الف

 شود.]) حذف می2) ذیل بند (و) تبصره (1[بند الحاقی (
 دیدگاه عدم مغایرت 

) سـابق، دولـت مجـاز شـده بـود کـه بخشـی از سـهام در حـال          1به موجب بند الحاقی (
ي هـا ) بند (د) سیاست2. با توجه به حکم جزء (کند واگذاري در بورس را صرف بازارگردانی
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)34( 

هـا در امـور مشخصـی    مبنی بر صرف منابع حاصل از واگذاري 1) قانون اساسی44کلی اصل (
) قـانون  110) اصـل ( 1همچون ایجاد زیربناهاي اقتصادي، شورا این حکم را مغـایر بـا بنـد (   

) حـذف شـده   1اساسی شناخت. اکنون که در اصالحات به عمل آمده به کلـی بنـد الحـاقی (   
 قد موضوع است.است، اشکال سابق نیز فا

 نظر شوراي نگهبان 
بررسـی موضـوع از حیـث     )،2) ذیـل بنـد (و) تبصـره (   1با توجه به حذف بند الحـاقی ( 

 .مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است

                                                * * * 
  -2تبصره 
 ... -الف

 شود:]) به شرح زیر اصالح می2یل بند (و) تبصره () ذ2[بند الحاقی (
هاي دولتی مکلفند نسبت بـه بخشـودگی جریمـه    بانک -2بند الحاقی 

دامــداران، (بــه کشــاورزان  4139ابتــداي ســال  تســهیالت پرداختــی از
تکمیلـی بخـش    -ها و واحدهاي صنایع تبـدیلی مرغداران، عشایر، کارگاه

دیده از خشکسالی رمترقبه و آسیبکشاورزي) خسارت دیده از حوادث غی
ریـال اقـدام   ) 000/000/000/000/2و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (

 د.نمای
 دیدگاه عدم مغایرت 

) سابق مکلف شده بود نسبت به بخشودگی سود، کامزد و 2دولت به موجب بند الحاقی (
کند. این در حالی بـود   جریمه تسهیالت دریافتی کشاورزان و امهال اصل مبلغ تسهیالت اقدام

اي تعیین نکرده بود و این امر منجـر بـه اشـکال    گذار براي این تکلیف، سقف بودجهکه قانون
                                                                                                                                                     

ي ) مصـوبه 2ره () بند (الف) تبصـ 2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (براي مالحظه .1
 حاضر.
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)35( 

گـذار در راسـتاي   ) قانون اساسی شد. حال کـه قـانون  53شورا در مورد مغایرت با ذیل اصل (
ل تأمین نظر شوراي نگهبان سقف مشخصی را براي ایـن حکـم در نظـر گرفتـه اسـت، اشـکا      

 مذکور برطرف شده است.
 

 دیدگاه عدم ابهام 
در » اقدام«) سابق مقرر کرده بود دولت مکلف به 2مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (

دیده از حوادث و راستاي امهال اصل مبلغ تسهیالت دریافت شده از سوي کشاورزان خسارت
جهت  مذکور از دو ي تسهیالت فوق است. حکمهمچنین بخشودگی سود، کارمزد و جریمه
روشن نبود. ثانیاً اینکه حکم » اقدام«گذار از عبارت واجد ابهام قرار گرفت: اوالً مقصود قانون

شد یا خیر. حال در هاي غیردولتی نیز میمذکور شامل تسهیالت دریافت شده از بانک
گذار از متن این بند حذف شده است و با تصریح قانون» اقدام«ي اصالحی عبارت مصوبه

الذکر است. بنابراین ابهامات فوق» هاي دولتیبانک«روشن شده است حکم این بند منحصر به 
 منتفی شده است.

 نگهبان  يشورا نظر 
)، با توجه به اصـالحات بـه عمـل آمـده مغـایر بـا       2) ذیل بند (و) تبصره (2بند الحاقی (

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

                                                 * * * 
 -2تبصره 
 ... -الف

 شود:]) به شرح زیر اصالح می2) ذیل بند (ز) تبصره (1[بند الحاقی (
شـود تـا سـقف سیصـد هـزار      به دولت اجازه داده می -1بند الحاقی 

 5300001-...محــل ردیــف ) ریــال از 300,000,000,000,000میلیــارد (
                                                                                                                                                     

 ذکر شده است. » 530000-90«در متن نهایی قانون، ردیف  .1
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)36( 

الشرکه را براي ایجاد ها، سهام و سهماز بنگاه این قانون) 9جدول شماره (
یافته مندرج در این قانون توسعه هاي زیربنایی با اولویت مناطق کمترطرح

به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگـاه  
االنبیاء (ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز اسـت در  سازندگی خاتم
هاي خـود بـراي   نسبت به واگذاري اموال، امالك و داراییسقف این بند، 

 .اي اقدام نمایدهاي سرمایههاي تملک داراییتکمیل و اجراي طرح
 دیدگاه عدم مغایرت 

) پیشین، دولت مجاز شده بود تا سقف مبلـغ مشخصـی از   1به موجب بند الحاقی (الف) 
هـاي  همچون تکمیـل طـرح  محل منابع مختلفی همچون فروش سهام را صرف امور متعددي 

اي مشخصی اي کند. این در حالی بود که براي مبلغ مذکور ردیف بودجهتملک دارایی سرمایه
) قـانون اساسـی شـناخت. حـال     52بینی نشده بود و در نتیجه شورا آن را مغایر با اصل (پیش

تـه  ي اصالحی ردیف معینی را بـراي ایـن بنـد در نظـر گرف    مجلس شوراي اسالمی در مصوبه
 است و به این ترتیب اشکال سابق اصالح شده است.

منـابع حاصـل از    1) قانون اساسی،44هاي کلی اصل () بند (د) سیاست2جزء (مطابق ب) 
گذار در بند الحاقی سابق اوالً مقرر کـرده  ها باید صرف امور مشخصی شود. اما قانونواگذاري
ي متعلـق بـه   الشـرکه هـا، سـهام و سـهم   دولت مجاز است منابع حاصل از فروش بنگاهبود که 

ها همچون تسویه دیون کنـد. ثانیـاً در   دولت را صرف امور خارج از موارد مذکور در سیاست
) 6) مـاده ( 4) و جزء (29ذیل بند الحاقی سابق مقرر شده بود که حکم این بند بر حکم ماده (

کـه بـه ترتیـب مـوارد      ) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سیاست
ها بیان کرده است و دولت را از رد دیون ها را مطابق سیاستمصرف منابع حاصل از واگذاري

ي سـابق را  ها منع کرده است، حاکم است. در نتیجه شورا مقـرره خود از طریق منابع واگذاري
کـرد. حـال بـا    ) قانون اساسی اعالم 110) اصل (1ها مغایر با بند (به سبب مغایرت با سیاست

                                                                                                                                                     
ي ) مصـوبه 2) بند (الف) تبصـره ( 2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (براي مالحظه .1

 حاضر.
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)37( 

ي اصالحی موارد مصرف را منحصر به موارد ذکر شده در گذار در مصوبهتوجه به اینکه قانون
ها مقرر کرده است و همچنین حکم ذیل این ماده در خصوص حکومت بر حکم ماده سیاست

ها را حذف کرده است، اشـکال پیشـین شـورا    ) قانون اجراي سیاست6) ماده (4) و جزء (29(
 است.   رفع شده

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصـالحات بـه عمـل آمـده، مغـایر بـا       2) ذیل بند (ز) تبصره (1بند الحاقی (

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -2تبصره 
 ... -الف

 -2بند الحاقی 
 شود:) به شرح زیر اصالح می2صره () ذیل بند (ز) تب2[بند الحاقی (

ربط نهادهاي عمومی هاي تابعه و ذيشرکت«)، عبارت 1در جزء ( -1
 شود.اضافه می »هاي تابعه آنهاشرکت«بعد از عبارت » غیردولتی

قانون برنامه ) 29ماده () 3با رعایت تبصره («)، عبارت 6در جزء ( -2
 شود.می اضافه» مکلف است«بعد از عبارت  »ششم توسعه

قانون برنامه ) 29ماده () 3با رعایت تبصره («، عبارت )7در جزء ( -3
 شود.اضافه می» موظفند«بعد از کلمه  »ششم توسعه

هایی که به تصـویب  تاساسنامه شرک«، عبارت )9به انتهاي جزء ( -4
اضافه » باشدمجلس شوراي اسالمی رسیده از شمول این حکم مستثنی می

 ].شودمی
هـاي  منظور اصالح ساختار و ارتقـاء شـفافیت بودجـه شـرکت    به -1

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت منـدرج در پیوسـت    دولتی، بانک
هـایی کـه شـمول قـانون و مقـررات      ) این قانون، شامل شرکت3شماره (

هاي تابعـه وزارت  عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت
نفت ایران، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی     نفت از جمله شرکت ملی 
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)38(

هاي تابعه سازمان ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکت
 هـاي تابعـه آنهـا   توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت

، اقدامات زیر انجام ربط نهادهاي عمومی غیردولتیهاي تابعه و ذيشرکت
 پذیرد:می

1-1- ... 
2- ... 
با رعایـت تبصـره   سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است  -6

با همکاري وزارت امور اقتصادي  قانون برنامه ششم توسعه) 29ماده () 3(
نامـه سـاماندهی حقـوق و    و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین

مزایاي مدیران عامل و اعضاء هیئت مـدیره/ هیئـت عامـل را بـا در نظـر      
دازه و پیچیدگی فعالیت شـرکت و یـا سـایر اشـخاص حقـوقی      گرفتن ان

مـاه سـال   ) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت 1مصرح در جزء (
 به تصویب هیئت وزیران برساند.  1400
هاي دولتی و یا سایر اشـخاص حقـوقی مصـرح در    تمامی شرکت -7

قـانون برنامـه   ) 29مـاده ( ) 3با رعایت تبصـره ( ) این بند موظفند 1جزء (
حقوق و مزایاي مدیران مـذکور را از زمـان ابـالغ مصـوبه،      ششم توسعه
نامه مربوط پرداخت نماینـد. تخلـف از ایـن بنـد در حکـم      براساس آیین

 شود.تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می
8- ... 
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است تا پایان شـهریور مـاه    -9
هاي کلی ) قانون اجراي سیاست13ر اجراي بند (الف) ماده (د 1400سال 

نسبت به احصاء امور مربوط بـه   1) قانون اساسی44اصل چهل و چهارم (

                                                                                                                                                     
مجمـع   25/3/1387مصوب  ) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست13ماده ( .1

هاي دولتی و افزایش بازدهی منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتبه -13ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
ماننـد دولـت   این قانون در بخش دولتی بـاقی مـی  ) 3( هایی که با رعایت مادهوري و اداره مطلوب شرکتو بهره

 :مکلف است
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)39( 

هـا اقـدام و بـه هیئـت     گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی شـرکت سیاست
 وزیران ارائه نماید.

در اجراي این بند هیئت وزیران مجاز خواهد بود اصالحات مورد نیاز 
 ربط را اعمال نماید.هاي ذيدر اساسنامه شرکت
هایی که به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده از تاساسنامه شرک

 باشدشمول این حکم مستثنی می
10- ... 

 دیدگاه عدم ابهام 
ها و هاي دولتی، بانک) سابق، احکام متعددي در خصوص شرکت2در بند الحاقی (الف) 

دولت مقرر شده بود؛ اما مشخص نبـود کـه ایـن تکـالیف شـامل      مؤسسات انتفاعی وابسته به 
هاي وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی (همچون شستا که وابسته به سازمان تـأمین  شرکت

ي سابق از این حیث داراي ابهام شـناخته شـد. امـا    شد یا خیر و مقررهاجتماعی است) نیز می
) اصالحی تصریح کرده است کـه تکـالیف   1ء (گذار در راستاي زدودن ابهام فوق در جزقانون

نیـز  » ربط نهادهـاي عمـومی غیردولتـی   هاي تابعه و ذيشرکت«مقرر در این بند الحاقی شامل 
 شود و بنابراین ابهام سابق شورا برطرف شده است.می

) سـابق مقـرر کـرده بـود کـه سـازمان اداري و       6مجلس شوراي اسـالمی در جـزء (  ب) 
ي حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره» ساماندهی«نامه استخدامی کشور آیین

هاي دولتی و برخی نهادهاي دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسـاند. ایـن در   شرکت
حقوق و مزایا از این منظـر کـه شـامل    » ساماندهی«گذار از عبارت حالی بود که مقصود قانون

شود یا خیـر، مشـخص نبـود و از ایـن حیـث واجـد ابهـام        یتعیین میزان حقوق و مزایا نیز م

                                                                                                                 
 
ذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که بـه پیشـنهاد وزارت امـور اقتصـادي و     گکلیه امور مربوط به سیاست -الف

هاي دولتی منفک و بـه  شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتدارایی و تصویب دولت تعیین می
 .ربط محول کندها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيوزارتخانه

 ...» -تبصره
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)40( 

) 29مـاده ( ) 3رعایـت تبصـره (  «گذار تکلیف فوق را مقید بـه  تشخیص داده شد. اکنون قانون
ي تفـاوت  کرده است و با توجه به اینکه در قانون مـذکور، ضـابطه  » قانون برنامه ششم توسعه

» سـاماندهی «تعیین شده است، عبارت  نانمزایاي مقامات، رؤسا، مدیران و کارک حقوق ومیان 
تواند شامل تعیین میزان حقوق باشد و ابهام پیشین شورا رفع حقوق و مزایا در این مقرره نمی

 شده است.   
هاي دولتی و سایر اشخاص حقـوقی مصـرح   ) سابق، تمامی شرکت7به موجب جزء (ج) 

 شـده » نامـه مربـوط  آیـین «اس )، مکلف به پرداخت حقوق و مزایاي مدیران بر اسـ 1در جزء (
ي نامـه ، اشاره بـه آیـین  »نامه مربوطآیین«گذار از عبارت بودند. با توجه به اینکه مقصود قانون

ي مذکور واجد ابهام شناخته شده بود، حکـم جـزء   نامه) همین بند بود و آیین6موضوع جزء (
) رفع شده اسـت،  6ي موضوع جزء (هنام) نیز مبنیاً داراي ابهام اعالم شد. حال که ابهام آیین7(

 ) فاقد هرگونه ابهام است.7حکم جزء (
) سابق، هیئت وزیران را مطلقاً مجاز کرده بود تا اصـالحات  9گذار در ذیل جزء (قانوند) 

با موضوع این جزء را اعمال نماید. این در حـالی  » ربطهاي ذياساسنامه شرکت«مورد نیاز در 
هـاي مصـوب مجلـس شـوراي     تیار هیئت وزیران، شـامل اساسـنامه  بود که روشن نبود این اخ

شد یا خیر و از این منظر مورد ابهـام شـورا قـرار گرفـت. امـا نظـر بـه اینکـه         اسالمی نیز می
هـا از شـمول ایـن    ي اصالحی تصریح کرده است که این قبیل اساسـنامه گذار در مصوبهقانون

 ام پیشین متصور نیست. اختیار هیئت وزیران خارج است، وجهی براي ابه

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصـالحات بـه عمـل آمـده، مغـایر بـا       2) ذیل بند (ز) تبصره (2بند الحاقی (

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
» و«)، قبل از عبـارت اضـافه شـده، کلمـه     2) ذیل بند (ز) تبصره (2بند الحاقی ( -3تذکر: 

 اضافه گردد.
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)41( 

                                                * * * 
 -2 تبصره
 ... -الف

 شود:]) می4[متن زیر جایگزین بند الحاقی (
سال  يهر فرزند که از ابتدا يمکلف است به ازا دولت -4 یالحاق بند
باشد مبلغ  5/2هایی که میزان باروري آنها تا براي استانمتولد شود،  1400

ــون ( ــارد   000/000/10ده میلیـ ــزار میلیـ ــقف ده هـ ــا سـ ــال تـ ) ریـ
 5جدول شـماره   130425حل ردیف ) ریال از م000/000/000/000/10(

 قابـل  يگـذار هیسرما يهاصندوق يواحدها دیخر جهت صرفاً قانوناین 
 جملـه  از یـی فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرا نام به بورس در معامله

 بـه  مرتبط يهانهیهز و صندوق انتخاب و دیخر نحوه مشمول، يخانوارها
 .رسدیم رانیوز ئتیه بیتصو به ییدارا و ياقتصاد امور وزارت شنهادیپ

 دیدگاه عدم مغایرت 
متولـد   1400) سابق دولت را مکلف کرده بود به هر فرزنـدي کـه در سـال    1بند الحاقی (

ایـن  اعتبـاري و سـقف    گذار به ردیـف شود، سهام اختصاص دهد. این در حالی بود که قانون
) قانون اساسی شناخته شـد. حـال   53اي نکرده بود و در نتیجه مغایر با ذیل اصل (حکم اشاره

را بـه ایـن    130425گذار در راستاي رفع این اشکال، سقف ده هزار میلیاردي و ردیـف  قانون
 حکم اختصاص داده است. بنابراین اشکال فوق برطرف شده است.

 دیدگاه عدم ابهام 
) سابق دولت، محل تأمین منابع این بنـد را یـک   1ی در بند الحاقی (مجلس شوراي اسالم

گـذار  معرفی کرده بود.  اما مقصود قانون» هاي دولتیهاي شرکتهزینه«دوازدهم درصد از یک
ي سابق از این حیث واجد ابهام مقررهروشن نبود و » هاي دولتیهاي شرکتهزینه«از عبارت 

متن اصالحی عبارت مذکور حذف شده است، ابهام سابق نیز تشخیص داده شد. اکنون که در 
 بالموضوع شده است.  
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 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    2) تبصره (4بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -2تبصره 

 ... -لفا
 شود:ارسالی به شورا) اضافه می 3) (2[متن زیر به بند الحاقی (

منـــابع ایـــن بنـــد از محـــل هشتصـــد و نـــود هـــزار میلیـــارد «
) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مـذکور در  000/000/000/000/890(

 »]شود.بند (و) این تبصره تأمین می
ایـداري  منظـور تـداوم و پ  دولـت مکلـف اسـت بـه     -2بند الحـاقی  

برخورداري مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تـا  
هاي (بر اساس فهرست کارگاه 16/12/1361) نفر کارگر مصوب 5میزان (

هاي اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه
نون ) قـا 7و مـاده (  18/5/1388دار مصوب و شاغالن صنایع دستی شناسه

(شامل زنان سرپرست خانوار، راننـدگان حمـل و    1هاهدفمندسازي یارانه

                                                                                                                                                     
دولـت مجـاز    -7مـاده  «مجلس شـوراي اسـالمی:    15/10/1388ها مصوبانه) قانون هدفمندسازي یار7ماده ( .1

 ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهاي زیر هزینه نماید%50است حداکثر تا پنجاه درصد (
: 

ر بـه  یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیرنقدي با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاي کشو -الف
 . سرپرست خانوار پرداخت شود

 : ام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هدف از قبیلنظ اجراء -ب
هاي اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقـاء سـالمت جامعـه و پوشـش دارویـی و      سترش و تأمین بیمهگ -1

 . العالجدرمانی بیماران خاص و صعب
 . سکن و اشتغالسازي ممک به تأمین هزینه مسکن، مقاومک -2
 . هاي حمایت اجتماعیتوانمندسازي و اجراء برنامه -3
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جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و  نقل عمومی، صیادان شمال و
سازمان بهزیستی، هنرمنـدان و نویسـندگان، مربیـان مهـدکودك و مراکـز      

(خادمـان مسـاجد،    1386توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجـه مصـوب   
ن و رانندگان) کـه براسـاس قـوانین و مقـررات مربـوط معـاف از       باربرا

باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمـه  پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می
هـاي  شده در ردیفبینی سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش

هاي این قـانون و کسـري   ) از محل سایر ظرفیت14) تبصره (25) و (11(
هـا و  لی مورد نیاز را با واگذاري اموال و سهام دولت در شـرکت منابع ما
به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سـازمان   1400ها طی سال صندوق

برنامه و بودجه مکلف است با همکاري سازمان تأمین اجتماعی نسبت بـه  
ساماندهی مشمولین و میزان برخورداري آنان از حق بیمه حمـایتی سـهم   

یافتـه، مـرزي یـا    اسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعهدولت متن
برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا 

ـ   کارگاه هـاي  وزیعی، در قالـب توافقنامـه  هاي مشمول و لحـاظ عـدالت ت
مابین سازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان تـأمین اجتمـاعی و      جانبه فیسه

ربط با هر صـنف و قشـر حـاوي تعیـین تعـداد      ه تخصصی ذيوزارتخان
مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت براي هر یک از اصـناف و اقشـار   
مشمول و بر آن اساس نسبت به تخصیص منابع سـهم دولـت طـی سـال     

 ماهه) اقدام نماید.به صورت فصلی (سه 1400
منـــابع ایـــن بنـــد از محـــل هشتصـــد و نـــود هـــزار میلیـــارد  

) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مـذکور در  000/000/000/000/890(
 شود.بند (و) این تبصره تأمین می

 دیدگاه مغایرت 
سازمان برنامه به موجب بند الحاقی سابق مکلف شده بود نسبت به ساماندهی مشموالن و 

                                                                                                                 
 
 »... -1تبصره 
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بـه   میزان برخورداري آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت اقدام کند و بر آن اسـاس، نسـبت  
تخصیص منابع سهم دولت مبادرت ورزد. اما نظر به اینکه ماهیت تعیـین میـزان برخـورداري    

ي سهم دولت، ماهیت اجرایی داشت، ي پرداخت حق بیمهمشموالن، امري تقنینی بود و نحوه
) قانون اساسی اعالم کـرد. حـال بـا توجـه بـه      138) و (85شورا این حکم را مغایر با اصول (

ي اصالحی هیچ تغییري در این خصوص به عمل نیامده است، اشکال مـذکور  بهاینکه در مصو
 همچنان باقی است.  

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي دولـت  ) سابق بر عهده2ي سهم کارفرما به موجب بند الحاقی (پرداخت حق بیمهالف) 

گذاشته شده بود. این در حالی بود که مجلس شـوراي اسـالمی، ردیـف و سـقف بـراي ایـن       
) قانون اساسی شناخت. حـال کـه   52بینی نکرده بود و شورا آن را مغایر با اصل (یف پیشتکل

در اصالحات صورت گرفته در ذیل این مقرره، محل تأمین منـابع آن از محـل سـهم سـازمان     
تأمین اجتماعی تعیین شده است و محل مذکور داراي سقف و ردیف مسـتقل اسـت، اشـکال    

 پیشین منتفی شده است.

 وراي نگهباننظر ش 
 )،2در تبصره ( -2
) در خصـوص  2-16)، ایراد سابق ایـن شـورا، مـذکور در جـزء (    2در بند الحاقی ( -5-2

 ) کماکان به قوت خود باقی است.  138) و (85مغایرت با اصول (
                                                * * * 

 -4تبصره 
 ... -الف

جـایگزین عبـارت   » ربـط ذي«)، عبارت 4([در انتهاي بند (ب) تبصره 
 شود.]می» هاي کشورها و دهیاريشهرداري«

شـود در سـال   هاي تجاري و تخصصی اجـازه داده مـی  به بانک -ب
ریالی بـه   -ارزياز محل منابع در اختیار نسبت به اعطاي تسهیالت  1400
 هايها براي طرحهاي خصوصی و تعاونی و شهرداريگذاران بخشسرمایه
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اي و نیز انواع مختلف حمـل و نقـل درون و   هاي توسعهاي سازمانتوسعه
شهري و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسـات  برون

سوز بدون انتقال مالکیت و بـا معرفـی   هاي زبالهمدیریت پسماند و نیروگاه
و  هـا اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمین سـازمان هاي توسعهسازمان
ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور بـا تضـمین   هاي تابعه و ذيشرکت

در قبال اخذ حق دسترسی یـا فـروش خـدمات بـه      ربطذيسازمان امور 
 کنندگان تا استهالك اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.استفاده

 دیدگاه عدم ابهام 
) سابق، از این حیـث کـه   در بند (ب» هاي کشورها و دهیاريسازمان امور شهرداري« ذکر

ي معتبر سازمان مذکور مشخص نبود، از سوي شوراي نگهبـان داراي ابهـام   وضعیت اساسنامه
شناخته شد. حال که در اصالحات این بند، عبارت مذکور حذف شده است، ابهـام سـابق نیـز    

 قهراً برطرف شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
ه عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و قـانون    )، با توجه به اصالحات ب4بند (ب) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -4تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می4[بند (ج) تبصره (
 دیدگاه عدم مغایرت 

به موجب حکم ذیل بند (ج) پیشین، دولت مجاز شـده بـود تـا از محـل منـابع صـندوق       
هاي ریلی تأمین نماید. ي ملی، سهم پانزده درصد تسهیالت مالی خارجی را براي طرحتوسعه
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مصـارف   1ي ششم توسعه،هاي کلی برنامه) سیاست3-10اما با توجه به اینکه به موجب بند (
اي مستقل باشد، حکم بند (ج) سابق مغایر با بند ي ملی باید از تکالیف بودجهصندوق توسعه

قانون اساسی شناخته شد. اکنون با توجه به اینکه این بند به کلـی از مصـوبه   ) 110) اصل (1(
 حذف شده است، اشکال فوق نیز منتفی است.

