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 کل کشور  1400 بودجه سال الیحه
 

 ي مصوبهدرباره
پس از تصویب در هیئت وزیران، براي طی تشریفات » کل کشور 1400یحه بودجه سال ال«

به این نهاد ارسال شد.  12/9/1399قانونی و تصویب در مجلس شوراي اسالمی در تاریخ 
ي ششم توسعه سالهي پنجي تقدیم الیحه، تدوین آن را مبتنی بر برنامهرئیس جمهور در نامه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اعالم کرد. این الیحه در مجلس شوراي اسالمی براي بررسی 
شوري به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون پس از بحث و بررسی به صورت یک

گسترده، سرانجام آن را با اصالحات و الحاقاتی به تصویب رساند و گزارش آن را تقدیم 
ي مذکور در ن علنی مجلس شوراي اسالمی پس از بررسی کلیات الیحهصح مجلس کرد.

با کلیات آن مخالفت کرد. سپس هیئت وزیران اصالحاتی را در این  ،14/11/1399تاریخ  
به تصویب صحن علنی  28/11/1399ي اصالحی در تاریخ الیحه اعمال کرد و کلیات الیحه

ي جزئیات الیحه ،16/12/1399تاریخ مجلس شوراي اسالمی در مجلس رسید. در نهایت 
 19/12/1399مورخ  102561/300ي شماره با اصالحاتی تصویب و طی نامهنیز را  بودجه

 ) قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال کرد. 94براي طی مراحل قانونی مقرّر در اصل (
فاد آن را مغایر با در نهایت برخی م ،شوراي نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسات متعدد

ي نامه اصول قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی
ایرادهاي  سپس این شورابه مجلس اعالم کرد.  23/12/1399مورخ  24474/102/99 شماره

مجمع تشخیص مصلحت نظام در هاي کلی هیئت عالی نظارت بر حسن اجراي سیاست
 طیرا نیز  )110) اصل (2هاي کلی نظام موضوع بند (با سیاست بهخصوص مغایرت مصو

  .به مجلس اعالم کرد 24/12/1399مورخ  24497/102/99 ي شمارهنامه
 24/12/1399ي مورخ منظور رفع ایرادهاي مزبور، در جلسهمجلس شوراي اسالمی به

مورخ  104319/300ي شماره اصالحاتی را در این مصوبه، اعمال و آن را طی نامه
ي اصالحی را شورا مصوبهبراي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال کرد.  25/12/1399
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برخی مفاد آن را مغایر با خود قرار داد و مجدداً  25/12/1399ي مورخ در دستور جلسه
ي نامه اصول قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی

 . اعالم کرد 25/12/1399مورخ  24523/102/99 ارهشم
اصالحاتی را در این مصوبه،  26/12/1399ي مورخ در جلسه مجدداًمجلس شوراي اسالمی 
براي اظهار نظر مجدد به  27/12/1399مورخ  105250/300ي شماره اعمال و آن را طی نامه

ي اصالحی، از بررسی مصوبه شوراي نگهبان پسدر نهایت  شوراي نگهبان ارسال کرد.
شده دانست و نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن مفاد این مصوبه با ایرادهاي پیشین را برطرف

به  27/12/1399مورخ  24579/102/99ي شماره موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه
 .مجلس شوراي اسالمی اعالم کرد
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 ... -ماده واحده
 1ه تبصر

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام  -الف 
و میعانات گازي تا سقف یک میلیون بشـکه در روز و خـالص صـادرات    

) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خـام و  %20گاز بیست درصد (
شـود. بـا گـزارش    ) تعیـین مـی  %38میعانات گازي سی و هشت درصد (

داري کـل، بانـک مرکـزي    ش و با اعـالم خزانـه  وزارت نفت مبنی بر فرو
جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله نسـبت  

) 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    

) شرکت دولتی تابعه %5/14درصد ( سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم
وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسـیم سـود   

) %3سهام دولت و مالیات با نرخ صـفر) و همچنـین سـهم سـه درصـد (     
) این قانون اقدام کنـد.  5جدول شماره ( 210109موضوع ردیف درآمدي 

سـال، محاسـبه و   مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از مـاه یـازدهم   
) از سقف یک میلیون %20التفاوت سهم بیست درصد (شود. مابهتسویه می

) صندوق %38بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (
توسعه ملی از محل ورودي این صندوق به نسبت سهم صـندوق و دیگـر   

شـود و  بـه عنـوان بـدهی دولـت و وام تلقـی مـی       1400اجزاء در سال 
کـه در بودجـه سـنواتی    داخت آن به صندوق با سـازوکاري اسـت   بازپر

 .  شودمی مشخص
هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میـزان مطالبـات ایـن    
صندوق از دولت را به تفکیک تسهیالت ریالی و ارزي و زمـان سررسـید   

بار ماه یک و هر سه 1400ماه سال  آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین
ز آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی پس ا

 و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیالت سررسـید شـده دریـافتی خـود از     
صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت 
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-6ل ردیـف  از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از مح
 ) پیوست این قانون پرداخت کند.8جدول شماره ( 103000

کرد وجوه مربوط به سهم شـرکت ملـی نفـت ایـران و     گزارش هزینه
بار توسط وزارت نفت ماه یکهاي دولتی تابعه وزارت نفت هر سه شرکت

هاي برنامه و بودجه و محاسـبات و انـرژي مجلـس شـوراي     به کمیسیون
مه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصـادي و دارایـی   اسالمی، سازمان برنا

 شود.داري کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می(خزانه
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صـادرات نفـت خـام،    

و  هاي اصلی و فرعی نفتی و گازيو فرآوردهمیعانات گازي و گاز طبیعی 
مان برنامـه و بودجـه کشـور،    ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به ساز

داري کل کشـور)، بانـک مرکـزي    وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه
هاي برنامـه و بودجـه و محاسـبات و    جمهوري اسالمی ایران و کمیسیون

 د.انرژي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کن
 

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي ملـی  این بند در مورد سهم صندوق توسعه در صدر» صادرات نفت خام«عبارت  الف)

و در نتیجه مغایر بـا بنـد    1هاي کلی برنامه ششم توسعه) سیاست10از این منابع، مغایر با بند (
تر از اصطالح نفت اسـت  ) قانون اساسی است؛ زیرا اصطالح نفت خام، مضیق110) اصل (1(

واریـز  «ر از ایـن منـابع، عبـارت    ها در مقام بیان سهم صـندوق مـذکو  و بند مذکور از سیاست
 طرفـی  از ورا به کار بـرده اسـت   » از منابع حاصل از صادرات نفت) %30(درصد سی ساالنه 
 را مزبور کلی هايسیاست جمله از نظام کلی هايسیاست نییتع نیز اساسی قانون) 110( اصل

                                                                                                                                                     
تغییر نگاه به نفت و «مقام معظم رهبري:  9/4/1394هاي کلی برنامه ششم توسعه ابالغی ) سیاست10بند ( .1

و » ي اقتصاديهاي زایندهمنابع و سرمایه«ي عمومی به گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه
از ) %30(درصد سی ي موجود و واریز ساالنه ي ملی با تنفیذ اساسنامهي صندوق توسعهدائمی شدن اساسنامه

ي ملی و افزایش منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه
 ».واحد درصد سالیانه به آن )2(حداقل 
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راي ایـن  و اجـ  اسـت  دانسته رهبري مقام با نظام مصلحت صیتشخ مجمع با مشورت از پس
در بند (الف) ایـن  » صادرات نفت خام«عبارت  بنابراین ها براي همه قوا الزامی است.سیاست

) قـانون  110) اصـل ( 1هاي کلی نظـام و در نتیجـه مغـایر بـا بنـد (     تبصره، مخالف با سیاست
 اساسی است.

 ) شرکت ملی نفت ایران%5/14حکم مقرر شده در صدر این بند مبنی بر واریز سهم ( ب)
) شرکت دولتی تابعه وزارت نفـت  %5/14از کل صادرات نفت خام و میعانات گازي و سهم (
کـرد تفصـیلی آن، مغـایر بـا بنـد      ي هزینهاز محل خالص صادرات گاز طبیعی بدون بیان نحوه

) قانون اساسی است؛ توضیح آنکـه اوالً مطـابق بنـد    55) و (53)، (52)، اصول (3) اصل (10(
اد نظام اداري صحیح از وظایف حکومت جمهوري اسالمی شـمرده شـده   )، ایج3) اصل (10(

ي وزارت هاي دولتی نفـت و دیگـر شـرکت تابعـه    ي شرکتاست و عدم ذکر تفصیلی بودجه
ي آنها، از این حیث که مغایر بـا هـدف نیـل بـه نظـام      نفت و بسنده کردن به بیان رقم بودجه
) قـانون  53) و (52ثانیـاً مطـابق اصـول (    گفتـه اسـت.  اداري صحیح است، مغایر با اصل پیش

ي کشور مطابق پیشنهاد دولت از سوي مجلـس شـوراي اسـالمی بـه     ي سالیانهاساسی، بودجه
هاي کشور در چارچوب آن مدیریت شـود. حـال عـدم بیـان     ي هزینهرسد تا کلیهتصویب می

یـن دو شـرکت،   ي االذکر و تنها تعیین رقم بودجـه هاي فوقي شرکتتفصیلی مصارف بودجه
) قانون اساسی، دیوان محاسبات ملزم اسـت  55مغایر با اصول نامبرده است. ثالثاً مطابق اصل (

هاي دولتی، بر تفریغ بودجه مطابق اعتبارات مصـوب  هاي شرکتي حساببا رسیدگی به کلیه
از  کرد این منـابع، ي تفصیلی این دو شرکت و نحوه هزینهنظارت کند. حال عدم تعیین بودجه

ي آنها، عمالً امکان نظـارت  گذار و تعیین کردن تنها یک رقم کلی به عنوان بودجهسوي قانون
ها مقـرر نشـده اسـت    ي تفصیلی براي این شرکتکند؛ چرا که بودجهرا نیز از دیوان سلب می

ي تفصـیلی دو  تا دیوان امکان نظارت بر رعایت آن را داشته باشد. بنابراین عـدم ذکـر بودجـه   
)، مغایر بـا بنـد   1ي وزارت نفت در بند (الف) تبصره (ت ملی نفت و شرکت دیگر تابعهشرک

 ) قانون اساسی است.55) و (53)، (52)، اصول (3) اصل (10(

 ابهامدیدگاه  
ي مورد بحـث  در صدر بند (الف) تبصره» شرکت دولتی تابعه وزارت نفت«عبارت الف) 
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شرکت مشخص نیست، واجد ابهام است؛ زیـرا اگـر   گذار از این از این حیث که مقصود قانون
باشد، از این حیث کـه ایـن شـرکت داراي    » شرکت ملی گاز ایران«گذار اشاره به منظور قانون

) 85ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبان رسیده باشد نیست، مغـایر بـا اصـل (   اساسنامه
، تشـخیص عـدم مغـایرت    قانون اساسـی خواهـد بـود؛ زیـرا مطـابق حکـم ذیـل ایـن اصـل         

شـرکت  «هاي دولتی با قانون اساسی و شرع با شوراي نگهبان است. بنابراین عبـارت  اساسنامه
 در وضع کنونی واجد ابهام است.  » دولتی تابعه وزارت نفت

در ذیل پاراگراف اول بند (الف) این تبصره، واجد ابهام اسـت؛  » و دیگر اجزا«عبارت ب) 
) قوانین بودجـه سـنوات اخیـر تکـرار شـده      1ر بند (الف) تبصره (توضیح آنکه این عبارت د

ي برداشت از منـابع صـندوق توسـعه ملـی در     است، اما در آن قوانین با توجه به وجود اجازه
هاي قانون بودجه، این عبارت داراي معنی و مفهوم روشن بود. حال در اجزاي مختلف تبصره

بودجـه  جزءهاي مختلف مصارف عه ملی براي ي حاضر برداشت از منابع صندوق توسمصوبه
) واجـد ابهـام   1در بند (الف) تبصـره ( » و دیگر اجزا«ممنوع اعالم شده است. بنابراین عبارت 

 است.

  دیدگاه عدم مغایرت 
ي وزارت ي تفصیلی دو شرکت ملی نفـت و دیگـر شـرکت تابعـه    عدم ذکر بودجهالف) 

) 55) و (53)، (52)، اصـول ( 3) اصـل ( 10نـد ( )، مغـایرتی بـا ب  1نفت، در بند (الف) تبصره (
هـاي دولتـی داراي اسـتقالل مـالی و حقـوقی از دولـت       قانون اساسی ندارد؛ زیرا اوالً شرکت

کـرد و  ي هزینـه ) یا بیشتر سهام آنها در اختیار دولت است. بنابراین نحـوه ٪51هستند و تنها (
تـابع اساسـنامه و صـالحدید     هـا، هاي دولتی همچون دیگـر شـرکت  مدیریت منابع در شرکت

هاي دولتـی نیـز در قـانون    ي دیگر شرکتمجمع عمومی و هیئت مدیره آنها است. ثانیاً بودجه
هـاي آنهـا بسـنده    شود و تنها به بیان مجموع رقم درآمدها و هزینـه بودجه به تفصیل ذکر نمی

این تبصـره از ایـن   ي تفصیلی این دو شرکت در بند (الف) شود. بنابراین ذکر نشدن بودجهمی
شـوند و درآمـدها و   ها، شخصیت حقوقی مستقل از دولت محسوب مـی حیث که این شرکت

شـود،  هـاي دولـت نمـی   هاي آنان مشمول احکام اصول فوق در مورد درآمدها و هزینـه هزینه
  مغایرتی با اصول فوق الذکر ندارد. 
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ي حاضـر، فاقـد   تبصره در صدر بند (الف)» شرکت دولتی تابعه وزارت نفت«عبارت ب) 
دهد کـه سـخن از صـادارت    هرگونه ابهام است؛ زیرا دقت در سیاق صدر این مقرره نشان می

ي وزرات نفت کـه در ایـن حیطـه فعالیـت دارد،     گاز است و روشن است شرکت دولتی تابعه
گفته در ایـن مقـرره فاقـد ابهـام اسـت. از      است. بنابراین عبارت پیش» شرکت ملی گاز ایران«

سوي دیگر با توجه به اینکه در این مقرره نامی از این شرکت بـه میـان نیامـده اسـت و تنهـا      
بوده است، مغـایرتی   هاي تابعهحکم مذکور، معطوف به وزارت نفت از طریق یکی از شرکت

ي شوراي نگهبان نیز چنـین مـواردي کـه    ) قانون اساسی نیز وجود ندارد. در رویه85با اصل (
فاقد اساسنامه ذکر نشده است و تنها با عنوان شرکت تابعـه از آنهـا یـاد شـده     هاي نام شرکت

) قانون بودجـه سـال   1است، مغایر با قانون اساسی تلقی نشده است. مانند بند (الف) تبصره (
ي وزارت نفت مغایر با قـانون اساسـی شـناخته    که ذکر شرکت دولتی تابعه 1کل کشور 1398

 نشده است.
 ن نگهبا ينظر شورا 
 ،)1(در تبصره  -1

                                                                                                                                                     
مجمع تشخیص مصلحت  25/12/1397وب کل کشور مص 1398) قانون بودجه سال 1بند (الف) تبصره ( .1

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صادرات گاز  -الف«نظام: 
شود. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با ) تعیین می%20درصد ( بیست

ت ملی نفت ایران از شرک) %14,5( درصد ن وجوه و سهم چهارده و نیموصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز ای
درصد  کل صادرات نفت خام و میعانات گازي (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم

) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت 14,5%(
) این قانون 5جدول شماره ( 210109) موضوع ردیف ٪3و همچنین سهم سه درصد (با نرخ صفر) و مالیات 

التفاوت سهم شود. مابهاقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می
ه ملی به عنوان بدهی ) صندوق توسع٪34) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (٪20بیست درصد (

 شود. دولت به این صندوق تلقی می
) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه ٪5/14کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (گزارش هزینه

» انرژي«و » برنامه و بودجه و محاسبات«هاي بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسالمی و کمیسونیک
 »شود.و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میمجلس شوراي اسالمی 
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)8( 

بند (الف)، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفـاوت عبـارات    -1-1
 ششـم  برنامه کلی هايسیاست )10(هاي کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند مصوبه با سیاست

 .شد شناخته اساسی قانون )110( اصل )1( بند مغایر نتیجه در و توسعه
جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت  در بند (الف)، از -2-1

 .نظر خواهد شد نفت ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
در خصوص سهم صندوق توسعه ملی ابهـام  » دیگر اجزاء«در بند (الف)، منظور از  -3-1

 .نظر خواهد شد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
 -ب
سقف منابع حاصل از ارزش صـادرات نفـت منـدرج در ردیـف      -1

، میعانات گـازي و خـالص صـادرات گـاز منـدرج در ردیـف       210101
 210109) منـدرج در ردیـف   %3درصـد (  و منابع مربوط به سه 210102

صد و نود و دو هزار و ) این قانون معادل یک میلیون و نه5جدول شماره (
 .شودتعیین می ریال) 1,992,720,000,000,000(میلیارد  بیست و هفتصد

اي از منابع سـه درصـد   هاي اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینهدستگاه
 باشند.نیافته نمیخیز، گازخیز و توسعه) مناطق نفت3%(

 حذف شد. -2
 دیدگاه ابهام 

رد بررسی از این حیث که در خصوص سـقف منـابع   ي مو) بند (ب) تبصره1حکم جزء (
نفتی تعیین تکلیف نکرده است، واجد ابهام اسـت؛   هايفرآوردهو  مشتقاتحاصل از صادرات 

دارد. حـال اگـر    نیـز ... و »گوگرد« ،»نفتا« ،»گازي مایعات«همچون  دیگري نفت، مشتقات زیرا
هـاي نفتـی جـزء    قات و فـرآورده گذار آن باشد که منابع حاصل از صادرات مشتمقصود قانون

داري کل کشور واریز نشود، حکـم ایـن مقـرره    درآمدهاي عمومی محسوب نشود و به خزانه
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)9( 

ي درآمدهاي عمومی بـه خزانـه   ) قانون اساسی در خصوص لزوم واریز کلیه53مغایر با اصل (
آنهـا باشـد،    ي مشـتقات خواهد بود. اما در مقابل، اگر عبارات این بند شامل نفت، گاز و کلیـه 

) قـانون اساسـی نخواهـد داشـت.     53) مغایرتی بـا اصـل (  1( ) بند (ب) تبصره1حکم جزء (
    بنابراین در وضع کنونی این جزء واجد ابهام است.  

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي مورد بحث، فاقد هرگونه ابهام اسـت؛ زیـرا حتـی اگـر     ) بند (ب) تبصره1حکم جزء ( 

باشد » خالص صادرات گاز«و » میعانات گازي« ،»نفت«تنها شامل  گذار در این بندحکم قانون
را در بـر نگرفتـه باشـد، بـدیهی     » گوگرد« ،»نفتا« ،»گازي مایعات«همچون  دیگري مشتقاتو 

ي درآمدهاي عمومی مازاد بر بودجه باید به خزانه واریز شود. بـه دیگـر سـخن،    است که کلیه
) قـانون  53تکلیـف مقـرر شـده در صـدر اصـل (     مجلس شوراي اسالمی با توجه به بـداهت  

داري کـل کشـور، واریـز مـازاد درآمـدهاي      اساسی مبنی بر واریز درآمدهاي عمومی به خزانه
عنه گرفته است. بنـابراین حکـم ایـن    هاي نفتی به خزانه را مفروغٌحاصل از صادرات فرآورده

 اساسی است.  ) قانون 53مقرره فاقد هرگونه ابهام در خصوص مغایرت با اصل (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1

هاي نفتی بند (ب)، از این جهت که آیا منابع مذکور، شامل منابع حاصل از فرآورده -4-1
 .1نظر خواهد شد شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنیز می

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

                                                                                                                                                     
 ) بند (ب) مقصود بوده است که به اشتباه در نظر رسمی شوراي نگهبان، بند (ب) تایپ شده است.1جزء ( .1
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)10( 

) 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 
ع منـاب  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 مـوزش،  هاي آزیرساخت

هـا و  الکترونیک مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخریبـی و دانشـگاه  
 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 هاي زیرساختتولیدي، 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،
عشایري، تـأمین آب   سیالب، آب و فاضالب با اولویت مناطق روستایی و

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
جرایی این بند به پیشنهاد مشترك سـازمان برنامـه و بودجـه    نامه اآیین

شود و بـه  هاي نفت و امور اقتصادي و دارایی تهیه میکشور و وزارتخانه
 .رسدتصویب هیئت وزیران می

 دیدگاه مغایرت 
) بند (ب) این تبصره مقرر کرده است که دولـت  3مجلس شوراي اسالمی در جزء (الف) 

هـاي تملـک دارایـی    ) این بند را بـه طـور مطلـق صـرف طـرح     1ء (مازاد منابع مذکور در جز
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)11( 

سقف، نحـوه   ینکهبا توجه به ا) کند. حال 3اي به ویژه موارد متعدد ذکر شده در جزء (سرمایه
این جزء (مانند اینکه تخصیص منابع به صورت مساوي باشد  منابع موضوع و میزان تخصیص

و این تکلیف به طور مطلق به دولـت سـپرده    مشخص نشده استگذار یا خیر) از سوي قانون
؛ زیـرا وفـق اصـول    اسـت  یقانون اساسـ  )53(و  )52(اصول  یرمغا جزءاین  ، حکمشده است

ي ها و درآمدهاي دولت است که کلیـه ي هزینهي سنواتی، متشکل از کلیهمزبور، قانون بودجه
باشـد. بنـابراین حکـم    هاي دولت باید مقید به رعایت سقف اعتبارات مصوب در آن پرداخت

این مقرره از این حیث که به طور مطلق نحوه تقسیم منابع مازاد را در اختیـار دولـت گذاشـته    
 ي دقیق مصرف را مقرر نکرده است، مغایر با اصول فوق است.  است و سقف و نحوه

 يهـا یـی تملک دارا يهامازاد منابع به طرح صیبر تخص یمبن بند نیا) 3( جزء حکم) ب
درآمـدها از سـقف    شیصورت تحقق افزا دراست؛ چرا که » متمم بودجه«مصداق  ،ياهیسرما

 نکـه ی. حـال بـا توجـه بـه ا    شد خواهد بودجه ارقام در يجد رییتغحکم منجر به  نیامذکور، 
مـتمم   ،ی) قـانون اساسـ  52اصـل ( از  1شوراي نگهبـان  17/3/1374نظر تفسیري مورخ مطابق 

از سوي دولت تقدیم و در مجلس بـه تصـویب برسـد،     تقلیي مسبودجه باید در قالب الیحه
 .است مذکور اصلتفسیر فوق از  با ریمغا مقرره نیا حکم

 دیدگاه عدم مغایرت 
گـذار مقـرر کـرده اسـت     دهـد کـه قـانون   ) این بند نشان می3دقت در حکم جزء (الف) 

» تخصـیص «صرف افـزایش  » در سقف اعتبارات بودجه عمومی«هاي درآمدي، افزایش ردیف
هاي متعدد مذکور در این جـزء  اي با اولویت طرحهاي تملک دارایی سرمایهبراي تکمیل طرح

هـاي  برخی از منابع الزم براي اجراي طرح تر، با توجه به اینکه همه سالهشود. به عبارت روان
شـود.  اي مواجـه مـی  ها با عدم تخصیص کامل منابع بودجهشود، این طرحعمرانی محقق نمی

                                                                                                                                                     
نظر تفسیري شوراي نگهبان نسبت به اصل  -1«شوراي نگهبان:  17/3/1374مورخ  287نظر تفسیري شماره  .1
 :که قانون اساسی این است) 52(

بایست می –در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه  -بودجه ساالنه کل کشور و متمم آن و اصالحات بعدي مربوط 
 .صورت الیحه و از سوي دولت تقدیم مجلس گردده ب

2- «... 
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)12( 

) بـراي  1گذار براي رفع این مشکل مقرر کرده است که منابع مازاد موضوع جـزء ( حال قانون
هـاي عمرانـی موضـوع    هاي عمرانی هزینه شود و برخی طـرح ي طرحتخصیص کامل بودجه

ِي تخصـیص ایـن   ) را در اولویت تخصیص منابع قرار داده است. بدیهی اسـت نحـوه  3جزء (
ساوي) در صالحیت دولت است. بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه      منابع (به طور مساوي یا غیرم

ي تخصـیص بودجـه اسـت و بـه لـزوم رعایـت       ) بند (ب) تنها ناظر به نحوه3موضوع جزء (
ي تخصـیص بودجـه از   اي نیز تصریح کرده است و روشن است نحـوه سقف اعتبارات بودجه

 ) قانون اساسی ندارد.  53) و (52اختیارات ذاتی دولت است، این حکم مغایرتی با اصول (

 نظر شوراي نگهبان  
 )،1در تبصره ( -1

بند (ب)، عدم تعیین سقف در صورت افزایش عوایـد حاصـل، مغـایر     )3(در جزء  -5-1
 .قانون اساسی شناخته شد )52(اصل 

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
 ... -ب
1- ... 
) قـانون مـدیریت خـدمات    5هاي موضوع مـاده ( ت و دستگاهدول -4

از جمله بانک مرکزي، مجاز بـه تخصـیص،    8/7/13861کشوري مصوب 
فروش، تهاتر و یا مبادلـه منـابع ارزي حاصـل از صـادرات نفـت، گـاز،       

                                                                                                                                                     
کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت  8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 5ماده ( .1

ها، مؤسسات دولتی، ی : کلیه وزارتخانهیدستگاه اجرا -5ماده «مجلس شوراي اسالمی: خدمات کشوري 
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم هاي دولتی و کلیه دستگاهمؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت

ان، بانک ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایر
 .»شوندی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجراها و بیمهمرکزي، بانک
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)13( 

هاي نفتی و گازي (اصلی و فرعی) و سایر منـابع،  میعانات گازي، فرآورده
اس) بـه جـزء بـراي    تـی. مالت الکترونیکی (اي.غیر از نرخ سامانه معابه 

واردات کاالهاي اساسی، دارو و تجهیزات پزشـکی و تـا سـقف هشـت     
بـر اسـاس    موظـف اسـت  دولت ) دالر نیستند. 8,000,000,000میلیارد (

افـزایش   بـه  نسبت کشور المللیبین و اجتماعی ارزیابی شرایط اقتصادي،
معـامالت   کر تـا نـرخ سـامانه   الـذ موارد فـوق  ترجیحی تدریجی نرخ ارز

التفاوت منابع وصولی را بـه ردیـف   اقدام و مابهاس) تی.(اي.الکترونیکی 
) این قانون واریز نمایـد. منـابع   5جدول شماره ( 160136درآمدي شماره 

) ایـن  9جـدول شـماره (   530000-71 واریزي از محـل ردیـف شـماره   
 د.شومی پزشکیمصرفی  و تجهیزات دارو معیشت، تأمین صرف قانون

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 ذيیصنعت، معدن و تجارت و باالترین مقام دستگاه اجرا
گذاري و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را تسیاس

 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

 مسـئولیت  تضـامنی  صـورت  بـه  جـزء  این اجراي در فوق مقامات. برسد
 . دارند

هاي یادشده، به صـورت  مرکزي موظف است با همکاري دستگاهبانک 
د مصـرف و  رماهانه گزارش اجراي ایـن بنـد از جملـه تصـریح بـر مـوا      

کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کاالهاي وارداتی دریافت
یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و بـه کمیسـیون برنامـه و بودجـه و     

 ربط مجلس شوراي اسالمی ارائه کند.هاي ذيونمحاسبات و کمیسی
 ابهام دگاهید 

) مقرر کرده است کـه منـابع   1) بند (ب) تبصره (4مجلس شوراي اسالمی در جزء (الف) 
معیشت، «التفاوت وصولی از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی صرف تأمین واریزي از محل مابه
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)14( 

ي مصـرف منـابع در هـر    است که نحوهشود. این در حالی » دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
ي فوق از این منابع مشخص نشده اسـت و ایـن   یک از امور فوق و سهم هر یک از سه حوزه

ي ) قانون اساسی، بودجـه 53) و (52مقرره از این جهت واجد ابهام است؛ زیرا مطابق اصول (
هـاي  داخـت ي پرها اسـت کـه کلیـه   ي همه دستگاهسالهکل کشور مرکب از دخل و خرج یک

گـذار از صـرف منـابع    اي باشد. بنابراین اگر مقصـود قـانون  دولت باید مطابق اعتبارات بودجه
) 4به روشنی مشخص نباشد، جـزء ( » معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی«براي تأمین 

 ) قانون اساسی خواهد بود.53) و (52) مغایر با اصول (1بند (ب) تبصره (
و  160136درآمـدي شـماره    ) بند (ب) ایـن تبصـره از ردیـف   4(گذار در جزء قانونب) 

سخن به میان آورده است. این در حـالی اسـت کـه در جـداول      71-530000اي ردیف هزینه
هـاي  ) درج شده است. بنـابراین ردیـف  1هاي عدد (ي این مصوبه در برابر این ردیفضمیمه

ه میزان مشخصی ندارد، واجد ابهـام  ) از این حیث ک1) بند (ب) تبصره (4ذکر شده در جزء (
هاي ي متشکل از درآمدها و هزینه) قانون اساسی، بودجه53) و (52است؛ زیرا مطابق اصول (

هاي دولت باید منطبق بر اعداد آن باشد. بنابراین ي پرداختي حکومت است که کلیهسالهیک
مـذکور سـقف و رقـم    هـاي  اگر مقصود مجلس شوراي اسالمی آن بوده است که براي ردیف

 تعیین نکند، این مقرره مغایر با اصول فوق خواهد بود.
دار اجرا و ) بند (ب)، کارگروهی مرکب از برخی مقامات عمومی عهده4مطابق جزء (ج) 

» مسئولیت تضامنی«اند و تخلف از این تکلیف موجب نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی شده
که حدود این مسئولیت تضـامنی روشـن نیسـت و     آنها شناخته شده است. این در حالی است

شوند؛ بـراي مثـال بـا    مشخص نیست اعضاي این کارگروه در چه مواردي مسئول شناخته می
توجه به اینکه اتخاذ تصمیم در این کارگروه به اکثریت آراء خواهـد بـود، روشـن نیسـت آیـا      

شـوند یـا خیـر؟ و یـا     مـی اند نیز مسـئول شـناخته   افرادي که با تصمیم اکثریت مخالفت کرده
ها وظایف اختصاصی خود در مورد مذکور را انجام ندهند، باز هـم  چنانچه هر کدام از دستگاه

سایر اعضاي این شورا، متضامنًا مسئول خواهنـد بـود؟ عـالوه بـر ایـن مشـخص نیسـت کـه         
مسئولیت تضامنی در صورت عدم عرضه صحیح کاالهاي اساسی چگونه خواهد بـود و افـراد   

شده در دادگاه، متضامناً به انجام چه امري محکوم خواهند شد؛ بنابراین اگـر حـدود ایـن     ذکر
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ي حاضـر مصـداق ظلـم و مغـایر بـا مـوازین       مسئولیت شامل چنین فروضی نیز بشود، مقرره
) بنـد (ب)  4شرعی خواهد بود. در نتیجه از این حیث که حدود مسئولیت تضامنی در جـزء ( 

 ین حکم واجد ابهام است.    ) روشن نیست، ا1تبصره (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1

به » تأمین معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی«بند (ب)، عبارت  )4(در جزء  -6-1
هـاي مـذکور   عنوان محل مصرف منابع مذکور، ابهام دارد؛ همچنین از این جهت که در ردیف

شده و قابـل   و در نتیجه سقف منابع حاصلبینی نشده است در این جزء، عدد مشخصی پیش
موضوع و عالوه بر این از این جهت که مصرف در این خصوص، مشخص نیست، ابهام دارد؛ 

مقامات حاضر در کارگروه مـذکور ابهـام دارد؛ پـس از رفـع ابهـام      » مسئولیت تضامنی«حدود 
 .اظهارنظر خواهد شد

 اصالح شود. » جز«به » جزء«)، کلمه 1) بند (ب) تبصره (4در جزء ( -1تذکر: 

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
صـادرات نفـت، میعانـات گـازي و     چنانچه منابع دولت از محل  -ج

سقف مقرر در بند (ب) ایـن  کمتر از  1400 در سال خالص صادرات گاز
 1)17یت بند (پ) مـاده ( با رعاشود ی، به دولت اجازه داده متبصره گردد

هاي توسعه کشور ) قانون احکام دائمی برنامه16) بند (ح) ماده (4و جزء (

                                                                                                                                                     
ماده «مجلس شوراي اسالمی:  10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب ) قانون احکام دائمی برنامه17ماده ( .1

 د:فعالیت حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یاب -17
 ... -لفا

ن کسري بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات تأمی -پ
 »بینی شده در قوانین بودجه سنواتیگازي نسبت به ارقام پیش
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)16( 

تـأمین   با اصالحات و الحاقات بعـدي نسـبت بـه    10/11/13951مصوب 
. در صـورت  اقـدام کنـد   از منابع حساب ذخیره ارزي التفاوت حاصلمابه

صره، درآمد حاصله بر تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تب
هـاي توسـعه   ) قانون احکام دائمـی برنامـه  17اساس حکم بند (ب) ماده (

 گردد.به حساب ذخیره ارزي واریز می 2کشور
 دیدگاه مغایرت 

ي ) این مصوبه مبنی بر واریز مازاد منابع نفتی بـه حسـاب ذخیـره   1حکم بند (ج) تبصره (
) قانون اساسی اسـت؛ توضـیح   52ه در اصل (ي مقرر شدارزي، مغایر با صورت عرفیِ بودجه

هـاي  هـاي دسـتگاه  ي درآمـدها و هزینـه  ي کل کشـور از کلیـه  )، بودجه52آنکه مطابق اصل (
شود که بـا پیشـنهاد دولـت از سـوي مجلـس شـوراي       حکومتی در طول یک سال تشکیل می

مـازاد  گذار در این مقرره چنـین حکـم کـرده اسـت کـه      شود. حال قانوناسالمی تصویب می
ي ارزي واریز شود و این به معنـاي آن اسـت کـه حتـی بـا      درآمدهاي نفتی به حساب ذخیره

                                                                                                                                                     
ماده «مجلس شوراي اسالمی:  10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب ) قانون احکام دائمی برنامه16ماده ( .1

شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از نامیده می» صندوق«که در این ماده صندوق توسعه ملی  -16
هاي زاینده هاي ماندگار، مولد و سرمایههاي نفتی به ثروتفروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده

  شود.یهاي نفتی تشکیل مهاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردهاقتصادي و نیز حفظ سهم نسل
هاي این اي نخواهد داشت. اموال و داراییصندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه

 . این ماده در حکم اساسنامه صندوق است .صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران می باشد
 ... -الف
 : منابع صندوق -ح
1- ... 
 »هاي بعدو سال 1389ره ارزي در پایان سال ) مانده نقدي حساب ذخی% 50پنجاه درصد ( -4
ماده «مجلس شوراي اسالمی:  10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب ) قانون احکام دائمی برنامه17ماده ( .2

 : فعالیت حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد -17
 ... -الف
ت خام و میعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نف -ب 

بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پیش
 ».شودحساب ذخیره ارزي واریز می
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)17( 

ها، منابع مازاد نفتی صـرف کسـري دیگـر    وجود عدم تأمین دیگر منابع بودجه در دیگر بخش
ي ارزي ریخته شود. این امر بـا صـورت عرفـی    هاي درآمدي نشود و به حساب ذخیرهردیف

اي اسـت کـه تـا    هزینـه  -. بودجه از لحاظ عرفی، یک جدول درآمـد بودجه در تعارض است
هاي درآمـدي آن صـرف امـور    اي آن تکمیل نگردد، نباید مازاد ردیفهاي هزینهي ردیفکلیه

ي ارزي شود. بنابراین حکـم بنـد (ج)   خارج از بودجه همچون افزودن به منابع حساب ذخیره
را  هاي بودجـه زاد را در خارج از تامین کسري ردیف) از این منظر که واریز منابع ما1تبصره (

 ) قانون اساسی است.   52تجویز کرده است، مغایر با اصل (
 مغایرت عدم دیدگاه  

ي ارزي، حکم بند (ج) این تبصره در خصوص واریز مازاد منابع نفتی بـه حسـاب ذخیـره   
گـذار در  را گرچه قانون) قانون اساسی ندارد؛ زی52در اصل ( مغایرتی با صورت عرفی بودجه

ي ارزي) مقـرر کـرده   این بند صرف مازاد منابع نفتی را در خارج از بودجـه (حسـاب ذخیـره   
شـود. بـه دیگـر سـخن، سـهم      است، اما تمام منابع بودجه که از محل منابع نفتی تـأمین نمـی  

 گذار ملـزم نیسـت کـه   درآمدهاي نفتی تنها بخش کوچکی از درآمدهاي بودجه است و قانون
کسري دیگر منابع درآمدي را الزاماً با مازاد درآمدهاي نفتی تـأمین کنـد؛ بلکـه ممکـن اسـت      

هاي دیگري غیر از نفت از سوي مجلس شوراي اسالمی بـراي کسـري دیگـر درآمـدها     محل
ي ارزي در بنـد  بینی شده باشد. بنابراین حکم به واریز مازاد منابع نفتی به صندوق ذخیرهپیش

بینی براي جبران کاهش دیگر درآمدها نیست تـا ایـن امـر    به معناي عدم پیش )1(ج) تبصره (
 ) قانون اساسی تلقی شود.    52ناقض صورت عرفی بودجه و مغایر با اصل (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.1بند (ج) تبصره (

                                                * * * 
 -1ه تبصر
  ... -الف
ربط مکلف اسـت از  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي -د

) شرکت مذکور تا میـزان بیسـت   %5/14درصد ( محل سهم چهارده و نیم
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)18( 

) ریـال نسـبت بـه گازرسـانی بـه      20,000,000,000,000هزار میلیـارد ( 
رسانی به روستاها، تداوم تمام گازهاي نیمه روستاها و اتمام طرح (پروژه)

سیسـتان و   نگازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روسـتاهاي اسـتا  
خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی هاي نفتو استان بلوچستان

محدوده  هايپاسگاه باشند،تر از متوسط کشور میشهري و روستایی پایین
-ر مناطق کوهستانی و صـعب ي واقع دروستاها بافت روستایی و همچنین

 . آورد عملبه  را الزم سرانه اقدامات برابر دو العبور حداقل
 مسـاجد روسـتاهاي   مـدارس و  بـه  گازرسـانی  بـه  مربوط هايهزینه

پـنج   مبلـغ  معـادل . است تأمین قابل منابع این بند محل از شدهگازرسانی 
 بهسـازي  جهـت  فـوق  مبلغ از ریال )5,000,000,000,000هزار میلیارد (

هاي ناشی از حفاري شبکه معابر روسـتاها در اختیـار   بر و ترمیم آسیبمعا
 .گیردقرار میها و دهیاريبنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 دیدگاه ابهام 
 ي مـورد بررسـی مقـرر کـرده اسـت کـه مبلغـی جهـت        گذار در ذیل بند (د) تبصرهقانون
در اختیـار بنیـاد   « ،ه معـابر روسـتاها  هاي ناشی از حفـاري شـبک  بر و ترمیم آسیبمعا بهسازي

د. امـا سـهم هـر یـک از ایـن دو دسـتگاه را از       قرار گیـر » هاو دهیاريمسکن انقالب اسالمی 
ي مذکور تعیین نکرده است و از این حیـث واجـد ابهـام اسـت؛ چـرا کـه       ي مقرر شدهبودجه

هـا و  ي هزینـه ي کـل کشـور مرکـب از کلیـه    ) قانون اساسی، بودجه53) و (52مطابق اصول (
هاي دولت باید مقید به اعتبارت مصرح در آن باشد. بنابراین حکـم  درآمدها است که پرداخت

ها را از مبلغ پنج هـزار میلیـارد   ) از این حیث که سهم بنیاد مسکن و دهیاري1بند (د) تبصره (
 مشخص شده تعیین نکرده است، واجد ابهام است.   

 عدم مغایرتدیدگاه  
بنیـاد مسـکن   این تبصره در خصوص تخصیص پنج هزار میلیـارد ریـال بـه    حکم بند (د) 

هـاي ناشـی از حفـاري    بر و تـرمیم آسـیب  معا ها در جهت بهسازيو دهیاريانقالب اسالمی 
، فاقد هرگونه ابهام است؛ زیرا الزم نیست کـه مجلـس شـوراي اسـالمی     شبکه معابر روستاها

؛ بلکه تخصیص این اعتبار مانند دیگر اعتبارات سهم هریک از دو دستگاه مذکور را تعیین کند
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)19( 

الـذکر را در اختیـار بنیـاد مسـکن و چـه      در صالحیت دولت است که چه میزان از اعتبار فوق
) از جهت عدم تعیـین  1ها قرار دهد. بنابراین حکم بند (د) تبصره (میزان را در اختیار دهیاري

 سهم هر یک از دو دستگاه فوق، فاقد ابهام است.  

 نگهبان  ينظر شورا 
 مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.، )1بند (د) تبصره (

                                                * * * 
 -1ه تبصر
  ... -الف
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم  65سهم بند (ب) ماده ( -هـ

بـا اصـالحات و    4/21/13931) مصوب 2بخشی از مقررات مالی دولت (
) افـزایش  %50) به پنجـاه درصـد (  %20الحاقات بعدي، از بیست درصد (

سازي سامانه گرمایشی یکصـد هـزار   یافته و صرفاً براي تأمین و استاندارد
کالس درس مدارس از طریق سازمان نوسازي، توسعه و تجهیـز مـدارس   

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (65ماده ( .1

دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل عالوه بر دریافت نرخ  -65ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
) بهاي گاز مصرفی به استثناي خوراك %10گاز، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (

 . ي کل کشور واریز کنددارها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهپتروشیمی
) وجوه دریافتی صرفاً براي احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و %80هشتاد درصد ( -الف

هایی که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط خیز، گازخیز و استانروستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت
 . شودربط هزینه میتی تابعه ذيکشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دول

  ... -هتبصر
) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازي سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با %20بیست درصد ( -ب

ها در قالب ردیف مشخص اولویت مدارس روستاها ، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان
ریزي کشور به سازمان نوسازي، له موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهدر قوانین بودجه سنواتی و با مباد

 . توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می یابد
 ....» -هتبصر
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)20( 

یابـد.  مـی  کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایري اختصـاص 
 الذکر است.یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوقسهم افزایش 

 دیدگاه مغایرت 
مجلس شوراي اسالمی در بند (ه) این تبصره درصدد اصالح قانون دائمـی الحـاق برخـی    

) است. روشن است ماهیـت ایـن حکـم    2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
) قـانون  52) قانون اساسی است؛ توضیح آنکه مطابق اصـل ( 52یر با اصل (اي و مغاغیربودجه

ها و درآمـدهاي کشـور اسـت کـه بـا پیشـنهاد       اساسی، قانون بودجه متشکل از فهرست هزینه
رسد. روشن است مقرر کردن احکامی کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـه     دولت به تصویب مجلس می

اي است، باید در قوانین خـاص و خـارج از   دخل و خرج کشور ندارد و ماهیت آن غیربودجه
بودجه به عمـل آیـد. بنـابراین حکـم بنـد (ه) ایـن تبصـره از ایـن حیـث کـه داراي ماهیـت            

) قانون اساسی اسـت. بـه عنـوان مؤیـد اسـتدالل فـوق       52اي است، مغایر با اصل (غیربودجه
 1399ي سـال  بودجهي ) الیحه1ي شوراي نگهبان در بررسی بند (ه) تبصره (توان به رویهمی

) 52اي آن مغـایر بـا اصـل (   اشاره کرد که آن مقرره را به سبب ماهیـت غیربودجـه   1کل کشور
 2قانون اساسی تشخیص داد.

 مغایرتعدم دیدگاه  
) قـانون  65) موضوع بند (ب) مـاده ( ٪20) مبنی بر افزایش سهم (1حکم بند (ه) تبصره (

                                                                                                                                                     
کمیسیون تلفیق مجلس شوراي  11/12/1398کل کشور مصوب  1399ي سال ي بودجه) الیحه1تبصره ( .1

  -1تبصره «اسالمی: 
 ... -الف
مصوب ) 2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون) 65( ادهم) ب( منابع بند -ه
 وزارت اختیار در التفاوتمابه مبلغ و یابدمی افزایش) %50( درصدپنجاه  به) %20( درصدبیست  از 4/12/1393

ن مذکور مکلف است از محل گیرد. سازما) قرار میکشور مدارس تجهیز و نوسازي سازمان( پرورش و آموزش
 ».سازي سامانه گرمایشی یکصد هزار کالس درس مدارس اقدام کنداین منابع نسبت به تأمین و استاندارد

احکام مندرج در بندهاي «شوراي نگهبان:  25/12/1398مورخ  16444/102/98ي شماره ) نامه8-1بند ( .2
 »قانون اساسی شناخته شد. )52(مغایر اصل اي بوده و ، غیربودجه)2((هـ)، (ز) و بند الحاقی 
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)21( 

) در جهـت  ٪50بـه ( )، 2قـررات مـالی دولـت (   الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از م
) قـانون  52اي دارد و در نتیجـه مغـایرتی بـا اصـل (    توسعه و تجهیز مدارس، ماهیـت بودجـه  

ي احکـام ایـن   ، کلیـه 1ي حاضـر ) مصـوبه 21اساسی ندارد؛ زیرا اوالً مطابق بنـد (ه) تبصـره (  
ي قانون دائمی فوق سالهساله دارد و در نتیجه، حکم این مقرره اصالح یکمصوبه ماهیت یک

در جهت مصالح مالی کشور است و اصالح دائمی قانون فوق نیست. ثانیاً با توجـه بـه اینکـه    
موضوع آن قانون، تعیین منابع در جهت تجهیـز مـدارس اسـت، اصـالح آن و افـزایش منـابع       

حکـم بنـد   موضوع آن، ماهیت مالی دارد و کامالً مرتبط با احکام بودجه است. بنابراین ماهیت 
) قـانون اساسـی   52اي است و وجهی براي تصور مغایرت آن با اصـل ( (ه) این تبصره، بودجه

 محتمل نیست.

 نگهبان  ينظر شورا 
 مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.، )1(ه) تبصره (بند 

                                               * * * 
 -1ه تبصر

از طریق شرکت دولتی تابعه موظـف اسـت در سـال     وزارت نفت -و
هاي داخلی پتروشیمی را به صورت فروش میعانات گازي به شرکت 1400

 اعتبار اسنادي داخلی انجام دهد.
 دیدگاه مغایرت 

) وزرات نفت را مکلف کرده اسـت تـا فـروش میعانـات     1گذار در بند (و) تبصره (قانون
اي ندارد و گفته ماهیت بودجهلی انجام دهد. حکم پیشگازي را به صورت اعتبار اسنادي داخ

) قانون اساسی اسـت؛ توضـیح   52صرفاً تکلیفی خطاب به وزرات نفت است و مغایر با اصل (
ي کشـور اسـت   سـاله ) قانون اساسی، بودجه مرکب از دخل و خرج یک52آنکه مطابق اصل (

                                                                                                                                                     
 -21تبصره : «16/12/1399کل کشور مصوب  1400ي سال ي بودجه) الیحه21تبصره ( .1

 ... -الف
 »است. 1400 قانون مربوط به سال احکام مندرج در ایناجراي  -هـ
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)22( 

قرر کردن احکامی کـه ماهیـت   رسد. بدیهی است مکه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس می
اي دارند، باید در قوانین خاص و خارج از بودجه صورت گیرد. بنابراین حکـم بنـد   غیربودجه
) قـانون  52اي است، مغـایر بـا اصـل (   ي حاضر از این منظر که فاقد ماهیت بودجه(و) تبصره

 اساسی است.