 نگهبان  ينظر شورا 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون اساسی و  )،4با توجه به حذف بند (ج) تبصره (

 .موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است

                                                * * * 
 -4تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می4[بند (هـ) تبصره (
 مغایرتعدم دیدگاه  

ي قـانون  ي منابع اسـتفاده نشـده  ) سابق، دولت مجاز شده بود تا ماندههـمطابق حکم بند (
ي ملی عهدر خصوص اعطاي تسهیالت ارزي از محل منابع صندوق توس 1399ي سال بودجه

هـاي کلـی   ) سیاسـت 3-10ها کند. اما اوالً به موجب بند (صرف همان طرح 1400را در سال 
اي مستقل باشد. ي ملی باید از تکالیف بودجهمصارف صندوق توسعه 2ي ششم توسعه،برنامه

                                                                                                                                                     
تغییـر نگـاه بـه     -10«مقام معظم رهبـري:   9/4/1394ي ششم توسعه ابالغی هاي کلی برنامه) سیاست10بند ( .1

» ي اقتصـادي هاي زایندهمنابع و سرمایه«ي عمومی به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه
درصـد از منـابع    )30(ي موجود و واریز ساالنه ي ملی با تنفیذ اساسنامهي صندوق توسعهو دائمی شدن اساسنامه

 )2(ي ملی و افزایش حـداقل  حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه
 .واحد درصد سالیانه به آن

10-1- ... 
 .اي و قوانین عاديي ملی از تکالیف بودجهستقالل مصارف صندوق توسعها -3-10
4-10- ...« 
 ي حاضر.) مصوبه4ي متن این مقرره رك. به: دیدگاه عدم مغایرت ذیل بند (ج) تبصره (براي مالحظه .2
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العالی) خطاب بـه رئـیس جمهـور در    ي مقام معظم رهبري (مدظله) نامه2ثانیاً به موجب بند (
له برداشـت از منـابع صـندوق    معظم 1400،1 ي ملی در بودجهمنابع صندوق توسعه خصوص

اند. در نتیجه شـورا حکـم سـابق را مغـایر بـا      را منع کرده 1400اي سال براي مصارف بودجه
ي ) قانون اساسی تشخیص داد. اما با توجه به اینکـه ایـن بنـد از مصـوبه    110) و (57اصول (

 کاالت مذکور نیز رفع شده است.اصالحی حذف شده است، اش

 نگهبان  ينظر شورا 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون اساسی و  )،4با توجه به حذف بند (هـ) تبصره (

 .موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می5[بند (ز) تبصره (
 مغایرتعدم دیدگاه  

بند (ز) سابق مبنی بر مجاز شمردن انتشار اوراق مالی اسالمی در بازار سرمایه بدون  محک
ي دولـت بـه جبـران    تضمین اصل و سود آن، از این حیث که در عمل موجب تعهد ناخواسته

ه شـد. امـا در   ) قـانون اساسـی شـناخت   3) اصـل ( 10شد، مغایر بـا بنـد (  خسارت احتمالی می
                                                                                                                                                     

ي ملـی  العالی) خطاب به رئیس جمهور در خصوص منابع صـندوق توسـعه   ي مقام معظم رهبري (مدظلهنامه .1
 جمهور جناب آقاي رئیس«: 1400 در بودجه

 :گردددرصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می )20(با کاهش سهم صندوق به 
 )38(میلیـون بشـکه در روز،    هم صندوق توسعه ملی براي فروش نفت خام، میعانات گازي و مازاد بر یکس -1

 ت از صندوق توسعه ملی از محـل سـهم دولـت از مـازاد    درصد منظور گردد و کلیه تسهیالت سررسید شده دول
 .مذکور پرداخت گردد

اند (موضوع بنـد  از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده 1399لیه مصارفی که در بودجه سال ک -2
شـت از  از محل منابع بودجه عمومی تأمین مـالی گردنـد. بردا   1400واحده)، در بودجه سال  ماده )4(تبصره  )ه(

 »شد.بامجاز نمی 1400منابع صندوق توسعه ملی براي مصارف بودجه سال 
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 وضعیت فعلی با توجه به حذف این بند، اشکال مذکور منتفی شده است.

 نگهبان  ينظر شورا 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون اساسـی و   )،5با توجه به حذف بند (ز) تبصره (

 .موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
 -ك

 شود:) به شرح زیر اصالح می5[بند (ك) تبصره (
 شود.]حذف می» نرخ حفظ قدرت خرید«)، عبارت 1در جزء (

منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشـار اوراق مـالی اسـالمی در    به -1
 اي متشکل از رئیس سازمان برنامه وبازارهاي پول و سرمایه کشور، کمیته

بودجه کشور، وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکـزي    
هاي برنامـه و بودجـه و   جمهوري اسالمی ایران و دو نماینده از کمیسیون

محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی (بدون حق رأي) بـر نحـوه   
هـاي سـود اسـمی    کنند. نـرخ انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می

 شود.اسناد خزانه اسالمی توسط این کمیته تعیین می  شده و اوراق منتشر
 دیدگاه ابهام 

اسـناد  » نـرخ حفـظ قـدرت خریـد    «هاي سـود اسـمی و   ) سابق، نرخ1زء (مطابق حکم ج
شد. این در حالی بود کـه مقصـود   ي موضوع این جزء تعیین میي اسالمی توسط کمیتهخزانه
روشن نبود و این مقرره از ایـن حیـث واجـد    » دنرخ حفظ قدرت خری«گذار از عبارت قانون

ابهام اعالم شد. چه اینکه روشن نبود آیا تعیین نرخ حفظ قـدرت خریـد بـا رعایـت ضـوابط      
نـرخ حفـظ   «گیرد یا خیر. اکنون گرچه در اصـالحات ایـن جـزء، عبـارت     شرعی صورت می

اوراق منتشـر   هاي سود اسـمی نرخ«حذف شده است، اما از قرار گرفتن عبارت » قدرت خرید
ممکن است چنین تلقی شود کـه نـرخ سـود مـذکور     » اسناد خزانه اسالمی«و عبارت » شده و
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شود و اگر چنین باشد روشن نیست آیا در تعیین نـرخ سـود اسـمی    شامل اسناد خزانه نیز می
گیـرد یـا خیـر. در نتیجـه ابهـام سـابق ایـن شـورا در ایـن          رعایت موازین شرعی صورت می

 باقی است.  خصوص همچنان 

 نگهبان ينظر شورا 
 )،5در تبصره ( -3
) نظر این شورا، کماکان بـه قـوت   4-2) بند (ك)، ابهام مذکور در جزء (1در جزء ( -1-3

 خود باقی است.

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
 -ك
1- ... 

 شود:ح می) به شرح زیر اصال5[بند (ك) تبصره (
» با تضمین خود«به عبارت » بدون تضمین دولت«)، عبارت 3در جزء (
  شود.]اصالح می

با هایی که ها و دستگاهنحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت -3
) ایـن  1شود، نیز مشمول جزء (به استناد این قانون منتشر می تضمین خود

 باشد.بند می
 مغایرتعدم دیدگاه  

ابق انتشار اوراق مالی بدون تضمین دولت را مجاز اعالم کرده بـود و شـورا از   ) س3جزء (
شود، این منظر که انتشار اوراق مالی بدون ضمانت دولت منجر به اختالل نظام مالی کشور می

) قانون اساسی تشخیص داد. اما اکنون که در اصـالحات ایـن   3) اصل (10آن را مغایر با بند (
 ن اوراق از سوي دولت مقرر شده است، اشکال فوق اصالح شده است.  جزء، لزوم تضمین ای
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 نگهبان ينظر شورا 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و 5) بند (ك) تبصره (3جزء (

  قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
  -ك
1- ... 

 شود:) به شرح زیر اصالح می5[بند (ك) تبصره (
 شود.]می» دولت«جایگزین کلمه » قوه مجریه«)، عبارت 6در جزء (

شـود رأسـاً از   به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجـازه داده مـی   -6
عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی به قوه مجریهها و مطالبات دارایی
ع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عـادي  موضو

 عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد. تواند به دارد، نیز می
 

 عدم ابهامدیدگاه  
) سـابق، وزارت اقتصـادي را مجـاز کـرده بـود کـه از       6مجلس شوراي اسالمی در جزء (

ي اوراق مالی اسالمی استفاده کند. این در حالی هبه عنوان پشتوان» دولت«ها و مطالبات دارایی
شود یا ي مجریه میاز این منظر که تنها شامل قوه» دولت«گذار از عبارت بود که مقصود قانون

معناي عام دولت مدنظر بوده است، مشخص نبود و حکـم مزبـور داراي ابهـام شـناخته شـد.      
ي مجریه است، ابهام سابق رفع قوه ي اصالحی تصریح شده است مقصوداکنون که در مصوبه

 شده است.

 نگهبان  ينظر شورا 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و 5) بند (ك) تبصره (6جزء (

 قانون اساسی شناخته نشد.
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                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می5تبصره ( )1[بند الحاقی (
 دیدگاه عدم مغایرت 

ها باید ) سابق، منابع ناشی از واگذاري سهام دولت در بانک1به موجب حکم بند الحاقی (
شد. این در حالی بود که مجلس شوراي اسالمی، هاي دولتی میي بانکصرف افزایش سرمایه

و در نتیجـه آن را در سـقف    براي منابع موضوع این بند ردیف مشخصی در نظر نگرفتـه بـود  
) قـانون اساسـی   53منابع عمومی بودجه نیز لحاظ نکرده بود و مغـایر بـا حکـم ذیـل اصـل (     

شناخته شد. حال که در اصالحات این مصوبه حکم فوق به کلی حذف شـده اسـت، اشـکال    
 پیشین نیز فاقد موضوع شده است.

 دیدگاه عدم ابهام 
منابع حاصل از  1) قانون اساسی،44ي کلی اصل (ها) بند (د) سیاست2جزء (مطابق حکم 

) سـابق  1گـذار در بنـد الحـاقی (   واگذاري سهام دولت باید صرف امور مشخصی شود. قانون
هـا، بایـد صـرف    ي سهام دولت در بانکماندهمنابع حاصل از واگذاري باقیمقرر کرده بود که 

) سابق را از حیـث  1بند الحاقی ( هاي دولتی شود. بنابراین شورا حکمي بانکافزایش سرمایه
) بـه کلـی   1الذکر، واجد ابهام شناخت. اکنون که بند الحـاقی ( هاي کلی فوقانطباق بر سیاست

 حذف شده است، ابهام سابق نیز منتفی است.

 نظر شوراي نگهبان 
بررسی موضوع از حیث مغـایرت بـا قـانون     )،5) تبصره (1با توجه به حذف بند الحاقی (

 .وازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع استاساسی و م
                                                                                                                                                     

ي ) مصـوبه 2) بند (الف) تبصـره ( 2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (براي مالحظه .1
 حاضر.
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                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

  -2بند الحاقی 
دویست هزار «)، پس از عبارت 5) تبصره (2[در فراز اول بند الحاقی (

 160165بـه ردیـف   «عبـارت  » ) ریـال 200,000,000,000,000میلیارد (
» تخصـیص یافتـه  «اضـافه و عبـارت   » این قانون واریز و 5ماره جدول ش
 شود.]حذف می

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبـات خـارجی از سـوي وزارت    
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــاي مســلح، تــا ســقف دویســت هــزار میلیــارد 

ایـن   5جدول شماره  160165به ردیف ) ریال 200,000,000,000,000(
و   ویه دیون ارزي داخلی و خارجی آن وزارتخانـه بابت تس قانون واریز و

 شود.تسویه می
داري کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح خزانه

 160165و تأیید بانک مرکزي نسبت به درج عملکرد این بنـد در ردیـف   
 کند.) این قانون اقدام می5جدول شماره (

 دیدگاه مغایرت 
) سابق مقرر کـرده بـود وجـوه ارزي حاصـل از     2بند الحاقی (مجلس شوراي اسالمی در 

) ایـن  5جـدول شـماره (   160165دعاوي وزارت دفاع تا سقف مبلغ مذکور از محـل ردیـف   
داد که مبلغ فوق در آن لحـاظ نشـده   شود. اما مراجعه به ردیف مذکور نشان میمصوبه هزینه 

) قانون اساسی اعالم کرد. اکنون مراجعه 52بود و در نتیجه شورا حکم سابق را مغایر با اصل (
دهد کـه عـددي در آن ذکـر نشـده اسـت و در      به ردیف مذکور در جداول اصالحی نشان می

 نتیجه اشکال مغایرت شورا همچنان باقی است.

 دیدگاه عدم مغایرت 
) پیشین، وجوه ارزي حاصـل از دعـاوي وزارت تـا سـقف     2به موجب حکم بند الحاقی (

شد. این در حالی بود که حکـم  ت تسویه دیون ارزي آن وزارتخانه هزینه میمشخصی باید باب
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داري کل کشور نشده بود و از سوي شوراي نگهبان مغـایر  فوق مقید به گردش منابع در خزانه
گـذار در  ) قانون اساسی شناخته شد. اکنون با توجه به تصـریح قـانون  53با حکم صدر اصل (

) ایـن قـانون   5جـدول شـماره (   160165ین مبلغ بایـد بـه ردیـف    فراز اول این بند به اینکه ا
شود، روشن است فرآیند گردش خزانه در این مورد رعایت خواهد شد. بنابراین ابهام » واریز«

 فوق منتفی شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره ( -3
) 52اصـل ( )، از لحاظ عدم ذکر عدد در ردیف مربوطه، مغـایرت  2در بند الحاقی ( -2-3

 ) نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.4-6قانون اساسی مذکور در جزء (
نیـز حـذف   » و«)، بعد از عبـارت محـذوف، کلمـه    5) تبصره (2در بند الحاقی ( -4تذکر: 

 گردد.

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

جـایگزین  » ایجـاد «)، کلمه 5) تبصره (3الحاقی ( [در سطر چهارم بند
 شود.]می» صدور موافقتنامه و سایر«عبارت 

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصـادي   -3بند الحاقی 
) قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان   8و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (

مقدمات الزم اعم از  1تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی،

                                                                                                                                                     
ي ایرانـی مصـوب   ) قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان تولیـدي و خـدماتی کشـور و حمایـت از کـاال         8ماده ( .1

) قـانون  10کنندگان کاال و خدمات مجازند با استناد به ماده (تأمین -8ماده «مجلس شوراي اسالمی:  15/2/1398
برگزاري مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاري مطالبات از طریـق کـارگزاري (فاکتورینـگ)، تمـام یـا      

ود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالـث (پذیرنـدگان)   بخشی از مطالبات قراردادي محقق شده و محقق نشده خ
کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه ها یا مؤسسات اعتباري واگذار کنند. در صورتی که تأمیناعم از بانک
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)54( 

ــذاري،    ــان واگ ــرارداد همس ــالغ ق ــارگزاري، اب ــور ک ــام ام ــادانج  ایج
هاي مورد نیاز براي واگذاري مطالبات قراردادي (فاکتورینـگ)  زیرساخت

) ریـال را فـراهم   100,000,000,000,000تا سقف یکصد هزار میلیـارد ( 
 نمایند.  
... 

 دیدگاه عدم ابهام 
بود تا مقدمات الزم  سازمان برنامه مکلف شده، ) پیشین3(بند الحاقی  به موجب حکم

هاي مورد نیاز براي و سایر زیرساخت» صدور موافقتنامه«اعم از انجام امور کارگزاري، 
گذار از این حیث که مقصود قانوناوالً از  ما حکم مذکورافاکتورینگ را فراهم کند. 

 ،آیا طرف حساب فرآیند مذکوره مشخص نبود از این منظر ک اًنیو ثا بودروشن ن» موافقتنامه«
شناخته شد. حال با  ابهامواجد ، تواند از اشخاص خصوصی نیز باشدمیدولتی است یا  لزوماً

را حذف » صدور موافقتنامه«ي اصالحی به کلی عبارت گذار در مصوبهتوجه به اینکه قانون
 کرده است، ابهام سابق رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    5) تبصره (3د الحاقی (بن

 قانون اساسی شناخته نشد. 

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

                                                                                                                 
 

کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایـت واگـذاري مطالبـات از طریـق     
ی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابـالغ ایـن قـانون    ینامه اجراري (فاکتورینگ) هستند. آیینکارگزا

ت وزیـران  ئـ شود و به تصویب هیتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می
 د.رسمی

 »... -1ه تبصر
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» مطـابق قـوانین  «)، عبـارت  5) تبصره (4[در سطر ششم بند الحاقی (
) قانون اصالح قانون جرایم تـأمین امنیـت   2بر ماده (برا«جایگزین عبارت 
 شود.]می» مجمع تشخیص مصلحت نظام 1387اجتماعی مصوب 
کارفرمایـان واحـدهاي تولیـدي، صـنعتی، معـدنی و       -4بند الحـاقی  

سال از زمان تقسیط نسـبت بـه   خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک 
 خود بر مبناي فهرست بهمـن حفظ یا افزایش اشتغال نیروي انسانی کارگاه 

اند و فهرست حق بیمه جاري کارکنان شاغل را اقدام نموده 1398ماه سال 
تواننـد از تـاریخ   نماینـد، مـی  در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می

االجراء شدن ایـن قـانون و حـداکثر ظـرف چهـار مـاه، نسـبت بـه         الزم
، از قـوانین  مطـابق شـده  هـاي قطعـی   درخواست تعیـین تکلیـف بـدهی   

ها برخوردار شوند. در مواردي هاي متعلقه و سایر جریمهبخشودگی جریمه
االجراء شدن این قانون بـر  هاي مذکور تا تاریخ الزمکه کارفرمایان کارگاه
شـدگان کارگـاه اقـدام    نسبت به تعدیل بیمه 1398ماه مبناي فهرست بهمن

ه یا جـایگزینی آنهـا و   شدنموده باشند، پس از بازگشت نیروي کار تعدیل
سال از زمان تقسیط و بر مبنـاي  رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک 

ها به شرح فـوق برخـوردار   ، از بخشودگی جریمه1398فهرست بهمن ماه 
 شوند.می

 دیدگاه عدم ابهام 
) قانون اصالح قانون جرایم تـأمین امنیـت   2ماده («) سابق، به 4گذار در بند الحاقی (قانون

اشاره کرده بـود. امـا نظـر بـه اینکـه      » مجمع تشخیص مصلحت نظام 1387جتماعی مصوب ا
تاکنون چنین قانونی با این عنوان بـه تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی و مجمـع تشـخیص        
مصلحت نظام نرسیده است، عنوان قانون فوق، واجد ابهام شناخته شد. حال که در اصالحات 

مقـرر شـده   » مطـابق قـوانین  «هـا  و بخشودگی جریمـه  این بند عنوان مذکور حذف شده است
 است، ابهام مذکور نیز منتفی است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    5) تبصره (4بند الحاقی (
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 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 ... -5 تبصره
 ... -الف

از محـل  «عبارت » دولت«)، بعد از کلمه 5) تبصره (5[در بند الحاقی (
-83تا از محل ردیـف  «شود. همچنین عبارت اضافه می» 310111ردیف 

بـه انتهـاي ایـن بنـد     » اي هزینه نمایـد. هزینه -به صورت درآمد 530000
 شود.]اضافه می

شود تا سـقف ده هـزار   میبه وزارت کشور اجازه داده  -5بند الحاقی 
) ریال اوراق مالی اسالمی با تضمین اصل 10,000,000,000,000میلیارد (

بــراي خریــد نردبــان  310111از محــل ردیــف و ســود توســط دولــت 
-83تا از محـل ردیـف   نشانی منتشر کند آالت آتشهیدرولیکی و ماشین

 .اي هزینه نمایدهزینه -به صورت درآمد 530000
 غایرتدیدگاه عدم م 

) سابق، وزارت کشور مجاز شده بود تا سقف معینـی، اوراق  5مطابق با حکم بند الحاقی (
نشـانی منتشـر کنـد. ایـن در     آالت آتـش مالی اسالمی براي خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین

اي مشخصی تعیین نشـده بـود و بـالتبع در سـقف     حالی بود که براي این حکم ردیف بودجه
) قـانون اساسـی   53ه نیز لحاظ نشده بود. در نتیجه مغـایر بـا ذیـل اصـل (    منابع عمومی بودج

گذار در راستاي تأمین نظر شوراي نگهبان، ردیف اعتباري این حکـم  شناخته شد. اکنون قانون
 را تعیین کرده است و به این ترتیب اشکال فوق رفع شده است.  

 نظر شوراي نگهبان 
ه اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    )، با توجه ب5) تبصره (5بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.
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                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

جـایگزین  » اسـناد «)، کلمـه  5) تبصـره ( 6[در سطر سوم بند الحاقی (
از واریـز بـه    منابع این بنـد پـس  «شود. همچنین عبارت می» اوراق«کلمه 

اي هزینـه  -به صورت درآمد 530000-85از محل ردیف  310114ردیف 
 گردد.]به انتهاي این بند اضافه می» شودصرف موارد مذکور می

منظور تأمین منابع الزم جهـت بهسـازي روسـتاها و    به -6بند الحاقی 
هاي هادي روسـتایی بـه دولـت اجـازه داده     تهیه، اجراء و بازنگري طرح

) ریـال از  20,000,000,000,000ود به میزان بیست هـزار میلیـارد (  شمی
خزانـه اسـالمی در اختیـار بنیـاد      اسـناد طریق انتشار، فروش و واگذاري 

مسکن انقالب اسالمی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخـورداري  
ریزي هـر اسـتان   شود. شوراي برنامهها تقسیم میاز طرح هادي بین استان

ت سهم آن استان را بر اسـاس شـاخص برخـورداري از طـرح     موظف اس
منابع این بند پس از واریـز بـه   هاي استان توزیع کند. هادي بین شهرستان

اي هزینـه  -به صورت درآمد 530000-85از محل ردیف  310114ردیف 
 .شودصرف موارد مذکور می

 دیدگاه عدم مغایرت 
را به میزان خاصـی مقـرر کـرده     ر اوراق خزانه) پیشین، انتشا6گذار در بند الحاقی (قانون

اي مشخصی تعیین نکـرده بـود و   بود. اما براي منابع حاصل از انتشار این اوراق ردیف بودجه
در نتیجه این منابع در سقف کلی بودجه نیز دیده نشده بود. بنابراین شورا بند سابق را مغایر با 

ي اصـالحی بـه   با توجه بـه اینکـه در مصـوبه    ) قانون اساسی اعالم کرد. اکنون53ذیل اصل (
 اي این اوراق تصریح شده است، اشکال فوق منتفی شده است.هاي درآمدي و هزینهردیف

 دیدگاه عدم ابهام 
، از ایـن حیـث کـه    »اوراق خزانه اسالمی«) سابق در خصوص انتشار 6حکم بند الحاقی (

مشخص نبود، داراي » اسناد خزانه«آن با  اسناد مزبور فاقد تعریف قانونی بود و همچنین تمایز
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، وجهی براي »اسناد خزانه اسالمی«ابهام شناخته شد. اکنون با توجه به تغییر عبارت مذکور به 
 ماند. ابهام پیشین باقی نمی

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    5) تبصره (6(بند الحاقی 

 اساسی شناخته نشد.قانون 

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

منابع ایـن بنـد پـس از    «)، عبارت 5) تبصره (9[به انتهاي بند الحاقی (
 -به صورت درآمـد  530000-86از محل ردیف  310115واریز به ردیف 

 گردد.]یاضافه م» شوداي صرف موارد مذکور میهزینه
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح اجـازه داده    -9بند الحاقی 

) ریـال اوراق  20,000,000,000,000شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (می
مالی اسالمی با تضمین اصل و سـود توسـط دولـت بـراي انجـام طـرح       

 (پروژه) هاي تحقیقاتی راهبردي دفاعی منتشر نماید.
-86از محـل ردیـف    310115س از واریز به ردیـف  منابع این بند پ

 .شوداي صرف موارد مذکور میهزینه -به صورت درآمد 530000
 دیدگاه عدم مغایرت 

) سابق در خصوص انتشار اوراق مالی از سوي وزارت دفـاع، از ایـن   9حکم بند الحاقی (
ه در سقف منابع اي مشخصی تعیین نشده بود و در نتیجحیث که براي انتشار آن ردیف بودجه

) قانون اساسی شناخته شد. حـال نظـر   53عمومی بودجه لحاظ نشده بود، مغایر با ذیل اصل (
اي براي این اوراق تعیـین شـده   به اینکه در عبارت الحاقی به این بند، ردیف درآمدي و هزینه

 است، اشکال سابق شورا رفع شده است.
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 نظر شوراي نگهبان 
، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    )5) تبصره (9بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می5) تبصره (10[بند الحاقی (
 دیدگاه عدم ابهام 

ي میـادین مشـترك   هـاي توسـعه  در طـرح  ) سابق، وزارت نفت را به اقدام10بند الحاقی (
تلقـی  » جـرم «و » تخلـف «نفتی کرده بود. همچنین هرگونه تأخیر یا انحراف از این تکلیف را 

کرده بود. این در حالی بود که روشن نبود است تخطی از تکلیف فوق در چه مواردي تخلف 
نه خواهد بـود و از  و در چه مواردي جرم بود و همچنین در موارد مجرمانه، کیفر مجرم چگو

این نظر واجد ابهام تشخیص داده شد. اما اکنون که در اصالحات این مصوبه، به کلی این بنـد  
 الحاقی حذف شده است، ابهام مذکور نیز بالموضوع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
بررسی موضوع از حیث مغایرت بـا قـانون    )،5) تبصره (10با توجه به حذف بند الحاقی (

 .و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع استاساسی 

                                                * * * 
 -6تبصره 
 ... -الف

» بــر اســاس دســتورالعملی کــه«)، عبــارت 6[در بنــد (ب) تبصــره (
» کـه ) انتخـاب  نحـوه  جملـه  از( ضـوابطی  به توجه با«جایگزین عبارت 

 شود.]می
) کشـور  مالیاتی امور سازمان( دارایی و ادياقتص امور وزارت به -ب
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 مؤدیـان  هـاي پرونـده  از آن بخشـی  سـال، یک  ظرف شودمی داده اجازه
ــات ــر ارزش مالی ــزوده ب ــايدوره اف ــنوات ه ــا 1387 س ــه ،1397 ت  ک
 مـورد  تـاکنون  و انـد نمـوده  تسـلیم  مقرر موعد در را خود هاياظهارنامه
 سـازمان  پیشـنهاد  بـه  لعملی کهبر اساس دستورا اند،نگرفته قرار رسیدگی

بـه   و شـود تهیـه مـی   قانون ابالغ از بعد ماهیک  ظرف کشور مالیاتی امور
 قطعـی  رسـیدگی،  بـدون  رسد،می دارایی و اقتصادي امور وزیر تصویب

 .نماید
 دیدگاه عدم ابهام 

 از مجـاز کـرده بـود بخشـی     را اقتصـاد  بند (ب) سابق، وزارتمجلس شوراي اسالمی در 
 قطعی رسید،وزیراقتصاد می تصویببه  که» ضوابطی« به توجه با مالیاتی را مؤدیان هايپرونده
، از ایـن حیـث کـه متضـمن     »ضـوابط «گذار از عبارت این در حالی بود که مقصود قانون .کند

ي سابق واجد ابهام شناخته شد. اکنون کـه در  ضوابط تقنینی است یا خیر، روشن نبود و مقرره
که داراي ماهیـت اجرایـی اسـت جـایگزین عبـارت      » دستورالعمل«حی عبارت ي اصالمصوبه

 شده است، ابهام پیشین شورا رفع شده است.  » ضوابط«

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و قـانون    6بند (ب) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
  -6تبصره 
 ... -الف
  -ح
1- ... 

در چهـارچوب  «)، عبـارت  6[در جزء الحاقی بـه بنـد (ح) تبصـره (   
 شود.]حذف می» هاي مستقیم) قانون مالیات169) ماده (2نامه تبصره (آیین

کلیه صاحبان حـرف و مشـاغل پزشـکی، پیراپزشـکی،      -جزء الحاقی
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ز آنها توسط وزارت بهداشـت، درمـان و   داروسازي و دامپزشکی که مجو
شـود و کلیـه   آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صـادر مـی  

اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقـوقی اعـم از وکالـت و مشـاوره     
 حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 دیدگاه عدم ابهام 
هـاي  قانون مالیات )169(ماده  )2(تبصره  سابق بهاقی جزء الحدر ذیل  گذاري قانوناشاره
واجد ابهام شناخته شد. اکنون که در نسخ شده است، ي مذکور از این حیث که مقررهمستقیم، 

) منسوخ نشده است، ابهام سـابق شـورا نیـز منتفـی     2اي به تبصره (اصالحات این جزء اشاره
 است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع 6صره (تب جزء الحاقی بند (ح)

  و قانون اساسی شناخته نشد.

                                                * * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
  -ي
1- ... 

 شود:) به شرح ذیل اصالح می6) بند (ي) تبصره (2[جزء (
پس از پایان قرارداد فعلی «بارت در سطر اول فراز اول این جزء، ع -1
شود. همچنین در سـطر  اضافه می» خدمات مخابراتی«بعد از عبارت » آنها

 شود.اضافه می» به میزان ده«بعد از عبارت » واحد«دوم کلمه 
منـابع درآمـدي حاصـل از ایـن     «در سطر سوم فراز اول، عبارت  -2

ــارد     ــزار میلیـ ــت هـ ــقف بیسـ ــا سـ ــارور، تـ ــر کـ ــزایش از هـ افـ
) ریال با نظارت مرکز ملی فضاي مجازي صرف 000/000/000/000/20(

پس » شود.توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطالعات می
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 گردد.اضافه می» شودواریز می«از عبارت 
» 130404ردیـف  «همچنین در فراز دوم ایـن جـزء، بعـد از عبـارت     

یصـد میلیـارد   تا سقف مبلـغ یکصـد و بیسـت و نـه هـزار و س     «عبارت 
 شود.اضافه می» ) ریال000/000/000/300/129(

کارورهاي ارائه دهنـده خـدمات اجـازه افـزایش تعرفـه      «عبارت  -3
) بنـد (ي)  2به انتهـاي جـزء (  » ندارند. 1400اینترنتی مصرفی را در سال 

 شود.) منتقل می2-6(بعد از جزء 
ـ  5«، عبارت 2-1در جزء  -4 بعـد از  » تمیلیون درگاه (پورت) اینترن
اینترنت ثابت پرسرعت «شود. همچنین عبارت اضافه می» زیرساخت«کلمه 

اي توسـط  باید امکـان رقابـت و مقابلـه بـا تهدیـدات اینترنـت مـاهواره       
از ایـن جـزء   » کشورهاي خارجی دیگر در حریم کشور را داشـته باشـد.  

 شود.حذف می
نـه و  گا، حمایت از توسعه هوشمندسـازي در قـواي سـه   «عبارت  -5

نیروي انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی بـه نحـوي کـه امکـان     
نظارت برخط و قابل اتکاي سهم ترافیک داخلی در کل مصـرف اینترنـت   

 شود.اضافه می 2-3به انتهاي جزء » کشور فراهم شود.
سـازمان صـدا و سـیما موظـف اسـت در      «، عبارت 2-5در جزء  -6

می و نظام خانواده بر تمـام مراحـل   اسال -هاي ایرانیراستاي حفظ ارزش
اي در فضاي مجازي نظارت نماید و ضمن ارتقاي کیفـی  تولید آثار حرفه

جـایگزین  » تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیري به عمل آورد.
و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسـرعت، سـازمان   «عبارت 

ـ  دي خـود در قالـب تلویزیـون    صدا و سیما موظف به ارائه محتواي تولی
 شود.]می» تعاملی (آي.پی.تی.وي) در این بستر است.

دهنـده خـدمات   السهم دولت از کارورهاي ارائه االمتیاز و حقحق -2
) %10درصـد (  واحدبه میزان ده  پس از پایان قرارداد فعلی آنهامخابراتی 

بلـغ  تـا سـقف م   130404افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 
) 000/000/000/300/129یکصد و بیست و نه هـزار و سیصـد میلیـارد (   

منابع درآمدي حاصل از این شود داري کل کشور واریز مینزد خزانه ریال
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)63( 

ــارد     ــزار میلیـ ــت هـ ــقف بیسـ ــا سـ ــارور، تـ ــر کـ ــزایش از هـ افـ
) ریال با نظارت مرکز ملی فضاي مجازي صرف 000/000/000/000/20(

  شود.ر در بستر شبکه ملی اطالعات میتوسعه زیرساخت همان کارو
دهنده  هاي ارائهالسهم دولت از کارورها و شرکتمنابع حاصل از حق

ــارد   ــه هــزار و هشتصــد میلی ــر شصــت و ن ــازاد ب خــدمات اینترنــت م
صـرف مـوارد زیــر    130404) ریـال در ردیـف   69,800,000,000,000(

 شود:می
اینترنـت   اینترنـت میلیون درگـاه (پـورت)    5توسعه زیرساخت  -2–1

ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران کـه امکـان ارائـه خـدمات     
 صوت و تصویري پیشرفته را داشته باشد.

2–2-  ... 
هاي مرتبط با فضاي مجـازي تحـت نظـارت و    ها و طرحپروژه -3-2

عالی فضاي مجـازي بـه   راهبرد مرکز ملی و در راستاي مصوبات شوراي 
مصـوب شـهریور   » اري شبکه ملی اطالعـات طرح کالن و معم«خصوص 

سازي تجهیزات و خدمات امنیت و تولیـد محتـوا و   با اولویت بومی 1399
، حمایـت از توسـعه   هـا سازي و پـردازش کـالن داده  سازي، ذخیرهسالم

گانه و نیروي انتظامی و ایجاد یک زیرسـاخت  هوشمندسازي در قواي سه
و قابل اتکاي سـهم ترافیـک   مرجع ملی به نحوي که امکان نظارت برخط 

 داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
4-2- ... 
مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر  -2–5

و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصـویر  
سازمان صـدا و سـیما موظـف    فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است 

اسالمی و نظام خانواده بر تمـام   -هاي ایرانیت در راستاي حفظ ارزشاس
اي در فضاي مجازي نظارت نماید و ضمن ارتقاي مراحل تولید آثار حرفه

 کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیري به عمل آورد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات مکلـف اسـت بـه نحـوي       –2–6 

ید که توسعه اقتصـاد دیجیتـال بـر بسـتر شـبکه ملـی       گذاري نماسیاست
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)64( 

هاي مالی و اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن اطالعات داراي مزیت
 در خارج از شبکه ملی اطالعات باشد.

کارورهاي ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در 
 ندارند. 1400سال 

 دیدگاه مغایرت 

السهم دولت از کارورها ) پیشین، منابع مازاد حاصل از حق2م جزء (به موجب حک الف)
ي زیرساخت دهنده خدمات اینترنت صرف مواردي همچون توسعههاي ارائهو شرکت

اي مشخصی گذار سقف و ردیف هزینهشد. این در حالی بود که اوالً قانوناینترنت ثابت می
انیاً مصارف ذکر شده در این مقرره همچون بینی نکرده بود و ثبراي این قبیل منابع پیش

حمایت از تولید محتوا در فضاي مجازي، بسیار کلی و تفسیربردار است. در نتیجه شورا حکم 
گذار در راستاي ) قانون اساسی شناخت. اکنون قانون53) و (52پیشین را مغایر با اصول (

) ریالی را براي واریز منابع 000/000/000/300/129تأمین نظر شوراي نگهبان، اوالً سقف (
) 000/000/000/000/20تعیین کرده است و ثانیاً مقرر کرده است منابع درآمدي نیز تا سقف (

. شودهزینه اطالعات  یمل يدر بستر شبکه هاکارور رساختیز يتوسعه در راستاي الیر
کرد هزینه رايي اصالحی نیز همچنان مصارف دقیقی ببنابراین با توجه به اینکه در مصوبه

) همچنان باقی است. اما با 53منابع این بند تعیین نشده است، اشکال مغایرت با اصل ( سایر
 ) شورا رفع شده است. 52ي اصالحی، اشکال اصل (توجه به تعیین سقف و ردیف در مصوبه

استفاده » دیجیتال«و » پروژه«هاي غیرفارسی ) سابق، از واژه2-6) و (2-3در جزء (ب) 
) قانون اساسی است. اکنون با 15را مغایر با اصل ( ده بود. شورا استفاده از این دو واژهش

توجه به اینکه اصالحی در خصوص این دو کلمه صورت نگرفته است، اشکال مذکور 
ي غیرفارسی ) از واژه2-3همچنان باقی است. البته با توجه به اینکه در اصالحات جزء (

 ) قانون اساسی است. 15ست، این جزء اصالحی نیز مغایر با اصل (استفاده شده ا» ترافیک«

 دیدگاه عدم ابهام 
ي خدمات مخـابراتی، بـه موجـب    دهندهالسهم دولت از کارورهاي ارائه االمتیاز و حقحق

) سابق، به میزان ده درصد افزایش یافته بود. از طرفی، روشن نبود افزایش مقـرر  2حکم جزء (
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) از ایـن حیـث داراي ابهـام    2شد یا خیـر و جـزء (  فعلی نیز می اي معتبرقراردادهشده شامل 
) اصالحی تصریح کـرده اسـت اجـراي    2گذار در جزء (شناخته شد. اکنون نظر به اینکه قانون

خواهد بود، ابهـام مـذکور شـورا در ایـن خصـوص      » پس از پایان قرارداد فعلی«حکم مذکور 
 منتفی است.  

 نظر شوراي نگهبان 
و » دیجیتـال «، »پروژه«هاي غیرفارسی )، استفاده از واژه6) بند (ي) تبصره (2جزء (در  -4

) قانون اساسی مـذکور در  53) قانون اساسی است و مغایرت اصل (15، مغایر اصل (»ترافیک«
کـرد منـابع مـازاد بـر مبلـغ      ) نظر این شورا در خصوص عدم بیان نحوه دقیق هزینه5-3جزء (

 ت خود باقی است.مذکور، کماکان به قو
* * * 

  -6تبصره 
 ... -الف

کــه کارفرمــا یکــی از «) عبــارت 6[در ســطر اول بنــد (ل) تبصــره (
» ) قانون برنامه ششـم توسـعه اسـت   29هاي اجرایی موضوع ماده (دستگاه

 شود.]حذف می
، کارفرما موظـف اسـت همزمـان بـا هـر       در معامالت پیمانکاري -ل

متناسب با آن را به پیمانکـار پرداخـت    پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده
کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخـت  
نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظـف اسـت ضـمن پاسـخ بـه      

ها و مؤسسات مالی و اعتباري، دفاتر اسناد رسـمی و سـایر   استعالم بانک
آن از پیمانکار یا اخذ جریمـه دیرکـرد از   هاي اجرایی حق مطالبه دستگاه

وي را نخواهد داشت. در مواردي که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت 
شود در صـورت درخواسـت پیمانکـار،    اسناد خزانه اسالمی پرداخت می

کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سـازمان امـور مالیـاتی کشـور     
کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحـویلی   تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی

 داري کـل را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مـذکور را بـه خزانـه   
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داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسـمی  کند. خزانهکشور ارائه می
 عنوان وصولی مالیات منظور کند.اسناد خزانه تحویلی را به

 دیدگاه عدم مغایرت 
هاي اجرایی تا زمانی که بخشی از ثمـن  ) سابق، پیمانکاران دستگاهبه موجب حکم بند (ل

قرارداد مقاطعه به آنها پرداخت نشده بود، ملزم به پرداخت مالیات بـر ارزش افـزوده نبودنـد.    
شـد کـه پیمانکـاران بخـش     این در حالی بود که از اطـالق حکـم سـابق چنـین مسـتفاد مـی      

معامله ملزم به پرداخت مالیات هستند. فقهـاي  خصوصی، حتی قبل از دریافت بخشی از ثمن 
شورا این اطالق را مصداق تبعیض و مغایر بـا مـوازین شـرعی اعـالم کردنـد. اکنـون کـه در        

هاي اجرایی حذف شده است، اشکال فوق نیـز  اصالحات این بند، استثناي پیمانکاران دستگاه
 رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
ه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و قـانون     )، با توج6بند (ل) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

* * * 
 -6تبصره 
 ... -الف

 شود.]) حذف می6[بند (ف) تبصره (
 

 دیدگاه عدم مغایرت 
) سابق بند (ف)، مجاز شده بود تـا ضـریب   2سازمان مالیاتی کشور به موجب حکم جزء (

گیـري در  از مؤدیان اعمال کند. شورا تفویض تصمیم ي برخیکاهشی بر مالیات ارزش افزوده
) قـانون  85) و (51هاي مالیاتی به سازمان امور مالیاتی را مغـایر بـا اصـول (   خصوص تخفیف

ي حاضر به کلی بند (ف) حذف شده است، وجهی بـراي  اساسی شناخت. حال که در مصوبه
 اشکال مذکور متصور نیست.  
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 نظر شوراي نگهبان 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون  )،6) بند (ف) تبصره (2ذف جزء (با توجه به ح

 .اساسی و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف

به استثناي اموال در اختیار «)، عبارت 6) تبصره (23[در بند الحاقی (
 .]شوداضافه می» فروش اموال تملیکی«بعد از عبارت » ولی فقیه

 و منقول اموال فروش به نسبت است مکلف دولت -23بند الحاقی 
به استثناي  تملیکی اموال فروش و آوريجمع سازمان اختیار غیرمنقول در

چهارصد میلیارد  و هزار چهار مبلغ به اموال در اختیار ولی فقیه
 گردش از پس درآمد حاصل را و اقدام ریال )4,400,000,000,000(

) بابت غذا و پوشاك زندانیان 7جدول شماره ( 108200 ردیف به خزانه
 واریز کند.

 دیدگاه عدم ابهام 
بند الحاقی سابق دولت را مکلف کرده بود نسبت بـه فـروش امـوال منقـول و غیرمنقـول      
سازمان اموال تملیکی اقدام کند. این در حالی بود که برخی از اموال در اختیار این سـازمان از  

ي آن در اختیار ولی فقیه است و روشن نبـود اطـالق حکـم سـابق آیـا      رهمواردي است که ادا
و حکـم فـوق از ایـن جهـت داراي ابهـام       شد یا خیـر فقیه نیز می اموال در اختیار ولیشامل 

از » اموال در اختیار ولی فقیـه «شناخته شد. اکنون که در اصالحات این بند تصریح شده است 
 پیشین شورا رفع شده است.شمول این حکم مستثنی است، ابهام 

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   6) تبصره (23(الحاقی  بند

  قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 
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)68( 

 -6تبصره 
 ... -الف

هاي قانون مالیات 141ماده «()، عبارت 6) تبصره (24[در بند الحاقی (
 ]شود.حذف می» مستقیم)

، 1400منظور تأمین قیر مورد نیـاز کشـور در سـال    به -24بند الحاقی 
 گردد.درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات می

 دیدگاه عدم ابهام 
مطابق حکم بند الحاقی پیشین، در راستاي تأمین قیر مورد نیاز کشـور، درآمـد حاصـل از    

گـذار از حکـم   به اینکه مقصـود قـانون  گیرد. اما با توجه صادرات قیر مشمول مالیات قرار می
مزبور روشن نبود و مشخص نبود اخذ مالیات با نرخ صفر از قیر صادراتی چگونه قیـر مـورد   
نیاز کشور را تأمین خواهد کرد، حکم سابق واجد ابهام اعـالم شـد. حـال نظـر بـه اینکـه در       

ست و صادرات قیـر  اصالحات این بند، اخذ مالیات با نرخ صفر از قیر صادراتی حذف شده ا
 مشمول مالیات قرار گرفته است، ابهام فوق رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و    ،)6) تبصره (24(بند الحاقی 

  قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -7تبصره 
 ... -الف

  -1بند الحاقی 
1- ... 

که در مهلت قانونی «)، عبارت 7) تبصره (1اقی () بند الح4[در جزء (
بعـد از عبـارت   » ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شـده باشـد  

 شود.]اضافه می» خودروي سواري«
که در مهلت قانونی ثبت سفارش حقوق ورودي خودروي سواري  -4

حداقل به میـزان هشـتاد و شـش     شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد
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 شود.) ارزش گمرکی آن تعیین می%86درصد (
 دیدگاه عدم ابهام 

سابق مبنی بر تعیین حقوق ورودي گمرکی براي خودروي سواري از ایـن   )4(جزء حکم 
حیث که روشن نبود در مقام تجویز واردات خودرو بود یا خیـر، داراي ابهـام تشـخیص داده    

نونی ثبـت سـفارش شـده و    در مهلت قـا «شد. اکنون نظر به اینکه در اصالحات این جزء قید 
ذکر شده اسـت کـه حـاکی از عـدم تجـویز واردات جدیـد       » مراحل قانونی آن طی شده باشد

 خودرو است، ابهام مذکور منتفی شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین  ، )7(تبصره  )1(بند الحاقی  )4(جزء 

 نشد. شرع و قانون اساسی شناخته
* * * 

  -8 تبصره
 ... -الف
 ...  -ب

)، بعـد از  8) بنـد (ب) و صـدر بنـد (ز) تبصـره (    1[در انتهاي جزء (
موضوع بنـد (الـف) مـاده    «عبارت » هاي غیررسمیسکونتگاه«هاي عبارت

 شود.]اضافه می» ) قانون برنامه ششم توسعه59(
عمـران   یشرکت مادرتخصصـ  قی(از طر يراه و شهرساز وزارت -1
) يشـهر  ینیبازآفر شرکت و مسکن و نیزم یمل سازمان و دیجد يشهرها
ـ لیم هزار یس سقف تا است مجاز ـ ر) 30,000,000,000,000( اردی  از الی
 يهـا شـرکت  بـه  متعلـق  امـالك  و یاراضـ  تهاتر ای و یداخل منابع محل
 بـه  مشـروط  مزایـده  طریق از فروش یا یکارشناس متیق به را الذکرفوق
 ياجـرا  صـرف  خزانه گردش سازوکار با و يواگذار از بعد کاربري حفظ
ـ لیم هـزار  پـنج . کند فوق يهاطرح ـ ر) 5,000,000,000,000( اردی  از الی
موضوع بند (الف) ماده ی ررسمیغ يهاسکونتگاه يایاح صرف فوق اعتبار
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 .گرددیم یخیتار و فرسوده يهابافت 1،) قانون برنامه ششم توسعه59(
) 20,000,000,000,000ست هـزار میلیـارد (  همچنین تا سقف مبلغ بی

جـدول شـماره    210228ریال از محل اجراي این جزء به ردیف درآمدي 
شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویـت  ) این قانون واریز می5(

برخـوردار در اختیـار   هاي مسکونی مهر و مناطق محـروم و کـم  مجموعه
 وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

2- ... 
موضوع بند (الـف) مـاده   هاي غیررسمی براي ساماندهی سکونتگاه -ز

اسـکان و   هـاي و عشایري، بهسازي محیط ) قانون برنامه ششم توسعه59(
واقع در حریم و خـارج از حـریم شـهرها و محـدوده      هاي فرسودهبافت

حداقل خدمات عمومی اعـم از  فراهم کردن مین زیرساخت و أ، تروستاها
تابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کالنتري مدرسه، مسجد، ک

 سـهم  معادل موظفند ها،ریزي استان، شوراي توسعه و برنامهمناطقاین در 

                                                                                                                                                     
، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب       توسـعه اقتصـادي   برنامـه ششـم  ) قـانون  59. ماده (1

در چهارچوب قانون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و     -59ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
 :25/2/1387 عرضه مسکن مصوب

ها مکلفند در طول برنامه نسـبت بـه احیـاء، بهسـازي،     هاي راه و شهرسازي و کشور و شهرداريوزارتخانه -الف
سازي و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعـات مصـوب سـتاد ملـی     نوسازي و مقاوم

 هـاي غیررسـمی و  سکونتــگاه  -تـاریخی  -هاي مختلف (شامل ناکارآمـد بازآفرینی شهري پایدار بر حسب گونه
محور در چهـارچوب قـوانین و   ها با رویکرد محلهاي) و ارتقاي دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساختحاشیـه

سـاله بـا پیشـنهاد وزارت راه و    ربط اقدام نمایند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیـاز سـهم دولـت همـه    مقررات ذي
رسـد و در قالـب بودجـه    ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شـهري پایـدار مـی   شهرسازي و هماهنگی شهرداري

گیرد. برنامه عملیـاتی در  ها قرار میربط و شهرداريی ذيیهاي اجراهشود و در اختیار دستگابینی میسنواتی پیش
ماهــه اول اجــراي قــانون برنامــه توســط ، در ســهدو بخــش نوســازي مســکن و تــأمین خــدمات و زیرســاخت

هـاي عضـو سـتاد ملـی     هـا و کلیـه دسـتگاه   عالی استانهاي راه و شهرسازي و کشور، سازمان، شورايوزارتخانه
هـاي  ري پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شـهري تهیـه و تعهـد و التـزام بـه اجـراي برنامـه       بازآفرینی شه

 .بازآفرینی شهري خواهند داشت
 ...» -تبصره
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جمعیـت هـر اسـتان را بـر اسـاس       ق از کـل مناط این در ساکن جمعیت
 عـوارض  محـل  از رسد،می وزیران هیئت تصویب به که اجرایی نامهآیین
طرح کاهش  صرف 1توسعه ششم برنامه قانون) 6( دهما) ب( بند) 1( جزء

 دیده و بهسازيزدایی براي محالت آسیبهاي اجتماعی و محرومیتآسیب
 .نمایند استان همان در الذکرفوق مناطق

 دیدگاه عدم ابهام 
)، از 8پیشین تبصره ( (ز)بند بند (ب) و سابق  )1(جزء مجلس شوراي اسالمی در احکام 

از گذار استفاده کرده بود. این در حالی بود که مقصود قانون» هاي غیررسمیسکونتگاه«عبارت 
عبارت مذکور روشن نبود و این مفهوم واجد ابهام شناخته شد. اکنون که در اصالحات این 

هاي غیررسمی، اشاره به موضوع ذکر گذار تصریح کرده است مقصود از سکونتگاهتبصره، قانون
  بوده است، ابهام فوق رفع شده است.» ) قانون برنامه ششم توسعه59(بند (الف) ماده «شده در 

                                                                                                                                                     
قــانون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوري اســالمی ایــران مصــوب ) 6( مــاده .1

هاي عمومی، اصالح جویی در هزینهتحقق صرفه منظوربه -6ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
 :نظام درآمدي دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجراي قانون برنامه ششم

 ... -الف
و بندهاي آن و نیز عـوارض   17/2/1387) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 38عوارض موضوع ماده ( -ب

گـذاري  مـاده مـذکور و عـوارض ارزش افـزوده گـاز طبیعـی و عـوارض شـماره         )1( آالیندگی موضوع تبصـره 
سازمان امور مالیاتی کشور توزیـع   توسط مذکور ماده) ج( و) ب( ،)الف( بندهاي مورد در زیر شرحبه  خودروها

 :گرددمی
ی و پس از کسر ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانون38( ماده (الف) عوارض وصولی بند -1

داري کل کشور از طریق حساب وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه
گـردد، بـه نسـبت    داري کل کشور افتتـاح مـی  رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه

اسـاس شـاخص جمعیـت بـه      و مناطق عشـایري و بـر  ) روستاها %30( درصد ) شهرها و سی%70( درصد هفتاد
گردد. سهم روستاهاي فاقـد دهیـاري و منـاطق عشـایري بـه حسـاب       ها واریز میها و دهیاريحساب شهرداري

گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسـالمی در همـان روسـتاها و    هاي شهرستان مربوط واریز میفرمانداري
 .مناطق عشایري هزینه شود

 ...» -هتبصر
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 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات بـه عمـل آمـده، مغـایر بـا      8تبصره ((ز) بند بند (ب) و  )1(جزء 

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 8تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 

جـایگزین عبـارت   » اجـراي «)، کلمـه  8) بند (د) تبصره (2[در جزء (
 شود.]می» مشارکت مالی مصوب شوراي اسالمی هر شهر موضوع«

هاي آب و فاضالب اسـتانی مجازنـد حـداکثر ده درصـد     شرکت -2
) قانون ایجاد تسـهیالت بـراي   3تبصره ( اجراي) از منابع حاصل از 10%(

هـاي آب شـهري مصـوب    هاي فاضالب و بازسـازي شـبکه  توسعه طرح
با اصالحات و الحاقات بعدي را بـراي تسـریع در اجـراء و     24/3/13771

هاي ایجـاد تأسیسـات آب و فاضـالب بـا اولویـت اجـراي       طرح توسعه
 هاي فاضالب در روستاهاي همان بخش هزینه نمایند.طرح

                                                                                                                                                     
 24/3/1377هاي آب شـهري مصـوب   هاي فاضالب و بازسازي شبکهقانون ایجاد تسهیالت براي توسعه طرح .1