 مغایرتعدم دیدگاه  
فروش میعانات گازي از طریق رت نفت به ) مبنی بر تکلیف وزا1حکم بند (ه) تبصره (

) قانون اساسی 52اي دارد و در نتیجه مغایرتی با اصل (، ماهیت بودجهاعتبار اسنادي داخلی
ي احکام این مصوبه ماهیت ، کلیه) این مصوبه21ندارد؛ زیرا اوالً مطابق بند (ه) تبصره (

گذار در جهت است که قانونساله دارد و در نتیجه، ماهیت حکم این مقرره تکلیفی یک
اي است. مقرر کرده است و بودجه 1400مصالح مالی کشور و در طول زمان اجراي بودجه 

ثانیاً با توجه به اینکه موضوع این تکلیف، تعیین اعتبار اسنادي داخلی به عنوان ابزار مالی 
ا احکام بودجه پرداخت قیمت میعانات گازي بوده است، ماهیت مالی دارد و کامالً مرتبط ب

اي است و وجهی براي تصور مغایرت است. بنابراین ماهیت حکم بند (و) این تبصره، بودجه
 ) قانون اساسی محتمل نیست. 52آن با اصل (

 دیدگاه ابهام 
) این مصوبه از این حیث کـه تعریـف   1در بند (و) تبصره (» اعتبار اسنادي داخلی«عبارت 

، یـک  »اعتبـار اسـنادي  «نیست، واجد ابهام است؛ زیـرا اوالً  آن و میزان استفاده از آن مشخص 
الملل و مـراودات تجـاري خـارجی اسـت.     ابزار پرداخت رایج و شناخته شده در تجارت بین

گذار تکلیف به استفاده از این ابزار در داخل کشور کرده است، باید بـه تعریـف   حال که قانون
انیاً هیچ سقف و میزانی براي اسـتفاده از ایـن ابـزار    کرد. ثقانونی این ابزار مالی نیز تصریح می

مالی در فروش میعانات گازي تعیین نشده است. بنابراین بند (و) این تبصره از این منظـر کـه   
 داراي تعریف قانونی و میزان استفاده از آن نیست، واجد ابهام است.  » اعتبار اسناد داخلی«

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1
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)23( 

از جهت تعریف و میزان آن ابهـام دارد؛  » اعتبار اسنادي داخلی«در بند (و)، عبارت  -7-1
 .نظر خواهد شد پس از رفع ابهام اظهار

                                                * * * 
 -1تبصره 
 ... -الف
وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابـالغ ایـن قـانون،     -ز

هاي مختلف کشور را تهیـه و بـراي   خانگی براي اقلیم الگوي مصرف گاز
 تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

 دیدگاه مغایرت 
)، وزرات نفت را مکلف کرده است تا الگوي 1مجلس شوراي اسالمی در بند (ز) تبصره (

مصرف گاز خانگی را تهیه و براي تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند. حکم فـوق ماهیـت   
) 52اي ندارد و صرفاً تکلیف وزرات نفت به امـري اجرایـی اسـت و مغـایر بـا اصـل (      هبودج

) قانون اساسی، قـانون بودجـه متشـکل از درآمـدها و     52قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل (
رسـد. روشـن   ي حکومت است که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس میسالههاي یکهزینه

گذار اساسی از تکلیف اي دارند، مغایر با هدف قانونبودجهاست وضع احکامی که ماهیت غیر
) از این حیث که فاقد ماهیـت  1( به تصویب قانون بودجه است. بنابراین حکم بند (ز) تبصره

) قانون اساسی است. به عنوان مؤید استدالل فوق مبنـی بـر   52اي است، مغایر با اصل (بودجه
 1انون اصـالح الگـوي مصـرف انـرژي    ) ق10د به ماده (اي بودن حکم این مقرره، بایغیربودجه

                                                                                                                                                     
 -10ماده «می: مجلس شوراي اسال 14/12/1389مصوب انون اصالح الگوي مصرف انرژي ) ق10ماده (. 1

ند با اها موظفهاي نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه ساالنه و قانون هدفمندکردن یارانهوزارتخانه
هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و همکاري وزارتخانه

الگوي مصرف ماهانه  ،نعت، معدن و کشاورزيهاي صعادات مصرفی، تکنولوژي مورد استفاده در بخش
جمله صنایع نفت  هاي خانگی، تجاري، عمومی و مصرف ویژه انرژي صنایع (ازهاي انرژي را براي بخشحامل

 وزیران برسانند. تئو نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزي و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هی
 ...» - تبصره
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)24( 

اشاره کرد که در حقیقت، بند (ز) اصـالح آن قـانون دائمـی اسـت کـه بـا ضـوابط و تفصـیل         
 بیشتري این حکم را مقرر کرده است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،1در تبصره ( -1

ساسـی  قـانون ا  )52(اي بـوده و مغـایر اصـل    حکم مندرج در بنـد (ز)، غیربودجـه   -8-1
 .شناخته شد

                                                * * * 
 -1تبصره 
 ... -الف
وزارت نفت مکلف است معـادل ریـالی    1400در سال  -1 الحاقی بند
نفـت خـام را بـه     )،(وکیوم بـاتوم بی وي. میلیون تن مواد اولیه قیر چهار

ارز اعالمـی از  قیمـت   و بر اساسخلیج فارس (روي کشتی) قیمت فوب 
ها ها و پتروشیمیدر اختیار پاالیشگاه به صورت ماهانه سوي بانک مرکزي

شـرح  بهداري کل کشور خزانهمابین خود و هاي فیقرار داده و در حساب
 :نماید ذیل تسویه

هـاي فرعـی و   ) بـراي آسـفالت راه  %48چهل و هشـت درصـد (   -1
هـاي  رعـی و شـهرك  هاي اصـلی، ف روستایی و روکش آسفالت شبکه راه

هـاي  صنعتی و عشایري و معابر محالت هدف بازآفرینی شـهري و طـرح  
 هاي مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازي مسکن مهر و طرح

) براي آسـفالت معـابر و بهسـازي روسـتاها و     %20بیست درصد ( -2
هـاي بـا   هاي مشارکتی با نهادهاي محلی و دهیـاري ) پروژهطرح (اجراي 
دیده در اثر حوادث غیرمترقبـه در اختیـار بنیـاد    روستاهاي حادثه اولویت

 مسکن انقالب اسالمی
) براي آسفالت معابر شـهرها در اختیـار وزارت   %17هفده درصد ( -3

 هاي کشور) ها و دهیاريکشور (سازمان امور شهرداري
هـاي بـین   ها و راهپاسگاه، ها) براي مصرف پایگاه%6شش درصد ( -4



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)25( 

 اختیار بسیج سازندگی سپاه مزارع در
) براي نوسازي مدارس و دانشـگاه فرهنگیـان در   %6شش درصد ( -5

اختیار وزارت آموزش و پـرورش (سـازمان نوسـازي، توسـعه و تجهیـز      
 مدارس کشور)

 ی و انجام عملیات خاکپوش (مالچیزدا) براي بیابان%3سه درصد ( -6
ربـط، در  ازمان ذيسـ  تأییـد ار با محیط زیست مـورد  گپاشی کردن) ساز

ها و مراتـع و آبخیـزداري   کشاورزي (سازمان جنگل اختیار وزارت جهاد
 کشور)

 ها را ظـرف دو نموضوع این بند موظفند سهم استا ییهاي اجرادستگاه
قانون به ادارات کل استانی خود اعالم نماینـد تـا بـا     این ماه پس از ابالغ

آن  و فصـل کـاري   ءاجـرا هاي در دسـت  توجه به پیشرفت فیزیکی طرح
 اعتبار مربوطه تخصیص یابد. استان،

ربـط  ی ذيیهاي اجراماهه توسط دستگاهگزارش این بند به صورت سه
هاي انرژي، برنامه و بودجـه و محاسـبات و عمـران مجلـس     به کمیسیون

 شود. کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات    میشوراي اسالمی ارسال 
آن را به مجلس شـوراي اسـالمی    ،زارشموظف است پس از رسیدگی گ

 ارائه نماید.
بـا   بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشـور این ی ینامه اجراآیین
ماه پس  یک ظرفو دارایی و نفت  يامور اقتصاد هايخانهوزارت همکاري

 رسد.میت وزیران ئقانون به تصویب هی ابالغ ایناز 
 دیدگاه مغایرت 

) در خصوص در اختیـار قـرار دادن معـادل ریـالی چهـار      1تبصره ( )1حکم بند الحاقی (
اي است، مغایر با ذیـل  ي قیر، از این حیث که فاقد سقف و ردیف بودجهمیلیون تن مواد اولیه

هـاي دولـت بایـد در    ي پرداخـت ) قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل نامبرده، کلیـه 53اصل (
گذار در ایـن  عمل آید. حال با توجه به اینکه قانون حدود اعتبارات مصرح در قانون بودجه به

) 1بینی نکرده اسـت، بنـد الحـاقی (   اي پیشمقرره براي پرداخت منابع، سقف و ردیف بودجه
 ) قانون اساسی است.   53این تبصره مغایر با حکم ذیل اصل (
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 دیدگاه ابهام 
) 1) بند الحاقی (3(در جزء » هاي کشورها و دهیاريسازمان امور شهرداري« ذکر الف)
ي معتبر سازمان مذکور مشخص ي مورد بحث، از این حیث که وضعیت اساسنامهتبصره

ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نیست، واجد ابهام است؛ زیرا اگر سازمان مزبور اساسنامه
اهد ) قانون اساسی خو85نگهبان رسیده باشد، نداشته باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل (

هاي دولتی با قانون بود؛ زیرا مطابق حکم ذیل این اصل، تشخیص عدم مغایرت اساسنامه
) در وضع 1) تبصره (1) بند الحاقی (3اساسی و شرع با شوراي نگهبان است. بنابراین جزء (

» هاي کشورها و دهیاريسازمان امور شهرداري«ي کنونی از این حیث که وضعیت اساسنامه
 اجد ابهام است.روشن نیست، و

یافته به هر  منابع اختصاصحکم این بند الحاقی از این حیث که مشخص نیست ب) 
شده  هاي مختلف ذکردر میان طرحو به چه میزانی هاي مذکور، با چه معیاري کدام از دستگاه

 ) از منابع موضوع این بند در اختیار وزرات٪48، واجد ابهام است. براي مثال (شوندمیهزینه 
هاي فرعی و روستایی و آسفالت راه«گیرد تا آن را صرف امور متنوعِ راه و شهرسازي قرار می
هاي صنعتی و عشایري و معابر محالت هاي اصلی، فرعی و شهركروکش آسفالت شبکه راه

کند. بدون اینکه » هاي مسکن ملیهاي مسکن مهر و طرحهدف بازآفرینی شهري و طرح
هاي فوق کرد منابع در میان طرحي هزینهمیزان مشخصی در جهت نحوهگذار معیار یا قانون

بیان کرده باشد. بنابراین اگر مقصود مجلس شوراي اسالمی آن باشد که منابع فوق را بدون 
هاي اجرایی گذاشته باشد تا آنها به صالحدید خود آن منابع را معیار روشنی در اختیار دستگاه

) قانون اساسی خواهد 53) و (52مغایرت این مقرره با اصول (هزینه کنند، این امر موجب 
هاي دولت باید منطبق بر اعتبارات تفصیلی ي هزینهبود؛ چرا که وفق مفاد این اصول، کلیه

) در وضع کنونی، واجد ابهام 1) تبصره (1مصرح در قانون بودجه باشد. بنابراین بند الحاقی (
 طرح الحاقي شوراي نگهبان در بررسی ماده واحده رویه توان بهاست. به عنوان مؤید نیز می
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که حکمی مشابه حکم بند حاضر  1کل کشور 1399) قانون بودجه سال 1یک بند به تبصره (
 2کرد، اشاره کرد که شورا آن مصوبه را نیز واجد ابهام دانست.مقرر می

 دیدگاه عدم مغایرت  
کرد منابع در هر یک ي هزینهحیث نحوه ) این تبصره از1حکم مقرر شده در بند الحاقی (

                                                                                                                                                     
مجلس  19/5/1399مصوب  کل کشور 1399) قانون بودجه سال 1رح الحاق یک بند به تبصره (طماده واحده  .1

کل  1399) قانون بودجه سال 1به تبصره (» ز«یک بند به شرح زیر به عنوان بند  -واحده ماده«شوراي اسالمی: 
 شود:الحاق می 26/12/1398کشور مصوب 

 -ز
تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد  شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به -1
ی یهاي اجراهاي زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه) ریال اقدام و در سقف سهمیه40,000,000,000,000(

 الذکر قرار دهد:ذیل
ی و روکش هاي فرعی و روستای) در اختیار وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راه%50پنجاه درصد ( -1-1

هاي هاي اصلی، فرعی و روستایی و عشایري و معابر محالت هدف بازآفرینی شهري و طرحآسفالت شبکه راه
 مسکن مهر

) در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر و بهسازي ٪21بیست و یک درصد ( -1-2
ها با اولویت هاي مشارکتی با دهیاري ژه)هاي روستاها و اجراي طرح (پروروستاها، محوطه مساجد و حسینیه

 دیده در اثر حوادث غیرمترقبهوستاهاي حادثه
هاي کشور) جهت ها ودهیاري) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداري%17هفده درصد ( -1-3

 آسفالت معابر شهرهاي با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر
و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور)  ) دراختیار وزارت آموزش%5پنج درصد ( -1-4

 جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگیان
ها، مراتع و آبخیزداري کشور) براي ) در اختیار وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل%4چهار درصد ( -1-5

 ربطيپاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذپوش (قیرآبهانجام عملیات خاك
هاي بین مزارع و محوطه منظور آسفالت راه) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به%3سه درصد ( -1-6

 هاي انتظامیهاي بسیج و محوطه پاسگاهپایگاه
2- «... 
از این جهت که مشخص نیست « شوراي نگهبان: 29/5/1399مورخ  19230/102/99ي شماره ) نامه2-1بند (. 2

هاي مختلف هاي مذکور در این جزء، با چه معیاري در میان طرحفته به هرکدام از دستگاهیا منابع اختصاص
 »نظر خواهد شد. ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار ،شوندذکرشده تقسیم می



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)28( 

دهد هاي ذکر شده، فاقد هرگونه ابهام است؛ زیرا دقت در عبارات این بند نشان میاز طرح
 ماه پس از ابالغ ها را ظرف دونسهم استا را مکلف کرده است ییهاي اجرادستگاهگذار قانون
هاي در با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح« قانون به ادارات کل استانی خود اعالم نمایند تا این

بنابراین  .و هزینه شود مربوطه تخصیص یابد اتاعتبار »آن استان و فصل کاري ءدست اجرا
هاي مختلف کشور را مقید به دو کرد منابع در استاني هزینهمجلس شوراي اسالمی نحوه

ست. بنابراین با توجه به مقرر کرده ا» فصل کاري آن استان«و » پیشرفت فیزیکی طرح«معیار 
) فاقد هرگونه ابهام در 1) تبصره (1گذار، بند الحاقی (ي دو معیار مزبور از سوي قانونارائه

 ) قانون اساسی است. 53) و (52خصوص مغایرت با اصول (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1

قـانون   )53(ل ، از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغـایر اصـ  )1(بند الحاقی  -9-1
 .اساسی شناخته شد

ها سازمان شهرداري«، از این جهت که وضعیت اساسنامه )1(بند الحاقی  )3(جزء  -10-1
 .نظر خواهد شد روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار» هاو دهیاري

                                                * * * 
 -1ه تبصر
 ... -الف
احـداث   امکـان  نفـت و کشـور موظفنـد    هايخانهوزارت -2حاقیبندال
 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

 کنند. فراهم 
گـاز   خریـد  بـه  مجاز ربطتابعه ذي هايشرکت طریق از نفت وزارت

 ملـی  شـرکت  از گازوئیل و بنزین با آن تهاتر یا و دیگر کشورهاي از مایع
 وزنی معادل و باشدمی نفت وزارت تابعه هايشرکت سایر یا و ایران نفت
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تمـام  نمایـد.  میزین صادر بن یا گاز شده، نفت تهاتر یا خریداري گاز مایع
ربـط آن وزارتخانـه واریـز    عـه ذي به حسـاب شـرکت تاب   ،حاصل عواید
 .گرددمی

 در اجراي این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
کننـده  هـاي توزیـع  مایع تحویلی به شرکت کیلوگرم گاز قیمت هر -1

 حاصـل  منابع گردد.اي تعیین میبرابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه
مایع براي خانوارهـاي   ه عنوان یارانه سوخت گازب ءاین بند ابتدا اجراي از

 جـدول  مطـابق  آن ماندهباقیکشی گاز طبیعی و ساکن در مناطق فاقد لوله
 و حمل ناوگان در گازمایع از استفاده زیرساخت توسعه براي )14تبصره (

 شود.می استفاده نقل
از  یـک موظـف اسـت بـه هـر      کشـور  سازمان برنامـه و بودجـه   -2

طـور میـانگین،   بـه کشـی گـاز طبیعـی    اکن مناطق فاقد لولهخانوارهاي س
متناسـب بـا بعـد    مایع در هر مـاه   کیلوگرم گاز سی و سهمعادل  ايیارانه

خانوار، فصول سرد و گرم سال و محـل سـکونت دائـم آنهـا در منـاطق      
 د.اختصاص دهسردسیر و گرمسیر 

شـده  یمت تمـام التفاوت قمایع به اندازه مابه کیلوگرم گاز یارانه هر -3
ی در مناطق مختلـف جغرافیـایی   یکننده نهاهرکیلوگرم از آن براي مصرف

سرپرست  بانکی و به حسابمحاسبه اي قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه معادل
 ت.مایع قابل استفاده اس جهت خرید گاز و صرفاً گرددواریز می خانوار
ستفاده وزارت نفت موظف است خودروهاي داراي اولویت براي ا -4

هاي توزیـع آن را تعیـین   از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه
 نماید.
نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پـس از ابـالغ ایـن قـانون،     آیین -5

شـود و بـه تصـویب هیئـت     هاي نفت و کشور تهیه مـی توسط وزارتخانه
 رسد.وزیران می

 دیدگاه مغایرت 
تکالیف متعددي  ،) و اجزاء آن1) تبصره (2الحاقی ( مجلس شوراي اسالمی در بندالف) 
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ها و هاي نفت و کشور به ایجاد امکان احداث جایگاهاز جمله مکلف شدن وزارتخانه
زیرساخت استفاده از گاز مایع تا سقف دو میلیون تن را مقرر کرده است. این در حالی است 

بودجه است و در نتیجه مغایر که تکالیف موضوع این مقرره فاقد سقف و ردیف در جداول 
هاي ها و هزینهي پرداختبر طبق اصل مزبور، کلیه ) قانون اساسی است؛ زیرا53با ذیل اصل (

ي سنواتی باشد. بنابراین هاي مقرر در قانون بودجهدولت باید در حدود اعتبارات و ردیف
سقف و ردیف ) و اجزاي آن از جهت مقید نشدن به 1) تبصره (2احکام بند الحاقی (

 ) قانون اساسی است.  53اي مغایر با اصل (بودجه
ي مورد بررسی، وزرات نفت به طور مطلق ) تبصره2) بند الحاقی (4به موجب جزء (ب) 

مکلف به تعیین خودروهاي در اولویت براي استفاده از سوخت مایع و همچنین تعیین میزان 
ی است که مجلس شوراي اسالمی هیچ هاي توزیع شده است. این در حالکارمزد جایگاه

ي تعیین کارمزد بندي خودروهاي فوق و همچنین نحوهي اولویتمالك و معیاري براي نحوه
ي مزبور ارائه نکرده است و این تفویض مطلق دو تکلیف فوق به وزارت نفت بدون ارائه

فوق از مواردي است ) قانون اساسی است؛ چرا که اوالً امور 85مالك و معیار، مغایر با اصل (
که با حقوق و تکالیف شهروندان مرتبط است و داراي ماهیت تقنینی است و ثانیاً مطابق اصل 

گذاري از وظایف انحصاري مجلس شوراي اسالمی است که اصوالً قابل گفته، قانونپیش
) 1( ) تبصره2) بند الحاقی (4واگذاري به نهادي همچون وزارت نفت نیست. بنابراین جزء (

 ) قانون اساسی است.  85گذاري تفویضی است مغایر با اصل (از این منظر که متضمن قانون

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1

و اجزاء آن، از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغایر اصـل   )2(بند الحاقی  -11-1
 .قانون اساسی شناخته شد )53(

ل واگذاري تعیین اولویت خودروها براي اسـتفاده  ، به دلی)2(بند الحاقی  )4(جزء  -12-1
قـانون اساسـی    )85(از سوخت مایع به وزارت نفت بـدون تعیـین ضـوابط آن، مغـایر اصـل      

 .شناخته شد
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 -1ه تبصر
 ... -الف

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

) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشـخاص  900,000,000,000,000(
حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امـام (ره) و  

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

اي از محل تحویل نفت خام و هاي 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 خزانه21ه (بر اساس جدول شمار
 حساب کند.

شـده در بنـد (ب)    شدن سقف تعییناجراي این حکم منوط به اجرایی
این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در 
صورت تقاضاي اشخاص حقیقـی، حقـوقی، تعـاونی و خصوصـی داراي     

، تـا  1400با سررسید زودتر از خردادمـاه سـال   انواع اوراق مالی اسالمی 
) ریـال از  150,000,000,000,000سقف یکصد و پنجاه هـزار میلیـارد (  

طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میـزان ارزش اسـمی   
اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب بـا میـزان اسـتفاده از    

) جهت پرداخـت سـهم   %38درصد (سازوکار این بند معادل سی و هشت 
) بـه عنـوان سـهم    %5/14صندوق توسعه ملی و چهارده و نـیم درصـد (  

شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال بـه غیـر در اختیـار    
 گیرد.آنها قرار می

نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشـور بـا   آیین
ت، دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح، امـور      هاي نفهمکاري وزارتخانه
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اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصـویب هیئـت وزیـران    
 رسد.می

شود از محـل  به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح اجازه داده می
) ریال از سهمیه 300,000,000,000,000این بند مبلغ سیصدهزار میلیارد (

هاي غیردولتـی  را از طریق پاالیش در پاالیشگاهنفت خام، میعانات گازي 
 اند، به مصرف برساند.که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده

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

 دیدگاه مغایرت 
تبصره دولت را مکلف کرده است که اوالً  ) این4مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (

) ریال از 900,000,000,000,000ربط تا مبلغ (هاي اجرایی ذيدر صورت درخواست دستگاه
خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی 

انات گازي صادراتی هاي خصوصی را از محل تحویل نفت خام و میعفرمان امام (ره) و بخش
به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه نماید و ثانیاً در 
صورت تقاضاي اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی داراي انواع اوراق مالی 

) ریال 150,000,000,000,000، تا سقف (1400اسالمی با سررسید زودتر از خردادماه سال 
تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز از طریق 

اي صادرات تسویه نماید. این در حالی است که دو تکلیف فوق داراي ردیف مشخص بودجه
) 53ي حاضر لحاظ نشده است و مغایر با اصل (نیست و در نتیجه در سقف کلی مصوبه
هاي دولت باید مقید به رعایت ي پرداختور، کلیهقانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل مزب

) تبصره 4اي باشد. بنابراین احکام مقرر شده در بند الحاقی (مشخص بودجه سقف و ردیف
) قانون اساسی 53) از این منظر که در سقف بودجه لحاظ نشده است، مغایر با اصل (1(

 است.     

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،1در تبصره ( -1
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، از این جهت که منابع مذکور در سقف منابع بودجـه کـل کشـور    )4(د الحاقی بن -13-1
 .قانون اساسی شناخته شد )53(نیست، مغایر اصل 

                                                * * * 
 -1تبصره 
 ...  -الف

سـازي و افـزایش سـهم بخـش     در راسـتاي تجـاري   -5بند الحـاقی  
وزارت نفت مکلف اسـت از طریـق شـرکت     خصوصی در حوزه انرژي،

افزاري الزم را جهت عرضـه و  هاي فیزیکی و نرمربط زیرساختتابعه ذي
انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژي در 

 فراهم کند.  1400سال 
ماه پس از ابالغ این قانون، توسـط   نامه اجرایی این بند ظرف سهآیین
هاي نیرو و امور اقتصادي و دارایـی  انه نفت با همکاري وزارتخانهوزارتخ

شود و به تصویب هیئت وزیـران  و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می
 رسد.می

 ابهامدیدگاه  
ي حداکثر ده میلیـارد متـر مکعـب    ي مورد نظر مبنی بر عرضه) تبصره5حکم بند الحاقی (

منظـر کـه مشـخص نیسـت مقیـد بـه گـردش منـابع در         گاز طبیعی در بورس انرژي، از ایـن  
گـذار آن  داري کل کشور شده است یا خیر، واجد ابهام است؛ زیـرا اگـر مقصـود قـانون    خزانه

داري کل کشـور واریـز   باشد که منابع حاصل از فروش گاز طبیعی موضوع این مقرره به خزانه
ود. چـه اینکـه مطـابق اصـل     ) قانون اساسی خواهد ب53نشود، این حکم مغایر با صدر اصل (

داري کل کشور واریز شود و سـپس مطـابق   ي درآمدهاي دولت باید ابتدا به خزانهمزبور، کلیه
هاي عمومی شود. اما در مقابل اگر منظور مجلس شوراي اسالمی از قانون بودجه صرف هزینه

) 53ی بـا اصـل (  عمل به تکلیف فوق، مقید به واریز منابع به خزانه باشد، ایـن مقـرره مغـایرت   
) در وضع کنونی واجـد ابهـام   1) تبصره (5قانون اساسی نخواهد داشت. بنابراین بند الحاقی (

 است.     



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)34( 

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي گاز طبیعی در بورس انـرژي،  در خصوص لزوم عرضه ) این تبصره5حکم بند الحاقی (

اسی مبنـی بـر لـزوم گـردش     ) قانون اس53فاقد هرگونه ابهام در مورد مغایرت با صدر اصل (
داري کل کشور است؛ زیرا مجلس شوراي اسالمی در این مقرره در مقـام بیـان   منابع در خزانه

ي مقـدار  نیست؛ بلکه صرفاً در مقام وضع تکلیفی در خصوص لزوم عرضه نفی گردش خزانه
تکلیـف   گذار با توجه به بداهتمشخصی از گاز طبیعی در بورس انرژي است. بنابراین قانون

) قانون اساسی در خصوص لزوم واریز منابع به خزانه به ایـن امـر تصـریح    53مقرر در اصل (
 ) از این منظر فاقد هرگونه ابهام است.5نکرده است و بند الحاقی (

 نگهبان  ينظر شورا 
 مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.، )1() تبصره 5(الحاقی بند 

                                                * * * 
  -1 تبصره
 ... -الف
منظـور  موظـف اسـت بـه    کشورسازمان برنامه و بودجه  -یالحاق 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 يماهایهواپسوخت  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

ـ اقـدام نما  يحاصل از حقوق ورود ـ نامـه نحـوه پرداخـت ا   وهیشـ . دی  نی
معـدن و   صـنعت، و  يجهاد کشاورز يهاخانهوزارت ياعتبارات با همکار

 .شودیم نی) تدورانیتجارت (سازمان توسعه تجارت ا
 ابهام دگاهید 

کشـور را مکلـف کـرده     يسازمان برنامـه و بودجـه   ،)1( تبصره یالحاق بند در گذارقانون
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 تیـ را صرف حما يحاصل از حقوق ورود يمحل درآمدهااز  الیر اردیلیهزار م دواست که 
مبلـغ   سـت یاست که مشخص ن یدر حال نیاکند.  يصادرات محصوالت کشاورز ياز توسعه
 از مقـرره  نیـ ا جهینت در وخواهد شد  مصرف يانهیهز يهافیرد از کیکدام محل از مذکور

 مشخص يابودجه فیرد فاقد گفتهشیپ اردیلیم هزار دو اگر رایز است؛ ابهام يدارا ثیح نیا
 يِهیـ کل انجـام  لـزوم  بـر  یمبنـ  یاساسـ  قـانون ) 53( اصـل  لیذ حکمبا  ریحکم مغا نیباشد، ا

تبصـره   یبند الحـاق  نی. بنابرابود خواهد يابودجه ياعتبار يهافیمطابق رد دولت يِهانهیهز
 واجد ابهام است.    ی) در وضع کنون1(

 نگهبان ينظر شورا 
 ،)1( تبصره در -1

 فیـ رد يدارا مذکور، یالیر اردیلیم هزار دو منابع ایآ که جهت نی، از ایبند الحاق -14-1
 .نظر خواهد شد اظهار ابهام رفع از پس دارد؛ ابهام ریخ ای است مستقل

                                                * * * 
  -2تبصره 
 -الف

) و 1ي دولتی مشمول گـروه ( ها، 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(

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

هاي اقتصادي در جمهوري اسالمی ایران فعالیت -)01/11/1397(اصالحی  2ماده «ظام: تشخیص مصلحت ن
 شود: شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می

 هاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. تمامی فعالیت -گروه یک
 شرکت طراحی و ساختمان نفت

 رکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرورش
 شرکت گسترش سنگ کردستان
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اي و اهلیت فنـی و مـالی و همچنـین عـدم     پس از احراز صالحیت حرفه
-و صـندوق  سـازي بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی

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

                                                                                                                 
 
، »هاي دریایی مبین سازهطراحی و ساخت سازه«، »مین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهرأت«هاي شرکت

 »سازي ندیم گسترش هرمزکشتی«، »سازي بحر گسترش هرمزکشتی«، »سازي عظیم گسترش هرمزصنایع کشتی«
 ) قانون اساسی به جز موارد مذکور در44هاي اقتصادي مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (فعالیت -گروه دو

 گروه سه این ماده. 
 » هاي سیکل ترکیبی خیامبرداري نیروگاهمدیریت تولید و بهره«شرکت 
 » استقالل ایران و پیروزي (پرسپولیس)«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
 ) تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح، 3
 هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز، نفت ایران و شرکت ) شرکت ملی4
 ) معادن نفت و گاز، 5
) بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه 6

 صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 
 ) بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران، 7
 هاي اصلی انتقال برق، بکه) ش8
 ) 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

ضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد هاي اقتصادي موها و بنگاهبندي فعالیتتشخیص، انطباق و طبقه
) گروه سه، 3رسد و در مورد بند (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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) 13را از طریق جدول شـماره (  1) قانون اساسی44اصل چهل و چهارم (
ها بـه صـورت مـالکیتی و مـدیریتی     این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی

 داخت کند.پر
 ابهامدیدگاه  

)، دولت را مکلف به تقویت 2) بند (الف) تبصره (1مجلس شوراي اسالمی در ذیل جزء (
گـذار از  کرده اسـت. در حـالی کـه مقصـود قـانون     » به صورت مالکیتی و مدیریتی«ها تعاونی

 عبارت مذکور مشخص نیست و این اصطالح داراي تعریف قانونی نیز نیست. بنابراین عبارت
) بند (الف) این تبصره از این منظر که داراي معنـاي روشـنی   1در جزء (» مالکیتی و مدیریتی«

گـذار از عبـارت مزبـور    نیست، واجد ابهام است. بدیهی اسـت تـا زمـانی کـه مقصـود قـانون      
توان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت این مقرره بـا شـرع یـا قـانون     مشخص نشود، نمی

   اساسی اظهار نظر کرد.

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2

ابهام دارد؛ پـس از رفـع ابهـام    » مالکیتی و مدیریتی«بند (الف)، عبارت  )1(در جزء  -1-2
                                                                                                                                                     

هاي سیاست -د«مقام معظم رهبري:  1/3/1384) قانون اساسی ابالغی 44هاي کلی اصل (بند (د) سیاست .1
 :کلی واگذاري

 :الزامات واگذاري -1
هاي اقتصادي هاي گسترده و اداره بنگاههاي خصوصی و تعاونی بر ایفاي فعالیتوانمندسازي بخشت -1-1

 .بزرگ
 .ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاريظارت و پشتیبانی مراجع ذين -1-2
هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکید بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاري، برقراري ده از روشاستفا -1-3

هاي گیري از عرضه تدریجی سهام شرکتهاي برابر براي همه، بهرهرسانی، ایجاد فرصتجریان شفاف اطالع
 .منظور دستیابی به قیمت پایه سهامبزرگ در بورس به

 .هاگیرندگان دولتی در واگذاريان واگذاري و تصمیماندرکارنفع نبودن دستيذ -1-4
 .هاهاي کلی بخش تعاونی در واگذاريعایت سیاستر -1-5
2- «... 
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 .اظهارنظر خواهد شد

                                                * * * 
  -2تبصره 
 -الف

1- ... 
ـ   -2 ام یـا بخشـی از   وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف اسـت تم

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

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

هاي کلی اصل چهل و ) قانون اجراي سیاست3) ماده (7به استناد تبصره (
واریز کنـد. عـالوه بـر     310502را به ردیف  1) قانون اساسی44چهارم (

                                                                                                                                                     
مجمع  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست3ماده ( .1

 :به شرح زیر تعیین می شوددي دولت هاي اقتصاقلمرو فعالیت -3ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
هاي اقتصادي که موضوع فعالیت آنها گذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از بنگاهمالکیت، سرمایه -الف

اي، تأسیس مؤسسه و یا هاي سرمایههاي تملک دارایی) این قانون است، اعم از طرح2( همشمول گروه یک ماد
و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان هاي خصوصی شرکت دولتی، مشارکت با بخش

 ممنوع است.
 ... - 1تبصره 
اي کشور هاي توسعهگذاري و مشارکت سازمانسرمایه -)مجلس شوراي اسالمی 30/11/1392(الحاقی  7تبصره 

ها، با مه آن سازمان) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنا2) ماده (2(هاي موضوع گروه  در فعالیت
) مجاز است، مشروط به اینکه 3() بند (ب) ماده 1شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره ( رعایت سقف تعیین

هاي این گروه ) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده براي فعالیت2گذاري در گروه (موارد مشارکت و سرمایه
 .شود برداري واگذارحداکثر ظرف سه سال از شروع بهره

) تا هنگامی که واگذار نشده 2) و (1هاي (هاي موضوع گروهها در بنگاهنالشرکه و حق تقدم سازماسهام، سهم
ها جهت اجراي مفاد بند (د) . وجوه حاصل از واگذاريدشوربط اداره میاي ذياست توسط سازمان توسعه

هاي کلی اصل چهل ) قانون اجراي سیاست29) قانون اساسی و ماده (44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاست
هاي شرکت واگذاري از حاصل وجوه) ٪ 70شود. هفتاد درصد () قانون اساسی به خزانه واریز می44و چهارم (
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المال، واگذاري سـهام در  هاي فوق و با رعایت صرفه و صالح بیتروش
ف) ا.تـی. گـذاري قابـل معاملـه در بـورس (اي    هاي سرمایهقالب صندوق

ها بیش از سه سال دولتـی نباشـد و   مشروط به اینکه مدیریت این صندوق
 همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

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

هاي تابعه هاي اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکتالکیت دستگاهدر م
هاي منـدرج در  هاي دولتی قرار دارند در چهارچوب روشآنها و یا بانک

هـاي  این جزء واگذار نمایـد. در صـورت واگـذاري در قالـب صـندوق     
هـاي  گـذاري قابـل معاملـه در بـورس، پـس از ایجـاد صـندوق       سرمایه
ال سهام مذکور در قالـب معـامالت خـارج از جلسـه     گذاري، انتقسرمایه

هاي یادشده به ها و عرضه واحدها و صندوقرسمی معامالت بین صندوق
ها به روش ثبت سفارش یا در پذیر است. عرضه سهام شرکتعموم امکان

) مشـمول  %30درصـد (  گذاري تا سـقف سـی  هاي سرمایهقالب صندوق
 شود.وزیران تعیین میتخفیف است. میزان تخفیف توسط هیئت 

هاي دولتی مجازند با هماهنگی ها، مؤسسات و شرکتوزارتخانه -2-2
هـا بـا حـداقل    وزارت امور اقتصادي و دارایی نسبت به تأسیس صـندوق 

) ریال به صورت نقد یا غیرنقـد (در  10,000,000,000سرمایه ده میلیارد (
بـورس اوراق  شـده در  هـاي فهرسـت   قالب انتقال سهام دولت از شرکت

 بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
هاي هاي الزم در اخذ سفارشهاي دولتی مکلفند همکاريبانک -2-3

                                                                                                                 
 

منظور هاي مذکور براي مشارکت با بخش غیردولتی بهاي کشور در اختیار سازمانهاي توسعهوابسته به سازمان
هاي نوین تمام، ایفاي وظایف حاکمیتی در حوزههاي نیمهیافته، تکمیل طرحتوسعهتوسعه اقتصادي مناطق کمتر 

 شود. ها جهت واگذاري مصرف میسازي بنگاهبا فناوري پیشرفته و پرخطر و آماده
هاي کلی اصل چهل و ) قانون اجراي سیاست29ها و ماده (براي انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست

 »شود.ها عمل میقانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاري سایر شرکت )44چهارم (
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گذاري صندوق و یا سهام موضـوع ایـن   خرید و فروش واحدهاي سرمایه
 جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

راي ایـن  عالی بورس مکلف است سازوکار نحـوه اجـ   شوراي -2-4
 هاي مذکور را براي تصویب در هیئت وزیران بـه جزء و اساسنامه صندوق

شـده   اي پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفـی گونه
گذاري ممتـاز  عنوان دارنده واحدهاي سرمایهتوسط وي، از طرف دولت به

ــدهاي     ــه واح ــوق مالکان ــدیریت و حق ــال م ــئولیت اعم ــندوق، مس ص
نویسـی بـه   گذاري را برعهده داشته باشد. درصدي از مبلـغ پـذیره  یهسرما

هـاي  تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی به بازارگردانی واحدهاي صندوق
منظور خـروج تـدریجی دولـت از مـدیریت     یابد. بهمذکور اختصاص می

گذاري قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص هاي سرمایهصندوق
حدهاي آنها از قیمت واحدها، شوراي عالی بورس موظف است دارایی وا
ماه از تاریخ ابالغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحـدهاي  ظرف سه 
گذاري ممتاز را بـراي دارنـدگان   گذاري عادي به واحدهاي سرمایهسرمایه

ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق عمده واحدهاي این صندوق
 هاي آنها تصویب کند.گذاريروش سهام موجود در سبد سرمایهخرید و ف

 ابهامدیدگاه  
ِي حاضر، وزارت امور اقتصادي و ) بند (الف) تبصره2به موجب حکم جزء (الف) 

ي هاي اجرایی زیرمجموعهدارایی مکلف شده است تا تمام یا بخشی از سهام دولتی دستگاه
هاي مشمول هاي دولتی را در بنگاهه دولت و شرکتمانده سهام متعلق بي مجریه و باقیقوه

واریز کند. از طرفی مطابق  310502واگذاري، عرضه و منابع حاصله را به ردیف درآمدي 
ها باید منابع حاصل از واگذاري 1) قانون اساسی،44هاي کلی اصل () بند (د) سیاست2جزء (

                                                                                                                                                     
هاي سیاست -د«مقام معظم رهبري:  1/3/1384) قانون اساسی ابالغی 44هاي کلی اصل (بند (د) سیاست .1

 :کلی واگذاري
1- ... 
 :صارف درآمدهاي حاصل از واگذاريم -2
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ویت تأمین اجتماعی شود. حال صرف امور مشخصی همچون ایجاد زیربناهاي اقتصادي و تق
در  گذار در حکم فوق، مصارف ردیف مذکور را همان مصارف مصرحهمشخص نیست قانون

ها تعیین کرده است یا خیر و این مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ زیرا اگر سیاست
ا ها باشد، این حکم مغایر بگذار خارج از مصارف مذکور در سیاستمصارف مدنظر قانون

) قانون اساسی خواهد بود. چه اینکه 110) اصل (1هاي کلی و بالتبع مغایر با بند (سیاست
ي نهادها از هاي کلی نظام با مقام رهبري است و کلیهگفته، تعیین سیاستوفق اصل پیش

) بند (الف) 2ین حکم جزء (جمله مجلس شوراي اسالمی ملزم به تبعیت از آن هستند. بنابرا
مشخص نیست، واجد ابهام  310502از این حیث که مصارف ردیف درآمدي  )2( هتبصر

 است. 
هزار میلیارد تومان  90با رقم  310502) این بند، ردیف درآمدي 2) هرچند در جزء (ب

جهت واریز منابع حاصله تعیین شده است، اما با این وجود، مشخص نیست در صورت 
ین ردیف، این درآمدها صرف چه امري خواهد شده در احصول منابع مازاد بر سقف تعیین 

گذار از سکوت شد و این مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ توضیح آنکه اگر مقصود قانون
نسبت به تعیین تکلیف مازاد درآمدها به معناي اختیار دولت در مصرف این درآمدها در امور 

اساسی خواهد بود. چه اینکه ) قانون 53مدنظر خود باشد، این حکم مغایر با ذیل اصل (
                                                                                                                 

 
 داري کل کشور واریز و درقالببه حساب خاصی نزد خزانه هاي دولتیوجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه

 :شودترتیب زیر مصرف میهاي مصوب بهها و بودجهبرنامه
 .هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعییجاد خوداتکایی براي خانوادها -2-1
 .نظور فقرزداییمهاي فراگیر ملی بهاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی )%30(ختصاص ا -2-2
 .یافتهیجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمترتوسعها -2-3
هاي اقتصادي ها و نوسازي و بهسازي بنگاهشده) براي تقویت تعاونیعطاي تسهیالت (وجوه ادارها -2-4

 عه مناطق کمترهاي غیردولتی در توسگذاري بخشهاي واگذارشده و نیز براي سرمایهغیردولتی با اولویت بنگاه
 .یافتهتوسعه

منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر 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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هاي دولت باید مقید به اعتبارات بودجه اي باشد. اما در ِي پرداختمطابق این اصل، کلیه
داري کل کشور واریز شود گذار آن بوده است که مازاد منابع به خزانهمقابل، اگر مقصود قانون

ل مذکور نخواهد داشت. کرد آن را نداشته باشد، این حکم مغایرتی با اصو دولت حق هزینه
 واجد ابهام است. یدر وضع کنون )2ِ () بند (الف) تبصره2بنابراین جزء (

ي ، به تصویب اساسنامهتبصرهن بند (الف) ای )4-2در جزء (مجلس شوراي اسالمی  ج)
وزیران اشاره کرده  گذاري قابل معامله در بورس (اي.تی.اف) در هیئتهاي سرمایهصندوق

هاي مذکور دولتی است یا این وجود مشخص نیست که ماهیت صندوق است. اما با
هاي مزبور خصوصی و اگر ماهیت دولتی دارند آیا هیئت وزیران در خصوص ارسال اساسنامه

) از این 2) بند (الف) تبصره (4-2به شوراي نگهبان تکلیفی دارد یا خیر؟ بنابراین حکم جزء (
هاي نیست، واجد ابهام است؛ زیرا اگر صندوق هاي مزبور روشنحیث که ماهیت صندوق

) قانون 85ي آنها وفق ذیل اصل (مزبور دولتی باشند، هیئت وزیران ملزم به ارسال اساسنامه
اساسی به شوراي نگهبان است و عدم تصریح مجلس شوراي اسالمی به این امر موجب 

ل مزبور، شوراي نگهبان باید مغایرت این مقرره با اصل مزبور خواهد بود. چه اینکه مطابق اص
) 4-2هاي دولتی با شرع و قانون اساسی را تأیید کند. بنابراین جزء (عدم مغایرت اساسنامه

 این بند در وضع کنونی واجد ابهام است. 

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2

، بـا توجـه بنـد (د)    310502) بند (الف)، محل مصرف ردیف درآمـدي  2در جزء ( -2-2
 .) قانون اساسی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد44هاي کلی اصل (سیاست

گـذاري  هـاي سـرمایه  ) بند (الف)، از این جهت که ماهیـت صـندوق  2-4در جزء ( -3-2
ها باید به تأیید شـوراي  ) قانون اساسی، اساسنامه این صندوق85چیست و آیا بر اساس اصل (

 .، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شدنگهبان برسد یا خیر
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  -2تبصره 
 ... -الف
) قـانون  29هـاي موضـوع مـاده (   ربط دستگاهوزرا و رؤساي ذي -ج

برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري      
با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند  41/12/13951اسالمی ایران مصوب 

                                                                                                                                                     
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ساله ششم توسعه) قانون برنامه پنج29ماده ( .1

دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختراه

ها و مؤسسات و ها، سازمانگانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانهی شامل قواي سهیاهاي اجردستگاه
مؤسسات اعتباري دولتی،  ها وهاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها، شرکتدانشگاه
هادها از بودجه کل هاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی (در مواردي که آن بنیادها و نشرکت

نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی، مجلس شوراي اسالمی، شوراي کشور استفاده می
ها و واحدهایی شوند و همچنین دستگاهفقیه اداره مینگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی

یح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصر
مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 

بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان 
هاي سازندگی و ی و قرارگاهیهاي تابعه آنها، ستاد اجراسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و شرکت

ختی به هر یک از افراد فوق اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوي که میزان ناخالص پردا
مشخص شود و امکان دسترسی براي نهادهاي نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نیروهاي 

هاي خصوص بنگاه مسلح و سازمان انرژي اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجراي این حکم در
تیبانی نیروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالی امنیت اقتصادي متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پش

 .ملی مجاز خواهد بود
هاي غیرماهانه ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوقدستگاه

ریالی آن) و سایر مزایا  معادل(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 شمول قانون محاسبات 

هاي رفاهی، اعتبارات ، درآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک1/6/1366عمومی کشور مصوب 
هاي مستقیم با اصالحات و قانون مالیات) 217ات موضوع ماده (بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبار

) 162) تا (160) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (39ماده () 1صره (، تب3/12/1366الحاقات بعدي مصوب 
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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%(
و سازمان برنامه و بودجه کشـور ارسـال    وزارت امور اقتصادي و دارایی

 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 ؤثر، پیگیري کند. دولت (خزانهو در مواعد مقرر قانونی به صورت م
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 
عددي را در خصوص ي مورد بحث، تکالیف متمجلس شوراي اسالمی در بند (ج) تبصره

) درصد است ذکـر کـرده اسـت، امـا     50هایی که مجموع سهام دولت در آنها کمتر از (شرکت
ها و ردیف درآمدي آن به میان نیاورده اسـت  سخنی از میزان سود سهام دولت در این شرکت

) قانون اساسی است؛ توضیح آنکه به موجب 52و این امر موجب مغایرت این مقرره با اصل (
شـود.   بینیي دولت باید در قانون بودجه پیشسالههاي یکي درآمدها و هزینهاصل، کلیه این

) 50هـایی کـه کمتـر از (   بینی درآمد دولت از محل سـود سـهام در شـرکت   بنابراین عدم پیش

                                                                                                                 
 

ها در سازمان و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاري و فروش شرکت 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب 
هاي کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد ، اعتبارات مربوط به ردیفسازيخصوصی

مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که میزان 
ستگاه مشخص هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر د

 .باشد
 ...»  -1تبصره 
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ي حاضر با ) مصوبه2درصد سهام آنها متعلق به دولت است، موجب مغایرت بند (ج) تبصره (
 اساسی است.   ) قانون 52اصل (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2

هایی که مجموع سهام دولت در آنهـا  بند (ج)، از جهت عدم ذکر سود سهام شرکت -4-2
) قـانون اساسـی   52) درصد است، در منابع عمومی قانون بودجـه، مغـایر اصـل (   50کمتر از (

 .شناخته شد

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

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

بـا   19/4/1373فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی مصـوب    
اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند پس از ابالغ این قانون، در طول سـال  

سـانی اطالعـات   روزربار نسبت به ثبت و بهماه یک متناوباً و هر سه 1400
ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطالعات پایه، اطالعات خود و شرکت

نیروي انسانی (از طریق پایگاه اطالعات کارکنان نظـام اداري (پاکنـا)) و   
هـاي عملکـردي در سـامانه    هاي مالی و گزارشمدیران، بودجه و صورت
دولتی مسـتقر  هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیریکپارچه اطالعات شرکت

در وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام کنند. وزارت امـور اقتصـادي و   
دارایی مکلف است امکان دسترسی بـه اطالعـات سـامانه مـذکور را بـه      

هـاي برنامـه و بودجـه کشـور و اداري و     صورت بـرخط بـراي سـازمان   
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 استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. 
ي و دارایـی، سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور،      وزارت امور اقتصاد

سازمان اداري و استخدامی کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران،  
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند 

هاي الکترونیکی مرتبط (اعـم  اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانه
ه، پایگاه اطالعـات کارکنـان نظـام اداري (پاکنـا)،     از سامانه جامع بودج

سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملـی اشـخاص   
هاي دولتی و نهادهـاي  حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطالعات شرکت

 دولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.عمومی غیر
مدیره و مدیران عامـل  یئت پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي ه

) قانون الحاق برخی مواد 84هاي مشمول این جزء با رعایت ماده (شرکت
و نیز پرداخت هرگونـه   1)2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

ها منوط به انجام کامـل تکـالیف   مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت
هاي مذکور در ت مدیره شرکتاین جزء است. مدیران عامل و اعضاي هیئ

این بند چنانچه از اجراي این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف 
(ردیـف اول   2) قـانون مجـازات اسـالمی   19نمایند، به مجـازات مـاده (  

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (84ماده ( .1

ت مدیره ئناخالص حقوق و مزایاي دریافتی مدیران عامل و اعضاي هی -84ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
باشند باید حداکثر مینحاء وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی هاي دولتی و غیردولتی که به نحوي از اشرکت

  شد.از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراي عالی کار بیشتر نبا
هاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده ت مدیره شرکتئضمناً پاداش پایان سال اعضاي هی
به غیر از حقوق و مزایاي تعیین شده فوق و اعضاي غیرموظف به ت مدیره ئو مدیران عامل و اعضاي موظف هی

جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالی کار براي هر ماه بیشتر نیست، 
 ».کنندهیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی

ضایی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی: کمیسیون ق 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 19ماده ( .2
 :هاي تعزیري به هشت درجه تقسیم می شودمجازات -19ماده «

 1درجه 
... 
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 شوند.ماه تا دو سال محکوم می ) به حبس بیش از شش6مجازات درجه 
ـ   تمامی شرکت -2 ) قـانون  4اده (هاي دولتی و مؤسسـات موضـوع م

بـا اصـالحات و الحاقـات     1/6/13661محاسبات عمومی کشور مصـوب  
) سرمایه و سـهام  %50درصد ( هایی که بیش از پنجاهبعدي و سایر شرکت

هـاي  هـا، مؤسسـات دولتـی و شـرکت    آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه
مول ها و مؤسسات دولتی که شدولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت

قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جملـه  
هاي تابعـه و وابسـته بـه وزارت نفـت و     شرکت ملی نفت ایران و شرکت

هاي تابعه آنها، بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران، سـازمان     شرکت
هاي تابعـه، سـازمان توسـعه و    گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکت

 هاي تابعه مکلفند:معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت نوسازي
خـود را حـداکثر تـا     1400صورتجلسات تصویب بودجه سال  -2-1
براي اخذ تأییدیـه سـازمان برنامـه و     1400ماه سال و یکم اردیبهشتسی 

بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه 
 ئه کنند.تفصیلی مربوط) ارا

هاي دولتی که سازمان برنامه و بودجـه کشـور و   تمامی شرکت -2-2
وزارت امور اقتصادي و دارایی عضو مجمع عمومی آنها هسـتند مکلفنـد   

ماه سال صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت 
                                                                                                                 

 
 6درجه 

 حبس بیش از شش ماه تا دو سال   -
-  «... 
شرکت دولتی واحد «مجلس شوراي اسالمی:  1/6/1366) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 4ماده ( .1

جازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح سازمانی مشخصی است که با ا
درصد سرمایه آن متعلق  )50(ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 

از  هاي دولتی ایجاد شود، مادام که بیشگذاري شرکتبه دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه
 . شودهاي دولتی است، شرکت دولتی تلقی میپنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت

 ...» -هتبصر
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ام مهرماه هاي مالی را حداکثر تا سیو صورتجلسه تصویب صورت 1400
به امضاي رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادي  1400سال 

و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقـد  
 اعتبار است.