هـاي  منظور بازسازي و توسعه تأسیسـات آب شـهرها و تکمیـل طـرح    به –ماده واحده «مجلس شوراي اسالمی: 
شود آب و فاضالب اجازه داده می هايهاي فاضالب به شرکتتمام فاضالب و اولویت دادن به اجراي طرحنیمه

 : ها را به طرق مشروحه زیر تأمین نمایندبخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح
 ... - 1تبصره 
تی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامـه  ئشود هیتا زمان تشکیل شوراي اسالمی شهر اجازه داده می -3تبصره 

ب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم اسـتان در مجلـس شـوراي    و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضال
هـا و ایجـاد تسـهیالت    اسالمی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهاي مشارکت مالی مردم و سایر بخش

ییـد  أهاي آب و فاضالب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضالب اسـتان بررسـی و ت  براي اجراي طرح
 . هاي آب و فاضالب به اجرا درآیدتا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتنموده 
 ...»- 4تبصره 
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 دیدگاه عدم ابهام 
ي بـرا » مشـارکت مـالی  «کـرد منـابع حاصـل از    سابق مبنی بر تجویز هزینه )2(جزء حکم 

هاي آب و فاضالب، از ایـن حیـث کـه روشـن نبـود مشـارکت مـالی        طرح تسریع در اجراي
شهروندان را الزامی تلقی کرده بود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. حال که در اصالحات ایـن  

» اجـرا «حـذف شـده اسـت و بـا اضـافه کـردن عبـارت        » مشارکت مالی«جزء به کلی عبارت 
زامی بودن حکم مذکور در آن قانون نشده است، ابهام مذکور در متعرض موضوع اجباري یا ال

 این بند نیز بالموضوع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   8تبصره ( بند (د) )2(جزء 

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -8تبصره 
 ... -الف

 -و انعقاد قرارداد مشـارکت عمـومی  «عبارت )، 8[در بند (و) تبصره (
 شود.]حذف می» خصوصی

منظور پیشگیري و بازسازي خسارت ناشی از سیل و سـاماندهی  به -و
ها و اي استانهاي آب منطقهها به شرکتبندانها و آبو الیروبی رودخانه

بـرداري از مصـالح   شود بهـره سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می
، بـه   هـا را از طریـق مزایـده   بنـدان اي و خـاك مـازاد آب  رودخانهمازاد 

کـارگیري پیمانکـاران داراي   برداران شن و ماسه (با بـه پیمانکاران و بهره
صالحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصـول  

شده در قرارداد، منـابع حاصـله بـه ردیـف     درآمد مازاد بر عملیات تعیین 
-30گـردد. منـابع حاصـله از محـل ردیـف      واریز می 160149 درآمدي
) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب 9جدول شماره ( 530000

گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سـازمان برنامـه و   ایران قرار می
هاي کشور شود. گزارش عملکـرد  بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه
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)74( 

بـار توسـط وزارت نیـرو بـه     مـاه یـک  ی این بند، هر سـه  مالی و عملیات
هاي مـدیریت بحـران کشـور و برنامـه و بودجـه کشـور ارسـال        سازمان

ماه از تـاریخ ابـالغ    گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سهمی
 گردد.این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ می

 دیدگاه عدم ابهام 
برداري از موجب بند (و) سابق، دولت را مجاز به واگذاري بهره مجلس شوراي اسالمی به

کـرده بـود. ایـن در    » خصوصـی  -قرارداد مشارکت عمومی«اي از طریق مصالح مازاد رودخانه
گذار از عبارت مذکور از این حیث که این مفهوم داراي تعریـف و  حالی بود که مقصود قانون

ي سابق از این حیث واجد ابهام اعالم شد. اکنـون  ضوابط قانونی نیست، روشن نبود و مقرره 
که در اصالحات این بند عبارت فوق از متن آن حـذف شـده اسـت، ابهـام پیشـین نیـز فاقـد        

 موضوع است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغـایر بـا مـوازین شـرع و قـانون      8بند (و) تبصره (

 اساسی شناخته نشد. 
 * * * 

 -8صره تب
 ... -الف

 -1بند الحاقی 
منـابع حاصـله بـه    «)، عبـارت  8) تبصره (1) بند الحاقی (1[در جزء (

به انتهاي جزء » شود) این قانون واریز می5جدول شماره ( 110410ردیف 
 شود.] ) این بند منتقل می2(

هـا و  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است کلیه تبلت –1
د بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و هاي هوشمنساعت

اي (همتا) ثبت تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه
 نماید.
هاي همراه (موبایـل) سـاخته شـده    حقوق ورودي واردات گوشی -2
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) تعیـین  %12) دالر برابـر دوازده درصـد (  600خارجی بـاالي ششصـد (  
) ایـن قـانون   5جدول شـماره (  110410له به ردیف منابع حاصگردد. می

 .شودواریز می
 دیدگاه عدم ابهام 

) سابق، وزارت ارتباطات را ملزم کرده بود منابع حاصل از این جزء 1گذار در جزء (قانون
واریز کند. از طرفی، مراجعه به جدول مذکور نشان )» 5جدول شماره ( 110410ردیف «را به 
) اختصـاص داده شـده بـود. در نتیجـه     2براي منابع حاصـل از جـزء (   داد ردیف ذکر شدهمی

ي سـابق از ایـن حیـث واجـد ابهـام      ) روشن نبود و مقرره1اي مذکور در جزء (ردیف بودجه
گذار تصـریح کـرده اسـت ردیـف مـذکور،      اعالم شد. اکنون که در اصالحات این جزء قانون

   ن ردیف رفع شده است.) است، ابهام سابق از جهت وضعیت ای2مختص جزء (

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین  8) تبصره (1) بند الحاقی (1جزء (

 شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -8تبصره 
 ... -الف

حـذف  » محروم از جمله افراد«)، عبارت 8) تبصره (3[در بند الحاقی (
آب خانوارهـاي  «جـایگزین عبـارت   » ي مـذکور آب خانوارها«و عبارت 

 شود.]می» محروم
 1400هـاي نفـت و نیـرو موظفنـد در سـال      وزارتخانه -3بند الحاقی 

اي هاي آب، برق و گاز مشـترکین خانوارهـاي کشـور را بـه گونـه     تعرفه
اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشـترکین کـم   

پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سـازمان  تحت   مصرف خانوارهاي
 اي،یارانـه  صـورت  بـه  بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوي مصـرف 

 و ايغیریارانـه  صـورت  بـه  مصـرف  الگوي از باالتر پرمصرف مشترکین
) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آي.بی.تی(پلکانی  افزایش الگوي براساس
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 شود.خانوار محاسبه می براساس بعد ذکورمآب خانوارهاي 
... 

 دیدگاه عدم ابهام 
هاي آب، تعرفه بودند به موجب بند الحاقی سابق مکلف شدههاي نفت و نیرو وزارتخانه

این در حالی  د.کننبرابر صفر، تعیین  را» خانوارهاي محروم«برق و گاز مشترکین کم مصرف 
افراد تحت پوشش «، به دو مثال »رومخانوارهاي مح«گذار در مقام تبیین مفهوم بود که قانون

بسنده کرده بود. در نتیجه مالك تشخیص » کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
ي پیشین واجد ابهام شناخته شد. اکنون که در اصالحات این مقررهدر » خانوارهاي محروم«

صورت حصري حذف شده است و مشموالن حکم آن به » خانوارهاي محروم«بند، عبارت 
 بیان شده است، وجهی براي ابهام مذکور متصور نیست.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    8) تبصره (3بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد. 
* * * 

 -8تبصره 
 ... -الف

 شود:]) به شرح ذیل اصالح می4[بند الحاقی (
در کشت برنج در مناطق مختلف کشور   1400در سال  -4 بند الحاقی

هاي ملی به تشـخیص  هاي کلی و با هماهنگی دستگاهچهارچوب سیاست
 گردد.شوراي آب استان تعیین می

 دیدگاه عدم ابهام 
مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی سابق، تشخیص ممنوعیت یا جـواز کشـت بـرنج را    

گـذار  بود. این در حالی بود که روشن نبـود مقصـود قـانون    به شوراي آب استان واگذار کرده
ي مدیریت الگوي مصرف آب در سطح کشور نیز بـوده  الزام شوراهاي آب استانی به مالحظه

است یا تنها این شوراها را ملزم به بررسی وضعیت آب همان استان کرده بود. چرا که مطـابق  
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هاي مختلـف کشـور   در بخش 1،مصرفالگوي  اصالح هاي کلیسیاست) 8جزء نخست بند (
باید نگاه ملی به موضوع آب باشد و اجراي سند ملی الگـوي مصـرف آب در نظـر باشـد. در     
نتیجه حکم بند الحاقی پیشین داراي ابهام شناخته شد. اکنون کـه در اصـالحات ایـن بنـد بـه      

ماهنگی و لزوم ه الگوي مصرف اصالح هاي کلیسیاستاز جمله » هاي کلیرعایت سیاست«
 تصریح شده است، ابهام فوق منتفی است.» هاي ملیدستگاه«شوراي آب استان با 

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    8) تبصره (4بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.
واژه » هـاي کلـی  سیاسـت «)، اوالً بعـد از عبـارت   8) تبصـره ( 4در بند الحاقی ( -5تذکر: 

هـا، عنـوان صـحیح    اضافه گردد و ثانیاً با توجه به عـدم وجـود شـوراي آب در اسـتان    » نظام«
 کارگروه مربوطه ذکر گردد.

* * * 
 -8تبصره 
 ... -الف

ــد الحــاقی ( ــارت 8) تبصــره (5[در بن در محــدوده شــهرها و «)، عب
 .]شوداضافه می» با تعرفه مربوط«بعد از عبارت » روستاها

کننـدگان  ) قـانون مجـازات اسـتفاده   4براساس مـاده (  -5بند الحاقی 
 10/3/13962غیرمجاز از آب، بـرق و تلفـن، فاضـالب و گـاز مصـوب      

                                                                                                                                                     
وري ارتقـاء بهـره   -8«مقام معظم رهبري:  15/4/1389ابالغی  الگوي مصرف اصالح هاي کلیسیاست) 8بند ( .1

 ر:هاي زیویژه بخش کشاورزي در چارچوب سیاسته ها بو نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش
  .سازي آنهنگامهاي مختلف و بهراحی، تدوین و اجراي سند ملی الگوي مصرف آب در بخشط -
- «... 
 10/3/1396کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضـالب و گـاز  مصـوب    ) قانون مجازات استفاده4ماده ( .2

تواننـد، نسـبت بـه برقـراري     مـی  ول موضـوع ایـن قـانون   ئهـاي مسـ  دسـتگاه  -4مـاده  «مجلس شوراي اسالمی: 
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نسـبت بـه    1400توانند، در سال هاي مسئول موضوع این قانون میدستگاه
هاي غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق بـا  برقراري انشعاب

، تا تعیـین تکلیـف قـانونی از    در محدوده شهرها و روستاهاط تعرفه مربو
 صالح، اقدام نمایند.سوي مراجع ذي

 دیدگاه عدم مغایرت 
هاي غیردائم هاي دولتی مجاز به برقراري انشعابمطابق حکم بند الحاقی پیشین، دستگاه 

از تا تعیین کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضالب و گخدمات عمومی براي استفاده
صالح، شده بودند. حکم مذکور از این حیث که با تکلیف قانونی آنها از سوي مراجع ذي

هاي غیرمجاز تجویز برقراري خدمات عمومی موقت افراد را تشویق به سکونت در محل
) قانون اساسی شناخته شد. اکنون که در 3) اصل (10ي صحیح و بند (کرد، مغایر با ادارهمی

شده » شهرها و روستاها محدوده«هاي غیردائم مقید به اصالحی برقراري انشعابي مصوبه
ي شهر و روستا منجر به است، با توجه به اینکه ایجاد انشعاب موقت در داخل محدوده

 شود، اشکال سابق شورا منتفی شده است. هاي غیرقانونی نمیگسترش سکونت

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و    8) تبصره (5(بند الحاقی 

  قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

  -8تبصره 
 ... -الف

بعـد از  » در شـرایط مسـاوي  «)، عبارت 8) تبصره (6[در بند الحاقی (
 شود.]اضافه می» دامی«کلمه 

                                                                                                                 
 
هاي غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سـوي  انشعاب

 . صالح، اقدام نمایندمراجع ذي
 »... -1تبصره 
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دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و  -6بند الحاقی 
هاي ایرانی فعـال  اولویت خرید خود را از شرکت ر شرایط مساويد دامی

ی این بند توسط ینامه اجراینیدر حوزه کشاورزي فراسرزمینی قرار دهد. آ
وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و    

 رسد.ت وزیران میئو به تصویب هیشده بانک مرکزي تهیه 
 دیدگاه عدم مغایرت 

در واردات محصـوالت کشـاورزي و    شده بودمکلف موجب بند الحاقی پیشین  به دولت
 هاي ایرانی فعال در حوزه کشاورزي فراسرزمینی قرار دهـد. اولویت خرید را از شرکت ،دامی

هـاي غیرایرانـی داراي   این در حالی بود که در برخی فروض ممکن اسـت خریـد از شـرکت   
) 3) اصل (10ي صحیح و بند (موارد، مغایر با ادارهترجیح باشد و اطالق حکم مذکور در این 
» شرایط مسـاوي «گذار اطالق حکم پیشین را مقید به قانون اساسی شناخته شد. حال که قانون

 کرده است، اشکال مذکور رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
شـرع و  )، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین   8) تبصره (6بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد. 
* * * 

 -9تبصره 
 ... -الف

هاي علـم و  و مراکز پژوهشی، پارك«)، عبارت 9[در بند (هـ) تبصره (
هـاي علمیـه،   فناوري، سراهاي نوآوري و دانشـگاه آزاد اسـالمی، حـوزه   

هاي قانونی وابسـته بـه بسـیج هزینـه     بنیان و پژوهشکدههاي دانششرکت
هاي علـم و فنـاوري و   و مراکز پژوهشی و پارك«بارت جایگزین ع» کنند

سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسـالمی هزینـه کننـد. حـداقل ده درصـد      
بنیـان  هاي دانشها و شرکت) دیگر از منابع مذکور از طریق دانشگاه10%(

 شود.]می» پذیرد.هاي قانونی وابسته به بسیج انجام میو پژوهشکده
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 1) قانون برنامه ششم توسـعه 64در راستاي اجراي بند (ج) ماده ( -هـ
هـاي اجرایـی   هاي تقاضامحور، کلیـه دسـتگاه  مبنی بر حمایت از پژوهش

) قانون مدیریت خدمات کشوري که از اعتبـارات برنامـه   5موضوع ماده (
درصـد  کنند، مکلفند حداقل معادل ده هاي کاربردي) استفاده می(پژوهش

این اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از  )10%(
و هاي دولتی و غیردولتـی  هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاهنامهطریق پایان

هاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري و دانشگاه آزاد مراکز پژوهشی، پارك
نونی هاي قابنیان و پژوهشکدههاي دانشهاي علمیه، شرکتاسالمی، حوزه

 وابسته به بسیج هزینه کنند
 دیدگاه عدم مغایرت 

بودند بخشـی از اعتبـارات    هاي اجرایی به موجب بند (هـ) سابق مکلف شدهکلیه دستگاه
) از منابع نیـز از طریـق   ٪10ها هزینه کنند و همچنین (هاي دانشگاهنامهخود را از طریق پایان

هاي قانونی وابسته به بسیج هزینه شود. ایـن  دهبنیان و پژوهشکهاي دانشها و شرکتدانشگاه
هـا، مصـداق   و اختصاص اعتبارات به دانشگاه هاي علمیهعدم ذکر حوزهدر حالی بود که اوالً 

) از %10کـرد ( ) قانون اساسی شناخته شد. ثانیاً هزینـه 3) اصل (9تبعیض ناروا و مغایر با بند (
با توجه به اینکه تعداد این مراکز در قیاس با دیگر منابع از طریق مراکز علمی وابسته به بسیج، 

                                                                                                                                                     
ب قـانون برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـو           ) 64( ماده .1

وري، بنیـان، افـزایش بهـره   منظور تحقق اقتصاد دانـش هب -64ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
المللـی و افـزایش نقـش مـردم در     تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاري و تعامالت فعال بـین 

 :کشور فناوري  مدیریت علمی و
 … -الف
بنیان و افزایش تولید و صادرات محصـوالت و خـدمات   ازي در اقتصاد دانشمنظور پیشتدولت مجاز است به -ج

بنیـان  هـاي دانـش  هاي کلی اقتصاد مقاومتی، براي توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکتبنیان سیاستدانش
سـات  ها و مؤسهاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهمطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش

هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشـور، مشـروط بـه اینکـه     آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و حوزه
 .بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایدرا کارفرما و یا بهرههاي آن) از هزینه%51حداقل پنجاه و یک درصد (

 ...» -چ
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) قـانون  3) اصـل ( 10ي ناصحیح و مغـایر بـا بنـد (   ها بسیار کمتر است، مصداق ادارهدانشگاه
هاي علمیه نیز مشمول این حکم اساسی شناخته شد. اکنون به موجب بند اصالحی، اوالً حوزه

هاي قانونی وابسته به بسیج نیز در و پژوهشکده بنیانهاي دانشقرار گرفته است و ثانیاً شرکت
کنار دیگر مؤسسات علمی ذکر شده است تا با توجه به حجم کارهاي پژوهشی هریک، منـابع  

 به آنها اختصاص داده شود. بنابراین اشکاالت سابق شورا برطرف شده است.   

 نظر شوراي نگهبان 
مده، مغایر بـا مـوازین شـرع و قـانون     )، با توجه به اصالحات به عمل آ9بند (هـ) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

* * * 
 -9تبصره 
 ... -الف

 شود.]) و اجزاء آن حذف می9[بند الحاقی تبصره (
 دیدگاه عدم مغایرت 

ي مجلس شوراي اسالمی به موجب بند الحاقی سـابق، دولـت را مجـاز بـه تسـویه      الف)
ن حکم به سـبب فقـدان سـقف و ردیـف     دیون خود به صندوق ذخیره فرهنگیان کرده بود. ای

) قانون اساسی شناخته شد. حال که به کلی این بنـد الحـاقی   53اي، مغایر با ذیل اصل (بودجه
 ي به انتفاي موضوع است.حذف شده است، اشکال فوق نیز سالبه

هـاي اجرایـی   ) سابق بند الحاقی مبنی بر تجویز واگذاري سهام دسـتگاه 1حکم جزء (ب) 
هـاي  ) بنـد (د) سیاسـت  2دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، مغایر با جزء ( در مقام رد

) قانون اساسی شناخته شده بود. اما نظر به حذف جزء 110) اصل (1و در نتیجه بند ( 1مذکور
 )، اشکال فوق نیز منتفی شده است.1(

                                                                                                                                                     
ي ) مصـوبه 2) بند (الف) تبصـره ( 2(الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (ي متن این مقرره رك. به: بند براي مالحظه .1

 حاضر.
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 دیدگاه عدم ابهام 
) بند الحاقی پیشین، از 2() و 1در صدر و جزء (» صندوق ذخیره فرهنگیان« ذکر الف)

ي معتبر صندوق مذکور مشخص نبود، واجد ابهام شناخته این حیث که وضعیت اساسنامه
ي اصالحی این مقرره حذف شده است، وجهی براي این ابهام شد. اکنون که در مصوبه

 متصور نخواهد بود.
سسه ؤم يهایبده ای انیفرهنگ رهیذخ صندوقسسه ؤمطالبات م«عبارت  يمعناب) 

) 2در جزء (» یربانکیغ ياعتبار سساتؤم ها وبه بانک يبه بانک مرکز ایمذکور به دولت و 
) محملی 2سابق روشن نبود و از این جهت واجد ابهام اعالم شد. اما نظر به حذف جزء (

 ماند.براي طرح ابهام سابق باقی نمی

 نظر شوراي نگهبان 
رسی موضوع از حیث مغایرت با قانون اساسی بر )،9با توجه به حذف بند الحاقی تبصره (

 .و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است
* * * 

 -9تبصره 
 ... -الف

و «)، عبـارت  9[در سطور ششم، چهاردهم و هفدهم بند (ح) تبصـره ( 
اضـافه و عبـارت   » جهـاد دانشـگاهی  «بعـد از عبـارت   » هاي علمیهحوزه

) ٪100تخصـیص صـد درصـد (    سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به«
هاي هاي اجرایی را در بودجهاین منابع اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاه

نشـده   وجـوه مصـرف  «جـایگزین عبـارت   » نمایـد بینی مـی سنواتی پیش
شود. سـازمان برنامـه و بودجـه    ی به سال بعد منتقل مییهاي اجرادستگاه

قـدام و مهلـت   ) این منـابع ا %100( درصد کشور نسبت به تخصیص صد
 شود.]می» مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در ها، بانکشرکت -ح
) این قانون، مکلفند در اجراي تکالیف قـانونی مربـوط،   3پیوست شماره (
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) از هزینه امور پژوهشـی خـود منـدرج در آن    %40درصد ( حداقل چهل
)، بـه  %25درصـد (  ماهه به میزان بیسـت و پـنج   در مقاطع سهپیوست را 

کشور واریز کنند تا در راسـتاي حـل    داري کلحساب خاصی نزد خزانه
هـا و مؤسسـات   مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامـه بـا دانشـگاه   

و آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهـاد دانشـگاهی   
هـاي کـاربردي، عنـاوین     (پـروژه)  قالـب طـرح   و در هاي علمیـه حوزه
 هاي پسـادکتري و طـرح   (پروژه) هاي تحصیالت تکمیلی، طرحنامهپایان

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشـاغل بـه   هاي تحقیقاتی دانش (پروژه)
نشـدن وجـوه مربـوط در موعـد مقـرر       مصرف برسانند. درصورت واریز

سات انتفاعی وابسته به دولـت،  ها و مؤسها، بانکتوسط هر یک از شرکت
شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب داري کل کشور اجازه داده میبه خزانه

حساب خاص موضـوع ایـن بنـد     آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واریز کند. این مبالغ براي دانشگاه

شده آنهـا در ایـن    بینیتصاصی پیشو جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اخ
قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و 

کشـور بـه    داري کـل کشور، توسط خزانه داري کلبودجه کشور و خزانه
هـاي  و حـوزه  مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهـاد دانشـگاهی  

که تا پایان سال مـالی   طوريود، بهشطرف قرارداد برگشت داده می علمیه
ها و اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه شود.ها تسویه کل مبلغ توافقنامه

مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوري و جهاد 
 شود.در قالب قراردادهاي مشخص هزینه می هاي علمیهو حوزه دانشگاهی

ـ     ه دانشـجویان، پژوهشـگران پسـادکتري،    حداقل سـهم قابـل پرداخـت ب
(پـروژه)   آموختگان پژوهشگر و نیروهاي کارورز از مبلغ هـر طـرح  دانش
ها و مؤسسات موضـوع ایـن   ها، بانکشرکت ) است.%60درصد ( شصت
) هزینه %40( درصد ) از مبلغ چهل%10( درصد توانند حداکثر تا دهبند می

ها و مؤسسات پژوهشی اعـم از  شگاهامور پژوهشی مذکور را از طریق دان
دولتی و غیردولتی وابسته بـه خـود و جهـاد دانشـگاهی در چهـارچوب      

سازمان برنامه و بودجه کشور نسـبت  ی این بند هزینه کنند. ینامه اجراآیین
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) این منابع اقدام و وجـوه مصـرف نشـده    ٪100به تخصیص صد درصد (
 .نمایدبینی میپیشهاي سنواتی هاي اجرایی را در بودجهدستگاه
ی این بند شامل سازوکارهاي مربوط، چگونگی مصرف ینامه اجراآیین

و سایر موارد به پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و همکـاري       
هاي امـور اقتصـادي و دارایـی، علـوم، تحقیقـات و فنـاوري،       وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صـنعت، معـدن و تجـارت و جهـاد     
وزیران  تئتصویب هی شود و بهشاورزي پس از ابالغ این قانون تهیه میک

 .رسدمی
 دیدگاه عدم مغایرت 

 ينشـده  وجـوه مصـرف  حکم مقرر شده در ذیل بنـد (ح) سـابق مبنـی بـر انتقـال      الف) 
) قـانون اساسـی   52، مغایر بـا سـاالنه بـودن بودجـه و اصـل (     ی به سال بعدیهاي اجرادستگاه

د. اکنون که در اصالحات این مصوبه حکم فوق حذف شده است و تنها مقـرر  شناخته شده بو
» هـاي سـنواتی  هاي اجرایی را در بودجهوجوه مصرف نشده دستگاه«شده است سازمان برنامه 

 بینی کند، اشکال مزبور رفع شده است.آتی پیش
 شده فمکلبه موجب حکم بند سابق ها و مؤسسات وابسته به دولت ها، بانکشرکتب) 
ها و مؤسسات آموزش عـالی و  از طریق توافقنامه با دانشگاه بخشی از اعتبارات خود را بودند

ي منـابع از  این در حالی بود که انحصار هزینه پژوهشی و جهاد دانشگاهی به مصرف برسانند.
صـل  ) ا9، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند (»هاي علمیهحوزه«عدم ذکر ها و طریق دانشگاه

نیز در » هاي علمیهحوزه«) قانون اساسی تشخیص داده شد. حال که در اصالحات این بند، 3(
اند، وجهی براي اشکال پیشین کنار دیگر مراکز علمی و پژوهشی مشمول این حکم قرار گرفته

 ماند.باقی نمی
 نظر شوراي نگهبان 

بـا مـوازین شـرع و قـانون     )، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر 9بند (ح) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.
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* * * 
 -9 تبصره
 ... -الف

و در » آستان قدس رضوي«)، عبارت 9[در سطر دوم بند (ط) تبصره (
 مبلـغ  سقف تا«و در سطر ششم عبارت » بخشی از«سطر پنجم آن عبارت 

 يهـا حساب ریسا به را خود اتیمال یمابق و اقدام دولت حهیال در مندرج
 شود.]حذف می» دولت دهش یمعرف

 قـانون  بـه  مـواد  برخـی  الحاق قانون) 78( ماده تحقق راستاي در -ط
ام و در جهت اجراي اصل سـی  1)2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