هاي دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل مـاده  مجامع عمومی شرکت -3
لی ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـا    75(

درخصوص اصالح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش  1)2دولت (
هاي نیروي انسـانی (پرسـنلی) اعـم از حقـوق و مزایـا و سـایر       در هزینه
گذاري هاي سرمایههاي رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینهپرداختی

 خارج از مصوبات هیئت وزیران اجتناب کنند.
 حذف شد. -4

درخصوص نهادهاي زیر نظر مقام معظم رهبـري   اجراي حکم این بند
له خواهد بود.منوط به اذن معظم 

 دیدگاه مغایرت 
احکام مقرر شده در اجزاي مختلف بند (ه) این تبصره در خصوص مواردي همچون لزوم 

اي است و در نتیجه مغایر هاي مدیران، فاقد ماهیت بودجههاي مالی و پرداختیانتشار صورت
ي ساالنه ) قانون اساسی، قانون بودجه52قانون اساسی است؛ زیرا مطابق اصل () 52با اصل (

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (75ماده ( .1

هاي دولتی، نقدي شرکتهاي نقدي و غیریتسقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخ«مجلس شوراي اسالمی: 
) 5ها موضوع ماده (ها و بیمهمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک

شود. از ابتداي ت وزیران تعیین میئقانون مدیریت خدمات کشوري به کارکنان و مدیران خود ساالنه توسط هی
یاد شده امکان پذیر است. در اصالحیه بودجه ساالنه هاي مذکور در سقف هر سال، اجراي بودجه شرکت

عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدي و غیرنقدي از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدي و نظایر 
ت مدیره نهادها و مؤسسات ئهاي نقدي و غیرنقدي به کارکنان و مدیران و اعضاي هیآن و همچنین کمک

هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هاي دولتی و شرکتتعمومی غیردولتی و شرک
هاي مذکور ممنوع هاي قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب ساالنه دستگاهاست، عالوه بر پرداخت

 .»است
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ي کشور است و در این قانون، تنها احکامی که ارتباط ساله متشکل از دخل و خرج یک
شود. بنابراین احکام جزءهاي مختلف هاي کشور دارند، وضع میروشنی با درآمدها و هزینه

ها و درآمدهاي کشور ندارد، فاقد ث که ارتباط مستقیمی با هزینه) از این حی2بند (ه) تبصره (
 ) قانون اساسی است. 52اي و مغایر با اصل (ماهیت بودجه

 مغایرتعدم دیدگاه  
) قانون اساسی ندارد؛ زیرا 52احکام اجزاي چهارگانه بند (ه) این تبصره مغایرتی با اصل (

موضوعات آن مواردي همچون انتشار دهد که اوالً دقت در احکام این بند نشان می
هاي مدیران است که تحقق آنها با بودجه در ارتباط است. ثانیاً هاي مالی و پرداختیصورت

 1399) قانون بودجه سال 2) تبصره () بند (ه1) این بند با اندکی تغییر در جزء (1حکم جزء (
) ) بند (ه3ییري در جزء () آن با اندك تغ1-2) این بند و جزء (2و حکم جزء ( 1کل کشور

                                                                                                                                                     
می: کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسال 26/12/1398کل کشور مصوب 1399) قانون بودجه سال 2تبصره ( .1
 -2تبصره «
 -هـ
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان  -1

ها هاي دولتی، بانکهاي دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکتسامانه یکپارچه اطالعات شرکت 1399خردادماه سال 
ها و مؤسسات دولتی ) این قانون شامل شرکت3ت شماره (و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوس

هاي شهرهاي با جمعیت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداري
باالي یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات 

با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند پس از ابالغ این قانون، در طول  19/4/1373عمومی غیردولتی مصوب 
ها و مؤسسات تابعه روزرسانی اطالعات خود و شرکتبار نسبت به ثبت و بهماه یک متناوباً و هر سه 1399سال 

ران، بودجه و و وابسته، نظیر اطالعات پایه، اطالعات نیروي انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدی
هاي دولتی و نهادهاي عمومی هاي عملکردي در سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهاي مالی و گزارشصورت

دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است غیر
ي سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط برا

 .محاسبات کشور فراهم کند
وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامی کشور، بانک مرکزي 

زم جمهوري اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات ال
اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه  )طهاي الکترونیکی مرتبرا براي برقراري ارتباط سامانه
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) 2-2کل کشور آمده است. همچنین مشابه حکم جزء ( 1399) قانون بودجه سال 2تبصره (
کل کشور آمده است و  1399) قانون بودجه سال 2) تبصره () بند (ه3-2این بند در جزء (

جه سال ) قانون بود2) تبصره () بند (ه5) این بند با اندکی تغییري در جزء (3حکم جزء (
ي شوراي نگهبان نیز محتواي مشابه کل کشور ذکر شده است. در نتیجه پیشتر در رویه 1399

اجزاي چهارگانه بند ) قانون اساسی شناخته نشده است. بنابراین 52این مقرره، مغایر با اصل (

                                                                                                                 
 

دولتی هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیرشناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطالعات شرکت
 .و تبادل اطالعات به عمل آورند

هاي مشمول این جزء با رعایت ماده مدیره و مدیران شرکت تئاالنه به اعضاي هیپرداخت هرگونه پاداش س
) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (84(

ست. در غیر منوط به انجام کامل تکالیف این جزء ا 1399ها از شهریورماه سال رؤسا و مدیران این شرکت
 .شودصورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میاین

هاي موضوع این جزء بار گزارش عملکرد شرکتماه یک وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است هر شش
 .ی ارائه کندهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمرا به کمیسیون

 ...ـ 2
هایی ) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت4هاي دولتی و مؤسسات موضوع ماده (تمامی شرکت -3

ها، مؤسسات دولتی و وزارتخانهسرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به) %50( درصد که بیش از پنجاه
و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی ها هاي دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتشرکت

هاي تابعه و وابسته به وزارت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت
هاي تابعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و نفت و شرکت

 :هاي تابعه مکلفندزمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه، ساشرکت
1-3- ... 
ماه سال  حداکثر تا سی و یکم شهریور 1398هاي مالی سال مجامع عمومی خود را براي تصویب صورت -2-3

امور اقتصادي  به تأیید وزارت 1399ام مهرماه سال برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی 1399
 .و دارایی برسانند

4- ... 
) قانون الحاق برخی مواد به قانون 75هاي دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (مجامع عمومی شرکت -5

) درخصوص اصالح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
هاي رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش حقوق و مزایا و سایر پرداختی هاي نیروي انسانی (پرسنلی) اعم ازهزینه
 ».گذاري اجتناب کنندهاي سرمایههزینه
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 ) قانون اساسی نیست.52اي دارد و مغایر با اصل () ماهیت بودجه2(ه) تبصره (

 امدیدگاه ابه 
ها و هاي دولتی، بانکي شرکت) بند (ه) این تبصره، کلیه1به موجب جزء (الف) 

ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شهرداري
ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه روزرسانی اطالعات خود و شرکتمکلف به ثبت و به

دولتی مستقر در وزارت امور اي دولتی و نهادهاي عمومی غیرهیکپارچه اطالعات شرکت
هاي ) این بند، مجامع عمومی شرکت3اند. همچنین به موجب جزء (اقتصادي و دارایی شده

هاي نیروي انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر دولتی از هرگونه افزایش در هزینه
گذاري خارج از مصوبات هاي سرمایهاهش هزینههاي رفاهی به کارکنان شرکت و کپرداختی

هاي وابسته به اند. حال مشخص نیست که تکالیف فوق شامل شرکتهیئت وزیران، منع شده
مؤسسات عمومی غیردولتی (همچون شستا که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است) نیز 

هاي وابسته به ا شرکتشود یا خیر و این دو مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ زیرمی
شوند و در مؤسسات عمومی غیردولتی نیز از طریق اموال عمومیِ متعلق به مردم اداره می

ها باشد، دو گذار عدم شمول تکالیف فوق بر این قبیل شرکتصورتی که مقصود قانون
از  )2) بند (هـ) تبصره (3) و (1ي مذکور واجد اشکال است. بنابراین اطالق جزءهاي (مقرره

هاي وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز این حیث که مشخص نیست شامل شرکت
 شود یا خیر، واجد ابهام است.  می

را از » هاي دولتیشرکت«) بند (ه)، مجامع عمومی 3مجلس شوراي اسالمی در جزء (ب) 
رج از گذاري خاهاي سرمایههاي نیروي انسانی و کاهش هزینههرگونه افزایش در هزینه

مصوبات هیئت وزیران، ممنوع کرده است. این در حالی است که مشخص نیست مقصود 
که شمول قوانین  هاي دولتیآیا شامل دیگر شرکت» هاي دولتیشرکت«گذار از عبارت قانون

شود یا خیر و این مقرره از و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز می
) همین 1گذار در جزء (گیرد که قانونابهام است. این ابهام زمانی قوت میاین حیث واجد 

ها و مؤسسات شرکت«، با صراحت کامل به »هاي دولتیکلیه شرکت«بند، بعد از عبارت 
نیز اشاره » دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
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ها و ) نسبت به شرکت2) بند (ه) تبصره (3دم شمول جزء (کرده است. بنابراین شمول یا ع
مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، 

 واجد ابهام است.    
هاي نیروي انسانی ) این بند مبنی بر اینکه هرگونه افزایش در هزینه3حکم ذیل جزء (ج) 

هاي دولتی هاي رفاهی به کارکنان شرکتمزایا و سایر پرداختی(پرسنلی) اعم از حقوق و 
ممنوع اعالم شده است، از این حیث که مشخص نیست » وزیرانخارج از مصوبات هیئت «

آیا عالوه بر رعایت مصوبات هیئت وزیران به رعایت قوانین نیز مقید شده است یا خیر، 
باشد که تنها مصوبات هیئت وزیران در گذار آن واجد ابهام است؛ زیرا اگر مقصود قانون

هاي دولتی معتبر باشد، این مقرره ي تعیین حقوق و مزایاي کارکنان شرکتخصوص نحوه
) قانون اساسی خواهد بود؛ چراکه ضوابط تعیین حقوق و مزایا، از این 85مغایر با اصل (

به موجب اصل حیث که مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندان است، ماهیت تقنینی دارد و 
االصول قابل واگذاري مزبور، تقنین از وظایف انحصاري مجلس شوراي اسالمی است که علی

گذار آن است که به دیگر نهادها همچون هیئت وزیران نیست. اما در مقابل، اگر مقصود قانون
ي تعیین حقوق و مزایاي این قبیل افراد باید از سوي هیئت وزیران و در چارچوب نحوه
) قانون اساسی نخواهد داشت. بنابراین جزء 85نین تعیین شود، این حکم مغایرتی با اصل (قوا

) از این منظر که مشخص نیست تعیین حقوق و مزایاي کارکنان 2) بند (ه) تبصره (3(
 هاي دولتی را در چارچوب قوانین مقرر داشته است یا خیر، واجد ابهام است.شرکت

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2صره (در تب -2

هـاي  ) بند (هـ)، از این جهت که آیا احکام مذکور شامل شرکت3) و (1جزءهاي ( -5-2
شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفـع ابهـام اظهـار    وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می

 .نظر خواهد شد
ین و هاي دولتی که شمول قوان) بند (هـ)، از این جهت که آیا شامل شرکت3جزء ( -6-2

شـود یـا خیـر، ابهـام دارد؛     مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نـام اسـت نیـز مـی    
همچنین حکم ذیل این جزء از این جهت که عالوه بر مصوبات هیئت وزیـران، شـامل قـانون    
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 .شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شدنیز می

                                                * * * 
  -2تبصره 
 ... -الف
بگیـران،  سـازي حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمري    منظور متناسببه -و

هاي بازنشسـتگی، صـندوق بازنشسـتگی کشـوري و     پرداخت به صندوق
صندوق فوالد رد بخشی از بدهی دولت بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعی و     

ین بخشـی از پـاداش پایـان    سازمان تأمین اجتماعیِ نیروهاي مسلح، تـأم 
و اعمـال مـدرك    بندي معلمـان ، رتبههاي اجراییخدمت کارکنان دستگاه

تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور بـه مـدارس خـارج از    
) 1کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بنـد (الـف) مـاده (   

تکمیلی، تأمین پـاداش   هايبیمه 1رسانی به ایثارگران،قانون جامع خدمات
پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قـانون  

رسـانی بـه   ) قانون جـامع خـدمات  38حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (
سـازي حقـوق   ها، متناسـب ایثارگران، اجراي قانون تسري کارکنان زندان

)، %50اه درصـد ( شهداي بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنج
سازي حقوق اعضاي هیئت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق همسان

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  

                                                                                                                                                     
 ماده«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب ) قانون جامع خدمات1ماده ( .1
 تعاریف -1
استقرار و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی و دفاع گردد که براي 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 تجاوزات دشمنان 
 . ، آزاده و رزمنده شناخته شودرداخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقوداالثر، جانباز، اسی

 ...» -هتبصر
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یمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سـه مؤلفـه حمایـت خـانواده، ارث     ب
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 

گذاري متعلق بـه  هاي سرمایهاي و طرحهاي سرمایهاي تملک داراییهطرح
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 (

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

هاي بازنشستگی در چهـارچوب  ها از محل این بند به صندوقپرداخت
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.یقلمداد م

در خصـوص   1) قانون برنامه ششـم توسـعه  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

سازمان برنامه و بودجـه  هیئت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس 
کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادي و دارایی و بـاالترین مقـام   

نفع حسب مورد خواهد بود. دیـون حسـب مـورد بـر     دستگاه اجرایی ذي
                                                                                                                                                     

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) قانون برنامه پنج29ه (ماد .1
 ... -29ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395

دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق  -3تبصره 
به نحوي مدون نماید که اختالف حقوق و مزایاي بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان و مزایا و نظام مالیاتی را 

) تجاوز نکند و در مسیر %20( درصد موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست
 ».گیري قانونی قرار دهدتصمیم
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اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجـه کشـور بـه    
 رسد.  تأیید کارگروه می

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

 ربط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.هاي تخصصی ذيکمیسیون
 دیدگاه مغایرت 

به موجب بند (و) این تبصره، دولت مجاز شده است تا سقف مبلغ الف) 
سازي حقوق بازنشستگان متناسباردي همچون ) ریال صرف مو000/000/000/000/500/1(

هاي بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوري و بگیران، پرداخت به صندوقو مستمري
صندوق فوالد و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نماید. این در حالی 

ده است و در بینی نشاي مشخص پیشاست که اوالً براي مبلغ فوق، ردیف درآمدي و هزینه
ي توزیع مبلغ فوق در بین نتیجه این مبلغ در سقف بودجه نیز لحاظ نشده است و ثانیاً نحوه

) از 2موارد متعدد ذکر شده در صدر این بند نیز تعیین نشده است. بنابراین بند (و) تبصره (
ست، ي مشخصی نیز براي توزیع منابع مقرر نکرده ااین حیث که داراي ردیف نیست و نحوه

گفته، قانون بودجه باید مشتمل بر ) قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل پیش52مغایر با اصل (
 سال مالی باشد.هاي تفصیلی کشور در طول یکي درآمدها و هزینهکلیه

ِي حاضر، به طور مطلق دولت را مجاز مجلس شوراي اسالمی در بند (و) تبصرهب) 
المتیاز، واگذاري سهام، حقوق مالکانه، واگذاري اموال اي حقشمرده است که از محل ارائه

منابع تحصیل کند و آن را صرف اموري  ) ریال000/000/000/000/500/1(و...، تا سقف 
هاي بگیران، پرداخت به صندوقسازي حقوق بازنشستگان و مستمريمتناسبهمچون 

) بند (د) 2طابق جزء (. از طرفی مسازي حقوق اعضاي هیئت علمی کندبازنشستگی و همسان
منابع حاصل از واگذاري سهام دولت در  1) قانون اساسی،44هاي کلی اصل (سیاست

                                                                                                                                                     
ي ) مصوبه2ند (الف) تبصره () ب2اه ابهام ذیل جزء (ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگبراي مالحظه .1

 حاضر
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)، باید صرف امور مشخصی همچون ایجاد 44هاي کلی اصل (هاي مشمول سیاستطرح
گذار در حکم فوق، به زیربناهاي اقتصادي و تقویت تأمین اجتماعی شود. حال که قانون

منابع حاصل از واگذاري سهام و اموال دولت در امور خارج از  صورت مطلق، مصرف
) قانون 44هاي کلی اصل (ها را تجویز کرده است، اطالق این حکم مغایر با سیاستسیاست

) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا وفق اصل 110) اصل (1اساسی و بالتبع مغایر با بند (
ي نهادها از جمله مجلس م رهبري است و کلیههاي کلی نظام با مقاگفته، تعیین سیاستپیش

 شوراي اسالمی ملزم به تبعیت از آن هستند. 

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،2در تبصره ( -2

در بند (و)، عدم اختصاص ردیف براي مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیـع   -7-2
ین جهت کـه مصـارف   ) قانون اساسی و همچنین اطالق این بند از ا52این منابع، مغایر اصل (

هاي سهام و فروش اموال تفکیک نشده است، مغایر بنـد (د) سیاسـتهاي کلـی اصـل     واگذاري
 .) قانون اساسی شناخته شد110) اصل (1) قانون اساسی و در نتیجه بند (44(

» سازي حقوق اعضاي هیئت علمیهمسان«)، در خصوص 2در بند (و) تبصره ( -2تذکر: 
 سازي شود.افراد، با چه گروهی همسان تصریح شود که حقوق این

                                                * * * 
  -2 تبصره
 ... -الف
 درصـد  واحد پنج حداکثر شودیم داده اجازه دولت به -1 یالحاق بند

ـ تأ با را بورس در يواگذار درحال سهام از ـ وز دیی  و ياقتصـاد  امـور  ری
 .دهد اختصاص یبازارگردان به بورس یعال يشورا ضوابط مطابق ییدارا

 دیدگاه مغایرت 
حاضر، دولت مجاز شده است که پنج واحد درصد از  يِ) تبصره1به موجب بند الحاقی (

) بند (د) 2. از طرفی وفق جزء (کند سهام در حال واگذاري در بورس را صرف بازارگردانی
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از واگذاري سهام دولت در  منابع حاصل 1) قانون اساسی،44هاي کلی اصل (سیاست
هاي کلی مذکور، باید صرف امور مشخصی همچون تقویت تأمین هاي مشمول سیاستطرح

) از این حیث که مصرف منابع 2ِ () تبصره1اجتماعی و ... شود. بنابراین حکم بند الحاقی (
ح در ي بازارگردانی بورس که خارج از موارد مصرحاصل از واگذاري سهام دولت در زمینه

هاي ) قانون اساسی است را تجویز کرده است، مغایر با سیاست44هاي کلی اصل (سیاست
) قانون اساسی است؛ چراکه به موجب اصل مذکور، 110) اصل (1مزبور و در نتیجه بند (

گذار هاي کلی نظام در صالحیت رهبري است و دیگر نهادها از جمله قانونتعیین سیاست
 هستند. ملزم به تبعیت از آن

 نظر شوراي نگهبان 
 )،2در تبصره (

)، در خصوص اختصاص درصدي از سهام واگذاري به بـازارگردانی،  1بند الحاقی ( -8-2
) 110) اصـل ( 1) قـانون اساسـی و در نتیجـه بنـد (    44هاي کلی اصـل ( مغایر بند (د) سیاست

 قانون اساسی شناخته شد.

                                                * * * 
  -2تبصره 
 ... -الف

دولت مکلـف اسـت در خصـوص بخشـودگی سـود،       -2بند الحاقی 
 1394کارمزد و جریمه (هر سه مورد) تسهیالت دریافتی از ابتـداي سـال   

هـا و واحـدهاي صـنایع    کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگـاه 
رمترقبـه و  دیده از حـوادث غی تکمیلی بخش کشاورزي) خسارت -تبدیلی
 سال اقدام نماید. دیده از خشکسالی و امهال اصل آن به مدت سهآسیب

                                                                                                                                                     
ي ) مصوبه2) بند (الف) تبصره (2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (براي مالحظه .1

 حاضر.
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 دیدگاه مغایرت 
ي مـورد بررسـی، مکلـف شـده اسـت نسـبت بـه        ) تبصره2دولت به موجب بند الحاقی (

دیـده از حـوادث و   بخشودگی سود، کامزد و جریمه تسهیالت دریـافتی کشـاورزان خسـارت   
گـذار در راسـتاي عمـل بـه     دام کند. این در حالی است که قانونامهال اصل مبلغ تسهیالت اق

اي تعیین نکرده است و این امـر منجـر بـه مغـایرت ایـن      تکلیف فوق، سقف و ردیف بودجه
هـا و  ي پرداخـت ) قانون اساسی است؛ زیرا وفـق اصـل نـامبرده، کلیـه    53مقرره با ذیل اصل (

) تبصـره  2ي باشد. بنابراین حکم بند الحاقی (اهاي دولت باید در حدود اعتبارات بودجههزینه
 ) قانون اساسی است.53) از این حیث که فاقد سقف و ردیف است، مغایر با اصل (2(

 دیدگاه ابهام 
ي حاضر مقرر کرده است دولت مکلـف  ) تبصره2مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (

دیده از سوي کشاورزان خسارت در راستاي امهال اصل مبلغ تسهیالت دریافت شده» اقدام«به 
ي تسهیالت فوق است. حکم مـذکور  از حوادث و همچنین بخشودگی سود، کارمزد و جریمه

روشـن نیسـت؛ زیـرا    » اقـدام «گذار از عبـارت  از دوجهت واجد ابهام است: اوالً مقصود قانون
ست التفاوت بخشودگی سود تسهیالت کرده امشخص نیست دولت را مکلف به پرداخت مابه

گفته آیا شـامل تسـهیالت   گذار بوده است. ثانیاً اینکه حکم پیشیا تکلیف دیگري مدنظر قانون
هـا بـه   قبیـل بانـک  شود یـا خیـر؛ زیـرا الـزام ایـن      هاي غیردولتی نیز میدریافت شده از بانک

بخشودگی جرایم و امهال به کشاورزان بدون جبران خسارت آنهـا از سـوي دولـت، مصـداق     
ر با موازین شرعی است. بنابراین حکم این مقـرره از دو جهـت فـوق داراي ابهـام     ظلم و مغای

 است.

 نگهبان  يشورا نظر 
 )،2در تبصره (

) قـانون  53)، از جهت عـدم تعیـین سـقف و ردیـف، مغـایر اصـل (      2بند الحاقی ( -9-2
اساسی شناخته شد. همچنین در بند ایـن الحـاقی، از جهـت روشـن نبـودن اقـدام دولـت در        

شودگی و امهال وام افراد مذکور و همچنـین از ایـن جهـت کـه آیـا حکـم مـذکور شـامل         بخ
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)59( 

شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهـام  هاي غیردولتی نیز میتسهیالت دریافت شده از بانک
 .اظهار نظر خواهد شد

                                                * * * 
 -2تبصره 
 ... -الف
شود تا سقف سیصد هزار به دولت اجازه داده می 1-1لحاقی بند ا
ها، ) ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه300,000,000,000,000میلیارد (

ها و حقوق مالی متعلق به دولت الشرکه، اموال، امالك، داراییسهام، سهم
هاي دولتی تابعه و وابسته را بابت اجراء و تکمیل و مؤسسات و شرکت

هاي نوسازي و بازسازي اي و همچنین طرحاي تملک دارایی سرمایههطرح
ها و تأسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی نیروگاه

هاي اجرایی ناشی از اجراي این قانون و یا قوانین بودجه دولت و دستگاه
هاي قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهاي عمومی سال

ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان لتی، تعاونی، خصوصی بهغیردو
اي، قرارگاه سازندگی هاي سرمایههاي تملک داراییتجهیزات طرح

طور االنبیاء (ص) و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی پرداخت و یا بهخاتم
 مستقیم واگذار و تهاتر کند.

الترین مقام دسـتگاه  تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعالم با
ربط و تأیید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصـادي  اجرایی ذي

 و دارایی است.

                                                                                                                                                     
ي رسمی این مصوبه که از سوي مجلس شوراي اسالمی به شوراي نگهبان ارسال شده است، ذیل در نسخه .1

گذاري  ) وجود دارد که ناشی از اشتباه نگارشی در شماره2) و سه بند الحاقی (1)، سه بند الحاقی (2( تبصره
) 2) و (1ي مجلس بندهاي الحاقی (بندهاي الحاقی است. براي فهم بهتر مخاطب محترم، به ترتیب مصوبه

 بررسی شده است.



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)60( 

) قانون اجـراي  6) ماده (4و جزء ( 1)29حکم این بند، بر حکم ماده (
 1400در سـال   2) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاست

 حاکم است.
 

                                                                                                                                                     
مجمع  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44چهارم ( هاي کلی اصل چهل و) قانون اجراي سیاست29ماده ( .1

هاي موضوع هاي کلی، وجوه حاصل از واگذاري(د) سیاست توجه به بند با -29ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
داري کل کشور واریز و در هاي مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهاین قانون از جمله شرکت

 :شودموارد زیر مصرف می
 هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،ایجاد خوداتکائی براي خانواده -1
هاي فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، ) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی٪30اختصاص سی درصد ( -2

 ) این قانون،34( هاي موضوع مادهشامل تخفیف
 یافته،ر توسعهایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمت -3
هاي اقتصادي غیردولتی ها و نوسازي و بهسازي بنگاهاعطاء تسهیالت (وجوه اداره شده) براي تقویت تعاونی -4

هاي غیردولتی در توسعه مناطق کمتر گذاري بخشهاي واگذار شده و نیز براي سرمایهبا اولویت بنگاه
 یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،توسعه

منظور توسعه اقتصادي ) به٪49هاي غیردولتی تا سقف چهل و نه (هاي دولتی با بخشارکت شرکتمش -5
 یافته،مناطق کمتر توسعه

 هاي دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،تمام شرکتهاي نیمهتکمیل طرح -6
 هاي نوین با فناوري پیشرفته و پرخطر،ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه -7
 .ها جهت واگذاريسازي بنگاهازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آمادهب -8

 ...» -1تبصره 
مجمع  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست6ماده ( .2

ر هاي غیردولتی، خصوصی و تعاونی دمنظور تسهیل حضور بخشبه -6ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
 :گرددها مقرر میهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ایجاد امنیت براي سرمایه این بخشفعالیت

1- ... 
هاي تابعه و ) این ماده و شرکت1( هاي قانونی دولت به اشخاص حقوقی بندتسویه، تهاتر و تأدیه بدهی -4

هاي دولت ها، اموال و داراییاگذاري سهام بنگاههاي وابسته به آنها از طریق وها و شرکتوابسته به آنها و بانک
هاي خود و ها و اموال و داراییتواند از طریق فروش سهام بنگاههاي دولتی ممنوع است. دولت میو شرکت
 .هاي خویش را تأدیه نمایدهاي سنواتی بدهیهاي دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجهشرکت

5- «... 
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 دیدگاه مغایرت 
) این تبصره، دولت مجاز شده است تا سقف 1بند الحاقی (به موجب الف) 

ها، سهام، ) ریال از محل منابع مختلفی همچون فروش بنگاه300,000,000,000,000(
ها را صرف امور متعددي همچون اجراء و تکمیل الشرکه، اموال، امالك و داراییسهم
ها و بازسازي نیروگاه هاي نوسازي واي و همچنین طرحهاي تملک دارایی سرمایهطرح

هاي اجرایی تأسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه
بینی نشده است و اي مشخصی پیشکند. این در حالی است که براي مبلغ فوق ردیف بودجه
این شود و این امر منجر به مغایرت در نتیجه این مبلغ در سقف اعتبارات بودجه لحاظ نمی

ي کل ي سالیانه) قانون اساسی است؛ زیرا بر طبق اصل مزبور، قانون بودجه52مقرره با اصل (
ها و درآمدهاي دولت در طول یک سال مالی باشد و عدم ي هزینهکشور باید مشتمل بر همه

بینی آن در ي عدم پیشاي براي برخی احکام از جمله این مقرره به منزلهذکر ردیف بودجه
) از این منظر که براي 2) تبصره (1ها و درآمدهاي دولت است. بنابراین بند الحاقی (هزینه

 ) قانون اساسی است.52اي لحاظ نشده است، مغایر با اصل (منابع موضوع آن ردیف بودجه
منابع حاصل  1) قانون اساسی،44هاي کلی اصل () بند (د) سیاست2جزء (به موجب ب) 

هاي کلی مذکور، باید صرف امور هاي مشمول سیاستطرح از واگذاري سهام دولت در
دولت مجاز است گذار در بند الحاقی حاضر اوالً مقرر کرده است که مشخصی شود. اما قانون

ها، سهام و تا سقف مبلغ مشخصی از محل منابع مختلف از جمله منابع حاصل از فروش بنگاه
هاي کلی هایی که مشمول سیاستت در بنگاهي متعلق به دولت از جمله سهام دولالشرکهسهم

هاي فوق است را صرف امور متعددي همچون تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه
اجرایی کند؛ این در حالی است که تسویه دیون دولت خارج از موارد مصرف مصرح در 

حکم این مقرره، بر هاي کلی است. ثانیاً در ذیل این بند الحاقی مقرر کرده است که سیاست

                                                                                                                                                     
ي ) مصوبه2) بند (الف) تبصره (2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (ظهبراي مالح .1

 حاضر.
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) 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست6) ماده (4) و جزء (29حکم ماده (
ها بیان ها را مطابق سیاستقانون اساسی که به ترتیب موارد مصرف منابع حاصل از واگذاري
کم ها منع کرده است، حاکرده است و دولت را از رد دیون خود از طریق منابع واگذاري

هاي کلی نظام است و ي مذکور تکرار مفاد سیاستاست. این در حالی است که دو ماده
 1400هاي کلی مذکور در سال ي عدم اجراي سیاستحکومت این بند الحاقی بر آنها به منزله

هاي کلی ) مغایر با سیاست2) تبصره (1است. بنابراین حکم صدر و ذیل بند الحاقی (
) قانون اساسی است؛ زیرا وفق این اصل، 110) اصل (1ه مغایر با بند (الذکر و در نتیجفوق

هاي کلی نظام در شمار وظایف و اختیارات رهبري است و دیگر قوا ملزم به تعیین سیاست
 اجراي آن هستند.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،2در تبصره (

ل مذکور، ردیفی )، از جهت اینکه براي مبلغ سیصد هزار میلیارد ریا1بند الحاقی ( -10-2
) قانون اساسی و همچنین اطالق مصـارف مـذکور   52اختصاص داده نشده است، مغایر اصل (

) 6) ماده (4) و جزء (29در این بند و ذیل آن در خصوص حاکم بودن این بند بر حکم ماده (
هاي کلی اصـل  ) قانون اساسی، مغایر بند (د) سیاست44هاي کلی اصل (قانون اجراي سیاست

 .) قانون اساسی شناخته شد110) اصل (1) قانون اساسی است فلذا مغایر بند (44(

                                                * * * 
 -2تبصره 
 ... -الف

 -2بند الحاقی 
هـاي  منظور اصالح ساختار و ارتقـاء شـفافیت بودجـه شـرکت    به -1

لـت منـدرج در پیوسـت    ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دودولتی، 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 از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی     
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سازمان هاي تابعه ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکت
هاي تابعـه آنهـا،   توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت

 پذیرد:اقدامات زیر انجام می
مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت  -1-1

) این بند را مشـتمل  1شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
ها، بهبود وري، مولدسازي داراییرهبر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقاي به

هـاي  روشهاي تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت
 هاي مربوط به تصویب برسانند.مالی را در قالب شاخص

وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري سازمان  -1-2
سـازي و  نبرنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسـی نسـبت بـه همسـا    

هـاي دولتـی و یـا سـایر اشـخاص      اي شرکتهاي بودجهانطباق سرفصل
هـاي حسـابداري آنهـا    ) این بنـد بـا سرفصـل   1حقوقی مصرح در جزء (

اقدام و آن را ابالغ نمایـد. سـازمان    1400حداکثر تا پایان خردادماه سال 
برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهیـه و  

ها و مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه    هاي دولتی، بانکظیم بودجه شرکتتن
 هاي مذکور اقدام نماید.  دولت بر اساس سرفصل

هـاي دولتـی و یـا سـایر     بخشنامه بودجه ساالنه مختص شرکت -1-3
) این بند باید به طور مجزا از بخشنامه 1اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

هـاي  ی و بر اساس اهداف و سیاستها و مؤسسات دولتبودجه وزارتخانه
هاي بودجه کل کشور، حداکثر تا پایـان مردادمـاه   مشی و برنامهکلی، خط

 ابالغ گردد.  1400سال 
هاي عامل مکلفند بودجه تفصیلی سـاالنه  هاي مدیره/هیئتهیئت -1-4

هـاي مصـوب مجمـع عمـومی و بخشـنامه بودجـه       را بر اسـاس برنامـه  
) این بند 1اشخاص حقوقی مصرح در جزء ( هاي دولتی و یا سایرشرکت

شده در بخشـنامه بودجـه   هاي تعیینبا رعایت قوانین و مقررات، در مهلت
ابالغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسـئولیت حسـن اجـراي    

 باشد.هاي دولتی میاین بند با رؤساي مجامع عمومی شرکت
هـاي  رقام بودجه شرکتسازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ا
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) این بند نیست و در 1دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
هاي دولتی مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت

هـاي  به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منـابع عمـومی دولـت در حسـاب    
امه و بودجه کشـور  اي و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادي سازمان برنسرمایه

 مالك خواهد بود.
هاي عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجـه  هاي مدیره/هیئتهیئت -1-5

مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصـیلی تهیـه کننـد و بـراي     
بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سـایر اشـخاص   

هـاي مـالی   ت) این بند جهت انعکاس در صور1حقوقی مصرح در جزء (
اي از آن را براي وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی، دیـوان     ارائه و نسخه

محاســبات کشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال نماینــد. 
دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـا همکـاري    

ماه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر
 شود. تهیه و ابالغ می 1400سال 

ماهـه (غیرتلفیقـی) بـراي    اي شـش  هاي مالی میـان دوره تهیه صورت
ها با ساز و کار این بند الزامـی  هاي اصلی و مادرتخصصی و بانکشرکت

 1400هاي مالی مذکور تا پایان مهرماه سـال  است و یک نسخه از صورت
جلس شوراي اسـالمی، وزارت  به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات م

 شود.امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می
) این بند مکلفند آمار نیروي انسانی 1هاي موضوع جزء (شرکت -1-6

در پایگاه اطالعات  1400ماه سال خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت
هاي نیـروي  بناي محاسبه هزینهکارکنان نظام اداري (پاکنا) ثبت کرده تا م

کل کشـور   1400انسانی(پرسنلی) در اصالحیه احتمالی قانون بودجه سال 
 کل کشور قرار گیرد. 1401و الیحه بودجه سال 

) این بند مکلفنـد اطالعـات ثبـت    1هاي موضوع جزء (شرکت -1-7
هـا،  حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت

 ئولیت اجراي این حکم را خواهند داشت.مس
هرگونه فعالیت خارج از وظایف منـدرج در اساسـنامه و اهـداف     -2
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شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي ایـن بنـد عـالوه بـر     تعیین
ها باید به حسـاب  گونه فعالیتپیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این

 واریز گردد.داري کل کشور درآمد عمومی نزد خزانه
هاي مـالی سـاالنه و   اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت -3

گزارش تطبیق عملکرد با بودجـه، بـدون اسـتماع گـزارش حسـابرس و      
) این 1بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

هاي مـالی  بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت
 باشد.  ب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومی میمصو
شـده در   هاي عامل در رفع ایرادات مطـرح هاي مدیره/هیئتهیئت -4

ها و یا سایر اشـخاص حقـوقی   گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه 1مصرح در جزء (

صـورت کتبـی   ماهه به مجمع عمومی بهسهاقدامات خود را باید در مقاطع 
گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیئت مدیره، موارد مـذکور  
در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص 

) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف بـه  1حقوقی مصرح در جزء (
عضویت اعضاي مرتبط در هیئت  اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم

 باشند. مدیره/هیئت عامل نسبت به موارد اعالمی می
سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است با همکاري سازمان  -5

نامـه احـراز   برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی، آیین
ن صالحیت مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره/ هیئـت عامـل و همچنـی   

ها و یا سـایر اشـخاص   افرادي را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت
) این بند به عنوان عضو هیئـت مـدیره معرفـی    1حقوقی مصرح در جزء (

شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یـا سـایر   می
) این بند و نیز معیارهایی نظیر میـزان  1اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

الت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حـداکثر تـا   تحصی
 به تصویب هیئت وزیران برساند.  1400ماه سال پایان اردیبهشت

سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است با همکاري وزارت  -6
نامـه  امور اقتصادي و دارایـی و سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور آیـین      
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مدیران عامل و اعضـاء هیئـت مـدیره/ هیئـت      ساماندهی حقوق و مزایاي
عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیـت شـرکت و یـا سـایر     

) این بند، تهیـه و حـداکثر تـا پایـان     1اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
 به تصویب هیئت وزیران برساند.  1400ماه سال اردیبهشت 

ـ  تمامی شرکت -7 وقی مصـرح در  هاي دولتی و یا سایر اشـخاص حق
) این بند موظفند حقوق و مزایاي مدیران مذکور را از زمان ابـالغ  1جزء (

نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلـف از ایـن بنـد در    مصوبه، براساس آیین
 شود.حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

هایی که مکلف به ارائه خدمات و کاال بـه قیمـت تکلیفـی    شرکت -8
د موظفند، خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بـر نتـایج   باشنمی

عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق اسـتانداردهاي ابالغـی سـازمان    
هـاي  هاي توضیحی صـورت حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت

مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسـی  
 رکت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.و بازرس قانونی ش

کارگروهی مرکب از سازمان برنامـه و بودجـه کشـور، وزارت امـور     
 1400اقتصادي و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 

هاي حسابرسی ساالنه، مکلـف اسـت نسـبت بـه ارائـه      با بررسی گزارش
هـا و یـا   هاي دولت به شـرکت بدهی پیشنهادات الزم جهت تعیین تکلیف

) این بند جهـت درج در الیحـه   1سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
 بودجه سنواتی اقدام نماید.

وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است تا پایان شـهریور مـاه    -9
هاي کلی ) قانون اجراي سیاست13در اجراي بند (الف) ماده ( 1400سال 

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

                                                                                                                                                     
مجمع  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست13ماده ( .1

هاي دولتی و افزایش بازدهی کتمنظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شربه -13ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
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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

) قـانون الحـاق   28بند (و) ماده ( دولت مکلف است در راستاي -10
و قـانون   1)2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت (  

) قانون اساسی نسبت به 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (اجراي سیاست
هاي دولتی و یا سایر اشـخاص حقـوقی مصـرح در    تعیین تکلیف شرکت

بوده و یا زیان انباشته آنها ده ) این بند که طی سه سال متوالی زیان1جزء (
 1400باشد، تا پایان شـهریورماه سـال   بیش از نیمی از سرمایه شرکت می

 اقدام نماید.
مـاه پـس از مصـوبات هیئـت     رؤساي مجامع عمـومی مکلفنـد یـک    
ربط، حسب مورد نسـبت بـه   واگذاري یا هیئت وزیران و سایر مراجع ذي

                                                                                                                 
 
مانند دولت این قانون در بخش دولتی باقی می) 3( هایی که با رعایت مادهوري و اداره مطلوب شرکتو بهره

 :مکلف است
گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و کلیه امور مربوط به سیاست -الف

هاي دولتی منفک و به شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتین میدارایی و تصویب دولت تعی
 .ربط محول کندها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيوزارتخانه

 ...» -تبصره
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (28ماده ( .1

  -28ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
 ... -الف
ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، سازمان مدیریت و برنامه -و

احصاء و به  راده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دالیل قانونی ضرورت دارد هاي دولتی زیانشرکت
ریزي کشور ده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهزیان هايت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتئهی

مانده و با استفاده از اختیارهاي قانونی دولت در قالب واگذاري سهام یا انحالل شرکت و واگذاري اموال باقی
 .»شوداقدام می
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 کور اقدام نمایند.تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذ
ها و یـا سـایر اشـخاص حقـوقی     رؤساي مجامع عمومی شرکت -11

) 3) این بند مندرج در پیوست شـماره ( 1درحال تصفیه مصرح در جزء (
نسبت به اعالم  1400این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال 

لسـه مجـامع   ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتج
العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر عمومی فوق

ها به ) این بند را در اداره ثبت شرکت1اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومی مسؤولیت اجراي این حکم را دارنـد  

 گردد.و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می
از طریـق   1400هاي دولتی مکلفند تا پایان آذرمـاه سـال   شرکت -12

سازمان حسابرسی و یا مؤسسـات حسابرسـی عضـو جامعـه حسـابداران      
رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صـرفه اقتصـادي، کـارآیی و    

هاي مالی، نسبت اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش
ی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیئت به انجام حسابرسی عملیات
هـایی کـه از ابتـداي برنامـه     هاي فوق و شرکتمدیره/هیئت عامل شرکت

اند، مکلف به اقدامات الزم پیرامـون  ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده
نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجـامع  

 باشند.عمومی خود می
گیري نماینـد.  هاي فوق تصمیمامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشمج

هـاي  مسئولیت حسن اجراي این بند با رؤسـاي مجـامع عمـومی شـرکت    
 باشد.دولتی می

) قـانون مـدیریت   71عضویت همزمان مقامـات موضـوع مـاده (    -13
هاي اجرایی موضوع ماده و معاون آنان و مدیران دستگاه 1خدمات کشوري

                                                                                                                                                     
ت کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیری 8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 71ماده ( .1

هاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان سمت -71ماده «خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی: 
 : گرددشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میمقام شناخته می
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) قانون محاسبات عمـومی  5و ماده ( 1مدیریت خدمات کشوري) قانون 5(
هـاي مـدیریتی در هیئـت    و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست 2کشور

هـاي دولتـی و   هاي اجرایی شرکتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت
هـا اعـم از زیرمجموعـه خـود و     نهادهاي عمـومی غیردولتـی و سـازمان   

 منوع است.ها مزیرمجموعه سایر دستگاه
هـاي وابسـته بـه    ها و شرکتهاي دولتی و سازمانها و شرکتسازمان

هـا کـه بـه موجـب     مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شـهرداري 
اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیئـت مـدیره هسـتند از    

 باشند.شمول این حکم مستثنی می
 دیدگاه مغایرت 

) ایـن تبصـره در خصـوص اصـالح     2تلف بنـد الحـاقی (  احکام مقرر شده در اجزاي مخ
اي هاي دولتی و دیگر نهادها، فاقـد ماهیـت بودجـه   ي شرکتساختار و ارتقاء شفافیت بودجه
) قانون اساسی، 52) قانون اساسی است؛ زیرا مطابق اصل (52است و در نتیجه مغایر با اصل (

ي کشور است و در ایـن قـانون، تنهـا    ُسالهي ساالنه متشکل از دخل و خرج یکقانون بودجه
شود. بنابراین احکـام  هاي کشور دارند، وضع میاحکامی که ارتباط روشنی با درآمدها و هزینه

                                                                                                                 
 
 . امتیاز) 18000( قوه سه رؤساي –الف
 . امتیاز) 17000( نگهبان شوراي اعضاء و اسالمی شوراي مجلس رئیس نواب جمهور، رئیس اول معاون –ب
 . ) امتیاز16000س شوراي اسالمی و معاونین رئیس جمهور (مجل نمایندگان وزراء، –ج
 . ) امتیاز15000استانداران و سفراء ( -د
 . ) امتیاز14000معاونین وزراء ( -هـ

 »...- 1تبصره 
 ي حاضر.) مصوبه1) بند (ب) تبصره (4(ي متن این مقرره رك. به: متن جزء براي مالحظه .1
مؤسسات و  -5ماده «مجلس شوراي اسالمی:  1/6/1366) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 5ماده ( .2

منظور انجام نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به
 . شودرد، تشکیل شده و یا میوظایف و خدماتی که جنبه عمومی دا

 ...» -هتبصر
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هـا و  ) از این حیث که ارتباط مسـتقیمی بـا هزینـه   2) تبصره (2جزءهاي مختلف بند الحاقی (
  ) قانون اساسی است.  52اي و مغایر با اصل (درآمدهاي کشور ندارد، فاقد ماهیت بودجه

 دیدگاه عدم مغایرت 
) قانون اساسـی  52) این تبصره، مغایرتی با اصل (2) بند الحاقی (13) تا (1احکام اجزاي (

دهـد کـه موضـوعات آن مـواردي همچـون      ندارد؛ زیرا اوالً دقت در احکام این بند نشان مـی 
ها با بودجه در ارتباط اسـت.  هاي مدیران است که تحقق آنهاي مالی و پرداختیانتشار صورت

) 2) تبصره (حکام ذکر شده در جزءهاي مختلف این بند، در حقیقت همان احکام بند (هثانیاً ا
است که با تفصیل بیشتري و با ذکر جزئیات و به صورت  1کل کشور 1399قانون بودجه سال 

ي نگهبان نیز محتواي ي شوراتر در این مقرره بیان شده است. در نتیجه پیشتر در رویهمبسوط
اجـزاي بنـد   ) قانون اساسـی شـناخته نشـده اسـت. بنـابراین      52مشابه این بند، مغایر با اصل (

 ) قانون اساسی نیست.52اي دارد و مغایر با اصل () ماهیت بودجه2) تبصره (2الحاقی (

 دیدگاه ابهام 
صوص ) این تبصره، احکام متعددي در خ2در اجزاي مختلف بند الحاقی (الف) 

هایی که شمول ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتهاي دولتی، بانکشرکت
هاي تابعه وزارت قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت

نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش 
هاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ران و شرکتو نوسازي صنایع ای

هاي تابعه آنها، مقرر شده است. حال مشخص نیست که تکالیف فوق شامل ایران و شرکت
هاي وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی (همچون شستا که وابسته به سازمان تأمین شرکت

قرره از این حیث واجد ابهام است؛ زیرا شود یا خیر و این ماجتماعی است) نیز می
متعلق به مردم  یردولتی نیز از طریق اموال عمومیِهاي وابسته به مؤسسات عمومی غشرکت

گذار عدم شمول تکالیف فوق بر این قبیل شوند و در صورتی که مقصود قانوناداره می

                                                                                                                                                     
 ي حاضر.) مصوبه2ي متن این مقرره رك. به: دیدگاه عدم مغایرت ذیل بند (ه) تبصره (. براي مالحظه1
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ام مقرر شده در بند ي مذکور واجد اشکال است. بنابراین اطالق احکها باشد، مقررهشرکت
هاي وابسته به مؤسسات ) از این حیث که مشخص نیست شامل شرکت2) تبصره (2الحاقی (

 شود یا خیر، واجد ابهام است.  عمومی غیردولتی نیز می
) این بند مقرر کرده است که سازمان اداري و 6مجلس شوراي اسالمی در جزء (ب) 

تصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، استخدامی کشور با همکاري وزارت امور اق
هاي ي شرکتحقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره» ساماندهی«نامه آیین

دولتی و برخی نهادهاي دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این در حالی است 
مشخص نیست و این مقرره از حقوق و مزایا » ساماندهی«گذار از عبارت که مقصود قانون

این حیث واجد ابهام است؛ زیرا اگر مقصود مقنن از عبارت مذکور شامل تعیین میزان حقوق 
) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا تعیین حقوق و 85و مزایا نیز باشد، این حکم مغایر با اصل (

ندان داراي مزایاي اشخاص از مواردي است که به سبب ارتباط با حقوق و تکالیف شهرو
گفته، تقنین از وظایف انحصاري مجلس است که ماهیت تقنینی است و به موجب اصل پیش

جز برخی موارد خاص قابل واگذاري به دیگر نهادها همچون هیئت وزیران نیست. اما در 
گذار از عبارت فوق شامل تعیین میزان حقوق و مزایاي مدیران مقابل، اگر مقصود قانون

) قانون اساسی نخواهد داشت. بنابراین عبارت 85م مغایرتی با اصل (نباشد، این حک
 ) واجد ابهام است.  2) تبصره (2) بند الحاقی (6در جزء (» ساماندهی«

هاي دولتی و یا ي حاضر، تمامی شرکت) تبصره2) بند الحاقی (7به موجب جزء (ج) 
ت حقوق و مزایاي ) این بند، مکلف به پرداخ1سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

نامه آیین«گذار از عبارت اند. مقصود قانونشده» نامه مربوطآیین«مدیران مذکور بر اساس 
) همین بند است. بنابراین با توجه به اینکه 6ي موضوع جزء (نامه، اشاره به آیین»مربوط
) که 2( ره) تبص2) بند الحاقی (7) واجد ابهام است، حکم جزء (6ي موضوع جزء (نامهآیین

 نامه ارجاع داده است نیز بالتبع واجد ابهام خواهد بود.به آن آیین
) این بند، وزارت امور اقتصادي و دارایی را مکلف کرده 9گذار در صدر جزء (قانوند) 

گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی است که تا نسبت به احصاي امور مربوط به سیاست
ارائه نماید. به موجب ذیل این جزء، هیئت وزیران نیز  ها اقدام و به هیئت وزیرانشرکت
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را اعمال نماید. این » ربطهاي ذياساسنامه شرکت«مجاز شده است تا اصالحات مورد نیاز در 
) قانون اساسی، هیئت وزیران تنها صالحیت تصویب یا 85در حالی است که مطابق اصل (

می آن را به این هیئت تفویض کرده هایی را دارد که مجلس شوراي اسالاصالح اساسنامه
هاي دولتی با مجلس است. ي قوانین از جمله اساسنامهاالصول تصویب کلیهباشد و علی

ي ) مبنی بر تجویز اصالح کلیه2) تبصره (2) بند الحاقی (9بنابراین اطالق حکم ذیل جزء (
هاي مل اساسنامههاي موضوع این بند از سوي هیئت وزیران، اگر شاهاي شرکتاساسنامه

) قانون اساسی خواهد بود. بنابراین 85مصوب مجلس نیز بشود، این مقرره مغایر با اصل (
 )، واجد ابهام است. 9در جزء (» ربطهاي ذياساسنامه شرکت«عبارت 

 نظر شوراي نگهبان 
 )،2در تبصره (

ابسـته بـه   هـاي و )، از این جهت که آیا احکام مذکور شامل شـرکت 2بند الحاقی ( -11-2
شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهـارنظر خواهـد   مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می

 .شد
» ساماندهی حقـوق و مزایـاي مـدیران   «)، از این جهت که 2) بند الحاقی (6جزء ( -12-2

د شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهـام اظهـارنظر خواهـ   شامل میزان حقوق و مزایا نیز می
 .شد

 .) همین بند ابهام دارد6)، مبنیاً بر ابهام جزء (2) بند الحاقی (7جزء ( -13-2
هـاي  )، از این جهت که شـامل اساسـنامه  2) بند الحاقی (9اطالق فراز اخیر جزء ( -14-2

شود یا خیر، ابهـام دارد؛ پـس از رفـع ابهـام اظهـارنظر      مصوب مجلس شوراي اسالمی نیز می
 .خواهد شد

                                                 * * * 
 -2 تبصره
 ... -الف
سال  يهر فرزند که از ابتدا يمکلف است به ازا دولت -1 یالحاق بند
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ـ لیمتولد شود، معادل ده م 1400 ـ ) ر10,000,000( ونی ـ از محـل   الی  کی
 ماهانه صورت به یدولت يهاشرکت يهانهیهز دوازدهمکی از) %1درصد (

 صـرفاً  کشـور  کـل  يدارخزانـه  نزد خاص فیرد به زیوار از پس و کسر
 بـورس  در معاملـه  قابل يگذارهیسرما يهاصندوق يواحدها دیخر جهت

 يخانوارهـا  جملـه  از یـی فرزند اختصـاص دهـد. سـازوکار اجرا    نام به
 شـنهاد یپ بـه  مـرتبط  يهـا نهیهز و صندوق انتخاب و دیخر نحوه مشمول،
 .رسدیم رانیوز ئتیه بیتصو به ییادار و ياقتصاد امور وزارت

 دیدگاه مغایرت 
) این تبصره دولت را مکلف کرده است به هر فرزندي که در سال 1بند الحاقی (الف) 

اعتباري  گذار به ردیفمتولد شود، سهام اختصاص دهد. این در حالی است که قانون 1400
جه نیز لحاظ نکرده است. از اي نکرده است و در نتیجه آن را در سقف بوداین حکم اشاره

ي دولت باید منطبق بر هاي پرداخت) قانون اساسی، کلیه53طرفی، به موجب ذیل اصل (
) از 2) تبصره (1اعتبارات مصوب در قانون بودجه صورت پذیرد. بنابراین حکم بند الحاقی (

در  1400اي براي سهام قابل اختصاص به متولدان سال این منظر که ردیف و سقف بودجه
 ) قانون اساسی است.53نظر نگرفته است، مغایر با اصل (

ي حاضر، به دولت تکلیف کرده است که به ) تبصره1گذار در بند الحاقی (قانونب) 
شود، ده میلیون ریال سهام اختصاص دهد. البته متولد می 1400ازاي هر فرزند که در سال 

مشخص، تعیین خانوارهاي مشمول،  يطهي ضابگذار به صورت مطلق و بدون ارائهقانون
هاي مرتبط را به هیئت وزیران واگذار کرده است. ي خرید و انتخاب صندوق و هزینهنحوه

این در حالی است که ماهیت این امر از این حیث که مرتبط با حقوق مالی افراد است، تقنینی 
گذاري تفویضی و مغایر ي آن به هیئت وزیران، مصداق قانوناست و واگذاري بدون ضابطه

گذاري از وظایف ) قانون اساسی است؛ زیرا به موجب اصل مزبور، قانون85با اصل (
انحصاري مجلس شوراي اسالمی است و واگذاري آن به نهادي مانند هیئت وزیران اصوالً 

) از این منظر که بدون 2) تبصره (1ممکن نیست. بنابراین اطالق حکم ذیل بند الحاقی (
ي مالك، مواردي همچون تعیین خانوارهاي مشمول که داراي ماهیت تقنینی است را به هارائ
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 ) قانون اساسی است.85هیئت وزیران واگذار کرده است، مغایر با اصل (

 دیدگاه ابهام 
) این تبصره دولت را ملزم به اختصاص سهام به 1مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (

دوازدهـم  و محل تأمین منابع این حکم را یک درصـد از یـک   کرده است 1400ن سال یمتولد
گـذار از  هاي دولتی معرفی کرده است. این در حالی است که مقصود قـانون هاي شرکتهزینه

روشن نیست و این مقـرره از ایـن حیـث واجـد ابهـام      » هاي دولتیهاي شرکتهزینه«عبارت 
دار نیـز بـه همـراه دولـت سـهام      است؛ زیرا با توجه به اینکه ممکن است اشخاص خصوصی

ها گذار تنها به سهم دولت از سود این قبیل شرکتهاي دولتی باشند، اگر مقصود قانونشرکت
معطوف باشد، این مقرره فاقد اشکال شرعی است. اما اگـر بـه طـور مطلـق و فـارغ از سـهم       

اشد، ایـن  هاي دولتی، این تکلیف را متوجه منابع شرکت کرده باشخاص خصوصی در شرکت
هاي دولتی و مغایر با موازین شرعی اسـت.  حکم مصداق ظلم به سهامداران خصوصی شرکت

) از ایـن  2) تبصـره ( 1در بنـد الحـاقی (  » هاي دولتیهاي شرکتهزینه«بنابراین اطالق عبارت 
گردد یا خیـر،  ها برمیمنظر که روشن نیست تنها به سهم دولت از محل سود این قبیل شرکت

 هام است.  واجد اب

 نظر شوراي نگهبان 
 )،2در تبصره (

، از جهـت  1400)، در خصوص اختصاص سهام به متولـدین سـال   1بند الحاقی ( -15-2
) قـانون اساسـی و اطـالق فـراز اخیـر آن بـه جهـت        53نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل (

هـاي  ینهواگذاري بدون ضابطه تعیین خانوارهاي مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هز
) قانون اساسی شناخته شـد. همچنـین در ایـن    85مرتبط به مصوبه هیئت وزیران، مغایر اصل (

هـاي  هـاي شـرکت  بند، منظور از تأمین منابع الزم از محل یک درصد از یک دوازدهـم هزینـه  
 دولتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * * 
 -2تبصره 
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 ... -الف
منظـور تـداوم و پایـداري    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 (

قالیبافان، بافندگان فرش  هاي اجتماعیمشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه
) قـانون  7و مـاده (  18/5/1388دار مصوب و شاغالن صنایع دستی شناسه

(شامل زنان سرپرست خانوار، راننـدگان حمـل و    1هاهدفمندسازي یارانه
جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و  نقل عمومی، صیادان شمال و

یـان مهـدکودك و مراکـز    سازمان بهزیستی، هنرمنـدان و نویسـندگان، مرب  
(خادمـان مسـاجد،    1386توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجـه مصـوب   

باربران و رانندگان) کـه براسـاس قـوانین و مقـررات مربـوط معـاف از       
باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمـه  پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می

هـاي  در ردیف شدهبینی سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش
هاي این قـانون و کسـري   ) از محل سایر ظرفیت14) تبصره (25) و (11(

هـا و  منابع مالی مورد نیاز را با واگذاري اموال و سهام دولت در شـرکت 
به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سـازمان   1400ها طی سال صندوق

ماعی نسبت بـه  برنامه و بودجه مکلف است با همکاري سازمان تأمین اجت
                                                                                                                                                     

دولت مجاز  -7ماده «مجلس شوراي اسالمی:  15/10/1388ها مصوب) قانون هدفمندسازي یارانه7ماده ( .1
 خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهاي زیر هزینه نماید) %50است حداکثر تا پنجاه درصد (

: 
یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیرنقدي با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاي کشور به  -الف

 . سرپرست خانوار پرداخت شود
 : ام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هدف از قبیلنظ اجراء -ب
هاي اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارویی و سترش و تأمین بیمهگ -1

 . العالجدرمانی بیماران خاص و صعب
 . سازي مسکن و اشتغالمک به تأمین هزینه مسکن، مقاومک -2
 . هاي حمایت اجتماعیتوانمندسازي و اجراء برنامه -3

 »... -1تبصره 
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ساماندهی مشمولین و میزان برخورداري آنان از حق بیمه حمـایتی سـهم   
یافتـه، مـرزي یـا    دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه

برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا 
-هـاي سـه  فقنامههاي مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب تواکارگاه

مـابین سـازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان تـأمین اجتمـاعی و        جانبه فی
ربط با هر صـنف و قشـر حـاوي تعیـین تعـداد      وزارتخانه تخصصی ذي

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.رت فصلی (سهبه صو 1400
 دیدگاه مغایرت 

ي حاضـر بـر   ) تبصره2ي سهم کارفرمایی به موجب بند الحاقی (پرداخت حق بیمهالف) 
ي دولت گذاشته شده است. این در حالی است که مجلـس شـوراي اسـالمی، ردیـف و     عهده

) تبصـره  2ند الحـاقی ( بینی نکرده است. بنابراین حکم باي براي این تکلیف پیشسقف بودجه
) قـانون  52) از این منظر که فاقد سقف و ردیف اعتباري مشخص است، مغـایر بـا اصـل (   2(

هـا و  ي هزینـه گفته، قانون بودجه باید مرکـب از کلیـه  اساسی است؛ زیرا به موجب اصل پیش
 سال مالی باشد.     درآمدهاي دولت در طول یک

د الحاقی مکلف شـده اسـت بـا همکـاري سـازمان      سازمان برنامه و بودجه در این بنب) 
تأمین اجتماعی، نسبت به ساماندهی مشموالن و میزان برخورداري آنان از حق بیمـه حمـایتی   

مابین سازمان برنامه و بودجـه، سـازمان تـأمین    جانبه فیهاي سهسهم دولت در قالب توافقنامه
دام نماید و بر آن اساس نسـبت  ربط با هر صنف و قشر اقاجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذي

به تخصیص منابع سهم دولت مبادرت ورزد. این در حالی است که ماهیت برخی از امور فوق 
مانند تعیین میزان برخورداري مشموالن از این حیث کـه بـا حقـوق و تکـالیف افـراد مـرتبط       

ت حـق  ي پرداخـ است، تقنینی است. همچنین ماهیت برخی دیگر از ایـن امـور ماننـد نحـوه    
ِي اجرایی دارد. از طرفی، اوالً امور تقنینـی  نامهي سهم دولت، اجرایی است و نیاز به آیینبیمه

) قانون اساسی، در صالحیت انحصاري مجلس شوراي اسـالمی اسـت و   85به موجب اصل (
نهادي همچون سازمان برنامه یا تـأمین اجتمـاعی حـق مداخلـه در آن را نـدارد. ثانیـًا وضـع        
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) قـانون اساسـی در صـالحیت هیئـت وزیـران،      138ي اجرایی نیز به تصریح اصـل ( هنامآیین
تعیـین مشـموالن و   کمیسیون متشکل از چند وزیر و هر یک از وزراء است. بنابراین واگذاري 

) 2) تبصـره ( 2ي حمایتی سهم دولت در بند الحـاقی ( میزان برخورداري هر کدام از حق بیمه
) 138) و (85و سازمان تـأمین اجتمـاعی، مغـایر بـا اصـول (      کشوربه سازمان برنامه و بودجه 

 قانون اساسی است.  

 دیدگاه ابهام 
ها، به گذار در این بند الحاقی، در مقام ذکر مشموالن قانون هدفمند کردن یارانهقانون

زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال صورت حصري تنها 
ان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، جنوب، مددجوی و

در ردیف مربیان مهدکودك و مراکز توانبخشی بهزیستی را ذکر کرده است. در حالی که 
ها به صورت تمثیلی ) همین مصوبه، به ذکر برخی از گروه14مربوطه در جدول تبصره (
هاي دیگري نظیر زنبورداران و راهنمایان گروههاي ذکر شده، بسنده کرده است و در مثال

گردشگري و زنان بدسرپرست را نیز مشمول حکم این بند الحاقی دانسته است. بنابراین 
) از این منظر که 2) تبصره (2ها در بند الحاقی (وضعیت مشموالن قانون هدفمند کردن یارانه

 است.شود روشن نیست و واجد ابهام دقیقاً شامل چه کسانی می

 نظر شوراي نگهبان 
 )،2در تبصره (

)، در خصوص پرداخت حق بیمه سهم دولت، از جهت نداشتن 2بند الحاقی ( -16-2
) و واگذاري تعیین مشموالن 52سقف و ردیف براي تأمین منابع مالی مورد نیاز، مغایر اصل (

ه و بودجه و میزان برخورداري هر کدام از حق بیمه حمایتی سهم دولت به سازمان برنام
) و در بخشی که ماهیت 85کشور، در بخشی که داراي ماهیت تقنینی است، مغایر اصل (

) قانون اساسی شناخته شد. همچنین از جهت اینکه 138اي دارد، مغایر اصل (نامهآیین
ها در این بند به صورت حصري ذکر شده ولی در ردیف مشموالن قانون هدفمند کردن یارانه

هاي دیگر ) که به صورت تمثیلی آمده است، بعضی گروه14ل تبصره (مربوطه در جدو
(زنبورداران و راهنمایان گردشگري و زنان بدسرپرست) نیز مشمول دانسته شده است، ابهام 
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 ز رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.دارد؛ پس ا

                                                * * * 
 -3تبصره 
در سال  1قانون برنامه ششم توسعه) 4ایت بند (الف) ماده (با رع -الف

هـاي  سقف تسهیالت تأمین مالی خـارجی (فاینـانس) بـراي طـرح     1400
هاي قبل، معـادل ریـالی   مانده سهمیه سالدولتی عالوه بر باقیدولتی و غیر

شـود. در مـواردي کـه    ) دالر تعیـین مـی  30,000,000,000سی میلیارد (
ت مالی خارجی (فاینـانس) منـوط بـه تضـمین دولـت      استفاده از تسهیال

هـاي تسـهیالت   جمهوري اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه
ها و مؤسسـات  هاي کارگزار خارجی و بانکشده از منابع بانکمالی اخذ 

المللی باشد، وزیر امور اقتصادي و دارایی مجاز است اي بینمالی و توسعه

                                                                                                                                                     
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 4ماده ( .1

) واحد درصد 8/2جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم ( -4ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
 گذاري بهوري کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه) اقتصاد از محل ارتقاي بهره%8از رشد هشت درصد (

ی برنامه، کلیه یهاي اجرادر طول سال) ٪4/21د (دهم درص میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهار
 :باشدولیت اجراء بر عهده دولت میئعمل آورند. مس ی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را بهیهاي اجرادستگاه
گذاري از جمله تأمین منابع ز سرمایههاي الزم براي تجهیز منابع مالی مورد نیاها و سیاستگیريجهت -الف

هاي خارجی در قالب تأمین مالی مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباري بانک
دالر به شکل  )15,000,000,000خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد (

 ) دالر قراردادهاي مشارکتی خارجی20,000,000,000ست میلیارد (گذاري مستقیم خارجی و بیسرمایه
 ... -هتبصر
اولویت اقتصادي در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوري از کشورهاي صاحب فناوري  -پ

و توسعه بازارهاي صادراتی (کاالیی و کشوري) خدمات فنی و مهندسی و کاالهاي ایرانی، اعزام نیروي کار، 
ساتید و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تکنولوژي) براي نیروهاي ایرانی، تالش براي جذب ا

هاي ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح الحاق به سازمان تجارت جهانی براي جلوگیري از اعمال تبعیض
 کشور
 ...» -ت
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هاي نامهوزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتپس از تصویب هیئت 
 هاي مذکور را حداکثر ظرف یککلی و یا اختصاصی مورد نیاز براي طرح

ماه صادر و یا اختیار امضاي آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول 
 ربط تفویض کند.ذي

هـاي دولتـی و غیردولتـی متقاضـی اسـتفاده از      در مورد کلیـه طـرح  
ربـط  الت مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دسـتگاه اجرایـی ذي  تسهی
منظور تأیید اولویت براي استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور (به

نامه دولتـی)، بانـک مرکـزي    منظور صدور ضمانتاقتصادي و دارایی (به
منظور پایش (کنترل) تعـادل و مـدیریت تـراز    جمهوري اسالمی ایران (به

کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً براي پایش (کنتـرل)   ارزي
هـاي تملـک   هـا و طـرح  هـاي شـرکت  هاي بخش دولتی شامل طرحطرح

اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسـهیالت  هاي سرمایهدارایی
شـده در ایـن   بینی ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشهر یک از طرح

 باشد.رداخت میقانون قابل پ
) قـانون برنامـه   4هاي بند (پ) ماده (شوراي اقتصاد با رعایت اولویت

هـاي بخـش دولتـی کـه داراي     ششم توسعه تسهیالت مذکور را به طـرح 
هـایی  محیطی باشند، با اولویت استانتوجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست

ـ که تاکنون از این تسهیالت استفاده نکرده هـاي آب و  رحاند، با اولویت ط
هاي ریلـی کـل کشـور و اسـتان خوزسـتان      فاضالب و مهار آب و طرح

 دهد.اختصاص می
هاي خصوصی و تعاونی، نهادهاي عمومی غیردولتـی،  هاي بخشطرح
هاي تابعـه  هاي خالق و مؤسسات و شرکتبنیان، شرکتهاي دانششرکت

هـاي  م به بانکهاي الزاالنبیاء نیز با سپردن تضمینقرارگاه سازندگی خاتم
توانند از تسهیالت مذکور استفاده کننـد و بازپرداخـت اصـل و    عامل می

هاي مذکور از محل عایدات طرح، تأمین و سود تسهیالت هر یک از طرح
هاي غیردولتی، وزارت امور اقتصادي شود. در خصوص طرحپرداخت می

ـ و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین الزم از بانک ه بـه  هاي عامل ک
اسـت،   ها صـادر شـده  پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح
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 نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
) دالر از تسـهیالت  1,000,000,000دولت مجاز است یـک میلیـارد (  
هـا  الذکر را براي استفاده از منابع بانکتأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق

هـا و  منظور تجهیـز آزمایشـگاه  المللی بهاي بینوسعهو مؤسسات مالی و ت
هاي علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی ها، دانشگاههاي دانشگاهکارگاه

و پژوهشی و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمی با تضمین و بازپرداخت خـود  
و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی 

ولتی و سازمان تحقیقات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي بـا     اي دو حرفه
تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمـومی تـأمین   

 کند.  
 نظر شوراي نگهبان 

 تذکرات:
بـه  » دانشگاه آزاد با تضـمین و بازپرداخـت خـود   «)، عبارت 3ذیل بند (الف) تبصره ( -3

 انتهاي عبارت منتقل شود.
)، بعد از ذکر القاب شریف پیامبر اکـرم  3از جمله در بند (الف) تبصره ( در کل مصوبه -4

 اضافه گردد.  » صلی اهللا علیه و آله«عبارت » المصطفی«و » االنبیاءخاتم«(ص)، نظیر عبارت 

                                                * * * 
 -4تبصره 
شـود در سـال   مـی  هاي تجاري و تخصصی اجازه دادهبه بانک -الف

از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطـاي تسـهیالت    1400
ریالی با رعایت مقررات شوراي پول و اعتبار به موارد زیـر اقـدام    -ارزي
 کنند:
گـذاران  ) دالر بـه سـرمایه  3,000,000,000تا مبلغ سـه میلیـارد (   -1
و قرارگـاه  هاي خصوصی، تعـاونی و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی     بخش

اي باالدستی نفـت و گـاز بـا    هاي توسعهاالنبیاء براي طرحسازندگی خاتم
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مشترك براي افزایش ضـریب بازیافـت مخـازن و احیـاي      اولویت میادین
آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز میادین قدیمی و جمع

 موجود در مخازن و تولیدي از آنها
2- ... 
هاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمـومی  اران بخشگذبه سرمایه -3

هـاي صـنایع تکمیلـی و تبـدیلی     غیردولتی و بسیج سازندگی براي طـرح 
هـاي  محصوالت کشاورزي و دامی و صنایع پتروشیمی، تسـهیالت طـرح  

صنایع تکمیلی و تبـدیلی کشـاورزي، بـا اولویـت بهسـازي و نوسـازي       
هـاي  ور و اسـتان هـاي آب و فاضـالب کـل کشـ    هاي فعلی، طـرح واحد

هـاي جدیـد در نـواحی    خوزستان و سیستان و بلوچستان احـداث واحـد  
هاي تولید محصـوالت کشـاورزي و   روستایی و عشایري و در کنار قطب

 شود.مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطاء می
 دیدگاه مغایرت 

ي و تخصصی هاي تجار) این مصوبه، بانک4) بند (الف) تبصره (1مطابق حکم جزء (
هاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی گذاران بخشسرمایهاند تا مبلغی به مجاز شده

اي باالدستی نفت و گاز با هاي توسعهاالنبیاء براي طرحغیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم
 نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدي از آنها» بدون انتقال مالکیت«مشترك،  اولویت میادین

هاي کلی ) بند (الف) سیاست2-1این در حالی است که براساس جزء ( تسهیالت اعطا کنند.
در صنایع باالدستی نفت و » گذاري، مالکیت و مدیریتسرمایه« 1) قانون اساسی،44اصل (

                                                                                                                                                     
 ... -الف«مقام معظم رهبري:  1/3/1384 ) قانون اساسی ابالغی44هاي کلی اصل (بند (الف) سیاست .1
1- ... 
) قانون اساسی به شرح ذیل توسط 44هاي مذکور در صدر اصل (گذاري، مالکیت و مدیریت در زمینهسرمایه -2

 هاي تعاونی و خصوصی مجاز است:ها و نهادهاي عمومی غیردولتی و بخشبنگاه
استثناي نفت دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهپایینصنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ  -1-2

 و گاز).
2-2- «... 
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گذاري، مالکیت و گاز، از شمول حکم مذکور در این جزء مبنی بر امکان فعالیت و سرمایه
هاي تعاونی و خصوصی در صنایع نهادهاي عمومی غیردولتی و بخش ها ومدیریت بنگاه

دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ استثنا شده بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین
ها و بنگاه» گذاري، مالکیت و مدیریتسرمایه«ها، تر، مطابق سیاستاست. به عبارت روان

هاي باالدستی نفت و گاز عاونی و خصوصی در طرحهاي تنهادهاي عمومی غیردولتی و بخش
مالکیت نفت و گاز موجود «گذار در این مقرره تنها از عدم انتقال منع شده است. اما قانون
هاي از سوي بخش» گذاري و مدیریتسرمایه«سخن گفته است و » درمخازن و تولیدي از آنها

االنبیاء را تجویز سازندگی خاتم خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی و قرارگاه
هاي ) بند (الف) سیاست2-1) بند (الف) این تبصره، مغایر جزء (1. بنابراین جزء (کرده است

) قانون اساسی است. چه 110) اصل (1) قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند (44کلی اصل (
ام رهبري است و هاي کلی نظام در صالحیت مقاینکه مطابق اصل مذکور، تعیین سیاست

 دیگر نهادها مانند مجلس شوراي اسالمی ملزم به تبعیت از آن هستند. 

 دیدگاه عدم مغایرت 
گذاري و سرمایه«ِي حاضر، ) بند (الف) تبصره1گرچه مجلس شوراي اسالمی در جزء (

خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی و قرارگاه هاي از سوي بخش» مدیریت
، اما اي باالدستی نفت و گاز را تجویز کرده استهاي توسعهاالنبیاء در طرحسازندگی خاتم

) قانون اساسی ندارد تا 44هاي کلی اصل () بند (الف) سیاست2-1این امر مغایرتی با جزء (
) قانون اساسی متصور باشد؛ توضیح آنکه آنچه 110) اصل (1وجهی براي مغایرت آن با بند (

اهللا) قرار گرفته است، بور مورد نهی مقام معظم رهبري (حفظههاي مزبه موجب سیاست
ها و نهادهاي به بنگاه» گذاري، مالکیت و مدیریتسرمایه«ي واگذاري هم زمان سه مؤلفه

گذاري سرمایه«هاي تعاونی و خصوصی بوده است. بنابراین انتقال عمومی غیردولتی و بخش
له نبوده ولتی بر این صنایع، مورد نهی معظمبه بخش خصوصی با حفظ مالکیت د» و مدیریت

گذاري در طرحی که مدیریت آن را گذاري حاضر به سرمایهاست. روشن است هیچ سرمایه
) از این حیث که تنها 4( ) بند (الف) تبصره1جزء (در دست ندارد نخواهد شد. بنابراین حکم 

ده است و مالکیت دولتی را گذاري به بخش خصوصی را تجویز کرانتقال مدیریت و سرمایه
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هاي فوق ندارد و در نتیجه مغایرت آن با ها حفظ کرده است، مغایرتی با سیاستبر این طرح
   ) قانون اساسی نیز محتمل نیست.110) اصل (1بند (

 نظر شوراي نگهبان 
 .، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد)4) بند (الف) تبصره (1جزء (
هاي آب و فاضالب کشور و )، در عبارت طرح4) بند (الف) تبصره (3در جزء ( -5تذکر: 

هـاي مـذکور   قبل از اسم استان» به خصوص«استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، عبارت 
 اضافه شد.

                                                * * * 
 -4تبصره 
 ... -الف
شـود در سـال   ی اجـازه داده مـی  هاي تجاري و تخصصبه بانک -ب
ریالی بـه   -ارزياز محل منابع در اختیار نسبت به اعطاي تسهیالت  1400
هاي ها براي طرحهاي خصوصی و تعاونی و شهرداريگذاران بخشسرمایه
اي و نیز انواع مختلف حمـل و نقـل درون و   هاي توسعهاي سازمانتوسعه
اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسـات   شهري و همچنین حمل و نقل دریایی،برون

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

کشور در قبال اخذ حق دسترسـی   هايها و دهیاريسازمان امور شهرداري
کنندگان تا استهالك اصل سرمایه و سـود آن  یا فروش خدمات به استفاده

 اقدام کنند.
 دیدگاه ابهام 

ي مورد بحـث، از  در بند (ب) تبصره» هاي کشورها و دهیاريسازمان امور شهرداري« ذکر
جد ابهام است؛ زیرا ي معتبر سازمان مذکور مشخص نیست، وااین حیث که وضعیت اساسنامه

ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبـان رسـیده باشـد، نداشـته     اگر سازمان مزبور اساسنامه
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) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطابق حکم ذیل این 85باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل (
راي نگهبـان  هاي دولتی با قانون اساسی و شرع، بـا شـو  اصل، تشخیص عدم مغایرت اساسنامه

ي ) در وضع کنـونی از ایـن حیـث کـه وضـعیت اساسـنامه      4است. بنابراین بند (ب) تبصره (
 روشن نیست، واجد ابهام است.» هاي کشورها و دهیاريسازمان امور شهرداري«

 نظر شوراي نگهبان 
 )،4در تبصره (

» هـا هیاريها و دسازمان شهرداري«ر بند (ب)، از این جهت که وضعیت اساسنامه د -1-3
 .نظر خواهد شد روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

بـه جـاي مناسـب خـود     » بدون انتقال مالکیت«)، عبارت 4در بند (ب) تبصره ( -6تذکر: 
 منتقل گردد.

                                                * * * 
 -4تبصره 
 ... -الف
کننـده   پس از عقد قرارداد بـا تـأمین  شود به دولت اجازه داده می -ج

درصـد   مالی خارجی، اقدامات قانونی الزم را براي تـأمین سـهم پـانزده   
) تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محـل منـابع   15%(

 هاي ریلی هزینه کند.عمل آورد و براي طرح صندوق توسعه ملی به
 دیدگاه مغایرت 

(ج) این تبصره، دولت مجاز شده است تا از محل منابع صـندوق  به موجب حکم ذیل بند 
هاي ریلی تأمین نماید. ي ملی، سهم پانزده درصد تسهیالت مالی خارجی را براي طرحتوسعه

مصـارف صـندوق    1ي ششم توسعه،هاي کلی برنامه) سیاست3-10حال آنکه به موجب بند (
                                                                                                                                                     

تغییر نگاه به  -10«مقام معظم رهبري:  9/4/1394ي ششم توسعه ابالغی هاي کلی برنامه) سیاست10بند ( .1
» ي اقتصاديهاي زایندهمنابع و سرمایه«ي عمومی به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه
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) مغـایر  4شد. بنابراین حکم بند (ج) تبصـره ( اي مستقل باي ملی باید از تکالیف بودجهتوسعه
) قانون اساسی است؛ زیرا وفـق اصـل مزبـور،    110) اصل (1هاي مذکور و بالتبع بند (سیاست

قوه ملزم به  هاي کلی نظام در شمار وظایف و اختیارات رهبري است که هر سهتعیین سیاست
ي ) الیحـه 4ان به بنـد (ج) تبصـره (  تورعایت آن هستند. البته به عنوان مؤید استدالل فوق می

اشاره داشت که شوراي نگهبان به دلیـل اینکـه در مجـوز سـال      1کل کشور 1399بودجه سال 
اي اهللا) در برداشت از صندوق توسعه ملی نیـز چنـین اجـازه   گذشته مقام معظم رهبري (حفظه

کـه   2اسـی دانسـت  ) قانون اس110) اصل (1) و بند (57وجود نداشت، این بند را مغایر اصل (
 در نتیجه این بند توسط مجلس شوراي اسالمی در مصوبه اصالحی حذف گردید. 

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،4در تبصره (

بند (ج)، اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بـراي تـأمین بخشـی از منـابع      -2-3

                                                                                                                 
 

درصد از منابع  )30(ي موجود و واریز ساالنه ي ملی با تنفیذ اساسنامهي صندوق توسعهو دائمی شدن اساسنامه
 )2(ي ملی و افزایش حداقل 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 بودجهارف صندوق توسعهستقالل مصا -3-10
4-10- ...« 
کمیسیون تلفیق مجلس  11/12/1398کل کشور مصوب  1399ي بودجه سال ) الیحه4بند (ج) تبصره ( .1

 قانونی اقدامات خارجی، مالی کننده تأمین با قرارداد عقد از پس شودمی داده اجازه دولت به«شوراي اسالمی: 
 توسعه صندوق منابع محل از) فاینانس( خارجی مالی تسهیالت) ٪15( درصدپانزده  سهم تأمین براي را الزم
 ».کند هزینه ریلی هايطرح براي و آورد عمل به ملی

 استفاده به اجازه ،)ج( بند در«شوراي نگهبان:  25/12/1398مورخ  16444/102/98ي شماره ) نامه2-3بند ( .2
) 10-3( بند به توجه با خارجی، مالی تسهیالت منابع از بخشی تأمین براي ملی توسعه دوقصن منابع از

 »1399 سال بودجه مصوبه مورد در« انقالب معظم رهبر اجازه )9( بند و توسعه ششم برنامه کلی هايسیاست
 و )57( اصل ایرمغ دارد، اختصاص مأذون موارد در ملی توسعه صندوق منابع تخصیص و استفاده به صرفاً که
 ».شد شناخته اساسی قانون )110( اصل )1( بند
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سـعه و در نتیجـه   هاي کلی برنامه ششم تو) سیاست10-3تسهیالت مالی خارجی، مغایر بند (
 .قانون اساسی شناخته شد )110(اصل  )1(بند 

                                                * * * 
 -4تبصره 
 ... -الف
شود مانـده منـابع اسـتفاده    به دولت اجازه داده می 1400در سال  -هـ

 را بـه همـان طـرح    13991قانون بودجه سـال  ) 4نشده بند (هـ) تبصره (
ســامانه معــامالت الکترونیکــی  یــت اختصــاص دهــد. نــرخ ارز روزفعال

 اس) مبناي تبدیل در این معامالت است.تی.(اي.
 دیدگاه مغایرت 

ي منـابع اسـتفاده   به موجب حکم بند (ه) این تبصره، دولت مجـاز شـده اسـت تـا مانـده     
ل منـابع  ) قانون بودجه در خصوص اعطـاي تسـهیالت ارزي از محـ   4ي بند (ه) تبصره (نشده

ها کند. حال آنکـه اوالً بـه موجـب    صرف همان طرح 1400ي ملی را در سال صندوق توسعه
ي ملـی بایـد از   مصارف صندوق توسعه 2ي ششم توسعه،هاي کلی برنامه) سیاست3-10بند (

هاي مذکور و بالتبع بند اي مستقل باشد. بنابراین حکم این مقرره مغایر سیاستتکالیف بودجه
هـاي کلـی نظـام در    ) قانون اساسی است؛ زیرا مطابق این اصل، تعیین سیاست110( ) اصل1(

ي نهادهاي کشور ملزم بـه رعایـت آن هسـتند. ثانیـاً بـه      حدود اختیارات رهبري است که همه
العالی) خطاب به رئیس جمهور در خصوص ي مقام معظم رهبري (مدظله) نامه2موجب بند (

                                                                                                                                                     
 -4تبصره «کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی:  26/12/1398مصوب  1399) قانون بودجه سال 4تبصره ( .1

 ... -الف
منابع  ) یورو از2,795,000,000شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (به دولت اجازه داده می -ـه

شرح جدول زیر  صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیالت ارزي با تضمین دولت به 1399ورودي سال 
 :برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند

«... 
 حاضر.ي ) مصوبه4ي متن این مقرره رك. به: دیدگاه مغایرت ذیل بند (ج) تبصره (براي مالحظه .2
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لـه برداشـت از منـابع صـندوق بـراي      معظـم  1400،1 بودجـه  ي ملـی در منابع صندوق توسعه
کلیـه مصـارفی کـه در    «انـد:  اند و تصـریح فرمـوده  را منع کرده 1400اي سال مصارف بودجه

 )ه(اند (موضـوع بنـد   از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده 1399بودجه سال 
حـل منـابع بودجـه عمـومی تـأمین مـالی       از م 1400واحده)، در بودجه سـال   ماده )4(تبصره 
) 57در نتیجه حکم این مقرره مغایر با این دستور مقام معظم رهبري و مغایر با اصل (» .گردند

قانون اساسی است؛ زیرا وفق این اصل، قواي حاکم در جمهـوري اسـالمی زیـر نظـر والیـت      
ایـن حیـث کـه برداشـت از     ) از 4شوند. بنابراین حکم بند (ه) تبصره (ي فقیه اعمال میمطلقه

) و 57تجویز کـرده اسـت، مغـایر بـا اصـول (      1400 ي ملی را در بودجهمنابع صندوق توسعه
 ) قانون اساسی است.110(

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،4در تبصره (

نشـده از صـندوق    در بند (هـ)، اجازه به دولت براي استفاده از مانده منابع اسـتفاده  -3-3
هاي ) سیاست10-3، مغایر بند (1400در سال  1399قانون بودجه سال موجب  توسعه ملی به

 .قانون اساسی شناخته شد )57(و اصل  )110(اصل  )1(کلی برنامه ششم و در نتیجه بند 

                                                * * * 
بـا رعایـت قـوانین و     1400شـود در سـال   اجازه داده می -5تبصره 

                                                                                                                                                     
العالی) خطاب به رئیس جمهور در خصوص منابع صندوق توسعه ي ملی 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(میلیون بشکه در روز،  ت گازي و مازاد بر یکهم صندوق توسعه ملی براي فروش نفت خام، میعاناس -1
 درصد منظور گردد و کلیه تسهیالت سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد

 .مذکور پرداخت گردد
اند (موضوع بند از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده 1399لیه مصارفی که در بودجه سال ک -2
از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از  1400واحده)، در بودجه سال  ماده )4(تبصره  )ه(

 »شد.بامجاز نمی 1400منابع صندوق توسعه ملی براي مصارف بودجه سال 
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 :مقررات
 ... -الف

1- ... 
هـاي جهـاد   هاي وابسـته و تابعـه وزارتخانـه   به شرکت -جزء الحاقی

دویست و  شود تا سقفکشاورزي، نیرو و راه و شهرسازي اجازه داده می
اسـالمی   -) ریال اوراق مالی270,000,000,000,000 هفتاد هزار میلیارد (

هـاي  راي طـرح هاي عامل منتشر و باز طریق بانک کشاورزي و سایر بانک
هـاي آبیـاري تحـت    مهم کشاورزي و امنیت غذایی از جمله اجراي طرح

داري و حفاظـت خـاك،   هاي آبخیزداري، آبخوانفشار نوین، اجراي طرح
هـاي آبرسـانی   هاي مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجـراي طـرح  طرح

هاي آن، بازسـازي و مرمـت قنـوات،    روستایی و عشایري و توسعه شبکه
هاي اصلی و فرعـی  هاي مرزي و شبکهآب هاي مهار و تنظیمیل طرحتکم

آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجراي طرح ملی مـرغ الیـن   
آرین، اجراي طرح توسـعه شـبکه هواشناسـی کشـور، تـأمین تجهیـزات       

هاي سازمان تحقیقات، آمـوزش و تـرویج   آزمایشگاهی و نوسازي ایستگاه
طرح نوسازي باغات نخیالت و مرکبات کشـور، طـرح   کشاورزي، اجراي 

پروري، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار توسعه اشتغال در شیالت و آبزي
هکتاري خوزستان و طرح چهل و شش هـزار هکتـاري دشـت سیسـتان،     

هاي نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، هاي فناورياجراي طرح
هـاي  ي کشـاورزي، توسـعه شـبکه   هـا نصب شمارشگر (کنتور) روي چاه

ها و سدها، تکمیل شبکه آب و سنجی وزارت نیرو، عالج بخشی خلیجآب
سازي اراضـی و پـایش سـالمت خـاك،     فاضالب اهواز و طرح یکپارچه

اجراي طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فنـاوري و دانـش در   
ون کشـاورزي و  کشاورزي و منابع طبیعی، دامپروري، توسعه و مکانیزاسـی 

هـاي مـرزي   اي و آب و هوا کشـت، مهـار آب  هاي گلخانهتقویت کشت
(سامانه گرمسیري و سردسیري) آبخیـزداري، مبـارزه و مهـار ریزگردهـا،     

هاي کشاورزي، آب و فاضالب و آسفالت تولید واکسن دامی، بذر و نهاده
 هـاي بـین مـزارع و   راه روستایی و آبیاري نوین، کشت یکپارچـه، جـاده  
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اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهـده  
 باشد.هاي مذکور میشرکت

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي حاضر در خصوص صدور اوراق مالی است، شایسته است با توجه به اینکه مفاد تبصره

عمال ربـوي  گذار به رعایت موازین شرعی در صدر این تبصره تصریح کند تا پرهیز از اقانون
در انتشار این اوراق مورد تأکید قرار گیرد. هر چند در وضع کنونی نیز با توجه به تصـریح بـه   

در صدر این مقرره، وجهی براي تصور مغایرت آن با شرع محتمل » رعایت قوانین و مقررات«
 نیست.  

 نگهبان  ينظر شورا 
 تذکرات:

 )،5در تبصره ( -
و مـوازین  «، عبـارت  »رعایت قوانین و مقررات«بارت )، بعد از ع5در صدر تبصره ( -1-7
 اضافه گردد.» شرعی
اند، الزم اسـت در  ) بند (الف)، با توجه به اینکه بعضی موارد تکرار شده2در جزء ( -2-7

داراي » مکانیزاسـیون «ذکر موارد مذکور بازنگري شود. همچنـین در ایـن جـزء، چنانچـه واژه     
 معادل فارسی است، ذکر شود.

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
 -و
1- ... 
شـود در صـورت درخواسـت متقاضـیان،     به دولت اجازه داده می -2

مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقـوقی خصوصـی و تعـاونی کـه در     
ایجـاد شـده اسـت و     1399چهارچوب قوانین و مقررات تا پایـان سـال   
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هـاي بازنشسـتگی،   مطالبات نهادهاي عمومی غیردولتی، صـندوق همچنین 
هـاي غیردولتـی   هـاي بخـش  ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگـاه بانک
االنبیـاء،  دیده از شیوع بیمـاري کرونـا)، قرارگـاه سـازندگی خـاتم     آسیب

االنبیـاء، بســیج  زدایـی قرارگــاه سـازندگی خــاتم  پیمانکـاران محرومیــت 
هـاي تابعـه و وابسـته و نیـز     لی نفت ایران و شـرکت سازندگی، شرکت م

هـاي تکلیفـی از   ها بابت یارانـه قیمـت  هاي دولتی تابعه وزارتخانهشرکت
 1399دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربـوط تـا پایـان سـال     

هـا و  شده به بانک مرکزي یا بانکایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد
ایجاد شده اسـت، تـا    1399کی که تا پایان سال مؤسسات اعتباري غیربان

) ریـال از  350,000,000,000,000سقف سیصد و پنجاه هـزار میلیـارد (  
هـا و مؤسسـات   طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزي، بانـک 

 اعتباري غیربانکی به شرح زیر تسویه کند: 
خزانـه بـراي   حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه  -2-1

) مبلـغ  %50درصـد ( اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه 
هـاي نهادهـاي   مانده آن جهت تهـاتر بـدهی  الذکر است و باقیمانده فوق

ها (صـرفاً  هاي دولتی تابعه وزارتخانهها و شرکتعمومی غیردولتی، بانک
ی و هـاي آب و فاضـالب اسـتان   ، شـرکت هاي تکلیفی)بابت یارانه قیمت

شده و قطعی سازمان شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی
 رسد.تأمین اجتماعی به مصرف می

) ریـال از منـابع   15,000,000,000,000تا سقف پانزده هزار میلیارد (
تابعـه و  امـام (ره) و شـرکتهاي   این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضـرت 
) 10,000,000,000,000میلیـارد ( وابسته آن و همچنین تا سقف ده هـزار  

 یابد. ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوي اختصاص می
2-2- ... 

 دیدگاه عدم مغایرت 
اشاره » اسناد خزانه«)، به انتشار 5) بند (و) تبصره (2مجلس شوراي اسالمی در ذیل جزء (

گـذار،  د که مقصود قـانون ده) همین بند نشان می2-1کرده است. در حالی که دقت در جزء (
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ذکـر  » اسـناد خزانـه  «) به علت اشتباه نگارشـی  2بوده است که در جزء (» تسویه خزانه«اوراق 
» اسـناد خزانـه  «)، عبارت 5) بند (و) تبصره (2شده است. بنابراین شایسته است در ذیل جزء (

 اصالح شود.   » اسناد تسویه خزانه«به 

 نظر شوراي نگهبان 
اسـناد  «بـه  » اسناد خزانـه «عبارت  1) بند (هـ)،2)، در ذیل جزء (5تبصره (در  -7-3تذکر: 

 اصالح گردد.» تسویه خزانه
*** 

 ... -5تبصره 
 ... -الف
اي و همچنـین بهادارسـازي خطرپـذیري    هاي بیمهمنظور پوششبه -ز

اي، به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مؤسسات (ریسک) هاي بیمه
ــازه د  ــانی اج ــه بازرگ ــیبیم ــارد   اده م ــزار میلی ــقف ده ه ــا س ــود ت ش

) ریال در بازار سرمایه نسـبت بـه انتشـار اوراق    10,000,000,000,000(
مالی اسالمی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سـود  

  اقدام کنند.
 دیدگاه مغایرت 

ار سـرمایه  ) مبنی بر مجاز شمردن انتشار اوراق مالی اسالمی در باز5بند (ز) تبصره ( محک
) قانون اساسـی اسـت؛ زیـرا اعطـاي     3) اصل (10بدون تضمین اصل و سود آن، مغایر با بند (

مجوز از سوي مجلس شوراي اسالمی (به عنوان یکـی از ارکـان حاکمیـت) در مـورد انتشـار      
ده بودن کند که حتی در صورت زیانگذاران ایجاد میاوراق مالی، این انتظار را در بین سرمایه

گـذاران، ممکـن   اوراق، دولت ضامن سرمایه و سود آنها است و فشـار اجتمـاعی سـرمایه    این
است در نهایت دولت را مجبور به جبران خسارت آنها کند. بنابراین عدم تضـمین ایـن قبیـل    

ي دولـت بـه جبـران    اوراق در این مقرره، از این حیث که در عمـل موجـب تعهـد ناخواسـته    
                                                                                                                                                     

 ي رسمی شوراي نگهبان داراي اشکال نگارشی است و بند (و) مقصود بوده است.بند (هـ) در نامه .1
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شـود. بنـابراین   نهایت منجر به اختالل در نظام اداري کشور مـی شود، در خسارت احتمالی می
) قانون اساسـی اسـت؛ چـرا کـه در اصـل      3) اصل (10بند (ز) این تبصره مغایر با بند ( محک

  مذکور، نیل به نظام اداري صحیح از وظایف دولت جمهوري اسالمی شمرده شده است.  