هـاي اقتصـادي   و آن دسـته از مؤسسـات و بنگـاه     ) قانون اساسـی، 30(
ه) بـه  فرمان حضـرت امـام (ر   ییزیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرا

استثناي مواردي که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحـوه  
مالیـات خـود بـه حسـاب       تسویه آن را دارند، موظفند نسبت بـه واریـز  

 درآمد معادل. ندینما زیوار  110112 ردیف موضوع کشور کل يدارخزانه
ـ ا) 9( شـماره  جـدول  530000 -55 ردیـف  محل از واریزي  قـانون،  نی

 تجهیـزات  خرید و سازيمقاوم نوسازي، آموزشی، عدالت توسعه منظوربه
 تـه یکم يآموزدانش يهاخوابگاه و محروم مناطق و روستایی مدارس براي
 .ردیگیم قرار پرورش و آموزش وزارت اریاخت در(ره)  ینیخم امام امداد
 

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصـوب  2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت (    78ماده ( .1

) قانون اساسـی و  30ام (منظور برقراري عدالت آموزشی و اجراي اصل سیبه -78ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
هاي آموزش و پرورش با اولویت مناطق محـروم و روسـتاها، آسـتان قـدس رضـوي و آن      جهیز کلیه آموزشگاهت

ـ هـاي اقتصـادي زیرمجموعـه نیروهـاي مسـلح و سـتاد اجرا      دسته از مؤسسات و بنگـاه  ی فرمـان امـام و سـایر    ی
ثناي مواردي که اذن ولی فقیـه  اند، به استی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهیهاي اجرادستگاه

باشـند، منـابع حاصـله صـرفاً جهـت      وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می
اي کـه بـه ایـن    نامـه اسـاس آیـین   گیرد تا برتوسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می

 .»رسد، هزینه نمایدت وزیران میئمنظور تهیه و به تصویب هی
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 دیدگاه عدم ابهام 
هاي مذکور موظـف  گر دستگاهو دی» آستان قدس رضوي«به موجب حکم بند (ط) سابق، 

داري کل کشـور موضـوع   مالیات خود به حساب خزانه» بخشی از«شده بودند نسبت به واریز 
دولت واریـز  » هاي معرفی شدهسایر حساب«اقدام و مابقی مالیات خود را به  110112 ردیف

ي مقـام معظـم   بـه مرقومـه   کنند. حکم مذکور از جهاتی داراي ابهام شناخته شد: اوالً با توجه
خرجی پرداخت شود و ذکر آن  -مالیات آستان قدس رضوي باید به صورت جمعی 1رهبري،

هاي مذکور را مکلـف  گذار دستگاههاي مذکور واجد ابهام بود. ثانیاً قانوندر کنار دیگر دستگاه
ر سـای «داري کل کشور و بخشی دیگـر را بـه   مالیات خود را به خزانه» بخشی از«کرده بود که 

ها اشـاره  گذار از سایر حسابواریز کنند و روشن نبود مقصود قانون» هاي معرفی شدهحساب
ي سابق از این جهت نیز ابهام داشت. حـال  هایی خارج از خزانه بود یا خیر و مقررهبه حساب

که در اصالحات این بند، به کلـی آسـتان قـدس رضـوي از صـدر آن حـذف شـده اسـت و         
نیـز از ذیـل آن    دولـت  شده یمعرف يهاحساب ریسا شی از مالیات بههمچنین حکم واریز بخ

 حذف شده است، دو ابهام فوق منتفی شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر بـا مـوازین شـرع و قـانون     9بند (ط) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

* * * 
 -11تبصره 

                                                                                                                                                     
در خصوص معافیت مالیـاتی آسـتان قـدس و    «مقام معظم رهبري:  13/9/1395مورخ  1/31210ي شماره نامه .1

گفته شده، نظر مبارك امام راحل (ره) نیـز بـر همـین نهـج      سسات وابسته نظر همان است که قبالًؤها و مشرکت
باشـند. البتـه ایـن    از پرداخت هرگونه مالیات معاف مـی  سسات وابستهؤها و مبوده که درآمدهاي آستان و شرکت

هاي اقتصادي بایـد شـفاف   باشد. لکن چون فعالیتهاي تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمیحکم شامل مالیات
سسـات برابـر مقـررات محاسـبه و پرداخـت و بـه       ؤهـا و م شود که مالیات شـرکت پذیر باشد توصیه میو رقابت

ربط نیـز ابـالغ شـود تـا در     به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسئوالن ذي عیناًخرجی  -صورت جمعی
 .»تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند
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 ... -الف
اي از محـل ردیـف هزینـه   «)، عبـارت  11) تبصره (3[در بند الحاقی (

 شود.]اضافه می» قاچاقچیان کاال«بعد از عبارت ...» شماره 
هاي پلیس امنیت ها و ظرفیتمنظور توسعه زیرساختبه -3بند الحاقی 

اي از محل ردیف هزینهاقتصادي براي مقابله با محتکران و قاچاقچیان کاال 
) از درآمد حاصل از صدور احکام %20د (و خودرو بیست درص شماره ...

مربوط به محتکران و قاچاقچیان کاال به نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی  
 یابد.ایران اختصاص می

 دیدگاه مغایرت 
) از درآمد حاصل از صـدور  %20مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی سابق، اختصاص (

را مقرر کرده بـود. ایـن در حـالی بـود کـه       احکام مربوط به قاچاقچیان کاال به نیروي انتظامی
اي براي حکم فوق تعیین نشده بود و این امر موجب اعالم مغایرت آن سقف و ردیف بودجه

گذار در راستاي تأمین نظـر شـوراي نگهبـان،    ) قانون اساسی شد. اکنون قانون53با ذیل اصل (
ظر به اینکه ردیف نـاظر بـه   اي را به این موضوع اختصاص داده است اما نردیف بدون شماره

 این موضوع در جداول پیوست یافت نشد، همچنان اشکال سابق شورا باقی است.

 نظر شوراي نگهبان 
) 9-1)، مغایرت و ابهام مذکور در جزءهاي (11) تبصره (4) و (3در بندهاي الحاقی ( -5

 ) کماکان به قوت خود باقی است.9-2و (
* * * 

 -11تبصره 
 ... -الف
اي از محـل ردیـف هزینـه   «)، عبـارت  11) تبصره (4د الحاقی ([در بن

 شود.]اضافه می» 17/2/1387مصوب «بعد از عبارت ...» شماره 
ــاقی  ــد الحـ ــارد    -4بنـ ــت میلیـ ــود و هشـ ــد و نـ ــغ پانصـ مبلـ

) 45) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (598,000,000,000(
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از محـل ردیـف    17/2/71381قانون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب     
جهت بهسازي محیط روستاهاي مـرزي موضـوع جـزء     اي شماره ...هزینه

در اختیـار بنیـاد    2) قانون برنامه ششم توسعه کشور27) بند (ب) ماده (5(
 گیرد.مسکن انقالب اسالمی قرار می

 دیدگاه ابهام 
یار بنیـاد  مبلغی از عوارض خروج از کشور باید در اختبه موجب حکم بند الحاقی پیشین، 

با عنایت به اینکه منابع حاصل از عوارض خـروج از کشـور   گرفت. اما مسکن انقالب قرار می
بینـی  بینی و معادل آن نیز هزینه و مصـرف پـیش  ي سابق پیشدر ردیف هاي درآمدي مصوبه

 بـود لحاظ شده  ي پیشینمصوبهاز این جهت که آیا در ضمن مصارف  حکم مذکورشده بود، 
شـناخته   داراي ابهام ،اي تعیین نشده بودآمدي جدیدي بود که براي آن ردیف هزینهمنبع دریا 

اي را براي این حکم تعیین کرده است، اما نظر گذار ردیف فاقد شمارهشد. اکنون گرچه قانون

                                                                                                                                                     
 کمیسـیون اقتصـادي مجلـس شـوراي اسـالمی:      17/2/1387) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 45ماده ( .1
ـ  به دولت اجازه داده می -45 ماده« ت خـروج هـر مسـافر از مرزهـاي هـوایی دویسـت و پنجـاه هـزار         شـود باب
) ریال از مسافران دریافت و به حساب 000/50) ریال و از مرزهاي دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (000/250(

بار بـا توجـه بـه نـرخ     داري کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکدرآمد عمومی (نزد خزانه
 . گرددت وزیران تعیین میئبا تصویب هیتورم 
 ...» -هتبصر

قـانون برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب            ) 27( ماده .2
هـاي کلـی   منظور تحقق سیاسـت دولت موظف است به -27 ماده«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395

هـاي موجـود در نـواحی روسـتایی وارتقـاي منزلـت       برداري از ظرفیتبهره برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و
 اقتصاد ملی و ایجـاد بسـتر الزم بـراي شـکوفایی و پیشـرفت عـدالت       در روستاها جایگاه و روستاییان  اجتماعی

 :هاي سنواتی انجام دهدمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه
 ... -الف
 :زیربنایی عمرانی اتاقدام -ب
1- ... 
) روستاهاي مرزي با رویکرد پدافنـد  %20درصد ( هاي ساماندهی و بهسازي حداقل بیستتهیه و اجراي طرح -5

 »غیرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
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خورد، همچنان ابهام فوق نسبت به ایـن  به اینکه در جداول پیوست چنین ردیفی به چشم نمی
 بند وجود دارد.

 نظر شوراي نگهبان 
) 9-1)، مغایرت و ابهام مذکور در جزءهاي (11) تبصره (4) و (3در بندهاي الحاقی ( -5

 ) کماکان به قوت خود باقی است.9-2و (
* * * 

  -12تبصره 
 ... -الف
 -ب
1- ... 

 شود:]) به شرح زیر اصالح می12) بند (ب) تبصره (2[جزء (
ها اجازه قوه مجریه در شهرستانهاي اجرایی زیرمجموعه به دستگاه -2

و توسعه استان ریزي شوراي برنامهشود با پیشنهاد استاندار و تأیید داده می
ریـال نسـبت بـه     )000/000/000/000/30( در سقف سی هـزار میلیـارد  
هاي ملکی خویش با امالك و اموال غیرمنقـول  معاوضه امالك و ساختمان

صویب شـوراي شـهر مربـوط بـا     ها پس از اعالم شهرداري و تشهرداري
 .هـاي اداري شهرسـتان اقـدام کنـد    قیمت کارشناسی براي احداث مجتمع

داري کل کشور موظف اسـت عملکـرد ایـن جـزء را بـه صـورت       خزانه
 .خرجی ثبت کند -جمعی

 دیدگاه عدم مغایرت 
هـاي اجرایـی را مجـاز بـه تهـاتر امـالك و       ي سـابق برخـی دسـتگاه   گذار در مقررهقانون
ها کرده بود. اما از این حیث که حکم هاي ملکی خویش با اموال غیرمنقول شهرداريانساختم

اي بـود، مغـایر بـا    مذکور اوالً مقید به لزوم گردش خزانه نشده بود و ثانیاً فاقد سـقف بودجـه  
اي ) قانون اساسی شناخته شـد. حـال کـه در اصـالحات ایـن جـزء سـقف بودجـه        53اصل (

و به لزوم گردش خزانه نیز تصریح شده اسـت، اشـکال پیشـین     بینی شده استمشخص پیش
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 شورا برطرف شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شـرع  12تبصره (بند (ب)  )2(جزء 

 و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

  -12تبصره 
 ... -الف
 -ج
1- ... 

سازمان برنامه و «)، عبارت 12(ج) تبصره () بند 2[در سطر اول جزء (
» بـرداري سازمان نقشه«جایگزین عبارت » ربطبودجه از طریق سازمان ذي

 شود.]می
محـور از  هاي اجرایی داراي سامانه امالك و اراضی مکـان دستگاه -2

، سازمان جغرافیایی ربطسازمان برنامه و بودجه از طریق سازمان ذيجمله 
هـاي تابعـه   ها و سازمانارت جهاد کشاورزي، شرکتنیروهاي مسلح، وز

وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و امالك کشـور، سـازمان ملـی زمـین و     
ها و پست جمهوري اسالمی ایران مکلف به همکاري بـا  مسکن، شهرداري

وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی بــراي تبــادل اطالعــات بــه صــورت 
 ر هستند.الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکو

 دیدگاه عدم ابهام 
ي معتبـر  ) سابق، از این حیث که وضعیت اساسنامه2در جزء (» بردارينقشهسازمان « ذکر

سازمان مذکور مشخص نبود، واجد ابهام شناخته شـد. اکنـون کـه در اصـالحات ایـن جـزء،       
م سابق جایگزین آن شده است، ابها» ربطسازمان برنامه و بودجه از طریق سازمان ذي«عبارت 

 نیز منتفی شده است.  
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 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع   12تبصره ( بند (ج) )2(جزء 

 و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -12تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 

قوه قضـائیه مجـاز   «)، عبارت 12) بند (د) تبصره (2[در انتهاي جزء (
هاي منقول و غیرمنقـول مـازاد خـود را بـه فـروش      ل و داراییاست اموا

 شود.]حذف می» برساند.
شـود تـا سـقف    به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می -2

) ریـال از  176,000,000,000,000یکصد و هفتاد و شش هزار میلیـارد ( 
هـاي منقـول و غیرمنقـول و حقـوق مـالی مـازاد دولـت        اموال و دارایی

هوري اسالمی ایران (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و جم
) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربـوط بـه تصـویب    83سوم (

هیئت وزیران با رعایت قـوانین و مقـررات از طریـق حـراج عمـومی در      
بورس امالك و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سـامانه تـدارکات   

ــانون تجــارت الکترونیکــی مصــوب  الکترونیــک د ــا رعایــت ق ــت ب ول
شـده در  با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیـین  17/10/1382

بـا اصـالحات و الحاقـات     25/1/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب 
بعدي به نحوي که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل 

هاي اجرایی کند. استانداران و دستگاه واریز 210221را به ردیف درآمدي 
هاي مـازاد دولـت بـه وزارت امـور     مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی

 باشند.اقتصادي و دارایی می
 ... 
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 دیدگاه مغایرت 
هاي منقول و ي قضائیه را مجاز کرده بود اموال و دارایی) سابق، قوه2گذار در جزء (قانون

اي فروش برساند. این در حالی بود که هیچ سقف و ردیـف هزینـه  غیرمنقول مازاد خود را به 
) قـانون اساسـی   53براي این امر معین نکرده بود و حکم فوق از این منظـر مغـایر بـا اصـل (    

تشخیص داده شد. حال که در اصالحات این جزء به کلـی حکـم مـذکور از آن حـذف شـده      
 است، وجهی براي اشکال سابق متصور نیست.

 نگهباننظر شوراي  
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و 12تبصره ( بند (د) )2(جزء 

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

  -12تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 

شود و حذف می» ايهزینه«)، عبارت 12) بند (د) تبصره (3[در جزء (
 د.]مقرر شد در ردیف مربوط به این جزء مبلغ درج گرد

سازمان برنامه و بودجه کشور موظـف اسـت پـس از اطمینـان از      -3
هاي درآمدي مذکور معادل وجوه واریزي را از محل ردیف وصول ردیف

) این قانون، به همان دستگاه اجرایی/استانی 9جدول شماره ( 47-530000
هـاي  هـاي تملـک دارایـی   و طـرح   کننده منابع، بابـت اعتبـارات  وصول
هاي استانی، کمک ) این قانون، طرح1تمام پیوست شماره (مهاي نیسرمایه

تمام، هاي اداري نیمههاي اجرایی و مجتمعبه تأمین مسکن کارکنان دستگاه
هاي مقاومت شهرستان و استان ها و حوزهتکمیل، بازسازي و تجهیز پایگاه

 اختصاص دهد.
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 دیدگاه ابهام 
ف شده بود معادل منـابع حاصـل از فـروش    ) سابق موظ3سازمان برنامه به موجب جزء (

کننـده منـابع، بابـت    به دسـتگاه وصـول  » 530000-47ردیف «اوراق و اموال مازاد را از محل 
اختصـاص دهـد. ایـن در حـالی بـود کـه اوالً        هاي تملک دارایـی و طرح» اياعتبارات هزینه«

ف درآمــدها و ) گذاشــته بــود و میــزان ســق1، عــدد (»530000-47ردیــف «گــذار در قــانون
نیـز  » اياعتبـارات هزینـه  «گـذار از عبـارت   هاي آن مشخص نبود. ثانیـاً مقصـود قـانون   هزینه

) اصـالحی حـذف شـده    3از جـزء ( » ايهزینه«مشخص نبود. اکنون با توجه به اینکه عبارت 
ي اصـالحی نیـز   است، ابهام دوم شورا رفع شده است. اما نظر به اینکـه همچنـان در مصـوبه   

 خورد، ابهام نخست شورا همچنان باقی است.ردیف مذکور به چشم نمی عددي در

 نظر شوراي نگهبان 
 )،12در تبصره ( -6
) نظر این شورا، کماکان بـه قـوت   10-4) بند (د)، ابهام مذکور در جزء (3در جزء ( -1-6

 خود باقی است.   
* * * 

 -12تبصره 
 ... -الف

تـا سـقف مبلـغ دو    «عبارت )، 12[در بند الحاقی ذیل بند (ه) تبصره (
بعـد از عبـارت   ...» ) ریال از ردیـف  000/000/000/000/2هزار میلیارد (

 شود.]اضافه می» ها راشهرستان«
نیـروي انسـانی    1400دولت مکلف است تا پایـان سـال    -بند الحاقی

هاي تـازه تأسـیس کـه از سـال     هاي دولتی در شهرستانمورد نیاز دستگاه
اند را تأمین دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافتهبا مصوبه هیئت  1398

نماید. همچنین دولت مکلف است امکانـات و منـابع مـورد نیـاز ادارات     
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــا را دولت ــارد   ه ــزار میلی ــغ دو ه ــقف مبل ــا س ت

 تأمین نماید. ) ریال از ردیف ...000/000/000/000/2(
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 دیدگاه مغایرت 
ی پیشین، دولت را مکلف کرده بود امکانات و منـابع ادارات  قانونگذار به موجب بند الحاق

هاي جدید را تأمین کنـد. از طرفـی، سـقف و ردیـف اعتبـاري ایـن تکلیـف        دولتی شهرستان
) قانون اساسی شناخته شد. 53مشخص نشده بود و در نتیجه حکم مذکور مغایر با ذیل اصل (

شخصی را براي این موضوع در نظـر  اي مي اصالحی سقف بودجهگذار در مصوبهحال قانون
اي را بـه ایـن بنـد اختصـاص داده اسـت کـه در جـداول        گرفته است، اما ردیف بدون شماره

پیوست نیز قابل مشاهده نیست. بنابراین همچنان اشکال پیشین شـورا در خصـوص ایـن بنـد     
 اي باقی است.الحاقی مبنی بر فقدان ردیف بودجه

 نظر شوراي نگهبان 
 )،12( در تبصره -6
) نظر این شـورا، کماکـان بـه قـوت     10-5در بند الحاقی، مغایرت مذکور در جزء ( -2-6

 خود باقی است.
* * * 

 -12تبصره 
 ... -الف

هرگونه اقدام بـرخالف ایـن   «)، عبارت 12) تبصره (1[در بند الحاقی (
حـذف  » بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمـومی اسـت.  

 شود.]می
هـا و پرداخـت   صدور اجازه تخصیص اعتبار دسـتگاه  -1الحاقی بند 

، منـوط بـه احـراز انجـام     1400ها درسال حقوق کارکنان/مدیران دستگاه
 است.  1) قانون برنامه ششم توسعه29تکالیف مندرج در ماده (

 
 

                                                                                                                                                     
 ي حاضر.) مصوبه2ي این مقرره رك. به: متن بند (ج) تبصره (براي مالحظه .1
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)95( 

 دیدگاه عدم ابهام 
ها را اهمجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی سابق، صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگ
هرگونه «مقید به احراز انجام تکالیف مندرج در قانون برنامه کرده بود و ضمانت اجراي 

برخالف آن را ضمانت اجراي کیفري در نظر گرفته بود. این در حالی بود که مقصود » اقدام
ر از این منظر که دقیقاً شامل چه رفتاري بود و این رفتا» هرگونه اقدام«گذار از عبارت قانون

گذار در شد، واجد ابهام شناخته شد. حال قانونمجرمانه باید از سوي چه مقامی انجام می
ي اصالحی، به کلی حکم مذکور را حذف کرده است و به این ترتیب ابهام پیشین مصوبه

 بالموضوع شده است. 

 نظر شوراي نگهبان 
غایر با موازین شرع و )، با توجه به اصالحات به عمل آمده، م12) تبصره (1(بند الحاقی 

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -12تبصره 
 ... -الف

 شود:]) به شرح زیر اصالح می12) تبصره (3[بند الحاقی (
) قانون متعهدین خـدمت بـه   6با توجه به تبصره ماده ( -3بند الحاقی 

میـزان کسـر از حقـوق     8/3/13691وزارت آموزش و پـرورش مصـوب   
به بیست ) ٪45شگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد (معلمان دان -دانشجو
 .یابدکاهش می) ٪20( درصد

                                                                                                                                                     
مجلـس شـوراي اسـالمی:     8/3/1369قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصـوب   )6ماده ( .1
 ... -6ماده «

آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانـات  پرداخت حقوق کارآموزي و حقوق به دانش -تبصره
هـاي  مراکز تربیت معلم و آموزشکده سراها ورفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانش

دهند نخواهـد بـود،   در اختیار آنان قرار می هاي علمیه معموالًها و مؤسسات آموزش عالی و حوزهفنی و دانشگاه
 »د.روزي و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شهاي شبانهلکن هزینه
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)96( 

 دیدگاه عدم مغایرت 
گذار در بند الحاقی سابق، وزارت آموزش و پرورش را مجاز کرده بود حتی با قانون

) از حقوق آنها براي امور رفاهی اقدام %20وجود مخالفت دانشجو معلمان، نسبت به کسر (
الق حکم فوق را از این حیث که مقید به رضایت دانشجو معلمان نشده بود، کند. شورا اط

گذار در راستاي تأمین نظر ) قانون اساسی دانست. اکنون قانون47) و (46مغایر با اصول (
) قانون مذکور استناد کرده است که مطابق این قانون، تنها کسر 6ي ماده (شورا، به تبصره

از حقوق دانشجو معلمان تجویز شده است. » هزینه خوابگاهروزي و هاي شبانههزینه«
) ٪20) به (٪45گذار در این بند الحاقی درصدد کاهش میزان کسري فوق از (همچنین قانون

) و 46ي حاضر مغایرتی با اصول (درصد است. بنابراین با توجه به اصالحات مذکور، مقرره
ي خوابگاهی برابر با خدمات دریافت شده ) ندارد؛ چرا که اوالً میزان کسر از حقوق،47(

 گذار به دنبال کاهش این میزان کسر از حقوق به کمتر از نصف است. است و ثانیاً قانون

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   12) تبصره (3(بند الحاقی 

  قانون اساسی شناخته نشد. 
* * * 

گردان موضوع بند شود از محل منابع تنخواهاجازه داده می -13تبصره 
تنظیم بخشـی از مقـررات   الحاق برخی مواد به قانون قانون ) 28(م) ماده (
 اقدامات زیر صورت پذیرد: 1)2( مالی دولت

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصـوب  2بخشـی از مقـررات مـالی دولـت (     ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم28ماده ( .1

  -28ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
 ... -الف
آگـاهی، پیشـگیري، امدادرسـانی، بازسـازي و نوسـازي منـاطق       منظـور پـیش  شود بـه به دولت اجازه داده می -م

ي، گردوغبـار،  سـوز دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سـیل، زلزلـه، سـرمازدگی، تگـرگ، طوفـان، آتـش      آسیب
گیر انسانی و دامی و حیـات وحـش   هاي همههاي فراگیر محصوالت کشاورزي و بیماريپیشروي آب دریا، آفت

) قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مصـوب       10و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (
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)97( 

جهـت هزینـه در مـوارد    «)، عبـارت  13) تبصـره ( 1[به انتهاي جزء (
تنظـیم  ق برخـی مـواد بـه قـانون     ) قانون الحا28مندرج در بند (م) ماده (

 شود.] اضافه می)» 2( بخشی از مقررات مالی دولت
) ریال به 5,000,000,000,000پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد ( -1

احمر جمهوري اسالمی ایران و تا مبلـغ یکهـزار و هفتصـد    جمعیت هالل 
آموزش ) ریال به وزارت بهداشت، درمان و 1,700,000,000,000میلیارد (

جهـت  اي هاي سرمایهاي و تملک داراییپزشکی در قالب اعتبارات هزینه
) قانون الحاق برخی مـواد بـه   28هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (

 ) 2( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون 
2- ... 

 دیدگاه عدم ابهام 
د از محـل منـابع موضـوع    ) سابق، اجازه داده بو1مجلس شوراي اسالمی به موجب جزء (

مذکور، مبالغی به هالل احمر و وزارت بهداشت اختصاص یابد. ایـن  قانون ) 28بند (م) ماده (
از ایـن   )1کرد این منابع را تعیین نکرده بود و جزء (ي هزینهگذار نحوهدر حالی بود که قانون

ابهام تصریح کـرده اسـت   گذار در مقام رفع این حیث واجد ابهام شناخته شد. اکنون که قانون
گفتـه  ) قـانون پـیش  28مبلغ موضوع این جزء جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) مـاده ( 

 هزینه خواهد شد، ابهام سابق شورا منتفی شده است.
 