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،5در تبصره (

ز)، اجازه انتشار اوراق توسط مؤسسات بیمه بازرگانی بدون تضـمین اصـل   در بند ( -1-4
  .اصل سوم قانون اساسی شناخته شد )10(و سود، مغایر بند 

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
 -ك
در منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشـار اوراق مـالی اسـالمی    به -1

اي متشکل از رئیس سازمان برنامه و بازارهاي 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 تشار اوراق موضوع این قانون نظارت میان
اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانـه اسـالمی توسـط    

 شود.این کمیته تعیین می
 دیدگاه ابهام 

نرخ حفظ «هاي سود اسمی و ي مورد بررسی، نرخ) بند (ك) تبصره1به موجب جزء (
شود. این در ي موضوع این جزء تعیین میالمی توسط کمیتهي اساسناد خزانه» قدرت خرید

روشن نیست و این » نرخ حفظ قدرت خرید«گذار از عبارت حالی است که مقصود قانون
مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ زیرا اگر مقصود مجلس شوراي اسالمی، مطلق حفظ 

م این جزء مغایر با موازین قدرت خرید حتی اگر منجر به ربوي شدن این اسناد باشد، حک
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گذار از حفظ قدرت خرید مقید به رعایت شرعی خواهد بود. اما در مقابل، اگر مقصود قانون
موازین شرعی باشد براي مثال کسري قدرت خرید این اسناد بدون اینکه دولت تعهدي به 

، این مقرره گذار جبران شودجبران داشته باشد، از محل تملیک دیگر منابع دولت به سرمایه
) 1در جزء (» نرخ حفظ قدرت خرید«مغایرتی با شرع مقدس نخواهد داشت. بنابراین عبارت 

 ) واجد ابهام است.    5( بند (ك) تبصره

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،5در تبصره (

» نـرخ حفـظ قـدرت خریـد    «بند (ك)، از جهت مشخص نبودن سازوکار  )1(جزء  -2-4
 شد. خواهد اظهار نظر مابها رفع از پس ابهام دارد؛

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
 -ك
1- ...  
هـایی کـه   ها و دستگاهنحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت -3

شود، نیز مشـمول جـزء   بدون تضمین دولت به استناد این قانون منتشر می
 باشد.) این بند می1(

 دگاه مغایرتدی 
) مبنی بر مجاز شمردن انتشار اوراق مالی بدون تضمین 5) بند (ك) تبصره (3جزء ( محک

) قانون اساسی است؛ زیرا 3) اصل (10دولت همانند بند (ز) این تبصره، مغایر با بند (
گونه که پیش از این بیان شد، پذیرش صدور این قبیل اسناد از سوي مجلس شوراي همان

کند که دولت ضامن سرمایه و سود آنها گذاران ایجاد مین انتظار را در بین سرمایهاسالمی، ای
بند (ز) این تبصره از این حیث که منجر  م) بند (ك) همانند حک3است. بنابراین حکم جزء (

) قانون اساسی است؛ چرا که 3) اصل (10شود، مغایر با بند (به اختالل نظام اداري کشور می
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نیل به نظام اداري صحیح از وظایف دولت جمهوري اسالمی شمرده شده  در اصل مذکور،
 است. 

 دیدگاه ابهام 
ي صـدور و انتشـار اوراق   )، نحوه5) بند (ك) تبصره (3مجلس شوراي اسالمی در جزء (

کنند را نیز مشمول هایی که بدون تضمین دولت اوراق منتشر میها و دستگاهمربوط به شرکت
گـذار از  مقصود قانون) از این منظر که 1ند دانسته است. از طرفی، جزء () این ب1حکم جزء (

در آن روشن نیست، واجد ابهام است. بنابراین حکـم جـزء   » نرخ حفظ قدرت خرید«عبارت 
 )، داراي ابهام است.  1) نیز مبنیاً بر ابهام مذکور جزء (3(

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،5در تبصره (

اصـل سـوم قـانون     )10(بر ایراد بند (ز)، مغایر بنـد   ك)، مبنیاًبند ( )3(اطالق جزء  -3-4
نظـر   بنـد (ك)، ابهـام دارد؛ پـس از رفـع ابهـام اظهـار       )1(بر جزء  اساسی شناخته شد و مبنیاً

 .خواهد شد

                                                * * * 
 ... -5تبصره 
 ... -الف
  -ك
1- ... 
شـود نسـبت بـه    قتصادي و دارایی اجازه داده میبه وزارت امور ا -5

تأسیس نهادهاي واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یـا اسـتفاده از   
نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهـاي مـالی جدیـد بـه     

) قـانون  44هاي کلی اصل چهل و چهـارم ( منظور تسهیل اجراي سیاست
دون انتقال مالکیت به دولت، بـراي انتشـار   اساسی با انتقال مالکیت و یا ب

هاي دولت بـراي  اوراق بهادار ارزي و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی
 انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نماید.
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شـود رأسـاً از   به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجـازه داده مـی   -6
شـار اوراق مـالی اسـالمی    عنوان پشتوانه انتها و مطالبات دولت بهدارایی

موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عـادي  
 عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد. تواند به دارد، نیز می

 ابهامدیدگاه  
) بند (ك) این مقرره، وزارت امور اقتصـادي و دارایـی   6مجلس شوراي اسالمی در جزء (

ي اوراق مـالی  بـه عنـوان پشـتوانه   » دولـت «هـا و مطالبـات   که از دارایی را مجاز شمرده است
در این جـزء  » دولت«گذار از عبارت اسالمی استفاده کند. این در حالی است که مقصود قانون

مشخص نیست و حکم مزبور داراي ابهام است؛ زیرا اگر مقصود مقنن معناي وسیع دولت بـه  
هاي قـواي مقننـه یـا قضـائیه را     اقتصاد مجاز باشد داراییمعناي حاکمیت باشد، اینکه وزارت 

) قـانون اساسـی خواهـد بـود؛ زیـرا      3) اصل (10ي این اوراق قرار دهد مغایر با بند (پشتوانه
گفته، نیل به نظام اداري صحیح از وظایف دولت جمهوري اسـالمی شـمرده   مطابق اصل پیش

ر از سوي دولت، منجر به اختالل در انجام هاي قواي دیگشده است و پشتوانه گذاشتن دارایی
وظایف دیگر قوا و اختالل نظام اداري کشور خواهد شد. اما در مقابل، اگر منظـور مجلـس از   

ي مجریه باشد، این مقـرره مغـایرتی بـا    هاي و مطالبات قوهعبارت فوق، صرفاً اشاره به دارایی
) بنـد (ك)  6در جـزء ( » دولـت « اصل فوق نخواهد داشت. بنابراین در وضع کنـونی، عبـارت  

 ) واجد ابهام است.5تبصره (

 نگهبان  ينظر شورا 
 )،5در تبصره (

که امـوال  » دولت«بند (ك)، از این جهت که مشخص نیست منظور از  )6(در جزء  -4-4
عنوان پشتوانه انتشـار اوراق مـالی اسـالمی قابـل اسـتفاده اسـت، شـامل         هاي آنها بهو دارایی
نظـر خواهـد    شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارقوه مجریه نیز میهاي غیردستگاه

 .شد
) بند (ك)، نام قـانون مـذکور بـه صـورت کامـل،      5)، در جزء (5در تبصره ( -7-4تذکر: 

هـاي کلـی اصـل    منظور تسهیل اجراي سیاستقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به«
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 ذکر شود. »چهل و چهارم قانون اساسی

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

مانـده سـهام دولـت در    منابع حاصل از واگذاري باقی -1بند الحاقی 
) ریـال  100,000,000,000,000ها تا سقف یکصـد هـزار میلیـارد (   بانک

نـع تولیــد  ) قـانون رفـع موا  16) مــاده (2) و (1هـاي ( (موضـوع تبصـره  
هـاي  ) صرف افزایش سرمایه بانـک 1پذیر و ارتقاي نظام مالی کشوررقابت

 شود.دولتی می
 دیدگاه مغایرت 

ي سـهام  مانـده ) این تبصره، منابع ناشـی از واگـذاري بـاقی   1به موجب حکم بند الحاقی (
 هاي دولتی شـود. ایـن  ي بانکها تا سقف مشخصی باید صرف افزایش سرمایهدولت در بانک

در حالی است که مجلس شوراي اسالمی، براي منابع موضوع این بند ردیف مشخصی در نظر 
) 1نگرفته است و در نتیجه آن را در سقف بودجه نیز لحاظ نکرده است. بنابراین بند الحاقی (

اي و عدم درج در سقف کلی بودجه، مغایر بـا حکـم   ) از حیث فقدان ردیف بودجه5تبصره (

                                                                                                                                                     
مجلس شوراي  1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب ) قانون رفع موانع تولید رقابت16ده (ما .1

 ... -16ماده «اسالمی: 
هاي دولتی هاي مازاد بانکالتفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی) مابه%100درصد ( معادل صد -1تبصره 

داري کل گذاران، به خزانهسر سهم سود قطعی سپردههاي فروش پس از کنسبت به مبلغ قیمت دفتري و هزینه
شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می

 .مالیات و سود سهم دولت معاف است
ون اساسی ) قان44هاي کلی اصل چهل و چهارم (هاي کلی و قانون اجراي سیاستبا رعایت سیاست -2تبصره 

ها و و اصالحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانک 25/3/1387مصوب 
هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان بیمه

هاي سنواتی به در قالب بودجهرسد، ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران میمدیریت و برنامه
 ».یابدهاي دولتی اختصاص میافزایش سرمایه بانک
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هـاي دولـت بایـد    ي هزینـه گفته، کلیهنون اساسی است؛ زیرا وفق اصل پیش) قا53ذیل اصل (
 مقید به رعایت اعتبارات لحاظ شده در قانون بودجه باشد. 

 دیدگاه ابهام 
مقـرر شـده اسـت منـابع      1) قانون اساسی44هاي کلی اصل () بند (د) سیاست2جزء (در 

اي کلی مـذکور، بایـد صـرف    ههاي مشمول سیاستحاصل از واگذاري سهام دولت در طرح
ذار در گـ امور مشخصی همچون تقویت تأمین اجتماعی و سایر موارد مذکور شود. امـا قـانون  

ي مانـده منـابع حاصـل از واگـذاري بـاقی    حاضر مقرر کرده است که  يِِ) تبصره1بند الحاقی (
راین حکم بند هاي دولتی شود. بنابي بانکها، باید صرف افزایش سرمایهسهام دولت در بانک

الذکر، واجد ابهام است؛ زیـرا  هاي کلی فوق) از حیث انطباق بر سیاست5) تبصره (1الحاقی (
منابع آن باید صـرف   هاي کلی فوق باشد،ها مشمول سیاستچنانچه واگذاري سهام این بانک

ساسـی  ) قانون ا110) اصل (1موارد مذکور شود. در غیر این صورت، این مقرره مغایر با بند (
هاي کلی نظام در شـمار وظـایف و اختیـارات    خواهد بود؛ زیرا وفق این اصل، تعیین سیاست

) در وضـع کنـونی   1رهبري است و دیگر قوا ملزم به اجراي آن هستند. بنابراین بند الحـاقی ( 
 واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، ، عدم ذکر ردیف و عدم )1(در بند الحاقی  -5-4
بنـد (د)   )2(قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که مفـاد جـزء    )53(مغایر اصل 

قانون اساسی، مورد رعایت قرار گرفته است یا خیـر، ابهـام دارد؛    )44(هاي کلی اصل سیاست
 د.نظر خواهد ش پس از رفع ابهام اظهار

                                                                                                                                                     
ي ) مصوبه2) بند (الف) تبصره (2ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهام ذیل جزء (براي مالحظه .1

 حاضر.
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وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبـات خـارجی از    -2بند الحاقی 

سوي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تـا سـقف دویسـت هـزار     
) ریال بابت تسویه دیون ارزي داخلی و 200,000,000,000,000میلیارد (

 شود.خارجی آن وزارتخانه تخصیص یافته و 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 
ي مورد بحـث، وجـوه ارزي حاصـل از دعـاوي     ) تبصره2مطابق حکم بند الحاقی (الف) 
فاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تا سقف مشخصی بابت تسویه دیون ارزي داخلـی و  وزارت د

شود. این در حالی است که حکم فوق مقید به گـردش منـابع   خارجی آن وزارتخانه هزینه می
) قـانون اساسـی اسـت؛    53داري کل کشور نشده است و مغایر با حکم صدر اصـل ( در خزانه

داري کل واریـز و سـپس مطـابق    آمدهاي دولت باید به خزانهي درزیرا بر طبق این اصل، کلیه
) از ایـن منظـر کـه    5) تبصـره ( 2قانون بودجه تخصیص داده شود. بنابراین حکم بند الحاقی (

 ) قانون اساسی است.53مقید به گردش خزانه نشده است، مغایر با اصل (
ده اسـت وجـوه   ي حاضر مقـرر کـر  ) تبصره2مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (ب) 

ارزي حاصل از دعاوي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تا سقف مبلـغ مـذکور بابـت    
) 5جدول شماره ( 160165تسویه دیون ارزي داخلی و خارجی آن وزارتخانه از محل ردیف 

دهد که مبلغ فوق در آن لحاظ شود. اما مراجعه به ردیف مذکور نشان میاین مصوبه هزینه می
) قانون اساسی است؛ زیرا طبق مفاد اصـل  52است و در نتیجه این حکم مغایر با اصل (نشده 

ِي کشور اسـت.  سالهها و درآمدهاي یکي هزینهي کل کشور مرکب از کلیهبودجهفوق، قانون
ي حاضـر موجـب مغـایرت    بودجـه  160165بنابراین لحاظ نشدن درآمدهاي مزبور در ردیف 

 ) قانون اساسی است.52این بند الحاقی با اصل (
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 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

قـانون اساسـی    )53(، از جهت عـدم گـردش خزانـه، مغـایر اصـل      )2(بند الحاقی  -6-4
شناخته شد. همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشـده اسـت، مغـایر    

 .قانون اساسی شناخته شد )52(اصل 

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

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،
کارگزاري، ابالغ قرارداد همسان واگذاري، صدور موافقتنامه و انجام امور 

هـاي مـورد نیـاز بـراي واگـذاري مطالبـات قـراردادي        سایر زیرسـاخت 
) 100,000,000,000,000(فاکتورینگ) تا سقف یکصـد هـزار میلیـارد (   

 ریال را فراهم نمایند. 
سازمان برنامه و بودجـه کشـور و وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی      

                                                                                                                                                     
کاالي ایرانی مصوب ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از 8ماده ( .1

) قانون 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 طریق کارگزاري (فاکتورینگ)، تمام یا 

ده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) بخشی از مطالبات قراردادي محقق شده و محقق نش
کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه ها یا مؤسسات اعتباري واگذار کنند. در صورتی که تأمیناعم از بانک

کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاري مطالبات از طریق 
ی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابالغ این قانون ینامه اجرارگزاري (فاکتورینگ) هستند. آیینکا

ت وزیران ئشود 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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)100( 

هـاي  ماهه بـه کمیسـیون  فند گزارش عملکرد این بند را به صورت سهموظ
برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شـوراي اسـالمی ارسـال    

 نماید.
 دیدگاه ابهام 

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امـور  ، )5) تبصره (3(بند الحاقی  به موجب حکم
الزم اعم از انجام امور کارگزاري، ابـالغ قـرارداد    اند تا مقدماتاقتصادي و دارایی مکلف شده

هاي مـورد نیـاز بـراي فاکتورینـگ را     و سایر زیرساخت» صدور موافقتنامه«همسان واگذاري، 
روشن » موافقتنامه«گذار از این حیث که مقصود قانوناوالً از  ما حکم این مقررهافراهم نمایند. 

تواند از میدولتی است یا  لزوماً ،رآیند مذکورآیا طرف حساب فمشخص نیست  اًنینیست و ثا
 است. ابهامواجد ، اشخاص خصوصی نیز باشد

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

، از این جهت که آیا با توجه به لزوم صدور موافقتنامـه از سـوي   )3(در بند الحاقی  -7-4
آیـا   اًنیـ بنـد روشـن نیسـت و ثا   در این » موافقتنامه«سازمان برنامه بودجه کشور، اوالً منظور از 

نظـر   دولتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار طرف حساب فرآیند مذکور لزوماً
  .خواهد شد

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

کارفرمایـان واحـدهاي تولیـدي، صـنعتی، معـدنی و       -4بند الحـاقی  
سال از زمان تقسیط نسـبت بـه   دماتی و اصناف که حداقل به مدت یک خ

 حفظ یا افزایش اشتغال نیروي انسانی کارگاه خود بر مبناي فهرست بهمـن 
اند و فهرست حق بیمه جاري کارکنان شاغل را اقدام نموده 1398ماه سال 

-زمتوانند از تاریخ النمایند، میدر طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می
االجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت بـه درخواسـت   
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)101( 

) قـانون اصـالح قـانون    2شده برابر ماده (هاي قطعی تعیین تکلیف بدهی
مجمـع تشـخیص مصـلحت     1387جرایم تأمین امنیت اجتماعی مصـوب  

ها برخـوردار شـوند.   هاي متعلقه و سایر جریمهنظام، از بخشودگی جریمه
االجـراء شـدن   هاي مذکور تا تاریخ الزمکه کارفرمایان کارگاه در مواردي

شـدگان  نسبت به تعـدیل بیمـه   1398ماه این قانون بر مبناي فهرست بهمن
شـده یـا   کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیـروي کـار تعـدیل   

سـال از زمـان   جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک 
هـا بـه   ، از بخشـودگی جریمـه  1398مبناي فهرست بهمن ماه  تقسیط و بر

 شوند.شرح فوق برخوردار می
 دیدگاه ابهام 

) قانون اصالح قانون جرایم تأمین 2ماده («) این تبصره، به 4گذار در بند الحاقی (قانون
اشاره کرده است. این در حالی » مجمع تشخیص مصلحت نظام 1387امنیت اجتماعی مصوب 

اکنون چنین قانونی با این عنوان به تصویب مجلس شوراي اسالمی و مجمع است که ت
 تشخیص مصلحت نظام نرسیده است و عنوان قانون فوق، واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

نظـر   ، عنوان قانون مذکور ابهام دارد؛ پـس از رفـع ابهـام اظهـار    )4(در بند الحاقی  -8-4
 .خواهد شد

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

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

آالت و سود توسـط دولـت بـراي خریـد نردبـان هیـدرولیکی و ماشـین       
 شانی منتشر کند. نآتش
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)102( 

 دیدگاه مغایرت 
)، وزارت کشور را مجاز کرده است تا سقف 5مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی (

نشانی منتشر آالت آتشمعینی، اوراق مالی اسالمی براي خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین
و اي مشخصی تعیین نشده است کند. این در حالی است که براي این حکم ردیف بودجه

) از 5) تبصره (5بالتبع در سقف کلی بودجه نیز لحاظ نشده است. بنابراین حکم بند الحاقی (
) قانون اساسی 53ي عمومی، مغایر با ذیل اصل (حیث فقدان ردیف و لحاظ نشدن در بودجه

هاي دولت باید در حدود اعتبارات مصوب در ي پرداختاست؛ زیرا طبق اصل مزبور، کلیه
 ورت گیرد. قانون بودجه ص

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی )5(بند الحاقی  -9-4
 .قانون اساسی شناخته شد )53(بودجه، مغایر اصل 

داراي معـادل  » هیـدرولیکی «)، چنانچه واژه 5)، در بند الحاقی (5در تبصره ( -7-5تذکر: 
 ذکر شود.فارسی است، 

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

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  20,000,000,000,000شود به میزان بیست هـزار میلیـارد (  می
طریق انتشار، فروش و واگذاري اوراق خزانـه اسـالمی در اختیـار بنیـاد     
مسکن انقالب اسالمی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخـورداري  

ریزي هـر اسـتان   شود. شوراي برنامهها تقسیم میاز طرح هادي بین استان
طـرح  موظف است سهم آن استان را بر اسـاس شـاخص برخـورداري از    

 هاي استان توزیع کند.هادي بین شهرستان
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)103( 

 دیدگاه مغایرت 
ي اسالمی را به میزان خاصی )، انتشار اوراق خزانه5) تبصره (6گذار در بند الحاقی (قانون

اي مشخصـی تعیـین   مقرر کرده است. این در حالی است که براي این انتشـار ردیـف بودجـه   
کلی بودجه نیز دیده نشده است. بنابراین حکم بنـد  نشده است و در نتیجه این منابع در سقف 

ي اي و لحـاظ نشـدن در سـقف بودجـه    ) این تبصره از حیث فقدان ردیف بودجـه 6الحاقی (
ي ) قـانون اساسـی اسـت؛ زیـرا مطـابق ایـن اصـل، کلیـه        53عمومی، مغـایر بـا ذیـل اصـل (    

 انجام گیرد. هاي بودجه هاي دولت باید در حدود اعتبارات مذکور در ردیفپرداخت

 دیدگاه ابهام 
، از ایـن حیـث   »اوراق خزانه اسالمی«ي حاضر مبنی بر انتشار ) تبصره6حکم بند الحاقی (

مشـخص  » اسـناد خزانـه  «که اسناد مزبور فاقد تعریف قانونی اسـت و همچنـین تمـایز آن بـا     
د خزانـه  نیست، واجد ابهام است؛ توضیح آنکه در مقررات مختلف این مصوبه از انتشـار اسـنا  

» اوراق خزانـه اسـالمی  «گـذار در ایـن مقـرره از اصـطالح     سخن به میان آمده است، اما قانون
استفاده کرده است و عالوه بر اینکه تعریف قانونی این اوراق را ذکر نکـرده اسـت، تمـایز آن    

) 6ی (در بند الحـاق » اوراق خزانه اسالمی«با اسناد خزانه را تبیین نکرده است. بنابراین عبارت 
 ) واجد ابهام است. 5تبصره (

 نظر شوراي نگهبان 
، با توجه عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمـومی  )6(بند الحاقی  -10-4

» اوراق خزانـه اسـالمی  «قانون اساسی شناخته شد. همچنین عبـارت   )53(بودجه، مغایر اصل 
 .نظر خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

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

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح اجـازه داده    -9بند الحاقی 
) ریـال اوراق  20,000,000,000,000شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (می
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)104( 

 مالی اسالمی با تضمین اصل و سـود توسـط دولـت بـراي انجـام طـرح      
 (پروژه) هاي تحقیقاتی راهبردي دفاعی منتشر نماید.

 دیدگاه مغایرت 
ي مورد بررسی در خصـوص انتشـار اوراق مـالی اسـالمی از     ) تبصره9حکم بند الحاقی (

سوي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، از این حیث که براي انتشار ایـن اوراق ردیـف   
جه در سقف بودجه لحاظ نشده است، مغایر بـا  اي مشخصی تعیین نشده است و در نتیبودجه

هاي دولت باید ي پرداخت) قانون اساسی است؛ چرا که وفق اصل مذکور، کلیه53ذیل اصل (
 هاي بودجه صورت گیرد.در حدود اعتبارات مذکور در ردیف

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

حـاظ آن در سـقف منـابع    ، با توجه به عدم ذکـر ردیـف و عـدم ل   )9(بند الحاقی  -11-4
 د.قانون اساسی شناخته ش )53(عمومی بودجه، مغایر اصل 

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

هاي خصوصی، تعـاونی و  وزارت نفت از طریق بخش -10بند الحاقی 
ـ   نهادهاي عمومی غیردولتی مکلف است در طـرح  دائاً بـا  هـاي توسـعه ابت

هـاي  اولویت میادین مشترك نفتی بـه نحـوي عمـل نمایـد کـه فرصـت      
طور کامل و به موقع صـیانت  برداري به نفع جمهوري اسالمی ایران بهبهره

شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجراي ناقص این حکم به 
ح صـال شود که در مراجع قانونی و ذيتناسب، تخلف و جرم محسوب می

 قابل رسیدگی است.
 دیدگاه ابهام 

ي حاضـر، وزارت نفـت مکلـف بـه اقـدام در      ) تبصـره 10به موجب حکم بنـد الحـاقی (  
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)105( 

بـرداري بـه نفـع    هـاي بهـره  ي میادین مشترك نفتی بـه صـورتی کـه فرصـت    هاي توسعهطرح
 گـذار در ادامـه  طور کامل و به موقع صیانت شود، شده است. قانونجمهوري اسالمی ایران به

» جـرم «و » تخلف«هرگونه تأخیر یا انحراف از این تکلیف و یا اجراي ناقص آن را به تناسب، 
تلقی کرده است. این در حالی است که در این مقرره روشن نشـده اسـت تخلـف از تکلیـف     
فوق در چه مواردي تخلف و در چه مواردي جرم است و همچنین در موارد مجرمانـه، کیفـر   

) قـانون اساسـی،   36واجد ابهام است؛ توضیح آنکه مطـابق اصـل (  مجرم چیست و این حکم 
حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین اگر تمـایز جـرم   

ي مجازات مجرمان نیز تبیـین نشـده باشـد، ایـن     از تخلف در این مقرره روشن نباشد و نحوه
در  ،)5) تبصـره ( 10(بنـد الحـاقی   هد بود. بنابراین ) قانون اساسی خوا36حکم مغایر با اصل (

 وضع کنونی واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،5در تبصره (

، از این جهت که تأخیر یـا انحـراف از ایـن حکـم، در کـدام      )10(در بند الحاقی  -12-4
 موارد تخلف یا جرم است و همچنین در صورت جرم بودن از جهت عدم ذکر مجازات، ابهام

 .نظر خواهد شد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

                                                * * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
) کشـور  مالیاتی امور سازمان( دارایی و اقتصادي امور وزارت به -ب
 مؤدیـان  هـاي پرونـده  از آن بخشـی  سـال، یک  ظرف شودمی داده اجازه

ــات ــر ارزش مالی ــزود ب ــايدوره هاف ــنوات ه ــا 1387 س ــه ،1397 ت  ک
 مـورد  تـاکنون  و انـد نمـوده  تسـلیم  مقرر موعد در را خود هاياظهارنامه
 کـه ) انتخاب نحوه جمله از( ضوابطی به توجه با اند،نگرفته قرار رسیدگی

 قـانون  ابـالغ  از بعـد  ماهیک  ظرف کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به
 بـدون  رسـد، مـی  دارایی و اقتصادي امور وزیر تصویببه  و شودتهیه می
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)106( 

 .نماید قطعی رسیدگی،
 دیدگاه ابهام 

مجـاز   را دارایـی  و اقتصادي امور بند (ب) این تبصره، وزارتمجلس شوراي اسالمی در 
 را خود هاياظهارنامه که را افزوده بر ارزش مالیات مؤدیان هايپرونده از دانسته است بخشی

» ضـوابطی « به توجه با اند،نگرفته قرار رسیدگی مورد تاکنون و اندودهنم تسلیم مقرر موعد در
این در حـالی   .کند قطعی رسیدگی بدون رسد،می دارایی و اقتصادي امور وزیر تصویببه  که

فوق روشن نیست و این مقـرره از ایـن منظـر واجـد     » ضوابط«گذار از است که مقصود قانون
ي بخشـودگی  ط فوق شامل ضـوابط تقنینـی همچـون نحـوه    ابهام است؛ زیرا اگر اطالق ضواب

) قانون اساسی خواهد بود. چه اینکـه مطـابق   85مالیاتی نیز بشود، حکم مذکور مغایر با اصل (
هاي انحصاري مجلس است و قابل واگـذاري بـه نهـادي    گذاري از صالحیتاین اصل، قانون
گذار از عبارت فوق تنها شـامل  نوناقتصاد نیست. اما در مقابل، اگر مقصود قا همچون وزارت

) قانون اساسی نخواهد داشـت. بنـابراین   85ضوابط اجرایی باشد، این حکم مغایرتی با اصل (
 ) واجد ابهام است.6د (ب) تبصره (در بن» ضوابطی«عبارت 

 نظر شوراي نگهبان 
 )،6در تبصره (

وزیـر امـور    کـه بـه تصـویب   » ضـوابطی «در بند (ب)، از این جهت کـه منظـور از    -1-5
 .نظر خواهد شد رسد روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهاراقتصادي و دارایی می

                                                * * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
  -د
1- ... 
مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحـدهاي تولیـدي و    -2

هاي واقع در استان به حساب استان بـا رعایـت   ) پیمانکاران طرح (پروژه
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محل استقرار واحـد   1) قانون برنامه ششم توسعه6) ماده (2) و (1اجزاي (
 شود.تولیدي منظور می

                                                                                                                                                     
وسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ساله ششم ت) قانون برنامه پنج6ماده ( .1

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

 .هاي اجراي قانون برنامه ممنوع استیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالبرقراري هرگونه تخف -الف
و بندهاي آن و نیز عوارض  17/2/1387) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 38عوارض موضوع ماده ( -ب

وها گذاري خودرماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره) 1ه (آالیندگی موضوع تبصر
 :گرددسازمان امور مالیاتی کشور توزیع می توسط مذکور ماده) ج( و) ب( ،)الف( بندهاي مورد در زیر شرحبه 
) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر 38( ماده (الف) عوارض وصولی بند -1

داري کل کشور از طریق حساب آن استان نزد خزانهوجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه 
گردد، به نسبت داري کل کشور افتتاح میرابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه

اساس شاخص جمعیت به  ) روستاها و مناطق عشایري و بر%30( درصد ) شهرها و سی%70( درصد هفتاد
گردد. سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حساب واریز می هاها و دهیاريحساب شهرداري

گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و هاي شهرستان مربوط واریز میفرمانداري
 .مناطق عشایري هزینه شود

 ... -تبصره
بر ارزش افزوده و همچنین عوارض  ) قانون مالیات38ماده () عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د -2

) 43( گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) مادهارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره
شود. داري کل کشور واریز مینام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به

 درصد سه و شهرها، پنجاه) سهم کالن%12( درصد ه بعد به نسبت دوازدهوجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ما
هایی که به موجب اساس شاخص ) روستاها و مناطق عشایري بر%35( درصد پنج و ) سایر شهرها و سی53%(

 ها وها و دهیاريشود، محاسبه و بین تمام شهرداريدستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می
گردد. سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري، به حساب فرمانداري شهرستان مناطق عشایري توزیع می

ریزي شهرستان صرف امور عمران و هاي برنامهمربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته
ارزش افزوده موضوع این  ) عوارض%30( درصد آبادانی همان روستاها و مناطق عشایري شود. همچنین سی

ها و ها براي تأمین زیرساختها و نواحی صنعتی شهرستانجزء دریافتی از واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك
ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار تمام شهركهاي) نیمههاي (پروژهارائه خدمات در آنها و تکمیل طرح

این سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت کسر گیرد. هاي صنعتی استان قرار میشرکت شهرك
 .گرددمی

 ...» -تبصره
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هـاي واحـدهاي تولیـدي و    سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونـده 
خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی داراي یک محل فعالیت را که محل 

واحد تولیدي یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکـزي   استقرار
آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحـد تولیـدي و   

 خدماتی ارسال نماید.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتی ملی بـه نسـبت   

بـط واریـز   رسهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه اسـتان ذي 
 شود.می

سازمان امور مالیاتی موظف اسـت گـزارش عملکـرد ایـن بنـد را در      
 ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.مقاطع سه

 نظر شوراي نگهبان 
) بند (د)، در ارجاع به قـانون مربوطـه بایسـتی بـه     2)، در جزء (6در تبصره ( -8-1تذکر: 

 ارجاع صورت گیرد.» ون برنامه ششم توسعه) قان6) بند (ب) ماده (2) و (1اجزاي («
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از  12مطابق ماده ( -ه

هاي نفت و نیرو از طریق به هر یک از وزارتخانه 1)2مقررات مالی دولت (
نی شود ماهانه از هر واحد مسـکو ربط اجازه داده میهاي تابعه ذيشرکت

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (12ماده ( .1

 مجلس شوراي اسالمی: 
شود مبلغی ربط اجازه داده میيهاي تابعه ذهاي نفت و نیرو از طریق شرکتبه هر یک از وزارتخانه -12ماده «

اخذ و  دد،گررا که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسکونی و تجاري تعیین می
هاي پزشکی ناشی از انفجار، صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه

هاي روستایی و سکونتگاهی عشایري گاز و برق از طریق شرکتسوزي و مسمومیت مشترکان شهري و آتش
 »د.بیمه با برگزاري مناقصه اقدام کن
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) ریال، از هر واحد مسکونی مشـترکان  2000مشترکان گاز مبلغ دو هزار (
) ریـال و از هـر یـک از واحـدهاي تجـاري      1000برق مبلغ یک هـزار ( 

) ریال اخذ و به حساب درآمد 10,000مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (
) ایـن  5جـدول شـماره (   160186و  160185هاي عمومی موضوع ردیف

داري کل کشور واریز کنند. براي مشترکان روستایی، مبالغ زانهقانون نزد خ
) اسـت و مشـترکان فاقـد گـاز از     %50درصـد ( الذکر معادل پنجـاه  فوق

باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر پرداخت معاف می
 ارزش افزوده نخواهد بود. 

رسـد.  صرف مـی منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به م
نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پیشنهاد آیین

مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایـی  
هـاي نفـت و نیـرو مکلفنـد     رسد. وزارتخانـه وزیران میتصویب هیئت به

یـن بنـد را از   اي از محـل منـابع ا  هاي بیمهگزارش مبالغ پرداختی شرکت
هاي برنامه و بودجـه  هاي مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیونشرکت

 و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه دهند.
هاي نفت و نیرو مکلفنـد بـا   گر با هماهنگی وزارتخانههاي بیمهشرکت
نامه، مشترکان را از حقـوق خـود مطلـع و متناسـب بـا مبلـغ       صدور بیمه

شـرکت بیمـه مربـوط، خسـارات وارد شـده را جبـران نماینـد.        دریافتی 
گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتـر از  هاي بیمهشرکت

نماینـد، خـواه حادثـه در    ماه پرداخت میدو ماه بررسی و حداکثر تا سه 
 بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

 دیدگاه مغایرت 
ي برگـزاري مناقصـه بـه    بنی بر واگذاري تعیین سقف و نحـوه حکم بند (هـ) این تبصره م

گذاري تفویضی است، مغـایر  وزیران، از این حیث که مصداق قانوني مصوب هیئت نامهآیین
گفته، تقنین از وظـایف انحصـاري   ) قانون اساسی است؛ زیرا به موجب اصل پیش85با اصل (

به نهادهاي دیگر همچون هیئت وزیران  مجلس شوراي اسالمی است که اصوالً قابل واگذاري
ها داراي ماهیـت تقنینـی اسـت و از    نیست. بنابراین با توجه به اینکه مقررات برگزاري مناقصه
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به تصـویب رسـیده اسـت،     3/11/1383همین باب است که قانون برگزاري مناقصات مصوب 
در بند (هــ) تبصـره   وزیران ي برگزاري مناقصه به هیئت واگذاري مطلق تعیین سقف و نحوه

 ) قانون اساسی است.85)، مغایر با اصل (6(

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي برگـزاري  گذار در این بند (هـ) در خصوص واگذاري تعیین سقف و نحـوه حکم قانون
) قانون اساسـی نـدارد؛ زیـرا    85وزیران، مغایرتی با اصل (ي مصوب هیئت نامهمناقصه به آیین

) قـانون برگـزاري مناقصـات مصـوب     3) مـاده ( 1به موجب تبصـره (  اوالً در حال حاضر نیز
تعیین سقف نصاب معامالت مشمول مناقصـه در اختیـار دولـت اسـت و ثانیـاً       3/11/1383،1

نامـه، واگـذاري امـور    ي برگزاري مناقصـه بـه آیـین   گذار از تفویض تعیین نحوهمقصود قانون
نامه، باید الزامات قـانونی منـدرج در   ییناجرایی و اداري است و روشن است در تدوین این آ

گذاري ) مصداق تفویض قانون6الذکر رعایت شود. بنابراین حکم بند (هـ) تبصره (فوق قانون
 ) قانون اساسی متصور باشد.    85شود تا وجهی براي مغایرت آن با اصل (محسوب نمی

 نظر شوراي نگهبان 
 و قانون اساسی شناخته نشد.)، مغایر با موازین شرع 6بند (هـ) تبصره (

                                                                                                                                                     
بندي طبقه -3ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  3/11/1383) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3ماده ( .1

 معامالت 
 : شوندمعامالت از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می

 .باشد ) ریال20،000،000( میلیون کمتر از بیست 1382 سال ثابت قیمت به که : معامالتیکوچک مالتمعا -1
برابر  و از ده بوده کوچک معامالت مبلغ از سقف بیش مورد معامله مبلغ که : معامالتیمتوسط معامالت -2

 .تجاوز نکند کوچک معامالت ارزش سقف
 کوچک معامالت مبلغارزش  برابر سقف از ده آنها بیش برآورد اولیه مبلغ که : معامالتیبزرگ معامالت -3

 .باشد
اساس شاخص  ی مکلف است در ابتداي هر سال نصاب معامالت را بریوزارت امور اقتصادي و دارا -1تبصره 

ت وزیران ئایران، جهت تصویب به هیبهاي کاالها و خدمات اعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
 د.پیشنهاد نمای

 ...» -2تبصره 
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                                                * * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
) قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي بـا  6در اجراي ماده ( -و

وزارت امور اقتصـادي و   20/1/1399،1مشارکت بخش غیردولتی مصوب 
درهـزار  موظـف اسـت یـک    دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشـور 

ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمـام یـا قسـمتی از آنهـا قابـل      
 160189بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدي شماره 

 واریز نماید.
الذکر حداکثر دوماه پس از فهرست مواد اولیه، قطعات و کاالهاي فوق

شـود.  ط زیسـت تعیـین و اعـالم مـی    ابالغ این قانون، توسط سازمان محی
تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محـیط زیسـت   
نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کاالهـاي خـود   

 شوند.  اند، مشمول این عوارض نمیاقدام نموده
یال از ر )10,000,000,000,000منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (

) ایـن قـانون در اختیـار    9جدول شماره ( 39-530000محل ردیف شماره 
گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه بـا سـازمان برنامـه و    وزارت کشور قرار می

بودجه کشور براي بازیافت پسماندهاي حاصل از کاالهـاي مزبـور (ایجـاد    
مشـارکت   اي تبدیل پسماند به مواد و انـرژي) بـا اولویـت   تأسیسات منطقه

                                                                                                                                                     
مجلس  20/1/1399) قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 6ماده ( .1

 تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها -6ماده «شوراي اسالمی: 
قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کاالهاي خود هستند، در غیر این صورت 

هزار ارزش کاالي خود را در ابتداي زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادي و دارایی به حساب درموظفند یک
لی در اختیار وزارت کشور قرار میداري کل کشور واریز کنند. منابع وصومتمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه

گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازیافت پسماندهاي حاصل از کاالهاي 
اي تبدیل پسماند به مواد و انرژي) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه

 ».رف شودنظارت سازمان حفاظت محیط زیست مص
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بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محـیط زیسـت مصـرف شـود.     
دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبـه و وصـول توسـط    
سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی 

 شود.ابالغ می
 دیدگاه مغایرت 

ر، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی را    ي حاضـ مجلس شوراي اسالمی در بند (و) تبصره
درهزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمـام یـا قسـمتی از    موظف کرده است تا یک

هـزار  درآنها قابل بازیافت است را دریافت کنـد. ایـن درحـالی اسـت کـه اطـالق معیـار یـک        
توضـیح آنکـه    گفته مصداق اجحاف و ظلم و در نتیجه مغایر بـا مـوازین شـرعی اسـت؛    پیش
آالت هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالها با در نظر گـرفتن ارزش اقتصـادي ماشـین   دریک

صنعتی، مبلغ گزافی خواهد شد که حکم به پرداخت آن موجب ظلم بـه افـراد اسـت. ضـمن     
اینکه، الزام یک کارخانه یا کارگاه تازه تأسیس که چه بسا تـا پنجـاه سـال آینـده نیـز پسـماند       

واهد داشت به اینکه از بدو تأسیس این مبلغ کالن را پرداخت کند، مصداق اجحاف و ظلم نخ
) از این حیث که متضمن اجحاف و ظلم به افراد 6است. بنابراین اطالق حکم بند (و) تبصره (

 است مغایر با موازین شرعی است.

 دیدگاه عدم مغایرت 
ف وزارت امور اقتصادي و دارایی به حکم مقرر شده در بند (و) این تبصره مبنی بر تکلی

درهزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل دریافت یک
شود تا مغایر با شرع مقدس باشد؛ توضیح آنکه اوالً بازیافت است، مصداق اجحاف تلقی نمی

عادي با مشارکت بخش ) قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي 6تکلیف فوق پیشتر در ماده (
غیردولتی، عیناً ذکر شده بوده است و از سوي شوراي نگهبان مغایر با شرع شناخته نشده 

درهزار مزبور نیز مبلغ زیادي نخواهد شد کمااینکه اگر ارزش اقتصادي است. ثانیاً معیار یک
تنها باید یک مواد اولیه، قطعات و کاالهاي یک کارخانه براي مثال یک میلیارد تومان باشد، 
دهد که هدف میلیون تومان در این خصوص بپردازد. ثالثاً دقت در متن این بند نشان می

گذار وصول این مبلغ نیست؛ بلکه با تصریح به معافیت تولیدکنندگان و واردکنندگانی قانون
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، اندکه نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کاالهاي خود اقدام نموده
ي اشخاص به بازیافت پسماند تولید شده است. بنابراین حکم بند (و) درصدد تشویق همه

 ) مغایرتی با موازین شرعی ندارد.6تبصره (

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.6بند (و) تبصره (

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

کلیه صاحبان حـرف و مشـاغل پزشـکی، پیراپزشـکی،      -جزء الحاقی
داروسازي و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشـت، درمـان و   

شـود و کلیـه   آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صـادر مـی  
ره اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقـوقی اعـم از وکالـت و مشـاو    

) قـانون  169) ماده (2نامه تبصره (حقوقی و خانواده، در چهارچوب آیین
 هاي مستقیم مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.مالیات

 دیدگاه ابهام 
 )169(ماده  )2(تبصره  به جزء الحاقی بند (ح)در ذیل  ي مجلس شوراي اسالمیاشاره

هاي قانون پایانه) 29ماده ( ي فوق به موجبررهاز این حیث که مقهاي مستقیم، قانون مالیات
گذار از واجد ابهام است. بنابراین مقصود قانوننسخ شده است،  1دیانؤفروشگاهی و سامانه م

                                                                                                                                                     
 ماده«مجلس شوراي اسالمی:  21/7/1398مؤدیان مصوب  سامانه و فروشگاهی هايپایانه ) قانون29ماده ( .1

 مستقیم هايمالیات قانون) 169( ماده) 2( تبصره قانون، این) 3( ماده در مذکور مواعد انقضاي از پس -29
 و) 15( ماده) 3( و) 2( ،)1( هايتبصره در جمندر احکام و لغو آن بعدي الحاقات و اصالحات با 1366 مصوب
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جزء الحاقی روشن نیست و  هاي مستقیمقانون مالیات )169(ماده منسوخ  )2(تبصره اشاره به 
 از این حیث واجد ابهام است.   بند (ح)

 اي نگهباننظر شور 
 )،6در تبصره (

قـانون   )169(مـاده   )2(در جزء الحاقی بـه بنـد (ح)، بـا توجـه بـه اینکـه تبصـره         -2-5
دیان نسـخ شـده اسـت، ابهـام     ؤهاي فروشگاهی و سامانه مهاي مستقیم، در قانون پایانهمالیات

 .خواهد شد نظر دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

                                                * * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
  -ي
1- ... 
دهنـده خـدمات   السهم دولت از کارورهاي ارائه االمتیاز و حقحق -2

) افـزایش یافتـه و بـه حسـاب درآمـد      %10مخابراتی به میزان ده درصد (
شـود و  داري کـل کشـور واریـز مـی    نزد خزانـه  130404عمومی ردیف 
ت اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در دهنده خدما کارورهاي ارائه

 ندارند. 1400سال 
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 ثابـت پرسـرعت توسـط شـرکت       توسعه زیرسـاخت  -2–1

                                                                                                                 
 

 براي آن بعدي الحاقات و اصالحات با 24/12/1382 مصوب کشور صنفی نظام قانون) 66( ماده همچنین
 »شود.می منتفی قانون این مشمول اشخاص
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مخابرات ایران که امکان ارائـه خـدمات صـوت و تصـویري پیشـرفته را      
داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت باید امکان رقابت و مقابله با تهدیدات 

اي توسط کشورهاي خـارجی دیگـر در حـریم کشـور را     اینترنت ماهواره
 داشته باشد.

 در فضاي مجازي حمایت از تولید محتوا  -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   » طرح کالن و معماري شبکه ملی اطالعـات «خصوص 

سازي تجهیزات و خدمات امنیت و تولیـد محتـوا و   با اولویت بومی 1399
 هاسازي و پردازش کالن دادهزي، ذخیرهساسالم
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات مکلـف اسـت اقـدامات      -4-2

را  1400شده در طرح سند کالن شـبکه ملـی اطالعـات در افـق     مشخص
 محقق نماید.

مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر  -2–5
نظیم مقررات صوت و تصـویر  و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان ت

فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرسـاخت  
اینترنت ثابت پرسرعت، سازمان صدا و سیما موظـف بـه ارائـه محتـواي     
تولیدي خود در قالب تلویزیون تعـاملی (آي.پی.تـی.وي) در ایـن بسـتر     

 است.
اسـت بـه نحـوي    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات مکلـف    –2–6 

گذاري نماید که توسعه اقتصـاد دیجیتـال بـر بسـتر شـبکه ملـی       سیاست
هاي مالی و اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن اطالعات داراي مزیت

 در خارج از شبکه ملی اطالعات باشد.
 دیدگاه مغایرت 

 السـهم )، منـابع مـازاد حاصـل از حـق    6) بند (ي) تبصـره ( 2به موجب حکم جزء ( الف)
ي دهنده خدمات اینترنت صرف مواردي همچون توسعه هاي ارائهدولت از کارورها و شرکت

زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت و حمایت از تولید محتوا در فضاي مجازي شـود. ایـن در   
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بینـی نکـرده   اي مشخصی براي این قبیل منابع پیشگذار ردیف هزینهحالی است که اوالً قانون
ارف ذکر شده در ایـن مقـرره همچـون حمایـت از تولیـد محتـوا در فضـاي        است و ثانیاً مص

) 53) و (52مجازي، بسیار کلی و تفسیربردار است. بنابراین حکـم مـذکور مغـایر بـا اصـول (     
ي ي کل کشور باید متضـمن کلیـه  قانون اساسی است؛ چرا که مطابق این اصول، قانون بودجه

هـاي آن  هـاي دولـت منطبـق بـر ردیـف     می پرداخـت ها و درآمدهاي کشور باشد تا تماهزینه
 صورت گیرد.

هـاي غیرفارسـی   ) بنـد (ي) ایـن تبصـره، بـه ترتیـب از واژه     2-6) و (2-3در جزء (ب) 
) قـانون اساسـی، اسـتفاده از خـط و     15استفاده شده است. مطابق اصل (» دیجیتال«و » پروژه«

سـت. بنـابراین ایـن مقـرره از ایـن      زبان فارسی در متون رسمی (همچون متن قوانین) الزامی ا
بـه کاررفتـه اسـت، مغـایر بـا اصـل       » دیجیتال«و » پروژه«ي غیرفارسی منظر که در آن دو واژه

 مزبور است.  

 دیدگاه ابهام 
ي خدمات مخابراتی، به دهندهالسهم دولت از کارورهاي ارائه االمتیاز و حقحقالف) 

میزان ده درصد افزایش یافته است. از  ي حاضر به) بند (ي) تبصره2موجب حکم جزء (
پیشین نیز  قراردادهاي معتبرطرفی، روشن نیست افزایش مقرر شده در این جزء شامل 

شود یا خیر و از این حیث داراي ابهام است؛ چرا که اگر اطالق حکم فوق شامل می
فراد است، در ي اقراردادهاي معتبر سابق نیز بشود، از این منظر که مغایر با حقوق متکسبه

تعارض با اصل تسلیط و مغایر با موازین شرعی خواهد بود. اما در مقابل، اگر مقصود 
شود، االجراء شدن این مصوبه منعقد میگذار تنها شامل قراردادهایی باشد که پس از الزمقانون

د ) بن2این حکم مغایرتی با شرع نخواهد داشت. بنابراین در وضع کنونی اطالق حکم جزء (
 ) واجد ابهام است. 6(ي) تبصره (

) بند (ي) 2-5در جزء (» سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)« ذکرب) 
ي معتبر سازمان مذکور مشخص ي مورد بحث، از این حیث که وضعیت اساسنامهتبصره

که به تأیید  ي معتبر قانونینیست، واجد ابهام است؛ زیرا اگر سازمان دولتی مزبور اساسنامه
) قانون اساسی 85شوراي نگهبان رسیده باشد، نداشته باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل (
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هاي دولتی با خواهد بود؛ زیرا مطابق حکم ذیل این اصل، تشخیص عدم مغایرت اساسنامه
) در 6) بند (ي) تبصره (2-5قانون اساسی و شرع با شوراي نگهبان است. بنابراین جزء (

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر «ي کنونی از این حیث که وضعیت اساسنامهوضع 
 روشن نیست، واجد ابهام است.» فراگیر (ساترا)

 دیدگاه عدم مغایرت 
سازمان «ي ) بند (ي) این تبصره فاقد هرگونه ابهام در خصوص اساسنامه2-5حکم جزء (

ي مـورخ  مطـابق ابالغیـه  یح آنکـه  است؛ توضـ »تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)
رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس جمهور (به عنوان رئیس شوراي عالی فضاي  22/6/1394

مجازي)، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضاي مجازي و 
وجه به اینکه با تسیما نهاده شده است. بنابراین نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و 

ي تفویض شـده  ي عمل به این وظیفهموضوع مذکور به صدا و سیما واگذار شده است، الزمه
الذکر است. در نتیجه با توجه به اینکه عمل صدا و سیما به تکلیف مزبـور  تشکیل سازمان فوق

ي آن سازمان نیز باید از سـوي سـازمان صـدا و سـیما     مستلزم تشکیل سازمان است، اساسنامه
) قانون اساسـی در ایـن   85تدوین شود و نیازي به طی تشریفات قانونی مذکور در ذیل اصل (

 ) فاقد ابهام است.6) بند (ي) تبصره (2-5خصوص نیست. بنابراین حکم جزء (

 نظر شوراي نگهبان 
 )،6در تبصره (

بند (ي)، از این جهـت کـه مشـخص نیسـت در حکـم ایـن جـزء در         )2(در جزء  -3-5
شده رعایت شده است یا خیـر، ابهـام    ش مذکور، مفاد قراردادهاي معتبر منعقدخصوص افزای

نظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم وجود ردیـف   دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
قـانون اساسـی    )53(و  )52(کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغـایر اصـول   و نحوه دقیق هزینه

قـانون   )15(نیز مغایر اصـل  » دیجیتال«و » پروژه«واژه هاي غیرفارسی  شناخته شد. استفاده از
 .اساسی است

* * * 
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 -6تبصره 
 ... -الف
مادامی که الیحه دائمی شـدن قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده       -ك
نفـع از اجـراي   سهم هر یـک از دسـتگاههاي ذي   االجراء نشده باشد،الزم

 1399مطابق با قـانون سـال    1400قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 
 است.

 دیدگاه عدم مغایرت 
قانون تمدید مهلت اجراي آزمایشی قـانون مالیـات   «در حال حاضر به موجب ماده واحده 

تــا تــاریخ  قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده، قــانون 27/8/1399مصــوب » بــر ارزش افــزوده
 ، اشاره»1399قانون سال «عبارت گذار از داراي اعتبار قانونی است. مقصود قانون 30/7/1400

 به قانون فوق بوده است که شایسته است به نام این قانون تصریح شود.

 نظر شوراي نگهبان 
قـانون  «)، در بند (ك)، دقیقاً تصریح گردد که باید مطابق با کدام 6در تبصره ( -8-2تذکر: 

 عمل گردد.» 1399سال 
* * * 

  -6تبصره 
 ... -الف
هـاي اجرایـی   مانکاري که کارفرما یکی از دسـتگاه در معامالت پی -ل

) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف اسـت  29موضوع ماده (
همزمان با هر پرداخت، مالیـات بـر ارزش افـزوده متناسـب بـا آن را بـه       
پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را بـه  

ه باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظـف اسـت   پیمانکار پرداخت نکرد
ها و مؤسسات مالی و اعتباري، دفـاتر اسـناد   ضمن پاسخ به استعالم بانک

هاي اجرایی حـق مطالبـه آن از پیمانکـار یـا اخـذ      رسمی و سایر دستگاه
جریمه دیرکرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي که بدهی کارفرما بـه  

شـود در صـورت   خزانه اسالمی پرداخـت مـی  پیمانکار به صورت اسناد 
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درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً بـه سـازمان   
امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معـادل مبلـغ   
اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مـذکور را  

داري کل کشور موظف اسـت  کند. خزانهائه میکشور ار داري کلبه خزانه
عنوان وصولی مالیـات منظـور   معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به

 کند.
 دیدگاه مغایرت 

هاي اجرایی تا زمانی که بخشی از به موجب حکم بند (ل) این تبصره، پیمانکاران دستگاه
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  ثمن قرارداد مقاطعه به آنها پرداخت نشده است، ملزم به

نیستند. این در حالی است که مستنبط از اطالق حکم این مقرره آن است که پیمانکارانی که 
شوند مانند پیمانکاران بخش خصوصی، حتی قبل از دریافت بخشی از مشمول این حکم نمی

دریافت  قبل ازه نسبت به کسانی کثمن معامله ملزم به پرداخت مالیات هستند. چنین الزامی 
 ، مصداق ظلم و مغایر با موازین شرعی است.ثمن معامله توان پرداخت مالیات را ندارند

 نظر شوراي نگهبان 
 )،6در تبصره (

در بند (ل)، اطالق لزوم پرداخت نقدي مالیات در غیر موارد مذکور در بند (ل)،  -4-5
پرداخت مالیات مذکور را ندارند، نسبت به کسانی که به علت عدم دریافت ثمن معامله، توان 

 .خالف موازین شرع شناخته شد
* * * 

  -6تبصره 
 ... -الف
 -ن
1- ... 

عنوان کـارگر  سال گذشته به کارگرانی که در طول یک  -جزء الحاقی
اند با تأیید وزارت تعاون، کار و کار بوده در کشورهاي همجوار مشغول به
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ها از پرداخت عوارض ها و شهرستاننرفاه اجتماعی و یا ادارات کار استا
 باشند.خروج از کشور معاف می

 نظر شوراي نگهبان 
ادارات «بـه  » ادارات کـار «)، در جزء الحاقی به بند (ن)، عبارت 6در تبصره ( -8-3تذکر: 

 اصالح گردد.» تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف
 -ف
1- ... 
توانـد مالیـات بـر ارزش افـزوده     کشور مـی سازمان امور مالیاتی  -2
دیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افـزوده را بـا اعمـال    ؤهایی از مگروه

ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند 
هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جـاري خواهـد   در خصوص دوره

با پیشـنهاد سـازمان امـور مالیـاتی     بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت 
 رسد.یید وزیر امور اقتصادي میأکشور به ت

 دیدگاه مغایرت 
) بنـد (ف) ایـن تبصـره، مجـاز شـده      2سازمان مالیاتی کشور به موجب حکم صدر جزء (

ي برخی از مؤدیان اعمال کند. ایـن در حـالی   است تا ضریب کاهشی بر مالیات ارزش افزوده
) قانون اساسی، موارد تخفیف مالیاتی به موجب قانون خواهد بـود و  51است که مطابق اصل (

گذاري از وظایف انحصاري مجلس شوراي اسالمی ) قانون اساسی، قانون85به موجب اصل (
هاي مالیاتی به سازمان امور مالیـاتی  گیري در خصوص تخفیفاست. بنابراین تفویض تصمیم
 ) قانون اساسی است.  85) و (51در این مقرره، مغایر با اصول (

 نظر شوراي نگهبان 
 )،6در تبصره (
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هـایی از  بند (ف)، اعطاي اختیار تعیین مالیات بر ارزش افـزوده گـروه   )2(جزء در  -5-5
دیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیـین مالیـات، مغـایر    ؤم

 .قانون اساسی شناخته شد )85(و  )51(اصول 
وزیر امـور اقتصـادي و   «) بند (ف)، عنوان صحیح 2)، در جزء (6در تبصره ( -8-4تذکر: 

 ذکر گردد.» دارایی
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف

کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انـواع   -7بند الحاقی 
خودروهاي سواري و وانت دو کابین داراي شماره انتظامی شخصی به نام 

ن کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفـل کـه در پایـان    خود و فرزندا
) 10,000,000,000مجموع ارزش آنهـا بـیش از ده میلیـارد (    1400سال 

 باشند:ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می
1- ... 

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو 
واردات آن اسـت کـه توسـط سـازمان امـور       با توجه به تاریخ ساخت یا
شود. مأخذ مزبور براي تعیین و اعالم می 1399مالیاتی کشور تا پایان سال 

شـوند، بالفاصـله   انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد مـی 
پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیـین و اعـالم خواهـد    

 شد. 
هـاي  تی کشور مکلف است نسبت به تعیـین دارایـی  سازمان امور مالیا

اقـدام کنـد و    1400مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 
مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشـخاص  
حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به خودروهاي تحت تملک 

پرداخـت   1400ماه سال داکثر تا پایان بهمنخود و افراد تحت تکفل را ح
نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب ایـن بنـد بـراي آنهـا     
مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بـدهی مالیـاتی مـورد انتقـال     
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 شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
ولیت تضامنی ئت مالیات متعلقه مساز حکم این بند در پرداخ ینمتخلف

 د.ندار
ی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایـی تهیـه   ینامه اجراآیین

ت وزیـران  ئبه تصویب هی 1400و حداکثر تا پایان خردادماه سال شود می
 رسد.می

 توضیح تذکر 
حت فرزندان کمتر از هجده سال و محجور ت«گذار در صدر این مقرره از عبارت قانون

افراد تحت «استفاده کرده است. اما در ذیل این بند براي اشاره به همان افراد از عبارت » تکفل
 بهره برده است. شایسته است عبارات صدر و ذیل این مقرره هماهنگ باشد.» تکفل

 نظر شوراي نگهبان 
 )،6تذکر: در تبصره (

به صورت یکسان  )، اشخاص تحت تکفل در صدر و ذیل بند،7در بند الحاقی ( -5-8
 بیان گردد.

شود، اجرایی می 1400)، با توجه به اینکه این قانون از سال 7در بند الحاقی ( -6-8
تعیین » 1399پایان سال «تکلیف به پرداخت مالیات بر اساس لیستی که سازمان مالیاتی باید تا 

 و اعالم کند، باید اصالح گردد.
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف

ویالهاي گـران  واحدهاي مسکونی و باغ 1400در سال  -11بند الحاقی
 :شوندقیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی (ساالنه) می

1- ... 
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسـکونی یـک مسـتغل    

 باشد.محسوب و جداگانه مشمول مالیات می
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 باشند:موارد زیر مشمول این مالیات نمی -2
 واحدهاي مسکونی در حال ساخت -2-1
 واحدهاي مسکونی در سال تملک -2-2
هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان وزارتخانه -3

ها موظفند امکان دسترسـی بـرخط   ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداري
(آنالین) به اطالعات مالکیت امالك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور 

زه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیـاتی  در حو
هـاي مشـمول و ارزش آنهـا    کشور مکلف است نسبت به تعیـین دارایـی  

اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی  1400حداکثر تا پایان خردادماه سال 
 به اطالع اشخاص مشمول برساند.

یات ساالنه مربوط به هر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مال -4
یک از واحدهاي مسکونی تحـت تملـک خـود و افـراد تحـت تکفـل را       

پرداخت نمایند. ثبـت نقـل و انتقـال     1400ماه سال حداکثر تا پایان بهمن
امالکی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از 

دارایی، نقـل و انتقـال   پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر 
قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات 

 متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
نامه اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی       آیین

تهیـه   1400(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سـال  
 رسد.ت وزیران میشود و به تصویب هیئمی

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي نیز اشاره کرده است. امـا در ادامـه  » ویالهاباغ«گذار در صدر این بند به مالیات بر قانون

این مقرره، حکمی در این خصوص ذکر نشده است. شایسته است حکم این بند در این مورد 
 نیز تکمیل شود. 

 نظر شوراي نگهبان 
)، با توجه به صدر بند، در احکـام مـذکور   11در بند الحاقی ( )،6در تبصره ( -8-7تذکر: 
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 اضافه گردد.» ویالهاباغ«در اجزاي آن نیز، 
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف

هاي مالیـاتی بـراي درآمـدهاي    برخورداري از معافیت -15بند الحاقی
هـاي  حاصل از صادرات کاالهـا و خـدمات و هرگونـه جـایزه و مشـوق     

زگشت ارز حاصل از صـادرات بـه چـرخ اقتصـادي     صادراتی منوط به با
 کشور است.

 نظر شوراي نگهبان 
 اصالح گردد.» چرخه«به » چرخ«)، واژه 15)، در بند الحاقی (6در تبصره ( -8-8تذکر: 

* * * 
 -6تبصره 
 ... -الف

وزارت امور اقتصـادي و دارایـی موظـف اسـت در      -20بند الحاقی 
ـ  راستاي هدفمندسازي معافیت سـازي  اتی و گمرکـی و شـفاف  هـاي مالی

هاي مالی، سیاست اعتبـار مالیـاتی و گمرکـی بـا نـرخ صـفر را       حمایت
هاي مسـتقیم  هاي قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتجایگزین معافیت

هـاي مالیـاتی و   و قانون امور گمرکی نموده و فهرسـت تمـامی معافیـت   
پس از ابالغ ایـن   ماهگمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه 

قانون به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حـوزه  
پوشی شـده در اثـر   فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم

 ها باشد.ها و استناد قانونی این معافیتاین معافیت
 دیدگاه ابهام 

اقتصادي و دارایی مکلف شده  ) این تبصره، وزارت امور20به موجب حکم بند الحاقی (
است سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را جایگزین موارد معافیت مالیاتی کند. این در حالی 
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گیري این وزارتخانه در خصوص موارد معافیت گفته تصمیماست که روشن نیست حکم پیش
گذار اگر منظور قانونمالیاتی را تحویز کرده است یا خیر و از این نظر داراي ابهام است؛ زیرا 

از حکم مذکور پذیرش وضع معافیت مالیاتی از سوي وزارت اقتصاد باشد، این حکم مغایر 
)، موارد معافیت مالیاتی 51) قانون اساسی است. چه اینکه مطابق اصل (85) و (51با اصول (

 گذاري از وظایف ذاتی مجلس)، قانون85به موجب قانون خواهد بود و به موجب اصل (
عدم تجویز دخالت شوراي اسالمی است. اما در مقابل، اگر مقصود مقنن از حکم این مقرره 

تعیین موارد معافیت باشد و صرفاً این وزارتخانه را ملزم به جایگزینی  وزارت اقتصاد در
موارد قانونی معافیت با مالیات با نرخ صفر کرده باشد، این حکم مغایرتی با اصول فوق 

 ) در وضع کنونی واجد ابهام است.   6) تبصره (20بنابراین بند الحاقی (نخواهد داشت. 

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي صـالحیت وزارت امـور   حکم بند الحاقی حاضر فاقد هرگونه ابهام در خصوص حیطـه 

گذار از این حکم، تنها واگذاري سـازوکار  اقتصادي و دارایی است؛ توضیح آنکه مقصود قانون
ینی مالیات نرخ صفر با معافیت مالیاتی به وزارت اقتصاد است و روشن اجراي سیاست جایگز

است که وضع موارد معافیت مالیاتی با مجلس شوراي اسالمی اسـت. بنـابراین وجهـی بـراي     
) قـانون اساسـی متصـور نیسـت و ایـن      85) و (51) با اصول (20تصور مغایرت بند الحاقی (

 مقرره فاقد ابهام در این خصوص است.

 شوراي نگهباننظر  
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.6) تبصره (20بند الحاقی (

هـاي  )، با توجه به اینکه موضـوع معافیـت  20)، در بند الحاقی (6در تبصره ( -8-9تذکر: 
مالیاتی در قوانین بیان شده است، در تکلیف به وزارت مربوطـه بـراي تغییـر سیاسـت اعتبـار      

اید به اصالح قوانین مورد بحث (جایگزینی اعتبار مالیاتی و گمرکی بـا نـرخ صـفر)،    مالیاتی، ب
 تصریح گردد.

* * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
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گذاري عموم مردم ساختن زمینه سرمایه منظور فراهمبه -21بند الحاقی
هـاي  هـاي تملـک دارایـی   هاي زیربنـایی و طـرح  ) پروژهطرح (در انواع 
ل و تولیـدي صـنعتی و کشـاورزي و نیـز تشـویق      اي، حمل و نقسرمایه

گذاري غیرمستقیم، هرگونـه نقـل و انتقـال دارایـی بـه/ از      فرهنگ سرمایه
نویسی آنهـا بـا مجـوز    که پذیره )پروژهطرح (گذاري هاي سرمایهصندوق

شود، از پرداخت هرگونه مالیات و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می
 باشد.می عوارض نقل و انتقال معاف

سـس، ناشـی از   مؤهاي مالیات نقل و انتقال و سود ایجادي در شرکت
سـیس کـه   تأهاي سهامی عـام در شـرف   انتقال آورده غیرنقدي به شرکت

ي تولیدي صنعتی و کشـاورزي،  ) هاپروژهطرح (منظور ایجاد و تکمیل هب
اي و حمـل و نقـل شـکل    هاي سرمایههاي تملک داراییزیربنایی و طرح

سیس آن از سـازمان بـورس و اوراق   أیرد و مجوز عرصه عمومی و تگمی
 باشد.گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میخذ میابهادار 

 نظر شوراي نگهبان 
عرضـه  «بـه  » عرصـه عمـومی  «)، واژه 21)، در بنـد الحـاقی (  6در تبصـره (  -8-10تذکر: 
 ت روشن بیان گردد.به صور» هاي مؤسسشرکت«اصالح گردد. همچنین منظور از » عمومی

* * * 
 -6تبصره 
 ... -الف

 و منقـول  امـوال  فروش به نسبت است مکلف دولت -23بند الحاقی 
 مبلـغ  بـه  تملیکی اموال فروش و آوريجمع سازمان اختیار غیرمنقول در

 و اقـدام  ریـال  )4,400,000,000,000چهارصـد میلیـارد (   و هزار چهار
جـدول شـماره    108200 دیفر به خزانه گردش از پس درآمد حاصل را

 ) بابت غذا و پوشاك زندانیان واریز کند.7(
 دیدگاه ابهام 

بند الحاقی حاضر دولت را مکلف کرده است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول 
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)127( 

سازمان اموال تملیکی اقدام کند. از طرفی، برخی از اموال در اختیار این سازمان از مواردي 
ي آن در اختیار ولی فقیه است. بنابراین روشن نیست رعی ادارهاست که مطابق موازین ش

و از این جهت  شود یا خیرفقیه نیز می اموال در اختیار ولیگفته آیا شامل اطالق حکم پیش
داراي ابهام است؛ چرا که اگر اطالق حکم اموال مذکور را نیز در بر بگیرد، این مقرره مغایر با 

 ) واجد ابهام است.  23ابراین اطالق حکم بند الحاقی (موازین شرعی خواهد بود. بن

 نظر شوراي نگهبان 
 )،6در تبصره (

فقیـه   ، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل اموال در اختیار ولی)23(الحاقی  بند -6-5
 .نظر خواهد شد شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنیز می

* * * 
 -6تبصره 
 ... -الف
، 1400منظور تأمین قیر مورد نیـاز کشـور در سـال    به -24الحاقی  بند

) قـانون  141درآمد حاصـل از صـادرات قیـر مشـمول مالیـات (مـاده (      
 گردد.می 1هاي مستقیم)مالیات

 دیدگاه ابهام 
مطابق حکم بند الحاقی مورد بحث، در راستاي تأمین قیر مورد نیاز کشور، درآمد حاصل 

گذار از گیرد. این در حالی است که مقصود قانونالیات قرار میاز صادرات قیر مشمول م

                                                                                                                                                     
 صد درصد -141ماده«مجلس شوراي اسالمی:  3/12/1366هاي مستقیم مصوب ) قانون مالیات141ماده ( .1
) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزي و بیست درصد % 100(
گردد. فهرست مواد خام و کاالهاي ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می% 20(

جارت و نفت و اتاق بازرگانی، هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تنفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه
 رسد.ت وزیران میئصنایع، معادن و کشاورزي به تصویب هی

 ...» -1تبصره 
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)128(

حکم مزبور روشن نیست و مشخص نیست اخذ مالیات با نرخ صفر از قیر صادراتی چگونه 
) واجد ابهام 6) تبصره (24قیر مورد نیاز کشور را تأمین خواهد کرد. بنابراین بند الحاقی (

 است.

 نظر شوراي نگهبان 
، با توجه به عدم هماهنگی صدر و ذیل آن، ابهام دارد؛ پس از رفع )24( بند الحاقی -7-5

 .نظر خواهد شد ابهام اظهار
* * * 

 -6تبصره 
 ... -الف

مهلت اجراي آزمایشی قانون شوراهاي حل اخـتالف   -25بند الحاقی 
با اصالحات و الحاقات بعدي از تـاریخ انقضـاي آن    16/9/1394مصوب 

، 1400دن الیحه شـوراي حـل اخـتالف در سـال     االجراء شتا زمان الزم
 شود.تمدید می

 دیدگاه مغایرت 
حکم این مقرره در مورد تمدید قانون آزمایشی شوراهاي حل اختالف، مغایر با اصل 

ها و درآمدهاي ) قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل مذکور، قانون بودجه مرکب از هزینه52(
ارتباط مستقیمی با دخل و خرج کشور ندارد، نباید  ي کشور است و وضع احکامی کهسالیانه

) از این حیث که فاقد ماهیت 25در قانون بودجه صورت گیرد. بنابراین حکم بند الحاقی (
گفته ) قانون اساسی است. به عنوان مؤید استدالل پیش52اي است، مغایر با اصل (بودجه
اشاره کرد که شوراي  1کل کشور 1399الیحه بودجه سال ) 6توان به بند (س) تبصره (می

اي بودن، مغایر با اصل ي مالیات بر ارزش افزوده را به سبب غیربودجهنگهبان تمدید الیحه

                                                                                                                                                     
کمیسیون تلفیق مجلس شوراي  11/12/1398مصوب  کل کشور 1399الیحه بودجه سال ) 6بند (س) تبصره ( .1

 الحاقات و اصالحات با 17/2/1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجراي مدت -س«اسالمی: 
 ».شودمی تمدید 1399 سال پایان تا بعدي



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)129( 

 1) قانون اساسی دانست.52(

 دیدگاه عدم مغایرت 
با توجه به اینکه مهلت اجراي آزمایشی قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 

طرفی اصدار آراي قضایی این شورا باید مستند به ، به اتمام رسیده است و از 16/9/1394
ي حاضر قانون باشد، مجلس شوراي اسالمی از باب ضرورت به تمدید آن قانون در مصوبه

) با توجه به ضرورت تمدید فوري 6) تبصره (25اقدام کرده است. بنابراین حکم بند الحاقی (
) 52لس، مغایرتی با اصل (مدت اجراي آزمایشی قانون شوراهاي حل اختالف از سوي مج

 قانون اساسی ندارد.

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.6) تبصره (25بند الحاقی (

* * * 
 -7تبصره 
 ... -الف

  -1بند الحاقی 
1- ... 
حقوق ورودي خودروي سواري حداقل به میـزان هشـتاد و شـش     -4

 شود.تعیین می ) ارزش گمرکی آن%86درصد (
 دیدگاه ابهام 

) مبنی بـر تعیـین حقـوق ورودي گمرکـی بـراي      7(تبصره ) 1(بند الحاقی  )4(جزء حکم 
خودروي سواري از این حیث که روشن نیست در مقام تجویز واردات خودرو است یا خیـر،  

غایر بـا  گذار در مقام تجویز واردات خودرو باشد، این حکم مداراي ابهام است؛ زیرا اگر قانون
                                                                                                                                                     

 این) ع( و) س( بندهاي«شوراي نگهبان:  25/12/1398مورخ  16444/102/98ي شماره ) نامه5-5بند ( .1
 اساسی قانون )52( اصل مغایر و بوده ايغیربودجه است، پرداخته دائمی قانون تمدید و اصالح به که تبصره،
 ».شد تهشناخ
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)130(

هـاي  ) سیاسـت 8و بند ( 1هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) سیاست7بند (
) قانون اساسی خواهـد بـود. چـه اینکـه     110) اصل (1و در نتیجه بند ( 2کلی اقتصاد مقاومتی
ها، منابع ارزي باید بر تأمین نیازهاي تولید ملـی متمرکـز شـود و همچنـین     مطابق این سیاست

صرف کاالهاي داخلی ترویج شود و پذیرش واردات خودرو مغایر با این دو هدف است. اما م
هاي گمرکی باشد و در صدد گذار از عبارت فوق تنها تعیین تعرفهدر مقابل، اگر مقصود قانون

هـاي مـذکور نخواهـد داشـت.     تجویز واردات خودرو نباشد، این مقرره مغایرتی بـا سیاسـت  
 ) در وضع کنونی واجد ابهام است.  7(تبصره ) 1(بند الحاقی  )4(جزء بنابراین حکم 

 نظر شوراي نگهبان 
، از این جهت کـه آیـا تعیـین حقـوق ورودي     )1(بند الحاقی  )4(، جزء )7(در تبصره  -6

منزله مجوز ورودي خودروي سواري است یا خیـر، ابهـام دارد؛ پـس از     خودروي سواري، به
 .دنظر خواهد ش رفع ابهام اظهار

* * * 
  -8 تبصره
 ... -الف
 ...  -ب
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

                                                                                                                                                     
مقام معظم رهبري:  24/11/1391هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابالغی ) سیاست7بند ( .1
 ».مدیریت منابع ارزي با تأکید بر تأمین نیازهاي تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی -7«
مدیریت مصرف با  -8«مقام معظم رهبري:  29/11/1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی ) سیاست8بند ( .2

ریزي همراه با برنامه خلیمصرف کاالهاي داو ترویج  اصالح الگوي مصرفهاي کلی تأکید بر اجراي سیاست
 ».پذیري در تولیدو رقابتکیفیت براي ارتقاء 
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 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
 و فرسـوده  يهـا بافت ،یررسمیغ يهاسکونتگاه يایاح صرف فوق اعتبار
 .گرددیم یخیتار

) 20,000,000,000,000همچنین تا سقف مبلغ بیست هـزار میلیـارد (  
جـدول شـماره    210228ریال از محل اجراي این جزء به ردیف درآمدي 

شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویـت  ) این قانون واریز می5(
ر برخـوردار در اختیـا  هاي مسکونی مهر و مناطق محـروم و کـم  مجموعه

 وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
2- ... 
هـاي غیررسـمی و عشـایري، بهسـازي     براي ساماندهی سکونتگاه -ز
واقع در حـریم و خـارج از حـریم     هاي فرسودهاسکان و بافت هايمحیط

ـ شهرها و محدوده روسـتاها  حـداقل  فـراهم کـردن   مین زیرسـاخت و  أ، ت
وشنایی محیط، پایگـاه  خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، ر

ریـزي  ، شـوراي توسـعه و برنامـه   مناطقاین بسیج، پاسگاه و کالنتري در 
ق از کل جمعیت مناط این در ساکن جمعیت سهم معادل موظفند ها،استان

 وزیـران  هیئـت  تصـویب  بـه  کـه  اجرایـی  نامههر استان را بر اساس آیین
 ششـم  برنامـه  ونقان) 6( ماده) ب( بند) 1( جزء عوارض محل از رسد،می

زدایـی بـراي   هاي اجتماعی و محرومیتطرح کاهش آسیب صرف 1توسعه

                                                                                                                                                     
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 6( ماده .1

هاي عمومی، اصالح جویی در هزینهتحقق صرفه منظوربه -6ماده «نظام:  مجمع تشخیص مصلحت 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 عوارض  17/2/1387) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 38عوارض موضوع ماده ( -ب
گذاري ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره) 1( دگی موضوع تبصرهآالین

سازمان امور مالیاتی کشور توزیع  توسط مذکور ماده) ج( و) ب( ،)الف( بندهاي مورد در زیر شرحبه  خودروها
 :گرددمی
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 .نمایند استان همان در الذکرفوق مناطق دیده و بهسازيمحالت آسیب
 دیدگاه ابهام 

ایـن تبصـره، از عبـارت     (ز)بنـد  بنـد (ب) و   )1(جـزء  مجلس شوراي اسالمی در احکام 
گـذار از  است. این در حالی است کـه مقصـود قـانون    استفاده کرده» هاي غیررسمیسکونتگاه«

عبارت مذکور روشن نیست و این مفهوم از این حیث که تعریف قانونی یا عرفی ندارد، واجد 
 ابهام است.  

 دیدگاه عدم مغایرت 
)، فاقـد  7تبصـره (  (ز)بنـد  بنـد (ب) و   )1(جـزء  در  »هـاي غیررسـمی  سکونتگاه«عبارت 

نشـینی  گذار از این عبـارت، اشـاره بـه موضـوع حاشـیه     ود قانونهرگونه ابهام است؛ زیرا مقص
تعبیـر مصـطلحی اسـت و     »هاي غیررسـمی سکونتگاه«است. بنابراین با توجه به اینکه عبارت 

 معناي آن نیز روشن است، این مقرره فاقد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

ابهـام دارد؛  » هـاي غیررسـمی  سکونتگاه«ز منظور ا ،بندهاي (ب) و (ز) )1(در جزء  -1-7
 .نظر خواهد شد پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
                                                                                                                 

 
رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با 38( 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
گردد، به نسبت داري کل کشور افتتاح میرابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه

اساس شاخص جمعیت به  ) روستاها و مناطق عشایري و بر%30( درصد ) شهرها و سی%70( درصد هفتاد
گردد. سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حساب ها واریز میها و دهیاريحساب شهرداري

گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و هاي شهرستان مربوط واریز میفرمانداري
 .یري هزینه شودمناطق عشا

 ...» -تبصره
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 8تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 
هاي آب و فاضالب اسـتانی مجازنـد حـداکثر ده درصـد     شرکت -2

) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شوراي اسالمی هر شهر 10%(
هاي فاضـالب  براي توسعه طرح) قانون ایجاد تسهیالت 3موضوع تبصره (
بـا اصـالحات و    24/3/13771هاي آب شهري مصـوب  و بازسازي شبکه

هـاي ایجـاد   طـرح  الحاقات بعدي را بـراي تسـریع در اجـراء و توسـعه    
هـاي فاضـالب در   تأسیسات آب و فاضـالب بـا اولویـت اجـراي طـرح     

 روستاهاي همان بخش هزینه نمایند.
 دیدگاه ابهام 

) منـابع حاصـل از   %10کـرد ( این تبصـره مبنـی بـر تجـویز هزینـه      (د)بند  )2(جزء حکم 
هاي آب و فاضـالب، از ایـن حیـث کـه روشـن      طرح براي تسریع در اجراي» مشارکت مالی«

نیست مشارکت مالی شهروندان را الزامی تلقی کرده است یا خیر، واجد ابهام اسـت؛ توضـیح   
هاي مزبـور باشـد،   کان به مشارکت مالی در طرحي مشترگذار الزام کلیهآنکه اگر مقصود قانون

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

هاي منظور بازسازي و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرحبه –ماده واحده «مجلس شوراي اسالمی: 
شود هاي آب و فاضالب اجازه داده میفاضالب به شرکت هايتمام 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 برنامه ئشود هیتا زمان تشکیل شوراي اسالمی شهر اجازه داده می -3تبصره 

مدیر عامل آب و فاضالب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شوراي و بودجه استان، 
ها و ایجاد تسهیالت اسالمی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهاي مشارکت مالی مردم و سایر بخش

ررسی و تایید هاي آب و فاضالب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضالب استان ببراي اجراي طرح
 . هاي آب و فاضالب به اجرا درآیدنموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت

 ...»- 4تبصره 
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اطالق این حکم از این منظر که مشترکان فاقد بضاعت مالی را نیز شامل شده است، مغـایر بـا   
موازین شرعی خواهد بود. اما در مقابل، اگر منظور مقنن از حکـم فـوق، مشـارکت اختیـاري     

وازین شرعی نخواهد داشـت. بنـابراین   ها باشد؛ این مقرره مغایرتی با ممردم در این قبیل طرح
 ) واجد ابهام است.8تبصره ( بند (د) )2(در جزء  »مشارکت مالی«عبارت 

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

از این جهـت کـه الزامـی اسـت یـا      » مشارکت مالی«بند (د)، منظور از  )2(در جزء  -2-7
 .دنظر خواهد ش خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
 -8تبصره 
 ... -الف
) قانون توزیع عادالنـه آب مصـوب   33در اجراي بند (ب) ماده ( -هـ

با اصالحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صـیانت از   16/12/13611
پـذیري تـأمین آب بـراي مصـارف     هاي کشور و افزایش اطمینـان آبخوان

هـاي آب  هـاي شـرب، صـنعت و کشـاورزي، شـرکت     مختلف در بخش
ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اي استانطقهمن

کنندگان آب کشاورزي اقتصادي و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف

                                                                                                                                                     
وزارت نیرو  -33ماده «مجلس شوراي اسالمی:  16/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33ماده ( .1

ف با توجه به نحوه استحصال سایر مصار موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و کشاورزي و صنعتی و
شرح زیر تعیین و پس از تصویب شوراي اقتصاد وصول  براي هر یک از مصارف در تمام کشور به و مصرف

 .نماید
 ... -الف
 نظارت و خدماتی که تواند به ازاءپذیرد دولت میدر مواردي که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی -ب

صورت لزوم عوارضی را تعیین و از  اقتصادي و اجتماعی هر منطقه در ایطدهد با توجه به شرانجام می
 ».کننده وصول نمایدمصرف
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هاي مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشـمند بـر اسـاس پروانـه     براي چاه
هاي مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشـمند  برداري آنها و براي چاهبهره
اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متـر مکعـب برداشـت آب از     بر

) ریال متناسب بـا کشـت غالـب    200ها، حداکثر معادل دویست (آبخوان
منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نیرو و 

) 5جدول شـماره (  160112جهاد کشاورزي، دریافت و به ردیف شماره 
کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزي پس  داري کلد خزانهاین قانون نز

) ایـن  9جـدول شـماره (   530000-52از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 
) جهت پرداخت خسـارت نکشـت بـه    %70قانون به ترتیب هفتاد درصد (

بخشـی و  هـاي تعـادل  کشاورزان همان منطقه و براي تحقق اهداف برنامـه 
هایی که با فرونشست زمین آب و انجام مطالعه در دشتبرداري بهبود بهره

مواجه است و یافتن راهکارهاي پیشگیري و برگرداندن آن به شرایط قبـل  
مانـده  ) باقی%30در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (

ها و مراتـع جهـت   ) در اختیار سازمان جنگل%50به نسبت پنجاه درصد (
) مـابقی در اختیـار وزارت   %50یزداري و پنجاه درصد (حفظ و احیاء آبخ

گیرد. وري آب قرار میهاي افزایش بهرهجهاد کشاورزي براي اجراي طرح
هاي نیرو و جهـاد کشـاورزي و   نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانهآیین

تصـویب هیئـت وزیـران    شود و بـه سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می
 رسد.می

) قـانون توزیـع   45هاي غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (چاهدرخصوص 
هـا اقـدام و جریمـه    المنفعه نمودن این چاهنسبت به مسلوب 1عادالنه آب

مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه بـه ازاي هـر مترمکعـب    
                                                                                                                                                     

اشخاص زیر  -45ماده «مجلس شوراي اسالمی:  16/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 45ماده ( .1
روز تا سه ماه  )15(از ضربه شالق و یا ) 50(تا  )10(عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 

 .شوندمحکوم می موارد جرم به نظر حاکم شرع حبس تأدیبی بر حسب
 ... -الف
 ».منابع آب مبادرت کند برداري ازهر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره -ـه
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) ریال متناسب با افـت سـفره و حجـم کسـري     1,000هزار ( حداکثر یک
شـود، دریافـت   ستورالعمل وزیر نیرو تعیـین مـی  مخزن سفره که حسب د

 گردد.می
 دیدگاه عدم مغایرت 

ها ذکر کرده اسـت.  برداري از چاهي فوق احکامی را در خصوص بهرهگذار در مقررهقانون
در خصـوص   1) قـانون توزیـع عادالنـه آب   5شایسته است در متن این مقرره به رعایت ماده (

 آنها نیاز به صدور پروانه ندارد نیز تصریح شود تـا ایـن قبیـل    هایی که حفربرداري از چاهبهره
 هاي غیرمجاز تلقی نشود.ها مشمول چاهچاه

 نظر شوراي نگهبان 
) قانون توزیع عادالنه آب نیز تصریح 5)، به رعایت ماده (8در بند (هـ) تبصره ( -9تذکر: 

 گردد.
* * * 

 -8تبصره 
 ... -الف
زي خسارت ناشی از سیل و سـاماندهی  منظور پیشگیري و بازسابه -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

ها را از طریـق مزایـده و انعقـاد    بنداناي و خاك مازاد آبمازاد رودخانه

                                                                                                                                                     
در مناطق  -5ماده «سالمی: مجلس شوراي ا 16/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 5ماده ( .1

و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی  غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب
برداري ندارد ولی مراتب باید به صدور پروانه حفر و بهره شبانه روز مجاز است و احتیاج بهمتر مکعب در )25(

 .اطالع وزارت نیرو برسد
آوري آمار و مصرف جمع منظور بررسی آبهاي منطقه وها بهاز این نوع چاهتواندموارد الزم میوزارت نیرو در 
 .آن بازرسی کند

 ...» -1تبصره 



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)137( 

برداران شـن و  صوصی، به پیمانکاران و بهرهخ -قرارداد مشارکت عمومی
کارگیري پیمانکاران داراي صالحیت) به شـرط واریـز حقـوق    ماسه (با به

شده دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین 
گردد. منابع واریز می 160149در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدي 

) ایـن قـانون در   9جـدول شـماره (   530000-30حاصله از محل ردیف 
گیـرد تـا در چهـارچوب    اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار مـی 

موافقتنامه متبادله با سازمان برنامـه و بودجـه کشـور صـرف سـاماندهی      
هاي کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه رودخانه
هـاي مـدیریت بحـران کشـور و     ازمانبار توسط وزارت نیرو به سماه یک

گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظـرف  برنامه و بودجه کشور ارسال می
ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیـرو تهیـه و ابـالغ     مدت سه

 گردد.می
 دیدگاه ابهام 

مجلس شوراي اسالمی بـه موجـب بنـد (و) ایـن تبصـره، دولـت را مجـاز بـه واگـذاري          
کـرده  » خصوصی -قرارداد مشارکت عمومی«اي از طریق برداري از مصالح مازاد رودخانهبهره

 -قـرارداد مشـارکت عمـومی   «گـذار از عبـارت   است. این در حالی اسـت کـه مقصـود قـانون    
از این حیث که این مفهوم داراي تعریف و ضوابط قانونی نیست، روشن نیسـت و  » خصوصی

 م است.این مقرره از این حیث واجد ابها

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

مشـارکت  «در بند (و)، با توجـه بـه روشـن نبـودن مفهـوم، ضـوابط و چـارچوب         -3-7
 د.نظر خواهد ش ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار» خصوصی -عمومی

 * * * 
 -8تبصره 
 ... -الف



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
 

)138(

  -1بند الحاقی 
هـا و  ست کلیه تبلتوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف ا –1
هاي هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و ساعت

اي (همتا) ثبت تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه
) این قانون واریز 5جدول شماره ( 110410نماید. منابع حاصله به ردیف 

 شود.  می
راه (موبایـل) سـاخته شـده    هاي همحقوق ورودي واردات گوشی -2

) تعیـین  %12) دالر برابـر دوازده درصـد (  600خارجی بـاالي ششصـد (  
 گردد.می

 دیدگاه ابهام 
) وزارت ارتباطات را ملزم کرده است منابع حاصـل  1) بند الحاقی (1گذار در جزء (قانون

به جـدول  واریز کند. از طرفی، مراجعه )» 5جدول شماره ( 110410ردیف «از این جزء را به 
) این بند الحاقی اختصاص 2دهد ردیف ذکر شده براي منابع حاصل از جزء (مذکور نشان می

) این بند روشن نیست 1اي منابع جزء (داده شده است. بنابراین در وضع کنونی ردیف بودجه
) قـانون اساسـی،   53) و (52و مقرره از این حیث واجد ابهام است. چه اینکه مطـابق اصـول (  

هـاي  ي پرداخـت ها و درآمدهاي دولت باشد تا کلیهي هزینهبودجه باید مشتمل بر کلیهقانون 
 هاي آن صورت گیرد.  دولت مقید به ردیف

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

، در جداول به جـزء  )1(، با توجه به اینکه ردیف مذکور در جزء )1(در بند الحاقی  -4-7
ابهام دارد؛ پس از رفـع ابهـام    )1(یافته به جزء  اختصاصاختصاص دارد، از جهت ردیف  )2(

 .نظر خواهد شد اظهار
* * * 

 -8تبصره 
 ... -الف
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 1400هـاي نفـت و نیـرو موظفنـد در سـال      وزارتخانه -3بند الحاقی 
اي هاي آب، برق و گاز مشـترکین خانوارهـاي کشـور را بـه گونـه     تعرفه

کشور، تعرفه مشـترکین کـم   اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی 
(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امـام   مصرف خانوارهاي محروم

 بـه  خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوي مصرف
 صـورت  بـه  مصرف الگوي از باالتر پرمصرف مشترکین اي،یارانه صورت
) تعیـین شـود.   آي.بی.تـی (پلکانی  افزایش الگوي براساس و ايغیریارانه

تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي محروم براساس بعـد خـانوار محاسـبه    
 شود.می

میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوي مصـرف بایـد   
مالی رایگان کردن تعرفـه مشـترکین    اي تعیین شود که بارحداقل به اندازه

 منابع جدید نداشته باشد.مین أمصرف را جبران نماید و نیاز به تکم
هاي نفت و نیرو ی این بند به پیشنهاد مشترك وزارتخانهینامه اجراینیآ

ماه پس از ابالغ ایـن قـانون بـه تصـویب      شود و ظرف مدت یکتهیه می
 رسد.وزیران می هیئت

 دیدگاه ابهام 
رق و گاز هاي آب، بتعرفه اندبه موجب این مقرره مکلف شدههاي نفت و نیرو وزارتخانه

این در حـالی اسـت کـه     د.کننبرابر صفر، تعیین  را» خانوارهاي محروم«مشترکین کم مصرف 
افراد تحـت پوشـش کمیتـه    «، به دو مثال »خانوارهاي محروم«گذار در مقام تبیین مفهوم قانون

بسـنده کـرده اسـت. بنـابراین مـالك تشـخیص       » امداد امام خمینـی(ره) و سـازمان بهزیسـتی   
) این تبصره واجد ابهام است. چه اینکـه موضـوع ایـن    3(در بند الحاقی » محروم خانوارهاي«

حکم مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندان است و داراي ماهیت تقنینی است و اگر مقـنن در  
گفته بوده باشد، ایـن  ي پیشبه دو وزارتخانه» خانوارهاي محروم«صدد واگذاري بدون مالك 
) قـانون اساسـی خواهـد    85گذاري تفویضی مذکور در اصـل ( انونمقرره مغایر با ممنوعیت ق

 بود.
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 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

، مالك تشخیص خانوارهاي محروم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام )3(در بند الحاقی  -5-7
 .نظر خواهد شد اظهار

* * * 
 -8تبصره 
 ... -الف

کشت برنج در مناطق موضوع ممنوعیت  1400در سال  -4بند الحاقی 
 گردد.مختلف کشور بنا به تشخیص شوراي آب استان لغو می

 دیدگاه ابهام 
مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی حاضر، تشخیص ممنوعیت یا جواز کشت بـرنج را  
به شوراي آب استان واگذار کـرده اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه روشـن نیسـت مقصـود          

ي مـدیریت الگـوي مصـرف آب در سـطح     انی به مالحظـه گذار الزام شوراهاي آب استقانون
کشور نیز بوده است یا تنها این شوراها را ملزم به بررسـی وضـعیت آب همـان اسـتان کـرده      

در  1،الگـوي مصـرف   اصـالح  هـاي کلـی  سیاسـت ) 8است. چرا که مطابق جزء نخست بند (
ملـی الگـوي   هاي مختلف کشور باید نگاه ملی بـه موضـوع آب باشـد و اجـراي سـند      بخش

گذار عدم هماهنگی در سطح ملـی در مـدیریت   مصرف آب در نظر باشد و اگر مقصود قانون
) قـانون  110) اصـل ( 1هـاي مـذکور و در نتیجـه بنـد (    آب باشد، این مقرره مغایر با سیاست

 ) در وضع کنونی واجد ابهام است.4اساسی خواهد بود. بنابراین حکم بند الحاقی (
 

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

 ر:هاي زیویژه بخش کشاورزي در چارچوب سیاسته ب هاو نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش
  .سازي آنهنگامهاي مختلف و بهراحی، تدوین و اجراي سند ملی الگوي مصرف آب در بخشط -
- «... 
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 نظر شوراي نگهبان 
 )،8در تبصره (

هـاي کلـی الگـوي مصـرف، در خصـوص      ، با توجه به سیاسـت )4(در بند الحاقی  -6-7
 .نظر خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار» هماهنگی در سطح ملی«رعایت 

* * * 
 -8تبصره 
 ... -الف

کننـدگان  ) قـانون مجـازات اسـتفاده   4براساس مـاده (  -5بند الحاقی 
 10/3/13961بـرق و تلفـن، فاضـالب و گـاز مصـوب       غیرمجاز از آب،

نسـبت بـه    1400توانند، در سال هاي مسئول موضوع این قانون میدستگاه
هاي غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق بـا  برقراري انشعاب

صـالح، اقـدام   تعرفه مربوط، تا تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجـع ذي 
 نمایند.

 دیدگاه مغایرت 
هـاي غیـردائم   هاي دولتی را به برقراري انشـعاب گذار در بند الحاقی حاضر، دستگاهانونق

کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضالب و گاز تـا تعیـین   خدمات عمومی براي استفاده
گفتـه مغـایر بـا    صالح، مجاز کرده اسـت. حکـم پـیش   تکلیف قانونی آنها از سوي مراجع ذي

) قانون اساسی است؛ زیرا اوالً با تجویز برقـراري خـدمات   3) اصل (10د (ي صحیح و بناداره
هاي غیرمجاز خواهند شد. ثانیاً گرچـه  عمومی موقت مذکور، افراد تشویق به سکونت در محل

صالح گذار برقراري خدمات عمومی را مقید به تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجع ذيقانون
                                                                                                                                                     

 10/3/1396کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضالب و گاز  مصوب ) قانون مجازات استفاده4ماده ( .1
توانند، نسبت به برقراري ول موضوع این قانون میئهاي مسدستگاه -4ه ماد«مجلس شوراي اسالمی: 

هاي غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوي انشعاب
 . صالح، اقدام نمایندمراجع ذي

 »... -1تبصره 
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هـاي  این خدمات در عمـل منجـر بـه دائمـی شـدن سـکونت      کرده است، اما برقراري موقت 
) قـانون اساسـی   3) اصل (10) مغایر با بند (5غیرمجاز خواهد شد. بنابراین حکم بند الحاقی (

 است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

هـاي غیـردائم خـدمات عمـومی     ، در خصـوص برقـراري انشـعاب   )5(بند الحاقی  -7-7
 .اصل سوم قانون اساسی شناخته شد )10(یر بند موضوع قانون مذکور، مغا

* * * 
  -8تبصره 
 ... -الف

دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و  -6بند الحاقی 
هـاي ایرانـی فعـال در حـوزه     دامی اولویـت خریـد خـود را از شـرکت    

ی این بند توسـط وزارت  ینامه اجراینیکشاورزي فراسرزمینی قرار دهد. آ
ي با همکاري وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و بانـک     جهاد کشاورز
 رسد.ت وزیران میئو به تصویب هیشده مرکزي تهیه 

 دیدگاه مغایرت 
اسـت در واردات محصـوالت   شـده  مکلـف  بـه طـور مطلـق     به موجب این مقرره دولت

هــاي ایرانــی فعــال در حــوزه کشــاورزي اولویــت خریــد را از شــرکت ،کشــاورزي و دامــی
ایـن در حـالی اسـت کـه ممکـن اسـت در برخـی مـوارد خریـد از           دهـد.  فراسرزمینی قـرار 

هاي غیرایرانی داراي ارجحیت باشد براي مثال شرکت خارجی محصوالت خود را بـه  شرکت
کند. بنابراین اطالق حکم ایـن بنـد   تري و با کیفیت بسیار باالتري عرضه میقیمت بسیار پایین

به دالیل مختلف، داراي ارجحیت اسـت، مغـایر    هانسبت به مواردي که خرید از دیگر شرکت
 ) قانون اساسی است.3) اصل (10ي صحیح و بند (با اداره
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 نظر شوراي نگهبان 
 )، 8در تبصره (

هـاي ایرانـی فعـال در حـوزه     ، در خصوص اولویت شـرکت )6(اطالق بند الحاقی  -8-7
 )10(ارنـد، مغـایر بنـد    کشاورزي فراسرزمینی نسبت به مواردي که دیگران از جهاتی تقـدم د 

 .اصل سوم قانون اساسی شناخته شد
* * * 

 -9تبصره 
 ... -الف
 1) قانون برنامه ششم توسـعه 64در راستاي اجراي بند (ج) ماده ( -هـ

هـاي اجرایـی   هاي تقاضامحور، کلیـه دسـتگاه  مبنی بر حمایت از پژوهش
نامـه  ) قانون مدیریت خدمات کشوري که از اعتبـارات بر 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%(

هاي دولتی و غیردولتـی و  هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاهنامهطریق پایان
ي دانشـگاه  هاي علم و فناوري و سـراهاي نـوآور  مراکز پژوهشی و پارك

) دیگر از منابع مـذکور از  %10آزاد اسالمی هزینه کنند. حداقل ده درصد (
                                                                                                                                                     

ماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجت) 64( ماده .1
وري، بنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشهب -64ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395

المللی و افزایش نقش مردم در تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاري و تعامالت فعال بین
 :کشور فناوري  مدیریت علمی و

 … -الف
بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات منظور پیشتازي در اقتصاد دانشدولت مجاز است به -ج

بنیان هاي دانشهاي کلی اقتصاد مقاومتی، براي توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکتبنیان سیاستدانش
ها و مؤسسات ي تقاضامحور مشترك با دانشگاههامطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش

هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه 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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هاي قانونی وابسـته  بنیان و پژوهشکدههاي دانشها و شرکتطریق دانشگاه
 پذیرد.به بسیج انجام می

 دیدگاه مغایرت 
د را از ) از اعتبارات خو%10اند (هاي اجرایی به موجب این مقرره مکلف شدهکلیه دستگاه

) از %10ها هزینـه کننـد و همچنـین حـداقل (    هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاهنامهطریق پایان
هـاي قـانونی وابسـته بـه     بنیان و پژوهشـکده هاي دانشها و شرکتمنابع نیز از طریق دانشگاه

در ایـن مقـرره و    هـاي علمیـه  عـدم ذکـر حـوزه   بسیج هزینه شود. این در حالی است که اوالً 
) قـانون  3) اصـل ( 9ها، مصداق تبعیض ناروا و مغایر بـا بنـد (  ص اعتبارات به دانشگاهاختصا

) از منابع مذکور از طریق مراکز علمی وابسـته  %10کرد (اساسی است. ثانیاً در خصوص هزینه
ي تخصیص منابع با توجه به اینکه تعـداد ایـن مراکـز در قیـاس بـا دیگـر       به بسیج، این نحوه

) قـانون  3) اصـل ( 10ي ناصحیح و مغـایر بـا بنـد (   ر کمتر است، مصداق ادارهها بسیادانشگاه
 اساسی است.     