                                                                                                                 
 
ل سازمان مدیریت بحران کشـور مصـوب   ) قانون تشکی12) و اعتبارات موضوع ماده (%3را به سه درصد ( 1380
) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأییـد سـازمان مـدیریت و    %2را به دو درصد ( 1387
بخشـی   1395ت وزیران قابل هزینه است. از ابتداي سـال  ئریزي کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیبرنامه

اي و تملـک  شود به صـورت هزینـه  نی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میاز اعتبارات مذکور به ترتیب و میزا
یابـد تـا   اي به جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص میهاي سرمایهدارایی

 . در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد
 ...» -ن
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)98( 

 نظر شوراي نگهبان 
با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شـرع و قـانون    ،)13(تبصره ) 1(جزء 

  ته نشد.اساسی شناخ
* * * 

 -14تبصره 
 -الف

) منـابع ( هـا دریـافتی  تمامیها در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه -1
 و هاشهرداري عوارض استثناي به قانون این )14تبصره ( جدول در مندرج
حـق بیمـه مشـترکین گـاز      برق، و آب فروش از حاصل منابع ها،دهیاري

 2)65و مـاده (  1)12( ع مادهطبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضو
 ))2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

 واریـز کشور داري کل ها نزد خزانهبه حساب سازمان هدفمندسازي یارانه
ها موظف است بدون نیاز به ابـالغ و  . سازمان هدفمندسازي یارانهشودمی

دجـه کشـور نسـبت بـه پرداخـت      تخصیص از سوي سازمان برنامه و بو
) و ردیـف  18( (الف) تبصـره  مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند

 3.نماید اقدام رأساً) 10-3( جدول در مندرج زداییمحرومیت
2- ... 
 

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصـوب  2به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت (    ) قانون الحاق برخی مواد 12ماده ( .1

ربـط  هـاي تابعـه ذي  هاي نفت و نیرو از طریق شرکتبه هر یک از وزارتخانه -12ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گـاز و بـرق بـراي هـر واحـد مسـکونی و       اجازه داده می

گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جـانی اعـم از فـوت و نقـص عضـو و جبـران       عیین میتجاري ت
گـاهی  سـوزي و مسـمومیت مشـترکان شـهري و روسـتایی و سـکونت      هاي پزشکی ناشی از انفجار، آتـش هزینه

 »ند.هاي بیمه با برگزاري مناقصه اقدام کنعشایري گاز و برق از طریق شرکت
 ي حاضر.) مصوبه1این مقرره رك. به: متن بند (هـ) تبصره ( يبراي مالحظه .2
 ي سابق نداشته است.) هیچ تغییري نسبت به مصوبه14) بند (الف) تبصره (1متن جزء ( .3
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)99( 

 دیدگاه ابهام 
نسـبت بـه پرداخـت    بـود   کلـف شـده  م يسازمان هدفمندي سابق، مقررهبه موجب ذیل 

 جـدول  در منـدرج  زدایـی ) و ردیف محرومیـت 18( ) تبصره(الف بند«مصارف مربوط مطابق 
داد حکـم  نشان می )18( (الف) تبصره بنداین در حالی بود که مراجعه به  .کند اقدام» )3-10(

گـذار بـه آن   که قانون )10-3( این بند ارتباطی به مصارف هدفمندي نداشت. همچنین جدول
ـ ردیف محرومیتاشاره کرده بود نیز اساساً  گـذار از  نداشـت. در نتیجـه مقصـود قـانون     یزدای

ي سابق از سوي شورا واجد ابهام شناخته شد. حال با توجـه  عبارت فوق روشن نبود و مقرره
 به عدم تغییر متن آن، بدیهی است ابهام سابق همچنان پابرجاست.

 نظر شوراي نگهبان 
نظـر ایـن شـورا در    ) 12-1)، ابهام مذکور در جزء (14) بند (الف) تبصره (1در جزء ( -7

)، کماکان به قـوت خـود   10-3زدایی مندرج در جدول (خصوص ارجاع به ردیف محرومیت
 باقی است.  

* * * 
 -14تبصره 
 ... -الف

بعـد از  » واجـد شـرایط  «)، عبارت 14[در سطر سوم بند (ب) تبصره (
 شود.]اضافه می» کلیه افراد«عبارت 
تعـاون، کـار و رفـاه    هـا و وزارت  سازمان هدفمندسازي یارانـه  -ب

نـام و پرداخـت یارانـه     اجتماعی حسب مورد مکلفنـد نسـبت بـه ثبـت    
از  واجـد شـرایط  ها به کلیـه افـراد   هدفمندي و نیز معیشتی و سایر یارانه

انـد و افـرادي کـه    جمله افراد جدید، افرادي که تاکنون ثبت نام ننمـوده 
نـام و عـدم    در ثبـت خیر أنام یا ت اند اقدام نمایند. عدم ثبتمنصرف شده

هـا تخلـف   پرداخت یارانه هدفمندي و نیز یارانه معیشـتی و سـایر یارانـه   
ربط است. ایـن تخلـف   ولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذيمسئمحسوب و 

 .صالح استقابل رسیدگی در مراجع ذي
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)100( 

 دیدگاه عدم ابهام 
کلیـه  «داخت یارانه به نام و پر به ثبترا  سازمان هدفمنديگذار در بند (ب) پیشین، قانون

روشـن  » کلیه افـراد «گذار از عبارت این در حالی بود که مقصود قانون .کرده بود مکلف »افراد
ي ثبت نام کنندگان حتی اگـر  گذار پرداخت یارانه به کلیهنبود و مشخص نبود آیا منظور قانون

و در نهایـت پرداخـت   ي افـراد  داراي تمکن باالیی هستند بوده است یا لزوم ثبت نام از همـه 
گذار بوده است. در نتیجه بند (ب) سـابق واجـد   یارانه تنها به افراد واجد شرایط مد نظر قانون

تصریح کرده است، ابهام فـوق رفـع   » واجد شرایط«گذار به قید ابهام شناخته شد. اکنون قانون
 شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
عمل آمده، مغایر با موازین شـرع و قـانون    )، با توجه به اصالحات به14تبصره ( بند (ب)

  اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -14تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 

 شود.]) حذف می14) بند (د) تبصره (3[جزء (
 دیدگاه عدم ابهام 

براي  »منابع مورد نیاز«مین أت) پیشین مقرر کرده بود 3مجلس شوراي اسالمی در جزء (
منابع «گذار از این در حالی بود که اوالً مقصود قانون است. »ویتاول ارايد« ،این تبصرهاجراي 
هاي از این حیث که تنها شامل منابع الزم براي پرداخت یارانه این تبصرهبراي اجراي  »مورد نیاز

چه اموري  نسبت بهشد یا خیر، روشن نبود. ثانیاً روشن نبود که اولویت مزبور نقدي به مردم می
ي دفاعی نیز هاي حیاتی و مهم کشور همچون بودجهآیا بر هزینه راي مثالمقرر شده بود و ب

گفته از دو جهت فوق واجد ابهام شناخته شد. حال اولویت داشت یا خیر. در نتیجه حکم پیش
 نظر به حذف کلی این جزء از مصوبه، ابهامات سابق نیز منتفی شده است. 
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)101( 

 نظر شوراي نگهبان 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون  )،14بند (د) تبصره () 3با توجه به حذف جزء (

 .اساسی و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است
* * * 

 -15تبصره 
 ... -الف

 شود:]) به شرح زیر اصالح می15) تبصره (4[بند الحاقی (
هاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده به شرکت -4بند الحاقی 

واگـذاري بخشـی از   رعایت مالحظات امنیتی کشـور از محـل   شود با می
هـاي نوسـازي   هاي خود نسـبت بـه تـأمین مـالی طـرح     امالك و دارایی

تأسیسات و شـبکه فرسـوده آب و بـرق کشـور از جملـه منـاطق کمتـر        
تــا ســقف هفتــاد هــزار میلیــارد  تمــامهــاي نیمــهیافتــه و طــرحتوســعه

 ) ریال اقدام کند.70,000,000,000,000(
 دیدگاه عدم مغایرت 

هاي وابسته بـه وزارت نیـرو اجـازه داده    گذار به موجب بند الحاقی سابق، به شرکتقانون
هــاي خــود بــا مشــارکت اشــخاص حقیقــی و حقــوقی خصوصــی، بــود از امــالك و دارایــی

ها گفته از این حیث که ممکن بود متضمن واگذاري فعالیتبرداري کند. اطالق حکم پیشبهره
 1قانون اساسی )44(هاي کلی اصل بند (د) سیاستصوصی باشد و مقید به رعایت به بخش خ

) قانون اساسی تشخیص داده شد. اما نظر بـه اینکـه در   110) اصل (1نشده بود، مغایر با بند (
شـده  » هـا واگذاري بخشی از امـالك و دارایـی  «ي اصالحی موضوع این بند محدود به مصوبه

هاي موضـوع  دولت خارج از شمول واگذاري» امالك و دارایی«است و روشن است واگذاري 
 هاي کلی است، در نتیجه اشکال سابق شورا رفع شده است. سیاست

 

                                                                                                                                                     
 ي حاضر.) مصوبه2) بند (الف) تبصره (2) و جزء (1ي این مقرره رك. به: ذیل جزء (راي مالحظهب .1
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)102( 

 دیدگاه عدم ابهام 
هاي وابسته به وزارت نیـرو مجـاز بـه سـاماندهی،     مطابق حکم بند الحاقی پیشین، شرکت

خـود و احـداث، بازسـازي و     هـاي سازي و تغییـر کـاربري بخشـی از امـالك و دارایـی     بهینه
بودند. این در حـالی   برداري از آنها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی شدهبهره

بود که روشن نبود عمل به موارد فوق همچون تغییر کاربري امالك مقید به رعایـت قـوانین و   
ه شد. اما اکنون مقررات این حوزه شده بود یا خیر و این مقرره از این حیث واجد ابهام شناخت

شـده اسـت و دیگـر    » هاواگذاري بخشی از امالك و دارایی«که موضوع این حکم محدود به 
موضوعات همچون تغییر کاربري از آن حذف شده است، وجهـی بـراي ابهـام فـوق متصـور      

 نیست.

 نظر شوراي نگهبان 
مـوازین شـرع و   با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با  ،)15(تبصره ) 4(بند الحاقی 

  قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

  -16تبصره 
 -الف

1- ... 
 ... -1جزء الحاقی 

 شود:]) به شرح زیر اصالح می16) بند (الف) تبصره (2[جزء الحاقی (
) 20,000,000,000,000مبلغ بیسـت هـزار میلیـارد (    -2جزء الحاقی 

 اجرایـی  سـتاد  بـه  نیکاالي ایرامین جهیزیه أریال از منابع این بند براي ت
تواننـد بـه جـاي    زوجین مـی . یابدمی امام (ره) اختصاص حضرت فرمان

استفاده از تسهیالت موضوع این بند، از این تسـهیالت حسـب مـورد بـه     
همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیالت خود را از این طریق دریافت کنند 

 و به مصرف برسانند.
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)103( 

 دیدگاه عدم ابهام 
المی به موجب حکم جزء الحاقی سابق، مبلغی را براي تـأمین جهیزیـه   مجلس شوراي اس

هـایی کـه از   ) میلیون تومان اختصاص داده بود و تصریح کرده بـود زوج 50ها تا سقف (زوج
این اعتبار استفاده کنند، امکان دریافت وام ازدواج را نخواهند داشت. ایـن در حـالی بـود کـه     

یون ریال تعیین شده بود و با توجه به بیشتر بـودن مبلـغ وام   ) میل70مبلغ وام ازدواج حداقل (
) سـابق روشـن   2ازدواج از مبلغ مربوط به تأمین جهیزیه، قابلیت اجراي حکم جـزء الحـاقی (  

) میلیـون  50نبود و واجد ابهام شناخته شد. حال نظر به اینکه در اصالحات این جزء، سـقف ( 
داقل میـزان وام ازدواج بـود) حـذف شـده اسـت و      ) میلیون تومان کمتر از ح20تومانی (که (

تسهیالت ازدواج از تسهیالت » به همان میزانِ«توانند گذار تصریح کرده است زوجین میقانون
 موضوع این جزء نیز استفاده کنند، ابهام پیشین رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
بـه عمـل آمـده، مغـایر بـا      )، با توجه به اصالحات 16تبصره ( بند (الف) )2(جزء الحاقی 

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -16تبصره 
 ... -الف

حـذف  » از هـر محـل  «)، عبـارت  16[در سطر سوم بند (ب) تبصره (
 شود.]می

بـراي حمایـت    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است -ب
هزار میلیارد ه و پنجاهاي عامل مبلغ دویست از طریق بانکمولّد  از اشتغال

انـداز و  هـاي پـس  منابع سپردهاز جمله   ) ریال250,000,000,000,000(
بـا تأکیـد و    را بـه تفکیـک  و سایر منـابع  الحسنه نظام بانکی جاري قرض

تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاري از باال به پـایین بـه پیشـنهاد    
به شـرح ذیـل   ریزي و هماهنگی دستگاه مربوطه و تشخیص شوراي برنامه

 :تسهیالت پرداخت نماید
1- ... 
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)104( 

 شود.] ) حذف می16) بند (ب) تبصره (4[جزء الحاقی (
 شود.]) حذف می16) بند (ب) تبصره (5[جزء الحاقی (

  ... -6جزء الحاقی 
 دیدگاه ابهام 

بـراي   بانک مرکزي مکلف اسـت گذار در صدر بند (ب) سابق مقرر کرده بود قانون الف)
صـرف پرداخـت تسـهیالت    ) ریال را 250,000,000,000,000مبلغ (مولّد،  غالحمایت از اشت

مبلـغ  هـاي سـابق بنـد (ب)،    کند. این در حالی بود که جمع تسـهیالت مقـرر شـده در جـزء    
گـذار در ایـن مقـرره بانـک     بود. بنابراین روشن نبـود قـانون  ) ریال 280,000,000,000,000(

عنوان تسهیالت کرده بود و از این حیث واجـد   مرکزي را مکلف به پرداخت چه مبلغی تحت
ي اصالحی نیز تغییري در ایـن خصـوص بـه    ابهام اعالم شد. حال با توجه به اینکه در مصوبه
 عمل نیامده است، همچنان ابهام فوق باقی است.

 را بـه تفکیـک  مبلغی  استشده بانک مرکزي مکلف مطابق حکم بند (ب) اصالحی، ب) 
م بیشتر متناسب با نرخ بیکاري از باال بـه پـایین بـه پیشـنهاد دسـتگاه      با تأکید و تخصیص سه

پرداخت کند. با توجه بـه حـذف جـزء    » ریزي و هماهنگیشوراي برنامه«مربوطه و تشخیص 
مقرر شده بود، وضعیت ارکان » ریزي و هماهنگیشوراي برنامه«) که در آن تشکیل 4الحاقی (

مذکور در ذیل بند (ب) اصالحی واجـد ابهـام   » هنگیریزي و هماشوراي برنامه«و تشکیالت 
 است.

 دیدگاه عدم ابهام 
 هـر  از« ی رامبلغـ  شـده بـود  مکلـف  به موجب حکم بند (ب) پیشین بانک مرکزي الف) 

گذار محل تـأمین ایـن منـابع را    صرف اعطاي تسهیالت کند. این در حالی بود که قانون »محل
ي تـأمین منـابع مـالی    حیـث روشـن نبـودن نحـوه    ي سابق از روشن نکرده بود و حکم مقرره

تسهیالت، داراي ابهام شناخته شد. حال نظر به اینکه عبارت مذکور از متن بند (ب) اصالحی 
 حذف شده است، ابهام فوق نیز منتفی شده است.

ریزي شوراي برنامه«) سابق مقرر کرده بود 4مجلس شوراي اسالمی در جزء الحاقی (ب) 
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ي ایـن شـورا نیـز در    صوص اشتغال و کارآفرینی تشکیل شود و دبیرخانـه در خ» و هماهنگی
گفته از دو جهت واجد ابهام شناخته شد: اوالً بـا توجـه   مستقر شود. حکم پیش» ستاد اجرایی«

گیري در خصوص اشتغال و مقابله با تولید از مصـادیق روشـن امـور اجرایـی     به اینکه تصمیم
شکیل شوراي مذکور در مقام تحدید ایـن صـالحیت دولـت    گذار با تاست، روشن نبود قانون

ریزي و هماهنگی تشکیل شده بود. ثانیاً مشـخص نبـود   بود یا این شورا صرفاً در جهت برنامه
» ستاد اجرایی فرمان حضرت امـام (ره) «، اشاره به »ستاد اجرایی«گذار از عبارت مقصود قانون

تاد عملیاتی و اجرایی در نظر گرفته بود. امـا بـا   ریزي مذکور، یک سبود یا براي شوراي برنامه
 ي اصالحی، دو ابهام فوق نیز برطرف شده است.توجه به حذف این جزء از مصوبه

 ریـزي و همـاهنگی  شوراي برنامه) پیشین، نظارت بر 5به موجب حکم جزء الحاقی (ج) 
اسـالمی و در  شده از کمیسیون اجتمـاعی مجلـس شـوراي    در سطح ملی با سه نماینده معرفی

شد. این در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه انجام می
ي سـابق از  و اختیارات نظارتی نمایندگان مذکور تعیین نشده بود و مقـرره  حالی بود که نحوه

کور نیـز  )، ابهام مـذ 5این حیث واجد ابهام شناخته شد. اکنون با توجه به حذف جزء الحاقی (
 بالموضوع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،16در تبصره ( -8
 ) نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.14-2ابهام مذکور در جزء ( -1-8
ریـزي و  شـوراي برنامـه  «) بنـد (ب)، عبـارت   4با توجه به حـذف جـزء الحـاقی (    -2-8

 ابهام اظهار نظر خواهد شد. مذکور در صدر بند (ب) ابهام دارد؛ پس از رفع» هماهنگی
* * * 

  -16تبصره 
 ... -الف
 -هـ

» از هر محـل «)، عبارت 16[در سطر سوم جزء الحاقی بند (ه) تبصره (
 شود.]  حذف می
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)106( 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران مکلـف اسـت در راسـتاي      -1
هاي از طریق بانک 1،) قانون برنامه ششم توسعه102بند (ت) ماده (اجراي 
منـابع  از جملـه    ) ریال9,000,000,000,000مبلغ نه هزار میلیارد ( عامل
به تفکیک، نسبت به  الحسنه نظام بانکیانداز و جاري قرضهاي پسسپرده

الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنـا بـه   پرداخت تسهیالت قرض
هـاي  ساله براي خـانواده  درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست

صاحب فرزند سوم و به بعد شـده   1400یا  1399د مسکن که در سال فاق
ریـال  ) 1,500,000,000میلیارد و پانصد میلیون ( به میزان یکشوند یا می

 اقدام نماید.
... 

 دیدگاه عدم ابهام 
کـرده بـود. از   » محل هر از«جزء الحاقی سابق بانک مرکزي را مکلف به اعطاي تسهیالت 

می محل تأمین منابع این تسهیالت را تعیین نکرده بود و از حیـث  طرفی، مجلس شوراي اسال
ي تأمین منابع مالی تسهیالت، واجد ابهام دانسته شـد. حـال بـا توجـه بـه      روشن نبودن نحوه

 از این جزء، ابهام مذکور نیز رفع شده است.» محل هر از«حذف عبارت 
                                                                                                                                                     

شـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب          قانون برنامه ش) 102( ماده .1
هـاي کلـی   اسـاس سیاسـت   دولت موظـف اسـت بـر    -102ه ماد«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395

منظـور  ربـط بـه  جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی با همکاري نهادهاي ذي
محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهاي اصـلی آن بـا رعایـت    خانوادهاي تقویت و تحکیم جامعه

ایرانی با ایجاد سازوکارها و تـأمین اعتبـارات الزم در قالـب بودجـه      -هاي الگو و سبک زندگی اسالمیشاخص
 :عمل آورد سنواتی اقدامات ذیل را به

 ... -الف
ازاي هـر زن در سـن بـاروري    فرزنـد بـه   )5/2( بـه حـداقل   (TFR) سازي جهت افزایش نرخ باروريزمینه -ت

 درطول اجراي قانون برنامه
دانستن  پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوري و تربیت فرزند صالح، ارزش -ث

 ازدواج و فرزندآوري از طریق تمهید و سازوکارهاي قانونی و اعطاي تسهیالت و امکانات
 ...» -ج
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)107( 

 نظر شوراي نگهبان 
وجه به اصالحات به عمـل آمـده، مغـایر بـا مـوازین      )، با ت16جزء الحاقی بند (ه) تبصره (

 شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -16تبصره 
 ... -الف
  -ز
1- ... 

در صورتی که مسـکن  «)، عبارت 16[در جزء الحاقی بند (ز) تبصره (
» انـد تسویه حساب نمـوده «بعد از عبارت » آنها نامناسب یا نامتعارف باشد

 شود.]اضافه می
ــارگرانی کــه  -لحــاقیجــزء ا ــته از تســهیالت ایث ــنوات گذش در س

-) ریال بهـره 250,000,000قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (ارزان
در صـورتی کـه   انـد  حساب نمودهتسویه  1399مند شده و تا پایان سال 

، به شرط خرید یا سـاخت مسـکن   مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد
منـد  قیمـت ایثـارگري ایـن قـانون بهـره     زان جدید از تسهیالت مسکن ار

 شود.شوند. یارانه سود این تسهیالت از ردیف مربوطه تأمین میمی
 دیدگاه عدم ابهام 

قیمـت  به موجب حکم جزء الحاقی سابق، ایثـارگرانی کـه در گذشـته از تسـهیالت ارزان     
قیمـت  هیالت مسـکن ارزان  توانستند مجدداً از تسبودند، می کردهمند شده و آن را تسویه بهره

گفتـه از ایـن منظـر کـه آیـا شـامل       گـذار از حکـم پـیش   ایثارگري استفاده کنند. مقصود قانون
شد یا خیـر، واجـد ابهـام شـناخته شـد. اکنـون کـه در        ایثارگران داراي مسکن مناسب نیز می

ریح تصـ » در صورتی که مسکن آنها نامناسب یـا نامتعـارف باشـد   «اصالحات این جزء به قید 
 شده است، ابهام پیشین برطرف شده است.  
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)108( 

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمـده، مغـایر بـا مـوازین     16تبصره ( )زجزء الحاقی بند (

 شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -16تبصره 
 ... -الف

به عبـارت  » شناورهاي ترالر«)، عبارت 16) تبصره (2[در بند الحاقی (
 شود.]اصالح می» اي (ترالر)شناورهاي ماهیگیري با تور کیسه«

ــاقی   ــد الح ــارد      -2بن ــد میلی ــزار و هشتص ــش ه ــقف ش ــا س ت
) ریــال تســهیالت بــانکی جهــت تغییــر کــاربري 6,800,000,000,000(

هاي پشتیبانی صیادي به کشتی اي (ترالر)شناورهاي ماهیگیري با تور کیسه
 د.یاببه سازمان شیالت اختصاص می

 دیدگاه عدم مغایرت 
استفاده شده بود که منجر بـه اعـالم   » ترالر«ي غیرفارسی ) سابق، از واژه2در بند الحاقی (

ي مـذکور بـا عبـارت    ) قانون اساسی شد. حال با توجه به جایگزینی واژه15مغایرت با اصل (
 ، اشکال سابق رفع شده است.»ايشناورهاي ماهیگیري با تور کیسه«فارسی 

 شوراي نگهباننظر  
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   16) تبصره (2(بند الحاقی 

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -16تبصره 
 ... -الف

 دیدگاه عدم ابهام 
 موارد به التیتسه ياعطا بر یمبن يمتعدد فیتکال تبصره، نیا در یاسالم يشورا مجلس
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 که است یحال در نیا. است کرده لیتحم عامل يهابانک قیطر از يرکزم بانک به را یمختلف
کشـور،   یمنـابع بـانک   تیبا توجه بـه محـدود   التیپرداخت تسه يحجم باال نیا نبود روشن
. حال شد شناختهواجد ابهام  ثیح نی) از ا16( هو تبصر ریخ ای شتشدن را دا ییاجرا تیقابل

 مرکـز  جملـه  از مربوطـه  ينهادهـا  و هـا دسـتگاه  يسـو  از واصـله  یکارشناس يهاکه گزارش
 سـابق  ابهـام  اسـت،  تبصـره  نیـ ا ياجرا تیقابل از یحاک یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش
 .  است شده رفع خصوص نیا در شورا

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.16تبصره (

* * * 
 -17تبصره 
 ... -الف

با لحاظ محرمانگی آن به تشـخیص  «)، عبارت 17) تبصره ([در بند (و
اضـافه  » هاي خودکمک«بعد از عبارت » دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی

شود. همچنین در انتهاي این بند حذف می» کمک به مددجویان«و عبارت 
» کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی اسـت. «عبارت 

 شود.]اضافه می
هـاي حمـایتی، کلیـه    منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاسـت به -و

) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي 29هاي موضوع ماده (دستگاه
پـذیر حمایـت   عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسـیب 

با لحاظ محرمانگی آن هاي خود ها و کمککنند، مکلفند تمامی حمایتمی
را به تفکیک شـماره (کـد)    خیص دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملیبه تش

کننده حمایـت، در سـامانه وزارت تعـاون، کـار و رفـاه      ملی فرد دریافت
هـا و  اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران، بانـک  

الحسـنه  مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفنـد تسـهیالت قـرض   
کیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نماینـد  شده را به تفپرداخت

بر مبناي اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود.   و هرگونه پرداخت و
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) قانون برنامه ششم توسعه از 29هاي مشمول ماده (چنانچه مدیران دستگاه
) 1اجراي این بند اسـتنکاف نماینـد مشـمول مجـازات منـدرج در بنـد (      

) قـانون مجـازات اسـالمی    19ه پنج موضوع ماده (مجازات تعزیري درج
گردنـد. شـمول و   با اصالحات و الحاقات بعدي مـی  1/2/13921مصوب 

هاي حمایتی پرداختـی مؤسسـات خیریـه غیردولتـی و     برخورداري هزینه
) قـانون  139هاي مالیاتی بند (ط) ماده (خصوصی به اشخاص، از معافیت

، منـوط بـه ثبـت اطالعـات آن در     عالوه بر تکـالیف  2هاي مستقیممالیات
سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی مکلـف اسـت     

سنجی افراد را شده و همچین استعالم استحقاقامکان ثبت اطالعات انجام 
نهاد با رعایت محرمانگی اطالعات نیـز فـراهم   براي مؤسسات خیریه مردم

 نماید.
بر تعیین نحوه اقالم مـورد نیـاز ثبـت    نامه اجرایی این بند مشتمل آیین

هـاي اجرایـی و   اطالعات، نحوه واگذاري اطالعـات سـامانه بـه دسـتگاه    
سنجی، توسـط  کننده براي مواردي مانند استعالم استحقاقنهادهاي حمایت

سازمان برنامه و بودجه کشور بـا همکـاري وزارت تعـاون، کـار و رفـاه      
 رسد.وزیران میشود و به تصویب هیئت اجتماعی تهیه می

 کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
 دیدگاه عدم ابهام 

هاي خود را به هاي اجرایی مکلف شده بودند کمکمطابق حکم بند (و) سابق، دستگاه

                                                                                                                                                     
 ي حاضر.) مصوبه2) بند (ه) تبصره (1ي این مقرره رك. به: متن جزء (براي مالحظه .1
 -139ماده «مجلس شوراي اسالمی:  3/12/1366هاي مستقیم مصوب ) قانون مالیات139ماده ( .2

 ... -الف
اند، مشروط بـر  سیدهالمنفعه که به ثبت رها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مؤسسات خیریه و عامکمک -ط

آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد 
 و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.  