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 9در تبصره (

قانون برنامه ششم توسـعه، از جهـت عـدم     )64(بند (هـ)، با توجه به بند (ج) ماده  -1-8
. همچنـین ذیـل ایـن    اصل سوم قانون اساسی شناخته شد )9(هاي علمیه، مغایر بند ذکر حوزه

 .اصل سوم قانون اساسی شناخته شد )10(بند نیز مغایر بند 
* * * 

 -9تبصره 
 ... -الف

ـ  يهـا یشود بدهیم به دولت اجازه داده -بند الحاقی خـود بـه    یقطع
 1قانون برنامه ششـم  )85( ماده ياجرا نیو همچن انیفرهنگ رهیسسه ذخؤم

                                                                                                                                                     
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 85( هماد .1

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق  -85 ماده«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
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 :دیانم هیتسو ریز هايرا از روش يدر سال جار
 يهـا دستگاه یدولت يهاییاز سهام و دارا یبخش ایتمام  يواگذار -1
ـ ز ییاجرا ـ مجموعـه قـوه مجر   ری سـهام متعلـق بـه دولـت و      یبـاق  و هی

 مشمول واگذار يهادر بنگاه یدولت يهاشرکت
سسـه  ؤم يهـا یبـده  ای انیفرهنگ رهیذخ صندوقسسه ؤمطالبات م -2

 ياعتبـار  سسـات ؤم هـا و بانـک بـه   يبه بانک مرکز ایمذکور به دولت و 
 یربانکیغ

 دیدگاه مغایرت 
ي دیون مجلس شوراي اسالمی به موجب این بند الحاقی دولت را مجاز به تسویه الف)

گذار براي منابع خود به صندوق ذخیره فرهنگیان کرده است. این در حالی است که قانون
نتیجه این مقرره مغایر با اي لحاظ نکرده است و در موضوع این بند سقف و ردیف بودجه

هاي دولت از ي پرداخت) قانون اساسی است؛ چرا که مطابق این اصل، کلیه53ذیل اصل (
اي باشد. بنابراین بند الحاقی هاي اعتباري بودجهجمله رد دیون، باید با رعایت کامل ردیف

 ) قانون اساسی است.53) مغایر با اصل (9تبصره (
هاي اجرایی در الحاقی مبنی بر تجویز واگذاري سهام دستگاه) این بند 1حکم جزء (ب) 

) قانون اساسی در مقام رد 44هاي کلی اصل (هاي مشمول واگذاري موضوع سیاستبنگاه
و در  1هاي مذکور) بند (د) سیاست2دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، مغایر با جزء (

ها، مصارف ضیح آنکه مطابق سیاست) قانون اساسی است؛ تو110) اصل (1نتیجه بند (
ها باید صرف امور مشخصی همچون ایجاد زیربناهاي اقتصادي و سایر موارد مذکور واگذاري

                                                                                                                 
 

 را تا پنج درصداند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدي از حقوق و مزایاي خود ذخیره فرهنگیان را پذیرفته
سهم واریزي اعضاء به صندوق  معادل سالههمه است موظف نیز دولت و کنند واریز صندوق  به حساب )5%(

 ».طورکامل در ردیف اعتباري خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نمایدذخیره فرهنگیان را به
ي ) مصوبه2) بند (الف) تبصره (2ذیل جزء ( ي متن این مقرره رك. به: بند (الف) دیدگاه ابهامبراي مالحظه .1

 حاضر.
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هاي کلی نظام در صالحیت رهبري است شود و از طرفی مطابق اصل مذکور، تعیین سیاست
) این مقرره 1ء (و دیگر نهادها از جمله مجلس ملزم به تبعیت از آن هستند. بنابراین حکم جز

  ) قانون اساسی است. 110گفته و در نتیجه اصل (هاي پیشمغایر با سیاست

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي دیـون خـود بـه صـندوق     گذار به موجب این بند الحاقی دولت را مجاز به تسویهقانون

 ايذخیره فرهنگیان از طریق تهاتر کرده است. در نتیجه لحاظ نکردن سـقف و ردیـف بودجـه   
) قانون اساسی ندارد؛ چرا که آنچـه در  53براي منابع موضوع این بند، مغایرتی با حکم اصل (
است و » هاي دولتها و پرداختدریافت«این اصل در خصوص آن تعیین تکلیف شده است، 

دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیـان اسـت و   » تهاتر«با توجه به اینکه موضوع این مقرره، 
) مغایرتی بـا  9افت یا پرداختی صورت گیرد. بنابراین حکم بند الحاقی تبصره (قرار نیست دری

 ) قانون اساسی ندارد.53اصل (

 دیدگاه ابهام 
ي ) بنـد الحـاقی تبصـره   2) و (1در صـدر و جـزء (  » صندوق ذخیره فرهنگیان« ذکر الف)

واجد ي معتبر صندوق مذکور مشخص نیست، مورد بحث، از این حیث که وضعیت اساسنامه
ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبان رسیده ابهام است؛ زیرا اگر صندوق مزبور اساسنامه

) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطـابق  85باشد، نداشته باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل (
هاي دولتی با قـانون اساسـی و شـرع بـا     حکم ذیل این اصل، تشخیص عدم مغایرت اساسنامه

ي راي نگهبان است. بنابراین این مقرره در وضع کنونی از این حیث که وضعیت اساسـنامه شو
 روشن نیست، واجد ابهام است.» صندوق ذخیره فرهنگیان«

) بند الحاقی مورد بررسی، دولت مجاز شده است دیـون خـود بـه    2به موجب جزء (ب) 
 ایـ  انیـ فرهنگ رهیـ ذخ صـندوق سسـه  ؤمطالبـات م «ي فرهنگیـان را از طریـق   صندوق ذخیـره 

 ياعتبـار  سسـات ؤم هـا و بـه بانـک   يبه بانـک مرکـز   ایسسه مذکور به دولت و ؤم يهایبده
گذار از عبارت فوق روشن نیسـت  تسویه کند. این در حالی است که مقصود قانون» یربانکیغ

 گفته از این جهت داراي ابهام است.و حکم پیش
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 نظر شوراي نگهبان 
 )،9در تبصره (

» صـندوق ذخیـره فرهنگیـان   «بند الحاقی، با توجه به اینکـه وضـعیت اساسـنامه    در  -2-8
نظر خواهد شد. همچنـین از جهـت عـدم     مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

 .قانون اساسی شناخته شد )53(ذکر ردیف و سقف منابع مذکور، مغایر اصل 
هـاي مـذکور از محـل سـهام و     بند الحاقی، در خصوص واگذاري بـدهی  )1(جزء  -3-8
هاي اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولـت و  هاي دولتی دستگاهدارایی
 )44(هاي کلی اصـل  هاي مشمول واگذاري، مغایر بند (د) سیاستهاي دولتی در بنگاهشرکت

 .قانون اساسی شناخته شد )110(اصل  )1(قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند 
تسـویه مطالبـات مؤسسـه    «بند الحاقی، از جهت مشخص نبودن منظور از  )2ء (جز -4-8

ها هاي مؤسسه مذکور به دولت و یا به بانک مرکزي به بانکصندوق ذخیره فرهنگیان با بدهی
 .نظر خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار» و مؤسسات اعتباري غیربانکی

بـه  » مؤسسـه ذخیـره فرهنگیـان   «هاي ، در بند الحاقی، عبارت)9در تبصره ( -10-1تذکر: 
و » قـانون برنامـه ششـم توسـعه    «بـه  » قانون برنامه ششم«، »مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان«
 اصالح گردد.» واگذاري«به » واگذار«

* * * 
 -9تبصره 
 ... -الف
ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در ها، بانکشرکت -ح
) این قانون، مکلفند در اجراي تکالیف قـانونی مربـوط،   3شماره ( پیوست

) از هزینه امور پژوهشـی خـود منـدرج در آن    %40درصد ( حداقل چهل
)، بـه  %25درصـد (  ماهه به میزان بیسـت و پـنج   پیوست را در مقاطع سه
کشور واریز کنند تا در راسـتاي حـل    داري کلحساب خاصی نزد خزانه

هـا و مؤسسـات   ت خود از طریق توافقنامـه بـا دانشـگاه   مسائل و مشکال
آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهـاد دانشـگاهی و   
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هـاي تحصـیالت   نامـه هاي کاربردي، عناوین پایان (پروژه) در قالب طرح
هـاي تحقیقـاتی    (پـروژه)  هاي پسادکتري و طرح (پروژه) تکمیلی، طرح

تکمیلـی غیرشـاغل بـه مصـرف برســانند.      آموختگـان تحصـیالت  دانـش 
نشدن وجوه مربوط در موعد مقـرر توسـط هـر یـک از      درصورت واریز

داري کل ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهها، بانکشرکت
شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نـزد خزانـه   کشور اجازه داده می

ضوع این بند واریز کنـد. ایـن   حساب خاص مو برداشت کرده و آن را به
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی و جهـاد       مبالغ براي دانشگاه

شـده آنهـا در ایـن قـانون      بینیدانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش
محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنهـا بـا سـازمان برنامـه و     

کشـور بـه    داري کـل نهکشور، توسط خزا داري کلبودجه کشور و خزانه
مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشـگاهی طـرف قـرارداد    

هـا  که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه طوريشود، بهبرگشت داده می
ها و مؤسسات آموزشـی  اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه شود.تسویه 

و جهـاد دانشـگاهی در   و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتـی و فنـاوري   
حداقل سهم قابل پرداخـت بـه    شود.قالب قراردادهاي مشخص هزینه می

آموختگان پژوهشگر و نیروهـاي  دانشجویان، پژوهشگران پسادکتري، دانش
هـا،  شـرکت  ) است.%60درصد ( (پروژه) شصت کارورز از مبلغ هر طرح

) %10( درصـد  توانند حداکثر تا دهها و مؤسسات موضوع این بند میبانک
) هزینـه امـور پژوهشـی مـذکور را از طریـق      %40( درصد از مبلغ چهل

ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خـود  دانشگاه
ی این بنـد هزینـه کننـد.    ینامه اجراو جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین

شود. سازمان ی به سال بعد منتقل مییهاي اجرانشده دستگاه وجوه مصرف
) ایـن منـابع   %100( درصد برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد

 اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.
ی این بند شامل سازوکارهاي مربوط، چگونگی مصرف ینامه اجراآیین

و سایر موارد به پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و همکـاري       
اي امـور اقتصـادي و دارایـی، علـوم، تحقیقـات و فنـاوري،       هوزارتخانه
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بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صـنعت، معـدن و تجـارت و جهـاد     
وزیران  تئتصویب هی شود و بهکشاورزي پس از ابالغ این قانون تهیه می

 .رسدمی
 دیدگاه مغایرت 

 ينشـده  مصـرف  وجـوه حکم مقرر شده در ذیل بند (ح) این تبصره مبنی بر انتقال الف) 
) قانون اساسـی اسـت؛ زیـرا مطـابق اصـل      52، مغایر با اصل (ی به سال بعدیهاي اجرادستگاه
کشور اسـت. بنـابراین   » سالیانه«ها و درآمدهاي ي هزینهگفته، قانون بودجه مرکب از کلیهپیش

در اصل مزبـور  تجویز انتقال منابع به سال مالی بعدي در این بند، مغایر با سالیانه بودن بودجه 
) الیحـه بودجـه سـال    9بنـد (ح) تبصـره (  توان به گفته میاست. به عنوان مؤید استدالل پیش

مـالی   سـال  به مذکور حساب اعتبار يمانده انتقال نگهبان شوراياشاره کرد که  1کل کشور 1399
 2) قانون اساسی تشخیص داده بود.52بعد را مغایر اصل (

 مکلـف بـه موجـب ایـن بنـد     ات انتفاعی وابسته به دولت ها و مؤسسها، بانکشرکتب) 
ها و مؤسسات آموزش عالی و از طریق توافقنامه با دانشگاه بخشی از اعتبارات خود را اندشده

                                                                                                                                                     
کمیسیون تلفیق مجلس شوراي  11/12/1398مصوب  کل کشور 1399) الیحه بودجه سال 9بند (ح) تبصره ( .1

 قانون، این) 3( ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ها، بانکشرکت -ح: «اسالمی
 آن در مندرج خود پژوهشی امور هزینه از) %40( درصدچهل حداقل مربوط، قانونی یفتکال اجراي در مکلفند
کشور  داري کل)، به حساب خاصی نزد خزانه%25( درصدپنج و بیست میزان به ماههسه  مقاطع در را پیوست

سسات آموزش عالی ها و مؤواریز کنند تا در راستاي حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاه
هاي کاربردي، عناوین  و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)

آموختگان هاي تحقیقاتی دانش هاي پسادکتري و طرح (پروژه) هاي تحصیالت تکمیلی، طرح (پروژه)نامهپایان
بار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعت

 شود.مالی بعد منتقل می
...« 
در بند (ح)، انتقال مانده اعتبار «شوراي نگهبان:  25/12/1398مورخ  16444/102/98ي شماره ) نامه1-8بند ( .2

ز هزینه کردن قانون اساسی شناخته شد. همچنین مقصود ا )52(حساب مذکور به سال مالی بعد، مغایر اصل 
 ».ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد» امانی«ها و ... به صورت اعتبارات این موضوع در دانشگاه
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این در حالی اسـت   پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی به مصرف برسانند.
مقـرره،   در ایـن » هـاي علمیـه  حوزه«عدم ذکر و ها ي منابع از طریق دانشگاهکه انحصار هزینه

 ) قانون اساسی است.3) اصل (9مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند (

 نظر شوراي نگهبان 
 )،9در تبصره (

هاي اجرایی به سـال بعـد، بـه    در بند (ح)، امکان انتقال وجوه مصرف نشده دستگاه -5-8
قانون اساسی شناخته شد. همچنـین   )52(، مغایر اصل »سالیانه بودن«جهت عدم رعایت اصل 

 .اصل سوم قانون اساسی شناخته شد )9(در این بند، مغایر بند » هاي علمیهحوزه«عدم ذکر 
* * * 

 -9 تبصره
 ... -الف
 قـانون  بـه  مـواد  برخـی  الحاق قانون) 78( ماده تحقق راستاي در -ط
ام یو در جهت اجراي اصل سـ  1)2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

) قانون اساسـی، آسـتان قـدس رضـوي و آن دسـته از مؤسسـات و       30(
ـ هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسـلح و سـتاد اجرا  بنگاه فرمـان   یی

حضرت امام (ره) به استثناي مواردي که اذن ولـی فقیـه مبنـی بـر عـدم      
پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفنـد نسـبت بـه واریـز     

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (78ماده ( .1

) قانون اساسی و 30ام (عدالت آموزشی و اجراي اصل سی منظور برقراريبه -78ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
هاي آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن تجهیز کلیه آموزشگاه

ی فرمان امام و سایر یهاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرادسته از مؤسسات و بنگاه
اند، به استثناي مواردي که اذن ولی فقیه زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهی که تا یهاي اجرادستگاه

باشند، منابع حاصله صرفاً جهت وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می
اي که به این هناماساس آیین گیرد تا برتوسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می

 .»رسد، هزینه نمایدت وزیران میئمنظور تهیه و به تصویب هی



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)151( 

 ردیـف  موضـوع  کشـور  کل يدارلیات خود به حساب خزانهاز ما یبخش
 خـود  اتیمال یمابق و اقدام دولت حهیال در مندرج مبلغ سقف تا 110112

ـ وار دولـت  شده یمعرف يهاحساب ریسا به را  درآمـد  معـادل . نـد ینما زی
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

 دیدگاه ابهام 
هاي مذکور موظفند و دیگر دستگاه» آستان قدس رضوي«به موجب حکم بند (ط)، 

 داري کل کشور موضوع ردیفواریز بخشی از مالیات خود به حساب خزانهنسبت به 
دولت واریز نمایند. » هاي معرفی شدهسایر حساب«اقدام و مابقی مالیات خود را به  110112

مالیات  1ي مقام معظم رهبري،به مرقومه حکم مذکور از جهاتی داراي ابهام است: اوالً با توجه
خرجی پرداخت بشود. بنابراین ذکر این آستان  -ه صورت جمعیآستان قدس رضوي باید ب

ي هاي مذکور و مکلف کردن آن به پرداخت مالیات در راستاي توسعهدر کنار دیگر دستگاه
ي گذار مخالفت با مرقومهعدالت آموزشی، واجد ابهام است. چه اینکه اگر مقصود قانون

) قانون 57شد، این حکم مغایر با اصل (ي پرداخت مالیات آستان بارهبري در خصوص نحوه
مواردي که اذن ولی فقیه البته الزم به ذکر است که اگرچه صراحتاً در متن اساسی خواهد بود. 

اند، لکن با توجه به ، مستثنی شدهمبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند
گیرد، ذکر آن ستثنیات قرار میاینکه حسب مرقومه مذکور، آستان قدس رضوي در زمره م

                                                                                                                                                     
در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و «مقام معظم رهبري:  13/9/1395مورخ  1/31210ي شماره نامه .1

نهج گفته شده، نظر مبارك امام راحل (ره) نیز بر همین  سسات وابسته نظر همان است که قبالًؤها و مشرکت
باشند. البته این سسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف میؤها و مبوده که درآمدهاي آستان و شرکت

هاي اقتصادي باید شفاف باشد. لکن چون فعالیتهاي تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمیحکم شامل مالیات
ت برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به سساؤها و مشود که مالیات شرکتپذیر باشد توصیه میو رقابت

ربط نیز ابالغ شود تا در به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسئوالن ذي خرجی عیناً -صورت جمعی
 .»تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند
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هاي مذکور را مکلف کرده است که گذار دستگاهثانیاً قانون کند.وجه ابهام را تشدید می
هاي سایر حساب«داري کل کشور و بخشی دیگر را به بخشی از مالیات خود را به خزانه

اشاره به  هاگذار از سایر حسابواریز نمایند و روشن نیست مقصود قانون» معرفی شده
هایی خارج از خزانه است یا خیر و این مقرره از این جهت نیز ابهام دارد. چرا که اگر حساب

هاي خزانه را پذیرفته باشد، مغایر با حکم صدر اصل مقنن واریز مالیات خارج از حساب
 ي منابع به خزانه خواهد بود.) قانون اساسی مبنی بر واریز کلیه53(

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 9ر تبصره (د
و » آسـتان قـدس رضـوي   «در بند (ط)، با توجه به استثناي ذکر شـده، علـت ذکـر     -6-8

ابهام دارد؛ پس از رفـع ابهـام   » شده دولت هاي معرفیسایر حساب«همچنین منظور از عبارت 
 .نظر خواهد شد اظهار

* * * 
 -9تبصره 
 ... -الف
وري و مهـارتی،  هاي علمی، پژوهشی، فنامنظور ارتقاي شاخصبه -ل

ها، مؤسسـات آمـوزش عـالی وابسـته بـه      درآمدهاي اختصاصی دانشگاه
هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش    وزارتخانه

هاي علم و فنـاوري و مراکـز آمـوزش    پزشکی، آموزش و پرورش، پارك
اي وابسته به وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و جهـاد     فنی و حرفه

شگاهی از شمول حکم اعتبـارات موضـوع قـانون اسـتفاده متـوازن از      دان
 یافته مستثنی هستند.امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه

 ... -1بند الحاقی
اعتبارات موضوع قـانون اسـتفاده متـوازن از امکانـات      -2بند الحاقی

ي مسـلح  کـه از نیروهـا   یافتهکشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه
هاي نیروهاي مسلح هاي ردهشود براي توسعه و تقویت زیرساختکسر می

ریـزي اسـتان   یافته از طریق شوراي برنامهدر مناطق محروم و کمتر توسعه
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)153( 

 گردد.می و در آن استان هزینهشود داده میبه آنان اختصاص 
 نظر شوراي نگهبان 

)، عنـوان قـانون مـذکور بـه     2ی ()، در بنـدهاي (ل) و الحـاق  9در تبصـره (  -10-2تذکر: 
قانون استفاده متوازن از امکانـات کشـور و توزیـع عادالنـه و رفـع تبعـیض و       «صورت کامل 

 ذکر گردد.» یافته و تحقق پیشرفت و عدالتارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه
* * * 

 -10تبصره 
 ... -الف
ش ) افزای%5هاي رانندگی پنج درصد (تعرفه جریمه 1400در سال  -ج
داري کـل  نـزد خزانـه   150101یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدي می

معادل مبلغ افزایش یافته بـه شـرح زیـر اختصـاص      شود.کشور واریز می
 یابد:می

1- ... 
 دیدگاه مغایرت 

هـاي  ي مورد بحث، میزان جریمـه مجلس شوراي اسالمی به موجب حکم بند (ج) تبصره
قانون رسـیدگی بـه    )22( مادهاین در حالی است که به موجب رانندگی را افزایش داده است. 

ها اقدام کند. بنابراین تواند به افزایش این قبیل جریمههیئت وزیران نیز می 1،تخلفات رانندگی
هاي رانندگی از سوي هیئت وزیران، حکم این مقرره از ایـن  با توجه به امکان افزایش جریمه

ها شود و ایـن امـر مصـداق اجحـاف بـر      زایش جریمهحیث که ممکن است موجب دو بار اف
 متخلفان خواهد بود، مغایر با موازین شرعی است.

                                                                                                                                                     
میزان  -22ماده «مجلس شوراي اسالمی:  8/12/1389مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی )22( ماده .1

بار بنا به پیشنهاد هاي نقدي مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکجریمه
ت وزیران قابل تعدیل ئهاي دادگستري، کشور و راه و شهرسازي و تصویب هینیروي انتظامی و تأیید وزارتخانه

 .»است



                                

 
 

کل کشور 1400 بودجه سال الیحه
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 دیدگاه عدم مغایرت 
گـذار میـزان   دهد که قانونن میدر صدر بند (ج) نشا» 1400در سال «به کار رفتن عبارت 

عبـارت  هاي رانندگی در این سال را تعیین کـرده اسـت. بـه دیگـر سـخن، از      افزایش جریمه
شـود کـه مجلـس شـوراي اسـالمی هیئـت وزیـران را از افـزایش         مذکور چنـین مسـتفاد مـی   

منع کرده است و خود رأساً میـزان ایـن افـزایش را مقـرر      1400هاي رانندگی در سال جریمه
هاي رانندگی و در نتیجه اجحـاف بـر   کرده است. بنابراین حکم بند (ج) افزایش مجدد جریمه

 ه است و وجهی براي مغایرت آن با شرع متصور نیست.  متخلفان را منع کرد

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.10بند (ج) تبصره (

* * * 
 -11تبصره 
 ... -الف

) قانون شـوراهاي حـل اخـتالف    23در راستاي ماده ( -2بند الحاقی 
نـدرج در ردیـف   درآمد شوراهاي حـل اخـتالف م   16/9/13941مصوب 

                                                                                                                                                     
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي  16/9/1394مصوب ) قانون شوراهاي حل اختالف 23ماده ( .1

هزینه رسیدگی شوراي حل اختالف در کلیه مراحل، در دعاوي کیفري و غیرمالی معادل  -23 ماده«اسالمی: 
) آن است. رسیدگی به دعاوي %50هزینه دادرسی در محاکم دادگستري و در دعاوي مالی معادل پنجاه درصد (

 .نون بدون هزینه دادرسی است) این قا8مشمول ماده (
هاي قانونی و نیم عشر اجراي آراي موضوع این قانون و سایر موارد درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه

) مبلغ واریزي از محل اعتبار خاصی که به همین %100( درصد قانونی به خزانه داري کل کشور واریز و صد
شود تا به صورت شود به شوراها اختصاص و پرداخت میور میساله در قانون بودجه کل کشور منظ منظور هر

 :کمک در موارد زیر هزینه گردد
 پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها -الف
 هاي اداري مرکز امور شوراهاهزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه -ب
 بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضاي شورا -پ

 ...» -تبصره
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)155( 

 شود.به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می 140101
 نظر شوراي نگهبان 

)، درآمـد شـوراهاي حـل اخـتالف منـدرج در      11) تبصـره ( 2در بند الحاقی ( -11 تذکر:
لحاظ شده است کـه الزم اسـت اصـالح    » 0«ردیف مذکور، در جداول اصالحی ارسال شده، 

 گردد.
* * * 

 -11تبصره 
 ... -الف
هاي پلیس امنیت ها و ظرفیتمنظور توسعه زیرساختبه -3الحاقی بند 

اقتصادي براي مقابله با محتکران و قاچاقچیان کاال و خودرو بیست درصد 
) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیـان  20%(

 یابد.کاال به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اختصاص می
 یرتدیدگاه مغا 

) از درآمد حاصل از صدور %20مجلس شوراي اسالمی در بند الحاقی حاضر، اختصاص (
احکام مربوط به قاچاقچیان کاال به نیروي انتظامی را مقرر کرده است. این در حالی اسـت کـه   

اي براي این مقرره تعیین نشده است و ایـن امـر موجـب مغـایرت بنـد      سقف و ردیف بودجه
ي ) قانون اساسی است؛ زیرا وفـق ایـن اصـل، کلیـه    53) با ذیل اصل (11) تبصره (3الحاقی (
 اي بوده باشد.اي دولت باید در حدود اعتبارات مصوب بودجههاي بودجهپرداخت

 نظر شوراي نگهبان 
 )،11در تبصره (

قانون اساسـی   )53(، از جهت عدم ذکر سقف و ردیف، مغایر اصل )3(بند الحاقی  -1-9
 .شناخته شد

* * * 
 -11تبصره 
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 ... -الف
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(
جهت بهسازي محـیط   17/2/13871قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

) قانون برنامه ششـم  27) بند (ب) ماده (5روستاهاي مرزي موضوع جزء (
 گیرد.در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می 2شورتوسعه ک

 دیدگاه ابهام 
) ریال از عوارض خروج از کشور باید در 598,000,000,000مبلغ (به موجب این حکم، 

با عنایـت بـه اینکـه منـابع حاصـل از عـوارض       اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار گیرد. 
بینی و معـادل آن نیـز هزینـه و    ي حاضر پیشصوبهخروج از کشور در ردیف هاي درآمدي م

مقـرر شـده   از این جهت که آیا در ضمن مصارف  حکم مذکورمصرف پیش بینی شده است، 

                                                                                                                                                     
 کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی: 17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  )45ماده ( .1
شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوایی دویست و پنجاه هزار به دولت اجازه داده می -45 ماده«
افت و به حساب ) ریال از مسافران دری000/50) ریال و از مرزهاي دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (000/250(

بار با توجه به نرخ داري کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکدرآمد عمومی (نزد خزانه
 . گرددت وزیران تعیین میئتورم با تصویب هی

 ...» -هتبصر
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 27( ماده .2

هاي کلی منظور تحقق سیاستدولت موظف است به -27 ماده«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
هاي موجود در نواحی روستایی وارتقاي منزلت برداري از ظرفیتبرنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره

 کوفایی و پیشرفت عدالتاقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم براي ش در روستاها جایگاه و روستاییان  اجتماعی
 :هاي سنواتی انجام دهدمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه

 ... -الف
 :زیربنایی عمرانی اقدامات -ب
1- ... 
) روستاهاي مرزي با رویکرد پدافند %20درصد ( هاي ساماندهی و بهسازي حداقل بیستتهیه و اجراي طرح -5

 »انمندسازي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیغیرعامل جهت تو
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)157( 

اي منبع درآمدي جدیدي است کـه بـراي آن ردیـف هزینـه    لحاظ شده است یا  در این مصوبه
راي بنیـاد مسـکن باشـد،    گفته منبع جدیدي بدارد؛ زیرا اگر مبلغ پیش ابهام ،تعیین نشده است

) قـانون اساسـی   53اي براي آن موجـب مغـایرت بـا ذیـل اصـل (     تعیین نکردن ردیف بودجه
اي هـاي بودجـه  هاي دولت باید مقید به رعایـت ردیـف  ي پرداختخواهد بود. چه اینکه کلیه

 باشد.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،11در تبصره (

من مصارف بودجه لحاظ شده اسـت یـا   ، از این جهت که آیا در ض)4(بند الحاقی  -2-9
 .شد خواهد اظهار نظر ابهام رفع از پس دارد؛ ابهام خیر،

* * * 
  -12تبصره 
 ... -الف
 -ب
1- ... 
ها اجازه هاي اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستانبه دستگاه -2

ریزي استان نسبت به شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شوراي برنامهداده می
هاي ملکی خویش با امـالك و امـوال غیرمنقـول    تهاتر امالك و ساختمان

هاي اداري شهرسـتان  ها با قیمت کارشناسی براي احداث مجتمعشهرداري
 اقدام کند.

 دیدگاه مغایرت 
هــاي اجرایــی را مجــاز بــه تهــاتر امــالك و گــذار در ایــن مقــرره برخــی دســتگاهقــانون
ها کرده است. از طرفی، مطابق اصـل  منقول شهرداريهاي ملکی خویش با اموال غیرساختمان

داري کل کشور متمرکـز شـود تـا    هاي دولت باید در خزانهي دریافت) قانون اساسی، کلیه53(
جـزء  اي صورت گیرد. بنـابراین حکـم   هاي بودجهها از آن و در حدود ردیفي پرداختکلیه

خزانه نشده است و ثانیاً فاقد سـقف و   از این حیث که اوالً مقید به لزوم گردش بند (ب) )2(
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)158(

 اي است، مغایر با اصل مزبور است.ردیف بودجه

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 12در تبصره (

بند (ب)، از جهت عدم ذکر سقف و لزوم گـردش خزانـه، مغـایر اصـل      )2(جزء  -1-10
 .قانون اساسی شناخته شد )53(

* * * 
  -12تبصره 
 ... -الف
 -ج
1- ... 
محـور از  هاي اجرایی داراي سامانه امالك و اراضی مکـان دستگاه -2

برداري، سازمان جغرافیـایی نیروهـاي مسـلح، وزارت    جمله سازمان نقشه
هاي تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبـت  ها و سازمانجهاد کشاورزي، شرکت

هـا و پسـت   اسناد و امالك کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداري
ان مکلف به همکـاري بـا وزارت امـور اقتصـادي و     جمهوري اسالمی ایر

دارایی براي تبادل اطالعات به صورت الکترونیکی و رایگـان بـا سـامانه    
 مذکور هستند.

 دیدگاه ابهام 
ي مورد بحـث، از ایـن حیـث کـه     ) بند (ج) تبصره2در جزء (» بردارينقشهسازمان « ذکر

اجد ابهام است؛ زیرا اگر سـازمان  ي معتبر سازمان مذکور مشخص نیست، ووضعیت اساسنامه
ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبان رسیده باشـد، نداشـته باشـد، حکـم     مزبور اساسنامه

) قانون اساسی خواهد بود؛ زیـرا مطـابق حکـم ذیـل ایـن اصـل،       85این مقرره مغایر با اصل (
وراي نگهبـان اسـت.   هاي دولتی با قانون اساسی و شرع، با شتشخیص عدم مغایرت اساسنامه

سـازمان  «ي ي حاضـر در وضـع کنـونی از ایـن حیـث کـه وضـعیت اساسـنامه        بنابراین مقرره
 روشن نیست، واجد ابهام است.» بردارينقشه



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)159( 

 نظر شوراي نگهبان 
 )،12در تبصره (

از جهـت روشـن نبـودن وضـعیت     » بـرداري سازمان نقشـه «بند (ج)،  )2(در جزء  -2-10
 .نظر خواهد شد س از رفع ابهام اظهاراساسنامه ابهام دارد؛ پ

* * * 
 -12تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 
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

اسالمی ایران (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و جمهوري 
) 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   

ــ ــت ب ــانون تجــارت الکترونیکــی مصــوب  الکترونیــک دول ا رعایــت ق
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 استانداران و دستگاه واریز کند. 210221را به ردیف درآمدي 
هاي مـازاد دولـت بـه وزارت امـور     مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی

هـاي  باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارایـی اقتصادي و دارایی می
 منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند.

) 500,000,000,000دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (
ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشـجویان روزانـه دوره   
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 پرداخت نماید. هاي دولتی، پژوهانهدکتري دانشگاه
 دیدگاه مغایرت 

هـاي منقـول و   ي قضائیه را مجاز کرده است امـوال و دارایـی  گذار در این مقرره قوهقانون
اي این در حالی است که هیچ سقف و ردیف هزینـه  غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند.

) قـانون  53گفتـه از ایـن منظـر مغـایر بـا اصـل (      براي این امر معین نکرده است و حکم پیش
هاي دولت (حکومـت) بایـد   ي پرداختاساسی است؛ توضیح آنکه وفق مفاد اصل مزبور، کلیه

 اي مصوب در قانون بودجه باشد.   در حدود اعتبارات هزینه

 ظر شوراي نگهبانن 
 )،12در تبصره (

هاي بند (د)، از جهت عدم سقف هزینه براي فروش اموال و دارایی )2(ذیل جزء  -3-10
 .قانون اساسی شناخته شد )53(منقول و غیرمنقول قوه قضائیه، مغایر اصل 

* * * 
  -12تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 
اطمینـان از  سازمان برنامه و بودجه کشور موظـف اسـت پـس 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  هاي تملک داراییاي و طرحکننده منابع، بابت اعتبارات هزینهوصول
ي استانی، کمک ها) این قانون، طرح1تمام پیوست شماره (اي نیمهسرمایه

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 
سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب این مقرره موظف شده است پـس از اطمینـان از   

) این بند (منابع حاصـل از فـروش اوراق   2) و (1هاي درآمدي مذکور در جزء (ردیفوصول 
به همان » 530000-47ردیف «اسالمی و اموال مازاد دولت)، معادل وجوه واریزي را از محل 

اي هاي سـرمایه هاي تملک داراییو طرح» اياعتبارات هزینه«کننده منابع، بابت دستگاه وصول
دهد. این در حالی است که حکم فوق از جهاتی واجـد ابهـام اسـت: اوالً     تمام اختصاصنیمه
) گذاشـته اسـت و میـزان سـقف درآمـدها و      1، عـدد ( »530000-47ردیـف  «گـذار در  قانون
هاي آن را مشخص نکرده است. چه اینکه اگر سقف مذکور روشن نباشـد، ایـن مقـرره    هزینه

اي در بــر رعایــت اعتبــارات بودجــه ) قــانون اساســی مبنــی53مغــایر بــا حکــم ذیــل اصــل (
نیـز  » اياعتبـارات هزینـه  «گـذار از عبـارت   هاي دولت خواهد بود. ثانیاً مقصود قانونپرداخت

گذار فروش اموال مازاد دولت را که در حقیقت بخشی از مشخص نیست. چه اینکه اگر قانون
رمنـدان تجـویز   ي دولت است در جهت تأمین اعتباراتی همچـون پرداخـت حقـوق کا   سرمایه

) قـانون اساسـی   3) اصـل ( 10ي صـحیح مـذکور در بنـد (   کرده باشد، این حکم مغایر با اداره
 خواهد بود.  

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 12در تبصره (

در ردیف مذکور، از جهت میزان منابع » 1«بند (د)، با توجه به درج عدد  )3(جزء  -4-10
مذکور شامل چـه مـواردي   » ايعتبارات هزینها«و مصارف مذکور و همچنین از این جهت که 

 .نظر خواهد شد است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
* * * 

 -12تبصره 
 ... -الف

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
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نماید. همچنین دولت مکلف است امکانـات و منـابع مـورد نیـاز ادارات     
 ها را تأمین نماید.دولتی در این شهرستان

 دیدگاه مغایرت 
قانونگذار به موجب بند الحاقی حاضر، دولـت را مکلـف کـرده اسـت امکانـات و منـابع       

هاي جدید را تأمین کنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه سـقف و ردیـف        نادارات دولتی شهرستا
گفته مغـایر بـا حکـم ذیـل     اعتباري این تکلیف را مشخص نکرده است و در نتیجه حکم پیش

هـاي دولـت بایـد در    ي پرداخـت ) قانون اساسی است؛ چرا که طبق این حکم، کلیه53اصل (
 هاي اعتباري قانون بودجه باشد.حدود ردیف

 اي نگهباننظر شور 
 )، 12در تبصره (

بـه جهـت   هـاي تـازه تأسـیس،    در خصوص تأمین امکانات شهرستانبند الحاقی،  -5-10
 .قانون اساسی شناخته شد )53(نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل 

* * * 
 -12تبصره 
 ... -الف

هـا و پرداخـت   صدور اجازه تخصیص اعتبار دسـتگاه  -1بند الحاقی 
، منـوط بـه احـراز انجـام     1400ها درسال دستگاهحقوق کارکنان/مدیران 

اسـت. هرگونـه    1) قانون برنامه ششم توسـعه 29تکالیف مندرج در ماده (
اقدام برخالف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی 

 است.
 دیدگاه ابهام 

هـا و  مجلس شوراي اسالمی در این بند الحاقی، صدور اجـازه تخصـیص اعتبـار دسـتگاه    

                                                                                                                                                     
 ي حاضر.) مصوبه2ي این مقرره رك. به: متن بند (ج) تبصره (براي مالحظه .1
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) قانون برنامه کرده است و 29پرداخت حقوق را مقید به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (
برخالف این حکم را ضمانت اجـراي کیفـري ارتکـاب جـرم     » هرگونه اقدام«ضمانت اجراي 

تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی دانسته اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه مقصـود       
از این منظر که شـامل چـه رفتـاري اسـت و ایـن رفتـار       » هرگونه اقدام«رت گذار از عباقانون

) 36مجرمانه باید از سوي چه مقامی انجام شده باشد، واجد ابهام است؛ زیرا به موجب اصل (
گـذار در  قانون اساسی، حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد و با توجه به اینکه قـانون 

اري است، اگر مقصود وي از رفتار مجرمانه و مقامی که در صورت انگاین مقرره در مقام جرم
انجام این رفتار مرتکب جرم شده است روشن نباشد، این مقرره مغایر با اصـل فـوق خواهـد    

 بود.  

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 12در تبصره (

ام از جهت نوع اقدام و اقدام کننده ابهـ » هرگونه اقدام«، عبارت )1(در بند الحاقی  -6-10
 .نظر خواهد شد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
 -12تبصره 
 ... -الف

وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از تصـویب   -3بند الحاقی 
) %20هیئت امناي دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد (

 از حقوق دانشجو معلمان براي امور رفاهی آنان اقدام نماید.
 تدیدگاه مغایر 

گذار در این مقرره وزارت آموزش و پرورش را مجاز کـرده اسـت حتـی بـا وجـود      قانون
) از حقوق آنها براي امور رفاهی اقدام کند. این %20مخالفت دانشجو معلمان، نسبت به کسر (

، مالکیت خصوصی افراد بـر امـوال   قانون اساسی )47(و  )46(اصول در حالی است که مطابق 
کسب و کار مشروع خود محترم شناخته شـده اسـت. بنـابراین اطـالق     خود از جمله ماحصل 

حکم این بند از این حیث که مقید به رضایت دانشجو معلمان نشده اسـت، مغـایر بـا اصـول     
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 مذکور است.  

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 12در تبصره (

و  )46(، از جهت عـدم رضـایت مشـموالن، مغـایر اصـول      )3(اطالق بند الحاقی  -7-10
 .قانون اساسی شناخته شد )47(

* * * 
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

یال به ) ر5,000,000,000,000پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد ( -1
احمر جمهوري اسالمی ایران و تا مبلـغ یکهـزار و هفتصـد    جمعیت هالل 

) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 1,700,000,000,000میلیارد (
 اي  هاي سرمایهاي و تملک داراییپزشکی در قالب اعتبارات هزینه

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (28ماده ( .1

  -28ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
 ... -الف
آگاهی، پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق منظور پیششود بهه داده میبه دولت اجاز -م

سوزي، گردوغبار، دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشآسیب
ات وحش گیر انسانی و دامی و حیهاي همههاي فراگیر محصوالت کشاورزي و بیماريپیشروي آب دریا، آفت

) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 10و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (
) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 12) و اعتبارات موضوع ماده (%3را به سه درصد ( 1380
کشور و تأیید سازمان مدیریت و  ) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت%2را به دو درصد ( 1387
بخشی  1395ت وزیران قابل هزینه است. از ابتداي سال ئریزي کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیبرنامه

اي و تملک شود به صورت هزینهاز اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می
یابد تا ل احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص میاي به جمعیت هالهاي سرمایهدارایی

 . در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد
 ...» -ن
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2- ... 
 دیدگاه ابهام 

ه، اجـازه داده اسـت از محـل منـابع     ) ایـن تبصـر  1مجلس شوراي اسالمی به موجب بند (
مذکور، مبالغی به هالل احمر و وزارت بهداشـت اختصـاص   قانون ) 28موضوع بند (م) ماده (

کرد ایـن منـابع را تعیـین نکـرده اسـت و      ي هزینهگذار نحوهیابد. این در حالی است که قانون
ذار آن اسـت کـه محـل    گاز این حیث واجد ابهام است؛ توضیح آنکه اگر مقصود قانون مقرره

کـرد  گفته به طور مطلق مجاز به هزینـه هاي پیشمصرف مبالغ مذکور را تعیین نکند و دستگاه
) قانون اساسی خواهد بود. چه اینکـه وفـق ایـن اصـل،     53آن باشند، این حکم مغایر با اصل (

. اما در ها و مصارف مصرح در بودجه هزینه شودي اعتبارات دولتی باید در حدود ردیفکلیه
الذکر چنین مستفاد شـود کـه   فوق قانون) 28گذار به بند (م) ماده (ي قانونمقابل، اگر از اشاره

دیده از حوادث بازسازي و نوسازي مناطق آسیبموارد مصرف ذکر شده در آن قانون همچون 
تی با اصل کرد منابع این مقرره مد نظر قرار داده است، این حکم مغایررا براي هزینه غیرمترقبه

 ) قانون اساسی نخواهد داشت.53(

 نظر شوراي نگهبان 
هاي مـذکور ایـن منـابع را در    ، از این جهت که آیا دستگاه)1(، جزء )13(در تبصره  -11

) اسـتفاده  2قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت (      )28(جهت مصارف بند (م) ماده 
 .نظر خواهد شد اظهار کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهاممی

* * * 
 -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
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 2)65و مـاده (  1)12( ه ترتیب موضوع مادهطبیعی و عوارض گازرسانی (ب
 ))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

برنامه و بودجـه کشـور نسـبت بـه پرداخـت       تخصیص از سوي سازمان
) و ردیـف  18( (الف) تبصـره  مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند

 .نماید اقدام رأساً) 10-3( جدول در مندرج زداییمحرومیت
2- ... 

 دیدگاه مغایرت 
مجلس شوراي اسالمی به موجب این حکم مقرر کرده است برخی منابع در اختیار الف) 

دي قرار گیرد تا به مصارف مذکور برسد. این در حالی است منابع و مصارف سازمان هدفمن
 -گذار براي آن ردیف درآمديگفته در سقف مجموع بودجه لحاظ نشده است و قانونپیش
اي تعیین نکرده است. بنابراین حکم این مقرره از این منظر که فاقد سقف و ردیف هزینه
) قانون اساسی است. چه اینکه مطابق اصول مزبور، 53( ) و52اي است مغایر با اصول (بودجه
هاي دولت باید در قانون بودجه داراي ردیف اعتباري باشد تا تمام ي درآمدها و هزینهکلیه

 ها منطبق با آن صورت گیرد. پرداخت
ها موظف ازمان هدفمندسازي یارانهتکلیف مقرر شده در این مقرره مبنی بر اینکه سب) 

منابع اقدام  از سوي سازمان برنامه نسبت به پرداخت »نیاز به ابالغ و تخصیصبدون «است 

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (12ماده ( .1

ربط هاي تابعه ذيهاي نفت و نیرو از طریق شرکتوزارتخانه به هر یک از -12ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسکونی و اجازه داده می

گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران تجاري تعیین می
گاهی سوزي و مسمومیت مشترکان شهري و روستایی و سکونتناشی از انفجار، آتشهاي پزشکی هزینه

 »ند.هاي بیمه با برگزاري مناقصه اقدام کنعشایري گاز و برق از طریق شرکت
 ي حاضر.) مصوبه1ي این مقرره رك. به: متن بند (هـ) تبصره (براي مالحظه .2
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) قانون اساسی است؛ توضیح آنکه اوالً حذف 126) و اصل (3) اصل (10کند، مغایر با بند (
شرط تخصیص منابع از سوي سازمان برنامه در خصوص منابع سازمان هدفمندي، خالف 

)، مسئولیت 126) است. ثانیاً مطابق مفاد اصل (3) اصل (10نظام اداري صحیح و مغایر با بند (
مستقیم امور برنامه و بودجه با رئیس جمهور یا شخص یا نهاد منصوب از سوي او است و 

کرد منابع بدون تخصیص منابع از سوي سازمان برنامه را تجویز کرده گذار هزینهاینکه قانون
 در این اصل است.ي رئیس جمهور گفتهاست، خالف اختیار پیش

 دیدگاه عدم مغایرت 
) قـانون اساسـی   53) و (52) بند (الف) این تبصره مغایرتی با اصول (1حکم جزء (الف) 

این سازمان یک  1ها،) اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارانه1ندارد؛ توضیح آنکه مطابق ماده (
هـاي دولتـی از   رکتشرکت دولتی است و روشن است با توجه به استقالل حقوقی و مالی شـ 

شـود.  هاي دولـت تلقـی نمـی   ها و پرداختهاي آنها، مصداق دریافتدولت، درآمدها و هزینه
بنابراین با توجه به اینکه موضوع این مقرره ناظر به یک شرکت دولتی است، از شـمول حکـم   

 هاي دولت اسـت، تخصصـاً  ) قانون اساسی که موضوع آْن درآمدها و هزینه53) و (52اصول (
 خارج است.