 ...» -هتبصر
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تفکیک شماره ملی فرد، در سامانه وزارت تعاون ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به 
ناي اطالعات مندرج در این سامانه صورت گیرد. حکم مذکور از جهاتی مددجویان بر مب

ي مزبور به واجد ابهام شناخته شد: اوالً روشن نبود ثبت اطالعات افراد مددجو در سامانه
امداد امام  يکمیتهي گیرد یا خیر. ثانیاً با توجه به اینکه اساسنامهصورت محرمانه صورت می

و یکی از وظایف  به تأیید مقام معظم رهبري رسیده است 15/1/1394در تاریخ  خمینی (ره)
زدایی و کمک به مددجویان است، محرومیت ي امداد در این اساسنامهمصرح براي کمیته

ي خود ي امداد را در عمل به وظایف تصریح شده در اساسنامهروشن نبود تکلیف فوق کمیته
استاي رفع دو ابهام فوق مقرر کرده است گذار در رکند یا خیر. حال قانونمحدود می

ي امداد امام خمینی (ره) گفته با لحاظ محرمانگی صورت گیرد. همچنین کمیتههاي پیشکمک
نیز از شمول حکم این بند مستثنی شده است. بنابراین با توجه به دو اصالح مذکور، دو ابهام 

 فوق نیز منتفی شده است.

 توضیح تذکر 
ا نسبت به بند (و) سابق، رعایت یا عدم رعایت محرمانگی در ثبت یکی از ابهامات شور

اطالعات افراد مددجو بود. لزوم رعایت محرمانگی در این خصوص در راستاي حفظ آبرو و 
ي امنیتی بود. بنابراین شایسته است کرامت مددجویان مقرر شده بود و موضوع فاقد جنبه

ي عالی امنیت ملی در این خصوص حذف حکم مقرر شده در مورد ورود دبیرخانه شورا
 شود. 

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شـرع و قـانون   17بند (و) تبصره ( 

 اساسی شناخته نشد.
» به تشخیص دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی«)، عبارت 17در بند (و) تبصره ( -6تذکر: 

 حذف گردد.
* * * 

 -17تبصره 
 ... -الف
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 شود.]) حذف می17) تبصره (2[بند الحاقی (
 دیدگاه عدم مغایرت 

وزارت دفاع به موجب بند الحاقی سابق مکلف شده بود اقدام الزم جهـت ارزیـابی    الف)
کاالهاي غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشـی و بهداشـتی را از نظـر وجـود عوامـل زیسـتی و       

اي بود، مغـایر  مذکور از این حیث که فاقد ماهیت بودجه شیمیایی پرخطر به عمل آورد. حکم
)، اشکال سـابق نیـز فاقـد    2) قانون اساسی شناخته شد. نظر به حذف بند الحاقی (52با اصل (

 موضوع است.  

 نظر شوراي نگهبان 
بررسی موضوع از حیث مغایرت بـا قـانون    )،17) تبصره (2با توجه به حذف بند الحاقی (

 .رع، سالبه به انتفاي موضوع استاساسی و موازین ش
* * * 

 -17تبصره 
 ... -الف

 ... -6بند الحاقی 
1- ... 

وزارت «)، عبـارت  17) تبصـره ( 6) بنـد الحـاقی (  4[در صدر جزء (
جـایگزین  » ربـط بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سـازمان ذي 

 شود.]می» سازمان غذا و دارو«عبارت 
آمـوزش پزشـکی از طریـق سـازمان     وزارت بهداشت، درمـان و   -4
مـاه، سـازوکاري را فـراهم نمایـد کـه       مکلف است تا پایان آذر ربطذي

لویت داروها و وپزشکی با ا یاصالت کلیه اقالم دارویی و تجهیزات مصرف
گـر از طریـق نسـخ    هاي بیمـه ملزومات تحت پوشش سازمان تجهیزات و

 قابل صالت و رهگیري داروا) کنترلپایش (الکترونیک با استفاده از سامانه 
 سـوي  از ابالغـی  دارویـی  خـدمات  تعرفه دریافت. باشد نظارت و پایش

هاي فعـال در  داروخانه توسط پزشکی، و آموزش درمان بهداشت، وزارت
در صورت اتصـال   خصوصی و خیریه صرفاً غیردولتی، دولتی، هايبخش
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از خواهـد  (تی تک) مجـ  اصالت و رهگیري دارو) کنترلپایش (به سامانه 
 بود.

 دیدگاه عدم ابهام 
ي معتبـر  ) سابق، از این حیث که وضـعیت اساسـنامه  4در جزء (» سازمان غذا و دارو« ذکر

سازمان مذکور مشخص نبود، داراي ابهام تشخیص داده شد. حال که در اصالحات این جـزء  
ن جـایگزی » ربـط وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی از طریـق سـازمان ذي    «عبارت 
 شده است، ابهام پیشین منتفی شده است.» سازمان غذا و دارو«عبارت 

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین  17)تبصره (6(بند الحاقی  )4(جزء 

 شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -17تبصره 
 ... -الف

نیـاز نظـام    کار موردوساز منظور ایجاد زیرساخت وبه -6بند الحاقی 
نوسازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خـدمات سـالمت در بسـتر    

 الکترونیک:
1- ... 

رسـیدگی بـه   «)، عبـارت  17) تبصـره ( 6) بنـد الحـاقی (  5[در جزء (
جایگزین عبارت » شودتخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می

پزشکانی که خـارج از چرخـه    سازوکارهاي برخورد با بایدان سازم این«
» نمایـد.  ءنمایند را طراحی و اجـرا ه خدمت میئشده در این بند ارا تبیین
 شود.]می

ماه در کلیه فرآیندهاي  سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه -5
هاي خود هویت الکترونیک تقبل و خرید خدمات سالمت، از طریق سامانه

) قـانون  10ک آنها را مطابق با مـاده ( و اصالت پزشکان و امضاي الکترونی
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 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت همکاري با 1تجارت الکترونیک
رسـیدگی  . نماید پایش و کنترل گربیمه مؤسسات و هاشرکت ها،سازمان و

 .شودبه تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می
 دیدگاه عدم ابهام 

سـازوکارهاي  « يطراحـی و اجـرا   نظـام پزشـکی بـه   ن ا) سـابق، سـازم  5به موجب جزء (
کننـد، مکلـف   ه خـدمت مـی  ئدر این بند اراي مذکور با پزشکانی که خارج از چرخه »برخورد
از ایـن  » سـازوکارهاي برخـورد  «گذار از عبـارت  این در حالی بود که مقصود قانون .شده بود

ابهـام بـود. حـال بـا تصـریح       شـد یـا خیـر، داراي   منظر که شامل سازوکارهاي تقنینی نیز مـی 
صـورت  » در چهـارچوب قـوانین و مقـررات   «گذار به اینکه رسیدگی به تخلفات مذکور قانون
 گیرد، ابهام پیشین رفع شده است.می

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین 17تبصره ( )6(بند الحاقی  )5(جزء 

  اخته نشد.شرع و قانون اساسی شن
* * * 

 -18تبصره 
 –الف

1- ... 
پـس از  «)، عبـارت  18) بنـد (الـف) تبصـره (   3) و (2[در جزءهاي (

اضـافه  » صـندوق کـارآفرینی امیـد   «بعد از عبارت » تصویب اساسنامه آن
                                                                                                                                                     

امضـاي   -10مـاده  «مجلـس شـوراي اسـالمی:     17/10/1382ی مصـوب  ) قانون تجـارت الکترونیکـ  10ماده ( .1
  اشد:الکترونیکی مطمئن باید داراي شرایط زیر ب

 .نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد -الف
 د.را معلوم نمای» داده پیام«هویت امضاءکننده  -ب
 د.به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باش -ج
 »د.قابل تشخیص و کشف باش» داده پیام«هر تغییري در آن متصل شود که » داده پیام«به نحوي به یک  -د
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 شود.]می
هاي ها با اولویت بانکگذاري در بانکمنابع یادشده از طریق سپرده -2
پس از تصویب اساسنامه کارآفرینی امید اي و تخصصی و صندوق توسعه

گذاري براي تولید، اشتغال و کارآفرینی بـا تأکیـد بـر    منظور سرمایهبه آن
ها و زنجیره تولید و تأمین کاالهاي اساسی و راهبردي با سـازوکار  فعالیت

یافتـه  تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص
ختیار و مجاز دستگاه اجرایی مـرتبط و همچنـین منـابع    و تلفیق منابع در ا

 صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
) و %1گذاري منابع مذکور حـداقل یـک درصـد (   نرخ سود سپرده -3

نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب بـا میـزان مشـارکت منـابع بـانکی و      
ــر اســاس  پــس از تصــویب اساســنامه آنصــندوق کــارآفرینی امیــد  ب

دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصـادي و دارایـی (رئـیس)،    
هاي صنعت، معدن سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي، وزارتخانه

و تجارت، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، میراث فرهنگی، گردشـگري  
ه و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، کـار و رفـا  

 شود.اجتماعی و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور تعیین می
... 
4- ... 

 دیدگاه عدم ابهام 
) سـابق، از ایـن حیـث کـه وضـعیت      3) و (2در جزءهاي (» صندوق کارآفرینی امید« ذکر
ي معتبر صندوق مذکور مشخص نبود، واجد ابهام اعالم شـد. اکنـون نظـر بـه اینکـه      اساسنامه
را اضـافه کـرده اسـت،    » پس از تصویب اساسـنامه آن «نام صندوق، عبارت گذار پس از قانون

 ابهام سابق شورا برطرف شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغـایر بـا   18تبصره ( بند (الف) )3(و  )2(جزءهاي 

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
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* * * 
 -18تبصره 
 -الف

1- ... 
ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی موظفنـد  کلیه بانک 1400در سال  -8

هزار واحد مسکن روسـتایی و شـهري در    )400(براي احداث و نوسازي 
هـزار واحـد    هشتصـد هزار نفر جمعیت و  بیست و پنجشهرهاي کمتر از 

مسکن شهري نسبت به پرداخـت سـه میلیـون و ششصـد هـزار میلیـارد       
ریال تسهیالت ساخت مسکن به افراد واجد  )3,600,000,000,000,000(

مـاه   شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزي در فروردین
شود. مجموع دوران مشارکت سـاخت و فـروش اقسـاطی ایـن     تعیین می
سال است و پس از دوره مشارکت بـه فـروش اقسـاطی     بیستتسهیالت 

شود. این تسهیالت نتقل میتبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط م
با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده 

شود. بانـک مرکـزي موظـف    توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت می
است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عمـوم مـردم   

ربـانکی از  قرار دهد. در صورتی که یـک بانـک یـا مؤسسـه اعتبـاري غی     
شده توسط بانک مرکزي خودداري نماید،  پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین

بانک مرکزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت بـه افـزایش   
سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباري غیربانکی اقدام و از طریق سـایر  

ت ساخت ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیالبانک
) از منابع مـذکور بایـد بـه    %20حداقل بیست درصد ( مسکن اقدام نماید.

هاي داراي سه فرزند و بیشتر اختصـاص یابـد. در صـورت نبـود     خانواده
تواند به سایر مشموالن تعلـق  متقاضی واجد شرایط براي جذب، مابقی می

 گیرد.
 دیدگاه عدم ابهام 

را هـا و مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی     بانـک کلیـه  مجلس شوراي اسالمی در این مقرره، 
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 1400در سال ) ریال تسهیالت ساخت مسکن 3,600,000,000,000,000به پرداخت ( مکلف
کرده است. این در حالی است که روشن نبود این حجم باالي پرداخت تسهیالت با توجه بـه  

ت یـا خیـر و   سال قابلیت اجرایی شـدن را داشـ  محدودیت منابع بانکی کشور، تنها ظرف یک
هاي کارشناسی ارسال شده به ) از این حیث واجد ابهام شناخته شد. اکنون که گزارش8جزء (

هـاي مجلـس   ها و نهادهاي مربوطـه از جملـه مرکـز پـژوهش    شوراي نگهبان از سوي دستگاه
شوراي اسالمی حاکی از قابلیت اجراي این حکم است، ابهام پیشین شـورا در ایـن خصـوص    

 رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.18) بند (الف) تبصره (8جزء (

* * * 
 -18تبصره 
 -الف

1- ... 
 شود.]) حذف می18[جزء الحاقی بند (الف) تبصره (

 دیدگاه عدم مغایرت 
هـاي  یوزارت اقتصاد به موجب جزء الحاقی سابق مکلف شده بود فهرست کاملی از دارای

نقدي و غیرنقدي و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهاي حاکمیتی و نهادهـاي عمـومی   
غیردولتی کشور در خارج از کشور را تهیه و به مجلس گزارش کنـد. ایـن در حـالی بـود کـه      
تکلیف فوق مقید به رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی نشده بود و در نتیجـه مغـایر بـا مـوازین     

ي اصـالحی، اشـکال پیشـین فاقـد     شد. اما نظر به حذف این جـزء از مصـوبه   شرعی شناخته
 موضوع است.

 نظر شوراي نگهبان 
بررسی موضوع از حیـث مغـایرت    )،18با توجه به حذف جزء الحاقی بند (الف) تبصره (

 .با قانون اساسی و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است
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* * * 
  -18تبصره 
 ... -الف

 شود:]) به شرح زیر اصالح می18تبصره ( [بند (د)
شود با تأیید وزیـر  هاي تابعه وزارت نفت اجازه داده میبه شرکت -د

) ریـال از محـل   8,000,000,000,000نفت تا مبلغ هشت هزار میلیـارد ( 
هاي خطرپذیر و حمایت از گذاريمنابع داخلی خود براي کمک به سرمایه

بـار اول در   ،آفـرین و تولیـد  شـتغال اي اهاي توسعهساخت داخل و طرح
هاي کاهش مصرف انرژي و هاي مختلف صنعت نفت از جمله طرححوزه

جایگزینی سوخت بنزین بـا سـوخت گـاز طبیعـی از طریـق حمایـت از       
هاي جایگزینی خـودروي فرسـوده در حمـل و نقـل بـا خـودروي       طرح
ي هـا مصرف و پایه گاز بـه شـرکت  مصرف داخلی با قواي محرکه کمکم

بنیانی که داراي مرکز تحقیق و توسعه و طراحـی در داخـل داشـته    دانش
باشند و با همکاري مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروسـاز  

هـاي خصوصـی و   باشد، در بخشداخلی که داراي خطوط تولید انبوه می
  شده یا تسهیالت ترجیحـی تعاونی به صورت کمک بالعوض، وجوه اداره

نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکـاري  آیین ند.اختصاص ده
شود و به تصـویب هیئـت وزیـران    سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می

 رسد.می
 دیدگاه عدم مغایرت 

کارگروه وزارت «نامه از سوي مجلس شوراي اسالمی در ذیل بند (د) سابق، تصویب آیین
نامه بـه  تجویز کرده بود. شورا تفویض تصویب آیینرا » نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور

) قانون اساسی دانست. حال که در اصالحات این بنـد،  138کارگروه مذکور را مغایر با اصل (
ي اجرایی از سوي هیئت وزیران مقرر شده است، اشکال سـابق نیـز اصـالح    نامهتصویب آیین

ي اجرایی از سـوي هیئـت وزیـران    هنام)، تصویب آیین138شده است. چه اینکه مطابق اصل (
 مجاز است.
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 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوزاین شـرع و قـانون    18بند (د) تبصره (
 اساسی شناخته نشد.

* * * 
 -18تبصره 
 ... -الف

با رعایت قوانین و «)، عبارت 18) تبصره (5[در فراز دوم بند الحاقی (
منجر به اکتشاف و استخراج نشده «بعد از عبارت » مابینر فیمقررات معتب

» مـاه از تـاریخ واگـذاري    ظرف ده«اضافه و در فراز سوم عبارت » باشند
 شود.]حذف می

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حـداکثر   -5بند الحاقی 
ماه پس از ابالغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی ظرف مدت سه 

 اقدام نماید.  1399ده تا پایان اسفند ماه ش
هـاي  هـاي قبـل کـه در اختیـار بخـش     هاي صـادره سـال  کلیه پروانه

تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقـی   –خصوصی
منجر به اکتشاف و  1399و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند 

هـاي  ی کـه در اختیـار دسـتگاه   اند و همچنین سهم معـادن استخراج نشده
هاي وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قـرار گرفتـه اسـت،    اجرایی و شرکت

منجر به اکتشاف و اسـتخراج نشـده    1399چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 
، لغو و از طریق مزایده در مابینبا رعایت قوانین و مقررات معتبر فیباشند 

 گیرد. اختیار متقاضیان جدید قرار می
منجـر بـه اکتشـاف نشـود       1400چنانچه معادن واگذار شده در سال 

 شود.پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می
... 

 دیدگاه عدم مغایرت 
برداري هاي بهرهي پروانهمجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی پیشین مقرر کرده بود کلیه
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هاي خصوصی قرار گرفته اسـت، چنانچـه تـا    ل که در اختیار بخشهاي قبصادر شده در سال
شود. اطالق حکم باشد، لغو می منجر به اکتشاف و استخراج از معدن نشده 1399پایان اسفند 

ي خود، مغایر با موازین شـرعی شـناخته   مذکور از حیث محروم کردن افراد از حقوق مکتسبه
» مابینرعایت قوانین و مقررات معتبر فی«حی، لزوم ي اصالگذار در مصوبهشد. حال که قانون

را در خصوص حکم مذکور مقرر کرده است، محرومیت افراد از حقوق مکتسبه منتفـی اسـت   
رعایت قـوانین  «و اشکال سابق رفع شده است. البته شایسته است مجلس شوراي اسالمی قید 

تـر باشـد هـر    ه ذکر کنند که روشنرا به نحوي در عبارات این مقرر» مابینو مقررات معتبر فی
هاي سهم معادنی که در اختیار دستگاه«و ...» هاي قبل هاي صادره سالپروانه کلیه«دو موضوع 

 زند.را تقیید می...» اجرایی 

 نظر شوراي نگهبان  
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   18) تبصره (5بند الحاقی (

 ی شناخته نشد.قانون اساس
با رعایت قوانین و مقررات «)، عبارت اضافه شده 18) تبصره (5در بند الحاقی ( -7تذکر: 
گذاري شود تا به سایر احکام بند نیز تسـري  تري از بند، جايدر جاي مناسب» مابینمعتبر فی

 یابد.
* * * 

 شود.]) حذف می19[تبصره (
 دیدگاه ابهام 

ي سـابق، جـداولی وجـود داشـت کـه در آن      مصوبه)» 1قسمت دوم پیوست شماره («در 
بینی شده بـود. حـال بـا    پیش» خصوصی -مشارکت عمومی«هاي با روش اجراي اجراي طرح

)، روشن نیست آیا جداول مربوطه در پیوست یک نیز حـذف  19توجه به حذف کلی تبصره (
مفهـوم، ضـوابط و   شده است یا خیر. چه اینکه اگر این جـداول بـاقی باشـد، نظـر بـه اینکـه       

روشن نیست، مفاد آن جداول با ابهام رو بـه  » خصوصی -مشارکت عمومی«اجراي  چارچوب
 رو است.
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 دیدگاه عدم ابهام 
هـاي  ها و زیرطـرح )، جابجایی اعتبارات، طرح19) سابق تبصره (1به موجب جزء ( الف)

توسـط سـازمان    بنـدي آنهـا  این مصوبه و اولویت)» 1قسمت دوم پیوست شماره («مندرج در 
هـاي بـا روش   هاي مذکور از جمله طـرح گرفت. این در حالی بود که طرحبرنامه صورت می

 مفهـوم، ضـوابط و چـارچوب   بود و با توجه به اینکـه  » خصوصی -مشارکت عمومی«اجراي 
) نیز واجد ابهام شناخته شد. حـال  1روشن نبود، جزء (» خصوصی -مشارکت عمومی«اجراي 

 ) اشکال فوق نیز بالموضوع شده است.19( با حذف کلی تبصره
)، بـه قـرارداد مشـارکت    19) سابق تبصـره ( 2) و الحاقی (3)، (2گذار در بند (قانون  ب)
) سـابق، قراردادهـاي مـذکور    1خصوصی اشاره کرده بود. با توجه به اینکه در بنـد (  -عمومی

شد. اکنون بـا توجـه بـه حـذف      واجد ابهام دانسته شده بود، این بندها نیز داراي ابهام شناخته
 )، وجهی براي اشکال سابق متصور نیست.  19تبصره (

 نظر شوراي نگهبان 
رغم حذف متن این تبصـره، جـداول مربوطـه در    )، از جهت اینکه آیا علی19تبصره ( -9

اند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظـر خواهـد   پیوست یک مصوبه نیز حذف شده
  شد.

 * ** 
 -20تبصره 
 ... -الف
  -ز
1- ... 

 از جملـه شـرکت تابعـه   «)، عبـارت  20) بند (ز) تبصره (2[در جزء (
نظیر شرکت ملی پاالیش و پخش «جایگزین عبارت » ربط وزارت نفتذي

 شود.]می» هاي نفتی ایرانفرآورده
منظـور تحقـق کامـل    در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به -2

هـاي دولـت، بانـک مرکـزي     ها و پرداختکلیه دریافت الکترونیکی شدن
جمهوري اسالمی ایران بـا همـاهنگی وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی      
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داري کل کشور) سازوکار اجرایی وصول وجوه عمـومی از جملـه   (خزانه
از جملـه شـرکت   هاي مستلزم ذکر نام هاي دولتی و شرکتدرآمد شرکت

واحدهاي تابعه آن، از طریـق ابزارهـاي   و سایر  ربط وزارت نفتذي تابعه
الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه بـراي هـر   

داري کـل کشـور نـزد بانـک مرکـزي      تراکنش بانکی به حسـاب خزانـه  
 جمهوري اسالمی ایران را فراهم نماید.  

تواننـد بـا   هاي دولتی مستلزم ذکر نام مـی هاي دولتی و شرکتشرکت
هاي فرعی نـزد سـایر   داري کل کشور نسبت به افتتاح حسابانهمجوز خز

هـاي  هاي عامل دولتی و خصوصی براي دریافت سایر منابع نظیر وامبانک
گذاري و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصـل پنجـاه و   سرمایه
 ) قانون اساسی اقدام نمایند.53سوم (
3- ... 

 دیدگاه عدم ابهام 
) پیشـین، از ایـن   2در جـزء ( » هاي نفتی ایـران لی پاالیش و پخش فرآوردهشرکت م« ذکر

ي معتبر شرکت مذکور مشخص نبـود، واجـد ابهـام شـناخته شـد.      حیث که وضعیت اساسنامه
جایگزین عبـارت  » ربط وزارت نفتذي شرکت تابعه«حال که در اصالحات این جزء عبارت 

 ست.مذکور شده است، ابهام فوق نیز منتفی شده ا

 نظر شوراي نگهبان 
با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و  ،)20(بند (ز) تبصره  )2(جزء 

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -21تبصره 
 انسـانی و کارکنـان دولـت و ایجـاد     نیروي ساماندهی منظوربه -الف
 شود:مقرر می مالی انضباط

1- ... 
تعیـین سـایر   «)، عبـارت  21(الف) تبصـره (  ) بند3[در انتهاي جزء (
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حذف » هاي مستثنی از اجراي این بند بر عهده هیئت وزیران است.دستگاه
 شود.]می

) 2) و (1چگونگی ثبت اطالعات نیروي انسانی موضوع اجـزاي (  -3
این بند و اجراي سـایر تکـالیف ایـن بنـد در خصـوص وزارت دفـاع و       

اطالعـات، حفاظـت    وزارت مسـلح،  پشتیبانی نیروهاي مسـلح، نیروهـاي  
عـالی  انرژي اتمی ایران و دبیرخانه شوراي  سازمان قضائیه، اطالعات قوه

) قـانون تشـکیل سـازمان    3امنیت ملی، سازمان کارکنان موضـوع مـاده (  
و کارکنـان (پرسـنل) وزارت امورخارجـه براسـاس      1بازرسی کل کشور

سـتقلی کـه توسـط    هـاي م نامـه شـده در شـیوه  سازوکار اجرایی تعیـین  
استخدامی کشـور و وزارت   و هاي برنامه و بودجه کشور و اداريسازمان

هاي اجرایـی مـذکور تـدوین    امور اقتصادي و دارایی با همکاري دستگاه
 گردد. شود، تعیین میمی

... 
 دیدگاه عدم مغایرت 

اطالعـات   هاي مستثنی از اجراي تکلیف ثبت) پیشین، تعیین دستگاه3گذار در جزء (قانون
اي، به هیئت وزیـران واگـذار کـرده بـود. ایـن در      ي هیچ ضابطهنیروهاي انسانی را بدون ارائه

ها از تکلیف فوق داراي ماهیت تقنینی بـود و واگـذاري آن   حالی است که استثنا کردن دستگاه
ء ) قانون اساسی شناخته شد. حال که در اصالحات این جز85به هیئت وزیران مغایر با اصل (

 به کلی حکم مذکور حذف شده است، اشکال فوق نیز منتفی است.  
 

                                                                                                                                                     
 -3مـاده  «مجلـس شـوراي اسـالمی:     19/7/1360) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصـوب  3ماده ( .1

تواند براي انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضـات و اشـخاص صـاحب صـالحیت و     سازمان می
دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کـادر مـورد نیـاز از     طوره متخصصان در هر رشته ب

 . طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید
 »... -1 تبصره
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 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمـل آمـده، مغـایر بـا مـوازین      21تبصره ( بند (الف) )3(جزء 

  شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف

دبیرخانه شـوراي  پس از تأیید «)، عبارت 21در بند (ب) تبصره ( -1[
 شود.اضافه می» تهیه و«بعد از عبارت » عالی امنیت ملی

 شود.]) حذف می21بند (ج) تبصره ( -2
) قـانون  29موضـوع مـاده (   اجرایـی  هايتمام اختیارات دستگاه -ب

اي خـود را از محـل ایـن قـانون و     برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه
اي مقــررات خــاص اداري و کننــد و دارهــاي آن دریافــت مــیپیوســت

 اساسـی  قـانون  هایی که بـه حکـم  دستگاهباشند به استثناي استخدامی می
شـده در مـاده مـذکور، در     و نیـز مـوارد مسـتثنی    دارنـد  خاص مقررات

ــال   ــانی در س ــروي انس ــارگیري نی ــه ک ــتخدام و ب  1400 خصــوص اس
نی در شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسـا االجراء میموقوف

هاي مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صـادره از سـوي   تمام دستگاه
سازمان اداري و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامـه و بودجـه   

بینی بار مالی در قانون اسـت. دسـتورالعمل ایـن بنـد     کشور مبنی بر پیش
ب ایـن  ماه پس از تصویمنطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک

پس از تأیید دبیرخانه شوراي هاي مذکور تهیه و قانون با همکاري سازمان
 شود.  ابالغ می عالی امنیت ملی

 دیدگاه عدم مغایرت 
در خصـوص   اجرایـی  هـاي به موجب حکم بند (ب) سابق، تمام اختیارات خاص دستگاه

د. همچنـین بـه   شـ االجـراء مـی  موقـوف  1400 استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در سـال 
کردنـد،  که مستمري معیشت پرداخـت مـی   اجرایی هايموجب بند (ج) پیشین، تمامی دستگاه
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بودند فهرسـت افـراد تحـت پوشـش را همـراه بـا مبلـغ بـه صـورت ماهانـه بـه             مکلف شده
هاي اعالم کنند. تکالیف فوق از این منظر که مقید به رعایت موارد داراي جنبه داري کلخزانه
نشده بود، خالف موازین شرع شناخته شد. حـال کـه در اصـالحات ایـن تبصـره، اوالً       امنیتی

شده است و ثانیاً بند (ج) بـه  » تأیید دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی«حکم بند (ب) مقید به 
 کلی حذف شده است، اشکال شرعی پیشین رفع شده است.  

 دیدگاه عدم ابهام 
ي از جملـه کمیتـه   اجرایـی  هايین، تمامی دستگاهمجلس شوراي اسالمی در بند (ج) پیش

کنند را مکلف کرده بود فهرست افراد امداد امام خمینی (ره) که مستمري معیشت پرداخت می
اعالم کنند. اما با توجـه بـه    داري کلتحت پوشش را همراه با مبلغ به صورت ماهانه به خزانه

به تأیید مقام معظـم رهبـري رسـیده اسـت،      15/1/1394در تاریخ  کمیتهي این اینکه اساسنامه
ي این کمیته مقرر شده بود یا خیـر و از ایـن   گفته با رعایت اساسنامهروشن نبود تکلیف پیش

حیث داراي ابهام اعالم شد. اکنون که در اصالحات این تبصره به کلی بنـد (ج) حـذف شـده    
 است، ابهام مذکور بالموضوع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمـده، مغـایر بـا مـوازین     21تبصره (دهاي (ب) و (ج) بن

 شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف
 ... -د

سازمان اداري و استخدامی کشور از «)، عبارت 21[در بند (د) تبصره (
وري سـازمان ملـی بهـره   «جایگزین عبـارت  » ربططریق سازمان تابعه ذي

شـرکت  «جایگزین عبـارت  » ربطشرکت دولتی تابعه ذي«و عبارت » ایران
 شود.]می» ملی صنایع پتروشیمی ایران

) قـانون مـدیریت خـدمات    5هاي اجرایی موضـوع مـاده (  دستگاه -1
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هـاي عملیـاتی خـود    برنامه 1400کشوري موظفند تا پایان خردادماه سال 
وري در سـتاد و  هاي بهـره صبراي استقرار چرخه مدیریت و ارتقاي شاخ

هاي برنامه و بودجـه کشـور و اداري و   واحدهاي تابعه خود را به سازمان
وري ایران) ارائه و یـا تکمیـل کننـد.    استخدامی کشور (سازمان ملی بهره

هاي متبادله بـا سـازمان برنامـه و    هاي اجرایی مکلفند در موافقتنامهدستگاه
ـ  اي بـا عنـوان   ن موضـوع را در برنامـه  بودجه کشور، اعتبارات الزم به ای

ماهه ایـن برنامـه    بینی نمایند. تخصیص اعتبار سهپیش» وريارتقاي بهره«
سـازمان اداري و  هـا بـه   منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاه

و سازمان برنامه و بودجه  ربطاستخدامی کشور از طریق سازمان تابعه ذي
سازمان اداري و استخدامی کشور از طریق کشور و تأیید عملکرد از سوي 

 است. ربطسازمان تابعه ذي
هایی که شمول قانون ها و دستگاههاي دولتی و شرکتکلیه شرکت -2

بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شـرکت ملـی نفـت،    
، بانـک  ربـط شرکت دولتی تابعه ذيهاي دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت

مهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و دریانوردي، سازمان صـدا  مرکزي ج
و سیما، سازمان گسـترش و نوسـازي صـنایع ایـران، سـازمان توسـعه و       
نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشـاورزي موظفنـد   

وري سرمایه، نیروي کار و سایر عوامـل تولیـد و تحقـق    براي ارتقاي بهره
) قانون برنامـه ششـم   3) ماده (2شده متناسب با جدول (بینی اهداف پیش

وري را به صورت هاي ارتقاء بهرهتوسعه، اعتبارات مورد نیاز اجراي برنامه
بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یـا  مستقل پیش

ربط برسانند و گزارش آن را تا پایـان خـرداد مـاه    سایر مراجع قانونی ذي
هاي برنامه و بودجـه کشـور و اداري و اسـتخدامی    به سازمان 1400سال 

وري ایران) ارائه کنند. سازمان برنامـه و بودجـه   کشور (سازمان ملی بهره
 ربـط سازمان اداري و استخدامی کشور از طریق سازمان تابعه ذيکشور و 

شـده نظـارت   بینی هاي پیشموظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخص
ماهه اول و دوم به هیئت یافته را براي ششگزارش اقدامات انجام نموده و

مدیره وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیئت 



 

 

  

 بان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شوراي نگه     
 

)127( 

) قانون الحاق برخی مـواد بـه   84ها با رعایت ماده (و مدیران این شرکت
) الیحـه  241و مـاده (  1)2قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت (   

بــا  24/12/13472قــانونی اصــالح قســمتی از قــانون تجــارت مصــوب 
وري و تأییـد  هاي بهرهاصالحات و الحاقات بعدي صرفاً براساس شاخص

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور قابل اقـدام  سازمان
 است.
... 

 دیدگاه عدم ابهام 
شـرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی     «و ) سابق 1در جزء (» وري ایرانسازمان ملی بهره« ذکر
ي معتبـر سـازمان و شـرکت    ) پیشین، از این حیـث کـه وضـعیت اساسـنامه    2در جزء (» ایران

مذکور مشخص نبود، واجد ابهام شناخته شد. اکنون که عبارات فـوق بـه ترتیـب بـا عبـارات      
                                                                                                                                                     

 4/12/1393صـوب  ) م2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت (    84ماده ( .1
ت مـدیره  ئـ ناخالص حقوق و مزایـاي دریـافتی مـدیران عامـل و اعضـاي هی      -84ماده «مجلس شوراي اسالمی: 

باشند بایـد حـداکثر   هاي دولتی و غیردولتی که به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی میشرکت
 .تر نباشداز ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراي عالی کار بیش

هاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخـت بـوده   ت مدیره شرکتئضمناً پاداش پایان سال اعضاي هی
ت مدیره به غیر از حقوق و مزایاي تعیین شده فوق و اعضاي غیرموظف به ئو مدیران عامل و اعضاي موظف هی

شوراي عالی کار براي هر ماه بیشـتر نیسـت،   جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب 
 ».کنندهیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی

کمیسـیون مشـترك مجلسـین     24/12/1347) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 241ماده ( .2
ط مقـرر در مـاده   با رعایت شـرای  -مجلس شوراي اسالمی) 20/2/1395(اصالحی  241ماده «سنا و شوراي ملی: 

ت مـدیره در نظـر گرفتـه    ئ) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هی134(
هاي سـهامی خـاص از شـش    ) و در شرکت%3هاي سهامی عام از سه درصد (شود، به هیچ وجه نباید در شرکت

تجاوز کند. در هر حـال ایـن پـاداش    ) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، %6درصد (
تواند براي هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وي و براي هر عضو غیرموظف از حداقل پـاداش  نمی

ت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشـد،  ئاعضاي موظف هی
 .باطل و بالاثر است

 »... -1تبصره
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بعـه  شـرکت دولتـی تا  «و » ربـط سازمان اداري و استخدامی کشور از طریق سازمان تابعـه ذي «
 جایگزین شده است، ابهام مزبور نیز رفع شده است.» ربطذي

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین  21تبصره ( بند (د)) 2و ( )1(جزء 

 شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف

ه کارگري، روزمزد و از جمل«)، عبارت 21) تبصره (1[در بند الحاقی (
) قـانون  44) بند (و) مـاده ( 2با رعایت تبصره («حذف و عبارت » حجمی

» 15/10/1389ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب برنامه پنج
» بدون الزام به رعایت شرط سـنی، تحصـیلی و آزمـون   «جایگزین عبارت 

 شود.]می
) قانون برنامه ششم 87( در راستاي اجراي بند (ذ) ماده -1بند الحاقی 

رسـانی بـه   ) قـانون جـامع خـدمات   2هاي مشمول ماده (دستگاه 1توسعه،
با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند، نسبت به استخدام و نیـز   2ایثارگران

                                                                                                                                                     
) قـانون برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب            87ماده ( .1

 ... -87ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
 ... -الف
 :شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می) قانون جامع خدمات21ماده ( -ذ

اضـافه  » تـأمین نیروهـاي مـورد نیـاز خـود را     «بعد از عبـارت  » کتیاعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شر«عبارت 
 .شودمی

 ... -1تبصره 
 ...» -ر
مـاده  «مجمع تشخیص مصـلحت نظـام:    2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب ) قانون جامع خدمات2ماده ( .2
  ز:هاي مشمول این قانون عبارتند ادستگاه -2
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) قــانون جــامع 21مشــموالن مــاده ( تبــدیل وضــعیت اســتخدامی کلیــه
هاي موضـوع  تگاهکه با عناوین مختلف در دس 1رسانی به ایثارگرانخدمات

قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قـرارداد  
باشد و یـا از محـل اعتبـارات جـاري و     ) می انجام کار معین یا شرکتی (

                                                                                                                 
 
هـاي دولتـی و ملـی شـده تحـت      ی، مؤسسات و شـرکت یهاي اجرادستگاه ها وها، سازمانکلیه وزارتخانه -الف

پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه داراي قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشـند، قـوه قضـائیه اعـم از     
هـاي  هـا و مؤسسـات وابسـته و تابعـه آنهـا، کـانون وکـالي دادگسـتري، کـانون         ی و اداري و سازمانیکادر قضا

اسان رسمی دادگستري، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوري، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران   کارشن
هاي وابسته و تابعه)، نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران (نظـامی و انتظـامی) نهادهـا و مؤسسـات      (سازمان

هـا و  بعه آنها و کلیه سازمانهاي تحت پوشش وابسته یا تاعمومی غیردولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و شرکت
کنند و یـا قسـمتی از بودجـه آنهـا توسـط       هایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میشرکت

هـا و  احمر جمهوري اسـالمی ایـران، شـهرداري   اي، جمعیت هالل ها، مؤسسات بیمهگردد، بانکدولت تأمین می
هایی که شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکـر نـام اسـت از     سات و شرکتهاي تحت پوشش آنان و نیز مؤسشرکت

قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گـاز ایـران، شـرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی،       
هاي هواپیمایی، سازمان انـرژي اتمـی،   سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصـلحت نظـام،   ت علمی و کادر اداري دانشگاهئهیاعضاي 
 .شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمی

ها و مراکز تولیدي و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یـا  ها و شرکتها و سازمانسایر دستگاه -ب
 ».مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند

مـاده  «مجمع تشخیص مصلحت نظـام:   2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب ) قانون جامع خدمات21ماده ( .1
ز نیازهـاي  ) ا٪25د () ایـن قـانون مکلفنـد حـداقل بیسـت و پـنج درصـ       2هاي موضوع مـاده ( کلیه دستگاه -21

دي، شـرکتی کـه وفـق ضـوابط و     استخدامی و تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را اعـم از رسـمی، پیمـانی، قـراردا    
هاي شاهد، جانبـازان و آزادگـان،   نماید به خانوادهمجوزهاي مربوط و جایگزینی نیروهاي خروجی خود اخذ می

سـال و   ) و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یـک ٪25همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (
) سهمیه استخدامی را نیـز  ٪5و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (سال اسارت، اسرا و خواهر  باالي یک

ها و همسر و فرزندان آنهـا و فرزنـدان جانبـازان    به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
 .و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند )٪25صد (زیر بیست و پنج در

 ...» -1تبصره 
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و  1) قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري17) و مــاده (32تبصــره مــاده (
و  هـاي عمرانـی و یـا سـایر عنـاوین از جملـه حـاکمیتی       اعتبارات طرح

) قـانون مـدیریت   45گري موضوع بندهاي (الـف) و (ب) مـاده (  تصدي
بـا  نمایند با طی مراحل گـزینش ( خدمت نموده و یا می 2خدمات کشوري
ساله پـنجم توسـعه   ) قانون برنامه پنج44) بند (و) ماده (2رعایت تبصره (

بـه صـورت اسـتخدام     3)15/10/1389جمهوري اسالمی ایـران مصـوب   

                                                                                                                                                     
کمیسـیون مشـترك رسـیدگی بـه      8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصـوب  32) و ماده (17(ماده  .1

 شـود از ی اجازه داده مییهاي اجرابه دستگاه -17ده ما«الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی: 
جـم کـار معـین،    اساس فعالیت مشخص، ح ها و مؤسسات غیردولتی برطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت

قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تـأمین نماینـد. در   
شود با رعایت قانون برگزاري مناقصات و تأیید سـازمان از طریـق   صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می

 .ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد
 ... -هتبصر
 ... – 32ماده 
هـاي سـازمانی   ) پسـت ٪10توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (ی مییهاي اجرادستگاه -تبصره

مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صـورت سـاعتی یـا کـار معـین بـراي       
 »د.گیرن کارحداکثر یک سال به

کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحـه مـدیریت    8/7/1386مصوب  ) قانون مدیریت خدمات کشوري45ماده ( .2
هـاي  از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون، اسـتخدام در دسـتگاه       -45ده ما«خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی: 

 ذیرد:پی به دو روش ذیل انجام مییاجرا
 . هاي ثابت در مشاغل حاکمیتیاستخدام رسمی براي تصدي پست -الف
 . هاي سازمانی و براي مدت معینبراي تصدي پستاستخدام پیمانی  -ب

 ...» -1 تبصره
مجمـع تشـخیص    25/10/1389ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصـوب  ) قانون برنامه پنج44. ماده (3

 ... -44ماده «مصلحت نظام: 
 ... -و

جبهه، جانبـازان، آزادگـان و   ) رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در 18/11/1390 ی(الحاق -2تبصره 
همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانبـاز و آزاده از شـرط جنسـیت بـراي اسـتفاده از سـهمیه       

هاي مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سـنی، تحصـیلی، معـدل و    استخدامی معاف و دستگاه
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-88اعتبار مـورد نیـاز ایـن حکـم از محـل ردیـف       یند. رسمی اقدام نما
در اختیار ) ریال 5,000,000,000,000به مبلغ پنج هزار میلیارد ( 550000
 گیرد.ربط قرار میی ذيیهاي اجرادستگاه
... 

 دیدگاه عدم مغایرت 
هـاي اجرایـی را مکلـف بـه     مجلس شوراي اسالمی به موجب بند الحاقی سـابق، دسـتگاه  

یز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران با طی مراحـل گـزینش و بـدون الـزام بـه      استخدام و ن
گفته در مواردي که افـراد از  رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون کرده بود. اطالق حکم پیش

ي صـحیح و بنـد   توانایی جسمانی یا صالحیت علمی الزم برخوردار نبودند، مغایر با نظام ادار
بـدون الـزام بـه رعایـت شـرایط      «ی شناخته شد. اکنون که عبارت ) قانون اساس3) اصل (10(

بنـد (و)  «گذار به لزوم رعایـت  از متن بند حذف شده است و قانون» سنی، تحصیلی و آزمون
در استخدام این قبلی افراد تصریح کرده است، اشکال فـوق رفـع   » ساله پنجمقانون برنامه پنج

 شده است.  

 دیدگاه عدم ابهام 
اجرایی به موجب حکم بند الحاقی پیشین، به استخدام و نیز تبـدیل وضـعیت    هايدستگاه

هـاي مـذکور شـاغل هسـتند و     ي ایثارگرانی که با عناوین مختلف در دسـتگاه استخدامی کلیه
ي شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یـا شـرکتی از جملـه کـارگري،     رابطه

گـذار از حکـم   بودند. این در حالی بود که مقصود قانونروزمزد و حجمی است، موظف شده 
گفته روشن نبود و مشخص نبود آیا استخدام رسمی کارگر ایثارگري که حتی یک روز یا پیش

یک هفته به عنوان نیروي روزمزد یا کار معین در یک دستگاه اجرایی مشـغول بـوده اسـت را    
از «ال که در اصالحات ایـن بنـد، عبـارت    مقرر کرده است یا خیر و داراي ابهام اعالم شد. ح

حذف شـده اسـت و الـزام اسـتخدام رسـمی محـدود بـه        » جمله کارگري، روزمزد و حجمی
                                                                                                                 

 
ماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را بـه صـورت   آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با ه

 ».رسمی قطعی استخدام نمایند



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)132(

 کارکنان پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی شده است، ابهام مذکور رفع شده است.

 نظر شوراي نگهبان 
ل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   )، با توجه به اصالحات به عم21) تبصره (1بند الحاقی (

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف

با رعایت قوانین و مصوبات «)، عبارت 21) تبصره (4[در بند الحاقی (
بعد از عبارت » شوراي عالی انقالب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس

 شود.]اضافه می» مکلفند«
پـرورش و سـازمان امـور اداري و     وزارت آمـوزش و  -4بند الحاقی 

با رعایت قوانین و مصوبات شوراي عالی انقالب استخدامی کشور مکلفند 
نسبت بـه اسـتخدام معلمـان طـرح      فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس

نشده و همچنین  مانده مجوزهاي استخدامی استفادهمهرآفرین از محل باقی
لی ناشی از اجراي این بند از محـل  کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار ما

وزارت آمـوزش و پـرورش در سـقف پانصـد میلیــارد      127503ردیـف  
 گردد.) ریال تأمین می500,000,000,000(

 دیدگاه عدم ابهام 
بند الحاقی پیشین وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استخدام معلمان طرح مهرآفرین 

وزارت آموزش و پرورش  127503از محل ردیف  و معلمان قرآنی کرده بود و بار مالی آن را
گفته از جهاتی واجد ابهـام شـناخته شـد: اوالً    تأمین کرده بود. این در حالی بود که حکم پیش
 يبـا واحـدها  ي همکـاري  سـابقه کـه   يافـراد مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، 

ـ را داشـته آمـوزش و پــرورش   یتـی و ترب یآموزشـ  یدولتـ  پـس از گذرانــدن دوره   صـرفاً  د،ان
 یريگکـار بـه  ییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب یا یانساله در دانشگاه فرهنگیک يآموزمهارت

مقـرر   الـذکر فـوق  شرایط استخدامیبا رعایت  در نتیجه روشن نبود تکلیف فوق خواهند شد.
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وزارت  127503بینی تأمین بـار مـالی ایـن حکـم از محـل ردیـف       ثانیاً پیش شده بود یا خیر.
میـزان  ردیف مذکور، براي ایـن  بینی شده در مبلغ پیشکه آیا  حیثاز این آموزش و پرورش، 

گذار در راستاي رفع دو ابهام فوق، اوالً بـه  . اکنون قانونیا خیر کافی بودداراي منابع استخدام 
تصـریح کـرده اسـت. ثانیـاً مطـابق      » رعایت قوانین و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی«

که ردیف کلی وزارت آموزش و پرورش  127503توضیح مجلس شوراي اسالمی، در ردیف 
است، اعتبار الزم جهت اجراي این بند مالحظه شده است. بنـابراین دو ابهـام مـذکور منتفـی     

 است.

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر با مـوازین شـرع و   21) تبصره (4(بند الحاقی 

 قانون اساسی شناخته نشد.
* * * 

  -21تبصره 
 ... -الف

 شود.][بند الحاقی حذف می
 دیدگاه عدم ابهام 

هـاي  سـالن بـراي  » اعتبارات موضوع این بند«به موجب حکم بند الحاقی سابق، بخشی از 
اعتبارات موضوع این «گذاز از کرد. این در حالی بود که مقصود قانونج اختصاص پیدا میبسی
ي پیشین از این حیث واجد ابهام شناخته شد. اکنون که بنـد الحـاقی   روشن نبود و مقرره »بند

 ي اصالحی حذف شده است، ابهام فوق نیز رفع شده است.به کلی از مصوبه

 نظر شوراي نگهبان 
بررسـی موضـوع از حیـث مغـایرت بـا قـانون        )،21با توجه به حذف بند الحاقی تبصره (

 .البه به انتفاي موضوع استاساسی و موازین شرع، س
* * * 

 -21تبصره 
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 ... -الف
 شود:][متن زیر جایگزین بند الحاقی می

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مجاز است با همکاري  -بند الحاقی
منظـور تهیـه نقشـه و    وزارت جهاد کشاورزي (سازمان امور اراضـی) بـه  

رخواسـت  اطالعات توصیفی و مکانی اراضـی کشـاورزي، در صـورت د   
کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازاي هر هکتـار مبلـغ سیصـد    

ریال از متقاضی صدور سـند مالکیـت مفـروز اراضـی     ) 300،000هزار (
داري کل کشور واریـز و معـادل صـد    خذ و به حساب خزانهاکشاورزي 

) ریـال  000،000،000،000،6تا سقف شش هزار میلیارد () ٪100درصد (
ر اختیار سازمان ثبت اسناد و امالك کشور قرار داده تا بـا  ... د طی ردیف

هـاي  هاي بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشـه استفاده از ظرفیت
 مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاري اراضی کشاورزي را صادر نماید.

 دیدگاه عدم ابهام 
بلغی از متقاضی گواهی گذار در بند پیشین، وزارت جهادکشاورزي را مجاز به اخذ مقانون

کرد در قالب طرح حدنگاري اراضی کشاورزي صدور سند اراضی کشاورزي در راستاي هزینه
متکفل اجـراي طـرح    سازمان ثبت اسناد و امالك کشورکرده بود. این در حالی بود که تاکنون 

حدنگاري در کشور بوده است و نسبت حکم مذکور با وظایف سازمان ثبت در این خصوص 
ي اصالحی، تکلیف فـوق  شن نبود و از این منظر واجد ابهام دانسته شد. حال که در مصوبهرو

ي سازمان ثبت قرار گرفته است و وزارت جهاد تنها ملزم به همکاري با سازمان ثبـت  به عهده
 شده است، ابهام سابق رفع شده است.  

 نظر شوراي نگهبان 
به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون )، با توجه به اصالحات 21بند الحاقی تبصره (

 اساسی شناخته نشد.
 
 



 

 

  

 بان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمینظرات استداللی شوراي نگه     
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* * * 
  -21تبصره 
 ... -الف

 شود.][بند الحاقی حذف می
 دیدگاه عدم مغایرت 

به موجب حکم بند الحاقی سابق، در صـورت اعمـال قیمـت تکلیفـی بـراي محصـوالت       
فـزایش نـرخ سـوخت بـراي     ي جبران زیان از محل منابع حاصل از اواحدهاي تولیدي، یارانه

گذار شد. این در حالی بود که قانونهاي تولیدي مرتبط تأمین و در سهم تولید منظور میبنگاه
ي اي در نظر نگرفته بود و در نتیجه مقررهبراي عمل به تکلیف مذکور، ردیف و سقف بودجه

ین بند الحـاقی،  ) قانون اساسی شناخته شد. حال با حذف ا53پیشین مغایر با حکم ذیل اصل (
 وجهی براي اشکال مذکور متصور نیست.

 دیدگاه عدم ابهام 
ي مطابق حکم بند الحاقی پیشین، در صورت اعمال قیمت تکلیفی براي محصوالت، یارانه

جبران زیان از محل منابع حاصل از افـزایش نـرخ سـوخت تـأمین و در سـهم تولیـد منظـور        
ي مورد نیـاز کشـاورزان را از حکـم    کود شیمیایی اورهگذار در ادامه، تحویل شد. اما قانونمی

فوق مستثنی کرده بود. این در حالی بود که وجه اسـتثناي مـذکور روشـن نبـود و حکـم بنـد       
ي اصـالحی  الحاقی سابق از این منظر واجد ابهام اعالم شد. حال کـه بنـد الحـاقی از مصـوبه    

 حذف شده است، ابهام شورا نیز منتفی است.  

 ي نگهباننظر شورا 
بررسی موضوع از حیث مغایرت با قانون  )،21) تبصره (1با توجه به حذف بند الحاقی (

 .اساسی و موازین شرع، سالبه به انتفاي موضوع است
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