) قـانون اساسـی نـدارد؛    126) و اصـل ( 3) اصل (10حکم این مقرره مغایرتی با بند (ب) 
ها، این سازمان یک شـرکت دولتـی   ) اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارانه1زیرا مطابق ماده (

کـرد منـابع در ایـن سـازمان تـابع قـانون و مقـررات حـاکم بـر          ي هزینـه است و طبیعتاً نحوه
گـذار بـه پرداخـت منـابع از سـوي      است. در نتیجه حکم قانون ي دولتی و اساسنامههاشرکت

، مغایرتی بـا اصـول   از سوي سازمان برنامه »بدون نیاز به ابالغ و تخصیص«سازمان هدفمندي 
 الذکر ندارد.فوق

 
                                                                                                                                                     

 سازمان -1 ماده«هیئت وزیران:  27/4/1389ها مصوب نه) اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارا1ماده ( .1
 داراي و دولتی شرکت ماهیت با شود،می نامیده »سازمان« اختصار به اساسنامه این در که هایارانه هدفمندسازي

 »است. دولت به متعلق آن سرمایه تمام و است اداري و مالی استقالل و حقوقی شخصیت
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 دیدگاه ابهام 
 است نسبت به پرداخت مصارف کلف شدهم يسازمان هدفمندبه موجب ذیل این مقرره، 

» )10-3( جـدول  در منـدرج  زدایـی ) و ردیف محرومیت18( (الف) تبصره بند«مربوط مطابق 
گـذار  دهـد قـانون  نشان می )18( (الف) تبصره بنداین در حالی است که مراجعه به  .کند اقدام

 1400در سـال   13981) قانون بودجه سـال  16در این بند در مقام تنفیذ حکم بند (و) تبصره (
کـه   )10-3( ن بند ارتباطی بـه مصـارف هدفمنـدي نـدارد. همچنـین جـدول      است و حکم ای

ـ ردیف محرومیتگذار به آن اشاره کرده است نیز اساساً قانون ی نـدارد. بنـابراین مقصـود    زدای
گذار از عبارت فوق در مورد پرداخت مصارف هدفمندي روشـن نیسـت و ایـن مقـرره     قانون

 واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 14بصره (در ت

ــزء  -1-12 ــره      ) 1(در ج ــف) تبص ــد (ال ــه بن ــاع ب ــف)، ارج ــد (ال ــف  )18(بن و ردی
 .نظر خواهد شد ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار10-3زدایی مندرج در جدول (محرومیت

* * * 
 -14تبصره 
 ... -الف
هـا و وزارت تعـاون، کـار و رفـاه     سازمان هدفمندسازي یارانـه  -ب

                                                                                                                                                     
 -و«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  25/12/1397مصوب  1398بودجه سال ) قانون 16بند (و) تبصره ( .1

هاي صادرات ایران، حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک
الذکر هاي فوقهاي غیرنقدي دولت که قبالً تسویه شده است، بانکتجارت و ملت از محل واگذاري دارایی

تی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیالت اولیه توسط گیرنده تسهیالت به صورت موظفند در صور
(دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازي وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و  بارهیک

 مزبور اقدام کنند.هاي درگیر در استفاده از تسهیالت نفعان هر یک از طرفالخروجی ذياقدام براي رفع ممنوع
منابع حاصل از برگشتی از «با عنوان  310602شده از اجراي این بند در ردیف درآمدي شماره  منابع حاصل

 »شود.واریز می» شده)محل تسهیالت اعطایی(وجوه اداره
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نـام و پرداخـت یارانـه     رد مکلفنـد نسـبت بـه ثبـت    اجتماعی حسب مو
ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، هدفمندي و نیز معیشتی و سایر یارانه

انـد اقـدام   اند و افرادي که منصرف شدهافرادي که تاکنون ثبت نام ننموده
نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندي  خیر در ثبتأنام یا ت نمایند. عدم ثبت

ولیت آن بـر  مسـئ ها تخلف محسـوب و  یز یارانه معیشتی و سایر یارانهو ن
 ین تخلـف قابـل رسـیدگی در مراجـع    ربط است. اعهده کلیه مدیران ذي

 .صالح استذي
 دیدگاه ابهام 

نـام و پرداخـت    بـه ثبـت  را  سازمان هدفمندي و وزارت تعـاون گذار در این مقرره قانون
این در حالی  .کرده است مکلف ،»کلیه افراد«ها به ر یارانهیارانه هدفمندي و نیز معیشتی و سای

روشـن نیسـت و مشـخص نیسـت منظـور      » کلیه افراد«گذار از عبارت است که مقصود قانون
ي ثبت نام کنندگان حتی اگر داراي تمکن باالیی هستند بوده گذار پرداخت یارانه به کلیهقانون

ر نهایت پرداخت یارانه تنها به افراد واجد شرایط مـد  ي افراد و داست یا لزوم ثبت نام از همه
 گذار بوده است. بنابراین این مقرره در وضع کنونی واجد ابهام است.نظر قانون

 نظر شوراي نگهبان 
 )،14در تبصره (

هاي مذکور به ثبت نام افراد جدید، از این جهـت کـه   در بند (ب)، تکلیف دستگاه -2-12
افراد واجد شرایط، ابهام دارد؛ پـس   شود و یا صرفاًا شامل همه افراد میمنظور از کلیه افراد، آی

 د.نظر خواهد ش از رفع ابهام اظهار
* * * 

 -14تبصره 
 ... -الف
 -د
1- ... 
مین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجـراي مفـاد   أت -3
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 هاي این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.سایر تبصره
 دیدگاه ابهام 

براي  »منابع مورد نیاز«مین أت) بند (د) مقرر کرده است 3مجلس شوراي اسالمی در جزء (
گذار از این در حالی است که اوالً مقصود قانون است. »اولویت ارايد« ،این تبصرهاجراي 

اخت روشن نیست که تنها شامل منابع الزم براي پرد این تبصرهبراي اجراي  »منابع مورد نیاز«
ي تولید را نیز شامل ها همچون یارانههاي نقدي به مردم است یا پرداخت دیگر یارانهیارانه
چه اموري  نسبت بهشود. ثانیاً منظور مقنن از این جهت نیز روشن نیست که این اولویت می

ي دفاعی نیز اولویت هاي حیاتی و مهم کشور همچون بودجهآیا بر هزینه است و براي مثال
 گفته از دو جهت فوق واجد ابهام است.  رد یا خیر. بنابراین حکم پیشدا

 نظر شوراي نگهبان 
 )،14در تبصره (

بند (د)، از این جهت که آیا اولویت مذکور اطالق دارد و شامل همـه   )3(در جزء  -3-12
ـ  منابع مورد نیاز تبصره است یا یارانه ه سـایر  ها و نیز از این جهت که آیا این اولویت نسـبت ب

 .نظر خواهد شد امور مهم دیگر جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
* * * 

 -15تبصره 
 ... -الف
شـود  به شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران اجازه داده مـی  -ب

شـده در بودجـه مصـوب سـاالنه خـود را بابـت        بینـی معادل منابع پیش
برداري نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت شرکت بهره برداري بههاي بهرههزینه
 کند.

 نظر شوراي نگهبان 
)، در بند (ب)، عبـارت بنـد از لحـاظ محتـوایی و ویرایشـی      15در تبصره ( -12-1تذکر: 

 اصالح گردد.
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* * * 
 -15تبصره 
 ... -الف

هاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده به شرکت -4بند الحاقی 
سازي و ایت مالحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینهشود با رعمی

هاي خود و احـداث، بازسـازي و   تغییر کاربري بخشی از امالك و دارایی
برداري از آنها با مشارکت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی خصوصـی،     بهره

هاي نوسازي تأسیسات و شـبکه فرسـوده آب و   نسبت به تأمین مالی طرح
) ریـال  70,000,000,000,000هـزار میلیـارد (   برق کشور تا سقف هفتاد

 اقدام کند.
نامه اجرایی نحوه محاسبه عوارض تغییر کـاربري، نقـل و انتقـال    آیین

هاي ساختمانی ظرف دو ماه از تـاریخ ابـالغ ایـن قـانون     امالك و پروانه
هاي راه و شهرسازي و کشـور و  توسط وزارت نیرو با همکاري وزارتخانه

 رسد.شود و به تصویب هیئت وزیران میط تهیه میربهاي ذيدستگاه
 دیدگاه مغایرت 

هاي وابسته به وزارت نیرو اجازه داده اسـت از  گذار به موجب این مقرره، به شرکتقانون
برداري کنـد.  هاي خود با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بهرهامالك و دارایی

هـا بـه بخـش    ست متضـمن واگـذاري فعالیـت   گفته از این حیث که ممکن ااطالق حکم پیش
در  1قـانون اساسـی   )44(هـاي کلـی اصـل    بنـد (د) سیاسـت  خصوصی باشد، مقید به رعایت 

کرد منابع آن نشده است و از این حیـث مغـایر بـا    ي هزینهخصوص الزامات واگذاري و نحوه
هـاي کلـی   ت) قانون اساسی است. چه اینکه مطابق این اصل، تعیین سیاسـ 110) اصل (1بند (

نظام از اختیارات رهبري است و دیگر نهادهاي نظام همچون مجلس شوراي اسالمی ملزم بـه  
 رعایت آن هستند.

                                                                                                                                                     
 ي حاضر.) مصوبه2) بند (الف) تبصره (2) و جزء (1ي این مقرره رك. به: ذیل جزء (راي مالحظهب .1
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 دیدگاه ابهام 
سـازي و  هاي وابسته به وزارت نیرو مجاز به ساماندهی، بهینهبه موجب این حکم، شرکت

برداري از آنها بـا  و بهره هاي خود و احداث، بازسازيتغییر کاربري بخشی از امالك و دارایی
اند. این در حالی است که روشـن نیسـت   مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی شده

عمل به موارد فوق همچون تغییر کاربري امالك مقید به رعایت قوانین و مقررات ایـن حـوزه   
 شده است یا خیر و این مقرره از این حیث واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
هـاي  برداري از امالك و دارایی، از جهت اطالق بهره)4(، بند الحاقی )15(تبصره در  -13

 )1(قانون اساسـی و در نتیجـه مغـایر بنـد      )44(هاي کلی اصل مذکور، مغایر بند (د) سیاست
قانون اساسی شناخته شد. همچنین این بند از این جهت که در انجام امور مذکور  )110(اصل 

رات جاري کشور از جمله قوانین مربوط به تغییر کـاربري الزم اسـت یـا    رعایت قوانین و مقر
 .نظر خواهد شد خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
 -15تبصره 
 ... -الف

 ... -4بند الحاقی 
 1) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي،61در اجراي ماده ( -بند الحاقی

هـاي  حواله آن در نیروگاه جویی شده یادولت مکلف است سوخت صرفه

                                                                                                                                                     
 -61ماده «مجلس شوراي اسالمی:  14/12/1389) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 61ماده ( .1

هاي منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي، شامل انرژيوزارت نیرو موظف است به
مل بر ضایعات و گرمایی، آبی کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست توده (مشتبادي، خورشیدي، زمین

ها و فاضالب شهري، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و زائدات کشاورزي، جنگلی، زباله
ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان تجمیع این امور، از طریق سازمان ذي

 د.غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نمای
 »... -1تبصره 
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ــزار        ــنج ه ــت و پ ــقف بیس ــا س ــاتبا ت ــد س ــا تأیی ــذیر را ب تجدیدپ
گذاران جهت فـروش یـا   ) ریال به سرمایه25,000,000,000,000میلیارد(

 عرضه در بورس انرژي تحویل نماید.
 نظر شوراي نگهبان 

هــاي ژيسـازمان انــر «بــه » سـاتبا «)، در بنـد الحــاقی، واژه  15در تبصــره ( -12-2تـذکر:  
 اصالح گردد.» برداري انرژي برق (ساتبا)تجدیدپذیر و بهره

* * * 
  -16تبصره 
 -الف

1- ... 
 ... -1جزء الحاقی 
) ریال 20,000,000,000,000مبلغ بیست هزار میلیارد ( -2جزء الحاقی

ـ  ی کـه متقاضـی دریافـت    یهـا مین جهیزیـه زوج أاز منابع این بند براي ت
) ریال تا پانصـد  200,000,000یست میلیون (کاالهاي ایرانی در سقف دو

امـام   حضـرت  فرمان اجرایی ستاد به ) ریال هستند500,000,000میلیون (
 وام دریافت به مجاز اعتبار این از کنندگاناستفاده. یابدمی (ره) اختصاص

 .نیستند ازدواج
 دیدگاه ابهام 

مبلغی را براي تـأمین  ) این مقرره، 2مجلس شوراي اسالمی به موجب حکم جزء الحاقی (
) میلیـون تومـان اختصـاص داده اسـت و تصـریح کـرده اسـت        50ها تا سـقف ( جهیزیه زوج

هایی که از این اعتبار استفاده کنند، امکان دریافت وام ازدواج را نخواهند داشت. ایـن در  زوج
 )70) بند (الـف) همـین تبصـره، مبلـغ وام ازدواج حـداقل (     1حالی است که به موجب جزء (

میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین با توجه به بیشتر بودن مبلغ وام ازدواج از مبلغ مربـوط  
ها تمایلی به صرف نظر کردن از وام ازدواج نخواهند داشـت و قابلیـت   به تأمین جهیزیه، زوج

 ) روشن نیست و واجد ابهام است.2اجراي حکم جزء الحاقی (
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 نظر شوراي نگهبان 
 )،16در تبصره (

 بند (الف)، ابهام دارد؛ پس از رفـع ابهـام اظهـار    )2(حکم مندرج در جزء الحاقی  -1-14
 .نظر خواهد شد

* * * 
 -16تبصره 
 ... -الف
بـراي حمایـت    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است -ب

هزار میلیارد و پنجاه هاي عامل مبلغ دویست از طریق بانکمولّد  از اشتغال
هـاي  منـابع سـپرده  از جملـه  محل  هر ) ریال از250,000,000,000,000(

بـا   را به تفکیـک و سایر منابع الحسنه نظام بانکی انداز و جاري قرضپس
تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاري از باال بـه پـایین بـه    

ریـزي و همـاهنگی بـه    پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شوراي برنامـه 
 :پرداخت نمایدشرح ذیل تسهیالت 

و مـاده   1) قانون برنامه ششم توسـعه 83در اجراي بند (ب) ماده ( -1
صد هـزار میلیـارد   یک 2هاي توسعه کشور،) قانون احکام دائمی برنامه52(

                                                                                                                                                     
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 83( ماده .1

 -83ه ماد«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
 .. -الف
پوشش خود  (ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت کمیته امداد امام خمینی -ب

سازمان ) %30(ره) و سی درصد ( ) کمیته امداد امام خمینی%70به ترتیب هفتاد درصد ( هزار نفر ساالنه یکصد
الحسنه الزم را در جهت تحقق این بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض

 .نظر خواهد گرفت امر در
 ماده«مجلس شوراي اسالمی:  10/11/1395کشور مصوب  توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون) 52( ماده .2

 تحت مددجویان خانگی و خرد اشتغال توسعه جهت است مکلف ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک -52
 را آن رشد و بانکی الحسنهقرض تسهیالت از مبالغی بهزیستی، سازمان و) ره( خمینی امام امداد کمیته پوشش
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) ریال به کمیته امداد امام خمینـی (ره) و سـی   100,000,000,000,000(
ستی کشور بـا  ) ریال به سازمان بهزی30,000,000,000,000هزار میلیارد (
 هـاي اشـتغال  ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهاي ذيمعرفی دستگاه

مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به  )%50حداقل پنجاه درصد (
ساله پرداخت کند. در  الحسنه با بازپرداخت هفتصورت تسهیالت قرض

همیه هاي مـذکور نتوانـد بـه هـر میـزان سـ      صورتی که هر یک از دستگاه
استفاده نماید، سهمیه مذکور  1400ماه سال  تسهیالت خود را تا پایان آذر

 گیرد.هاي مشمول تعلق میبه دیگر دستگاه
ده هـزار   1) قانون برنامه ششم توسعه،89در اجراي بند (پ) ماده ( -2

) ریال براي اشـتغال ایثـارگران از طریـق    10,000,000,000,000میلیارد (
الحسـنه  رآفرینی ایثارگران به صورت تسهیالت قرضصندوق اشتغال و کا
 کند. اعطاءساله  با بازپرداخت هفت

) ریال از منابع ایـن  30,000,000,000,000مبلغ سی هزار میلیارد ( -3
ـ بند در اختیار بنیاد برکـت سـتاد اجرا   ی فرمـان حضـرت امـام (ره) بـا     ی

 گیرد.ساله قرار می بازپرداخت هفت
) ریال 50,000,000,000,000هزار میلیارد ( نجاهپمبلغ  -1جزء الحاقی

ساله  از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت

                                                                                                                 
 

) %60( درصد شصت نسبت به تا دهد قرار هادستگاه این اختیار در شود،می تعیین سنواتی بودجه قوانین در که
 »شود. پرداخت پوشش تحت مشمول افراد به بهزیستی سازمان) %40( درصد چهل و امداد کمیته

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 89( ماده .1
 -89ه ماد«ظام: مجمع تشخیص مصلحت ن 22/12/1395
 ... -الف
) منابع %10( درصد موظف است همه ساله حداقل ده ران)دولت (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ای -پ

ها و مؤسسات پولی و اعتباري دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال الحسنه تمامی بانکقرض
 .اختصاص دهدایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 

 ...» -ت
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گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را براي اشـتغال در منـاطق   قرار می
 د.ننمایبرخوردار هزینه میکم

) ریال از 10,000,000,000,000هزار میلیارد ( مبلغ ده -2جزء الحاقی
براي ایجاد اشتغال و توسعه فنـاوري و بـا معرفـی معاونـت     منابع این بند 

علمی و فناوري ریاست جمهوري به کسب و کارهاي نوآورانه و مبلـغ ده  
) ریال با معرفی صندوق نـوآوري و  10,000,000,000,000هزار میلیارد (

سیم سـهم بیشـتر   یابد. تقبنیان اختصاص میهاي دانششکوفایی به شرکت
متناسب با نرخ بیکاري باالتر و نیـز محرومیـت و کمتـر توسـعه یـافتگی      

 پذیرد.صورت می
ریال ) 20,000,000,000,000مبلغ بیست هزار میلیارد ( -3جزء الحاقی

از منابع این بند براي ایجاد اشتغال بـا معرفـی بنیـاد مستضـعفان انقـالب      
ر متناسب با نرخ بیکاري باالتر تقسیم سهم بیشت یابد.اسالمی اختصاص می

  پذیرد.یافتگی انجام میو نیز محرومیت و کمتر توسعه
شوراي برنامه ریزي و هماهنگی در سطح ملی متشکل  -4جزء الحاقی

شـود و دبیرخانـه آن   هاي موضوع این بند تشکیل میاز نمایندگان دستگاه
تاد اجرایـی  تعیین خواهد شد. دبیرخانه در سـ  شوراي مذکور یبا هماهنگ

هاي مذکور با رعایت موارد زیر بایـد  هاي دستگاهمستقر است و کلیه طرح
 الذکر برسد.به تصویب شوراي فوق

 اهلیت و صالحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی -
قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصوالت و خـدمات در حـال و    -
 آینده
دمات بـه قیمـت   بازاریابی و تضمین کافی فروش محصوالت و خـ  -
 مناسب
 هاي مطلوبارائه طرح -
 آموزش -
 تأمین مواد اولیه و خوراك و ابزار الزم -
 خرید با قیمت تضمینی محصوالت و خدمات -
ـ بـاالتر و ن  يکـار یاسب بـا نـرخ ب  تنم شتریسهم ب در کلیه موارد، -  زی
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 یافتگیو کمتر توسعه تیمحروم
شـغل و متقاضـیان   ویژگی و شـرایط و الزامـات هـر     -5جزء الحاقی

اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه احکام مذکور در هر مورد و تقسیم آن 
رسـد. انطبـاق متقاضـیان بـا     ها به تصویب شوراي مذکور میبین دستگاه

باشد. نظارت در سطح هاي مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه میدستگاه
ی مجلـس شـوراي   شـده از کمیسـیون اجتمـاع   ملی با سه نماینده معرفـی 

اسالمی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد بـا نماینـدگان حـوزه    
 باشد.انتخابیه مربوطه می
) ریال 20,000,000,000,000مبلغ بیست هزار میلیارد ( -6جزء الحاقی

از منابع این بند براي اشتغال سربازانی که خدمت وظیفـه خـود را سـپري    
آموزي ستاد کـل نیروهـاي مسـلح    ارتاند با طرح تقسیم قرارگاه مهکرده

   یابد.اختصاص می
 دیدگاه ابهام 

بـراي   بانـک مرکـزي مکلـف اسـت    گذار در صدر بند (ب) مقرر کرده اسـت  قانونالف) 
صـرف پرداخـت تسـهیالت    ) ریال را 250,000,000,000,000مبلغ (مولّد،  حمایت از اشتغال

مبلـغ  هـاي بنـد (ب)،   جـزء کند. ایـن در حـالی اسـت کـه جمـع تسـهیالت مقـرر شـده در         
گذار در ایـن مقـرره بانـک    است. بنابراین روشن نیست قانون) ریال 280,000,000,000,000(

مرکزي را مکلف به پرداخت چه مبلغی تحت عنوان تسـهیالت کـرده اسـت و از ایـن حیـث      
 واجد ابهام است.

 هـر  از« ی رااست مبلغشده مکلف به موجب حکم بند (ب) این تبصره بانک مرکزي ب) 
گذار محل تأمین صرف اعطاي تسهیالت موضوع این بند کند. این در حالی است قانون »محل

بسنده کرده است. بنابراین » محل هر از«این منابع را روشن نکرده است و به ذکر عبارت کلی 
ي تأمین منابع مالی تسـهیالت واجـد   )، از حیث روشن نبودن نحوه16حکم بند (ب) تبصره (

 است.ابهام 
شـوراي  «) ایـن بنـد مقـرر کـرده اسـت      4مجلس شوراي اسـالمی در جـزء الحـاقی (   ج) 
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ي ایـن  در خصوص اشتغال و کـارآفرینی تشـکیل شـود و دبیرخانـه    » ریزي و هماهنگیبرنامه
گفته از جهاتی واجـد ابهـام اسـت: اوالً بـا     مستقر شود. حکم پیش» ستاد اجرایی«شورا نیز در 

ري در خصوص اشتغال و مقابله بـا تولیـد از مصـادیق روشـن امـور      گیتوجه به اینکه تصمیم
گذار با تشکیل شوراي مذکور در مقام تحدید این صالحیت اجرایی است، روشن نیست قانون

ریزي و هماهنگی تشکیل شده است. چه اینکـه  دولت است یا این شورا صرفاً در جهت برنامه
) قـانون اساسـی کـه    60اشد مغایر بـا اصـل (  اگر این مقرره صالحیت دولت را محدود کرده ب

ي مجریه مقرر کرده است خواهد بـود. ثانیـاً مشـخص    اعمال امور اجرایی را تنها از طریق قوه
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «، اشاره به »ستاد اجرایی«گذار از عبارت نیست مقصود قانون

ملیـاتی و اجرایـی در نظـر گرفتـه     ریزي مذکور، یک ستاد عاست یا براي شوراي برنامه» (ره)
است. چه اینکه اگر اشاره به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) داشته باشـد از ایـن حیـث    

) خواهـد بـود.   60که دخالت این ستاد را در امور اجرایی تجویز کرده است، مغایر بـا اصـل (  
 ) از این حیث واجد ابهام است.4(جزء الحاقی بنابراین حکم 

در سـطح   ریزي و هماهنگیشوراي برنامه)، نظارت بر 5ب حکم جزء الحاقی (به موجد) 
شده از کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی و در سطح استانی ملی با سه نماینده معرفی

شود. این در حالی است و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه انجام می
نمایندگان مذکور تعیین نشده است و ایـن مقـرره از ایـن حیـث      و اختیارات نظارتی که نحوه

واجد ابهـام اسـت. چـه اینکـه اگـر نظـارت مطلـق نماینـدگان مجلـس متضـمن دخالـت در            
) قانون اساسـی خواهـد   60هاي اجرایی این شورا باشد، این حکم مغایر با اصل (گیريتصمیم

 بود.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،16در تبصره (

به اینکه در بند (ب)، منبع تعیین شده بـه میـزان دویسـت و پنجـاه هـزار       با توجه -2-14
میزان دویست و هشتاد هزار  عاًمیلیارد ریال است لکن در ادامه جهت مصارف این مبلغ مجمو
 .نظر خواهد شد میلیارد ریال ذکر شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

ابهـام دارد؛  » از هر محـل «اقی بند (هـ)، عبارت و الح )1(در بند (ب) و جزءهاي  -3-14
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 .نظر خواهد شد پس از رفع ابهام اظهار
و همچنـین نسـبت میـان    » سـتاد اجرایـی  «بند (ب)، عبـارت   )4(در جزء الحاقی  -4-14

با مسئولیت دولت در این حوزه، ابهام » ریزي و هماهنگیشوراي برنامه«تکلیف مقرر بر عهده 
 .نظر خواهد شد م اظهاردارد؛ پس از رفع ابها

، از جهت چگونگی نظارت نمایندگان ابهـام دارد؛ پـس   ) بند (ب)5(جزء الحاقی  -5-14
 .نظر خواهد شد از رفع ابهام اظهار

» دسـتگاه «بـه  » هـا دسـتگاه «) بنـد (ب)، واژه  1)، ذیل جـزء ( 16در تبصره ( -13-1تذکر: 
 اصالح گردد.

* * * 
  -16تبصره 
 ... -الف
  -هـ
ک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران مکلـف اسـت در راسـتاي     بان -1

هاي از طریق بانک 1،) قانون برنامه ششم توسعه102بند (ت) ماده (اجراي 
                                                                                                                                                     

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 102( ماده .1
هاي کلی اساس سیاست دولت موظف است بر -102ه ماد«مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395

منظور ربط بهنهادهاي ذي جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی با همکاري
محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهاي اصلی آن با رعایت اي خانوادهتقویت و تحکیم جامعه

ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه  -هاي الگو و سبک زندگی اسالمیشاخص
 :عمل آورد سنواتی اقدامات ذیل را به

 ... -فال
ازاي هر زن در سن باروري فرزند به )5/2( به حداقل (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

 سازوکارهاي قانونی و اعطاي تسهیالت و امکانات ازدواج و فرزندآوري از طریق تمهید و
 ...» -ج
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از محـل   هـر  از) ریـال  9,000,000,000,000عامل مبلغ نه هزار میلیارد (
بـه   الحسـنه نظـام بـانکی   انداز و جاري قـرض هاي پسمنابع سپردهجمله 

الحسـنه ودیعـه یـا خریـد یـا      رداخت تسهیالت قرضتفکیک، نسبت به پ
 ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخـت حـداکثر بیسـت   

صـاحب   1400یـا   1399هاي فاقد مسکن که در سـال  ساله براي خانواده
میلیارد و پانصد میلیـون   به میزان یکشوند فرزند سوم و به بعد شده یا می

 م نماید.ریال اقدا) 1,500,000,000(
تولد فرزنـد اول صـد    يبرا يفرزندآور التیاز تسه تیمنظور حمابه

ــلیم ــ) ر100,000,000( ونی ــد دوم دو  ال،ی ــد فرزن ــتیتول ــلیم س  ونی
ـ لیم صـد یتولد فرزند سوم س ال،یر )200,000,000(  )300,000,000( ونی
ـ ر )400,000,000( ونیلیتولد فرزند چهارم چهارصد م ال،یر و تولـد   الی

دوره  اب بیبه ترت الیر )500,000,000( ونیلیم و باالتر پانصد مفرزند پنج
 ضامن معتبر و سفته است. کیخذ اسال با  هفتتا  سهبازپرداخت 

) ثبنـد ( بانک مرکزي مکلف است در راستاي اجـراي   -جزء الحاقی
هاي عامل مبلغ چهـار  از طریق بانک ) قانون برنامه ششم توسعه102ماده (

از جملـه  محل  هر از) ریال 4,600,000,000,000رد (هزار و ششصد میلیا
بـه تفکیـک    الحسنه نظـام بـانکی  انداز و جاري قرضهاي پسمنابع سپرده

الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن نسبت به پرداخت تسهیالت قرض
هاي (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله براي خانواده

 زیر اقدام نماید:فاقد مسکن به شرح 
ــارد    -1 ــزار میلی ــقف دو ه ــا س ــد ت ــاحب دو فرزن ــاي ص خانواره

ــال) 2,000,000,000,000( ــر زوج  ری ــه ه ــ ب ــزان ی ــه می ــارد ب ک میلی
 ریال ) 1,000,000,000(

2- ... 
 دیدگاه ابهام 

نسـبت  » محل هر از«) این بند مکلف شده است مبلغی را 1بانک مرکزي به موجب جزء (
همچنین جزء الحاقی ایـن بنـد نیـز بانـک مرکـزي را       د.کناقدام  مسکنبه پرداخت تسهیالت 
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کرده اسـت. ایـن در حـالی اسـت مجلـس شـوراي       » محل هر از«مکلف به اعطاي تسهیالت 
» محـل  هر از«اسالمی محل تأمین منابع این تسهیالت را تعیین نکرده است و تنها عبارت کلی 

)، از حیث روشن 16ء الحاقی بند (ه) تبصره () و جز1را ذکر کرده است. بنابراین حکم جزء (
 ي تأمین منابع مالی تسهیالت واجد ابهام است.نبودن نحوه

 نظر شوراي نگهبان 
 )،16در تبصره (

ابهـام دارد؛  » از هر محـل «و الحاقی بند (هـ)، عبارت  )1(در بند (ب) و جزءهاي  -3-14
 .نظر خواهد شد پس از رفع ابهام اظهار

 ) بند (هـ)، فعل جمله آخر اصالح گردد.1)، ذیل جزء (16تبصره ( در -13-2تذکر: 
* * * 

 -16تبصره 
 ... -الف
بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران مکلـف اسـت از طریـق        -و
الحسـنه نظـام بـانکی،    هاي جاري و قـرض هاي عامل از محل سپردهبانک

 د:الحسنه براي موارد زیر اقدام نماینسبت به پرداخت تسهیالت قرض
1- 
1-1- ... 
) ریال از محل 50,000,000,000,000هزار میلیارد ( پنجاهمبلغ  -1-2

ها براي پرداخت تسهیالت ساخت یا خریـد مسـکن تـا    منابع عادي بانک
) ریال براي هر فرد با نـرخ سـود نـه    2,000,000,000سقف دو میلیارد (

 هسال هاي مسلح با بازپرداخت بیست) و با ضمانت نیرو٪9درصد (
در مسـکن   مربـوط بـه   یارانه سود تسهیالت مذکور از محل مصـارف 

 شود.تأمین می) 14( تبصره
2- ... 
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 دیدگاه عدم مغایرت 
) مقـرر  2-1جـزء ( در خصـوص تسـهیالت    هاي مسلحضمانت نیروبا توجه به اینکه 

کارکنـان و بازنشسـتگان نیروهـاي    «گذار اختصاص این تسهیالت به شده است، مقصود قانون
 تر شدن مراد مقنن به این امر تصریح شود.بوده است. شایسته است براي روشن» لحمس

 نظر شوراي نگهبان 
) بنــد (و)، بــر اینکــه مشــمولین دریافــت 2-1)، در جــزء (16در تبصــره ( -13-3تــذکر: 

 هستند تصریح گردد.» کارکنان و بازنشستگان نیروهاي مسلح«تسهیالت مذکور 
* * * 

 -16تبصره 
 ... -الف
  -ز
1- ... 

-ایثارگرانی که در سنوات گذشـته از تسـهیالت ارزان    -جزء الحاقی
مند شده ) ریال بهره250,000,000قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (

اند، به شرط خرید یـا سـاخت   حساب نمودهتسویه  1399و تا پایان سال 
مند بهرهقیمت ایثارگري این قانون مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان 

 شود.شوند. یارانه سود این تسهیالت از ردیف مربوطه تأمین میمی
 دیدگاه ابهام 

منـد  قیمـت بهـره  به موجب حکم این مقرره، ایثارگرانی که در گذشته از تسـهیالت ارزان  
قیمـت ایثـارگري   تواننـد مجـدداً از تسـهیالت مسـکن ارزان     اند، میکردهشده و آن را تسویه 

گفته از ایـن منظـر کـه آیـا شـامل ایثـارگران       گذار از حکم پیش. اما مقصود قانوناستفاده کنند
گـذار ایثـارگران   شود یا خیر، واجد ابهام اسـت؛ زیـرا اگـر قـانون    داراي مسکن مناسب نیز می

داراي مسکن مناسب را نیز مشمول این حکم کرده باشد، با توجـه بـه اینکـه برخـی از افـراد      
) 3) اصـل ( 9هستند، این حکم مصداق تبعیض نارواي مذکور در بند (غیرایثارگر فاقد مسکن 

 ي شمول این مقرره در وضع کنونی واجد ابهام است.  قانون اساسی خواهد بود. بنابراین دایره
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 نظر شوراي نگهبان 
 )،16در تبصره (

) از این جهت که شامل کسانی که داراي مسـکن مناسـب هـم    زجزء الحاقی بند ( -6-14
 .نظر خواهد شد شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهاریهستند م

* * * 
 -16تبصره 
 ... -الف

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(

هـاي پشـتیبانی صـیادي بـه سـازمان شـیالت       شناورهاي ترالر به کشـتی 
 یابد.اختصاص می

 دیدگاه مغایرت 
استفاده شده اسـت. بـا توجـه بـه     » ترالر«) این تبصره، از واژه غیرفارسی 2در بند الحاقی (
) قانون اساسی، استفاده از خط و زبان فارسی در متون رسمی (همچـون  15اینکه مطابق اصل (

 متن قوانین) الزامی است، بنابراین این مقرره مغایر با اصل مزبور است.

 راي نگهباننظر شو 
 )،16در تبصره (

قـانون   )15(، مغـایر اصـل   »ترالـر «، استفاده از واژه غیرفارسـی  )2(در بند الحاقی  -7-14
 .اساسی شناخته شد

* * * 
 -16تبصره 
 ... -الف

 دیدگاه ابهام 
مجلس شوراي اسالمی در این تبصره، تکالیف متعددي مبنی بر اعطـاي تسـهیالت   
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هاي عامل تحمیل کـرده اسـت. ایـن    مرکزي از طریق بانکبه موارد مختلفی را به بانک 
در حالی است که روشن نیست ایـن حجـم بـاالي پرداخـت تسـهیالت بـا توجـه بـه         

) از 16محدودیت منابع بانکی کشور، قابلیت اجرایی شدن را دارد یـا خیـر و تبصـره (   
 این حیث واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
ت که آیا احکام بندها و اجـزاي ایـن تبصـره بـا منـابع در      ، از این جه)16(تبصره  -8-14

 اختیار نظام بانکی و بانک مرکزي قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهـام اظهـار  
 .نظر خواهد شد

* * * 
 -17تبصره 
 ... -الف
هـاي حمـایتی، کلیـه    منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاسـت به -و

) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي 29(هاي موضوع ماده دستگاه
پـذیر حمایـت   عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسـیب 

هاي خود را به تفکیـک شـماره   ها و کمککنند، مکلفند تمامی حمایتمی
کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه (کد) ملی فرد دریافت
هـا و  . بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران، بانـک  اجتماعی، ثبت نمایند

الحسـنه  مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفنـد تسـهیالت قـرض   
شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نماینـد  پرداخت

و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبناي اطالعات مندرج در این 
) قـانون  29هاي مشمول مـاده ( ران دستگاهسامانه خواهد بود. چنانچه مدی

برنامه ششم توسعه از اجراي این بند استنکاف نماینـد مشـمول مجـازات    
) قـانون  19) مجازات تعزیري درجه پنج موضوع مـاده ( 1مندرج در بند (
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بـا اصـالحات و الحاقـات بعـدي      1/2/13921مجازات اسالمی مصـوب  
یتی پرداختـی مؤسسـات   هـاي حمـا  گردند. شمول و برخورداري هزینهمی

هاي مالیاتی بنـد (ط)  خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت
عالوه بر تکالیف، منـوط بـه ثبـت     2هاي مستقیم) قانون مالیات139ماده (

اطالعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی  
اسـتعالم   شـده و همچـین  مکلـف اسـت امکـان ثبـت اطالعـات انجـام       

نهـاد بـا رعایـت    سنجی افراد را بـراي مؤسسـات خیریـه مـردم    استحقاق
 محرمانگی اطالعات نیز فراهم نماید.

نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقالم مـورد نیـاز ثبـت    آیین
هـاي اجرایـی و   اطالعات، نحوه واگذاري اطالعـات سـامانه بـه دسـتگاه    

سنجی، توسـط  دي مانند استعالم استحقاقکننده براي موارنهادهاي حمایت
سازمان برنامه و بودجه کشور بـا همکـاري وزارت تعـاون، کـار و رفـاه      

 رسد.شود و به تصویب هیئت وزیران میاجتماعی تهیه می
 دیدگاه ابهام 

هاي خـود را بـه   هاي اجرایی مکلفند تمامی کمکي دستگاهمطابق بند (و) این مقرره، کلیه
کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون ثبت نمایند و هرگونـه  ی فرد دریافتتفکیک شماره مل

پرداخت و کمک به مددجویان بر مبناي اطالعات مندرج در این سامانه صورت گیـرد. حکـم   
ي فوق از جهاتی واجد ابهام است: اوالً روشن نیست ثبت اطالعات افـراد مـددجو در سـامانه   

گذار در ذیـل ایـن بنـد بـه     گیرد یا خیر. چه اینکه قانونمزبور به صورت محرمانه صورت می
                                                                                                                                                     

 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 بر المنفعه که به ثبت رسیدهو غیرنقدي مؤسسات خیریه و عامها و هدایاي دریافتی نقدي کمک -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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)186(

تصریح کرده است و عدم تصریح به ایـن امـر   » سنجی افراداستحقاق«در » رعایت محرمانگی«
ي ي ثبت اطالعات موجب تقویت این ابهام است. ثانیاً با توجه بـه اینکـه اساسـنامه   در مرحله

 به تأیید مقام معظم رهبري رسیده است 15/1/1394در تاریخ  امداد امام خمینی (ره) يکمیته
زدایـی و کمـک بـه    محرومیـت  ي امداد در این اساسنامهو یکی از وظایف مصرح براي کمیته

از جملـه  پرداخت کمـک بـه مـددجویان    مددجویان است، روشن نیست تکلیف فوق مبنی بر 
، با رعایـت  سامانه راطالعات مندرج د ي امداد صرفاً بر اساسمددجویان تحت حمایت کمیته

ي امـداد را در عمـل بـه    ي این کمیته مقرر شده است یا خیر به این معنـا کـه کمیتـه   اساسنامه
کند یا خیر. چـه اینکـه اگـر چنـین باشـد      ي خود محدود میوظایف تصریح شده در اساسنامه

ی از ) قانون اساسی خواهد بود. بنابراین حکم فوق در وضع فعلـ 57حکم فوق مغایر با اصل (
 جهات مذکور، واجد ابهام است.  

 نظر شوراي نگهبان 
 )،17در تبصره ( 
بند (و)، از جهت رعایت محرمانگی اطالعات مندرج در سامانه مذکور و همچنین  -1-15

هرگونـه پرداخـت و کمـک بـه مـددجویان بـر مبنـاي        «از جهت روشن نبودن نسبت عبارت 
اساسنامه کمیته امداد امام خمینـی (ره) ابالغـی   با » اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود

 .نظر خواهد شد مقام معظم رهبري، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
* * * 

 -17تبصره 
 ... -الف

منظـور مقابلـه بـا تروریسـم زیسـتی و شـیمیایی و       بـه  -2بند الحاقی
جلوگیري از آلوده کردن آحاد جمعیت کشـور و منـابع ملـی، عـالوه بـر      

هاي معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی ي و بازرسیممیز
هاي مسلح مکلف است بـا همـاهنگی وزارت بهداشـت، درمـان و     نیروي

هـا،  آموزش پزشکی اقـدام الزم جهـت ارزیـابی مـواد اولیـه، فـرآورده      
محصوالت و کاالهاي غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشـی و بهداشـتی و   
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یستی (بیولوژیک) از نظـر وجـود عوامـل زیسـتی و     مواد و محصوالت ز
آور، سمی و جنگی به عمـل آورنـد و از واردات و   شیمیایی پرخطر، زیان

سـازي،  توزیع مواد غیرمجاز جلوگیري نماینـد. هرگونـه واردات، ذخیـره   
توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیـین میـزان   

 أیید سالمت آنها است.آلودگی زیستی و شیمیایی و ت
ماه پس از ابالغ ایـن   نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت سهآیین

هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح و بهداشـت،   قانون توسط وزارتخانه
 رسد.شود و به تصویب هیئت وزیران میدرمان و آموزش پزشکی تهیه می

 دیدگاه مغایرت 
رره مکلـف شـده اسـت اقـدام الزم جهـت ارزیـابی       وزارت دفاع به موجب این مقـ  الف)

کاالهاي غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشـی و بهداشـتی را از نظـر وجـود عوامـل زیسـتی و       
آور، سمی و جنگی به عمل آورد. حکم مذکور از ایـن حیـث کـه فاقـد     شیمیایی پرخطر، زیان

ح آنکه مطابق این اصـل،  ) قانون اساسی است؛ توضی52اي است، مغایر با اصل (ماهیت بودجه
ي کشور اسـت و تصـویب دیگـر احکـام     سالهها و درآمدهاي یکقانون بودجه متضمن هزینه

 اي در ضمن این قانون مغایر با هدف تصویب آن است.غیربودجه
ــد (ب)  ــابق بن ــالمت   ) سیاســت1-7مط ــام س ــت نظ ــالمت، تولی ــی س ــاي کل ــامل ه ش
ي وزارت برعهـده  راهبردي، ارزشیابی و نظـارت هاي ریزيهاي اجرایی، برنامهگذاريسیاست

گذار در این مقرره وزارت دفاع را مکلف به اقدام الزم جهت بهداشت خواهد بود. حال قانون
ارزیابی کاالهاي غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی از نظر وجود عوامل زیسـتی و  

هاي کلی مـذکور و  اقی مغایر با سیاستشیمیایی پرخطر کرده است. بنابراین حکم این بند الح
) قانون اساسی است. چه اینکه مطابق ایـن اصـل، تعیـین    110) اصل (1در نتیجه مغایر با بند (

هاي کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبري اسـت و دیگـر ارکـان کشـور ملـزم بـه       سیاست
 رعایت آن هستند.

 دیدگاه عدم مغایرت 
هاي کلی سالمت ندارد تا وجهی بـراي مغـایرت   سیاست ) مغایرتی با2(بند الحاقی حکم 
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دهـد  ) قانون اساسی متصور باشد؛ زیرا دقت در مـتن ایـن مقـرره نشـان مـی     110آن با اصل (
هاي معمول سازمان غذا و دارو و عالوه بر ممیزي و بازرسی«تکلیف وزارت دفاع به این امر، 

پـذیرد. بنـابراین تکلیـف    ورت میص» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت دفاع در این امر نافی تولیت وزارت بهداشت در نظام سالمت نخواهد بود و مغـایرت  

 ) قانون اساسی منتفی است.110هاي مذکور و بالتبع با اصل (آن با سیاست

 نظر شوراي نگهبان 
 )17در تبصره (

قانون اساسـی   )52(، مغایر اصل اي، از جهت فقدان ماهیت بودجه)2(بند الحاقی  -2-15
 .شناخته شد

* * * 
 -17تبصره 
 ... -الف

هـاي  ) سیاسـت 3در راستاي اجرایی کردن حکم بنـد (  -3بند الحاقی 
و  1602001675هـاي  دولت مکلف اسـت اعتبـار ردیـف    1کلی جمعیت،
کل کشـور را در حسـابی تحـت     1400قانون بودجه سال  1601006001

هـاي  هاي درمان نابـاروري) ذیـل ردیـف   زینهعنوان (حساب حمایت از ه
کرد اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه

این حساب مطابق نظر کارگروهی متشـکل از نماینـدگان بیمـه سـالمت،     
سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشـگاهی و  

درمان و آمـوزش پزشـکی درخصـوص    معاونت درمان وزارت بهداشت، 
 موارد ذیل خواهد بود:

1-  ... 
                                                                                                                                                     

ختصاص تسهیالت مناسب ا -3«مقام معظم رهبري:  30/2/1393ی جمعیت ابالغی هاي کل) سیاست3بند ( .1
هاي زایمان و درمان ناباروري مردان و اي هزینهویژه در دوره بارداري و شیردهی و پوشش بیمهه براي مادران ب

 ».ربطزنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذي
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هـاي درمـان   هاي دارویی و پاراکلینیک و سایر روشپوشش هزینه -2
 ناباروري

3- ... 
 نظر شوراي نگهبان 

داراي معادل » پاراکلینیک«)، چنانچه واژه 3)، در بند الحاقی (17در تبصره ( -14-1تذکر: 
 فارسی است، ذکر گردد.

 * ** 
 -17 تبصره
 ... -الف
 هـزار  پـنج  تعداد تواندیم ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن -5 یالحاق بند

 يبـرا  مجـدداً  را 1400 سـال  هیسـهم  محـل  از مسـکن  وام فقره) 5000(
 حال در و اندنموده استفاده التیتسه نیا از قبل سنوات در که یثارگرانیا

 ریسـا  تیرعا بدون و داده صیتخص باشند،یم مناسب مسکن فاقد حاضر
 .دینما یمعرف دیخر ای ساخت يبرا طیشرا

 نگهبان يشورا نظر 
بـا   يمفـاد تکـرار   يدارا نکـه ی)، با توجه به ا5( یالحاق بند)، 17( تبصره در -14-2: تذکر

 گردد. قیو تلف عیتجم ،است 1)»16( تبصره) و( بند یالحاق« جزء
* * * 

 -17تبصره 
 ... -الف

نیـاز نظـام    کار موردوور ایجاد زیرساخت و سازمنظبه -6بند الحاقی 
نوسازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خـدمات سـالمت در بسـتر    

 الکترونیک:

                                                                                                                                                     
 ه است و متن نظر داراي اشکال عبارتی است.) مقصود بود16. جزء الحاقی بند (ز) تبصره (1
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1- ... 
مـاه، سـازوکاري را    سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایـان آذر  -4

پزشکی بـا   یفراهم نماید که اصالت کلیه اقالم دارویی و تجهیزات مصرف
گـر  هاي بیمهملزومات تحت پوشش سازمان و تجهیزات و لویت داروهاوا

اصـالت و  ) کنتـرل پـایش ( از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سـامانه  
 دارویـی  خدمات تعرفه دریافت. باشد نظارت و پایش قابل رهگیري دارو

 توسـط  پزشـکی،  و آمـوزش  درمـان  بهداشـت،  وزارت سـوي  از ابالغی
خصوصـی و خیریـه    غیردولتـی،  دولتی، يهاهاي فعال در بخشداروخانه

 اصالت و رهگیـري دارو ) کنترلپایش (در صورت اتصال به سامانه  صرفاً
 (تی تک) مجاز خواهد بود.

 دیدگاه ابهام 
ي مورد بحث، از ایـن حیـث   ) تبصره6) بند الحاقی (4در جزء (» سازمان غذا و دارو« ذکر

نیسـت، واجـد ابهـام اسـت؛ زیـرا اگـر       ي معتبر سازمان مذکور مشخص که وضعیت اساسنامه
ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبان رسیده باشد، نداشـته باشـد،   سازمان مزبور اساسنامه

) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطابق حکم ذیل این اصل، 85حکم این مقرره مغایر با اصل (
ع با شـوراي نگهبـان اسـت.    هاي دولتی با قانون اساسی و شرتشخیص عدم مغایرت اساسنامه

 بنابراین این مقرره در وضع کنونی واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 17در تبصره (

، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان غـذا و دارو  )6(بند الحاقی  )4(در جزء  -3-15
 .نظر خواهد شد ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
 -17تبصره 
 ... -الف

نیـاز نظـام    کار موردومنظور ایجاد زیرساخت و سازبه -6بند الحاقی 
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نوسازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خـدمات سـالمت در بسـتر    
 الکترونیک:

1- ... 
ماه در کلیه فرآیندهاي  سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه -5

خود هویت  هايالکترونیک تقبل و خرید خدمات سالمت، از طریق سامانه
) قـانون  10و اصالت پزشکان و امضاي الکترونیک آنها را مطابق با مـاده ( 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت همکاري با 1تجارت الکترونیک
 ایـن . نمایـد  پـایش  و کنتـرل  گـر بیمه مؤسسات و هاشرکت ها،سازمان و

 تبیـین سازوکارهاي برخورد با پزشکانی که خارج از چرخـه   بایدان سازم
 نماید. ءنمایند را طراحی و اجراه خدمت میئشده در این بند ارا

 دیدگاه ابهام 
 يطراحـی و اجـرا   نظـام پزشـکی را بـه   ان مجلس شوراي اسالمی در ایـن مقـرره سـازم   

ـ در ایـن بنـد ارا  ي مـذکور  با پزشکانی که خارج از چرخه »سازوکارهاي برخورد« ه خـدمت  ئ
سـازوکارهاي  «گـذار از عبـارت   اسـت کـه مقصـود قـانون     این در حـالی  .کنند، کرده استمی

روشن نیست؛ زیرا اگر اطالق این عبارت برخوردهاي داراي ماهیت تقنینی را نیز در » برخورد
) قانون اساسی خواهد بود. چه اینکه بـراي مثـال، وضـع    85بر گیرد، این مقرره مغایر با اصل (

) قـانون  85وجب قانون باشد و مطابق اصل () قانون اساسی باید به م36مجازات مطابق اصل (
گذاري تنها در صالحیت مجلـس شـوراي اسـالمی اسـت. در نتیجـه واگـذاري       اساسی، قانون

از جمله برخوردهاي کیفري به سازمان مـذکور مغـایر بـا اصـل      طراحی سازوکارهاي برخورد
نـد واجـد ابهـام    ) ایـن ب 5در جـزء ( » سازوکارهاي برخورد«) خواهد بود. بنابراین عبارت 85(

                                                                                                                                                     
امضاي  -10ماده «مجلس شوراي اسالمی:  17/10/1382ی مصوب ) قانون تجارت الکترونیک10ماده ( .1

  اشد:الکترونیکی مطمئن باید داراي شرایط زیر ب
 .نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد -الف
 د.مایرا معلوم ن» 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«متصل شود که هر تغییري در آن » داده پیام«به نحوي به یک  -د
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 است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،17در تبصره (

، طراحی سازوکارهاي برخورد با پزشکانی که خـارج  )6(بند الحاقی  )5(در جزء  -4-15
از چرخه تبیین شده ارائه خدمت نمایند، از این جهت که این سازوکارها شامل مـوارد تقنینـی   

 .نظر خواهد شد اظهار شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامنیز می
* * * 

 -18تبصره 
 –الف

1- ... 
هاي ها با اولویت بانکگذاري در بانکمنابع یادشده از طریق سپرده -2
گـذاري  منظور سـرمایه اي و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید بهتوسعه

ها و زنجیـره تولیـد و   براي تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت
هاي اساسی و راهبردي با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با تأمین کاال

یافته و تلفیـق منـابع در اختیـار و    منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص
مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت 

 اساسنامه آن مجاز است.
) و %1رصـد ( گذاري منابع مذکور حـداقل یـک د  نرخ سود سپرده -3

نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب بـا میـزان مشـارکت منـابع بـانکی و      
صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل شـورایی مرکـب از وزیـر    
امور اقتصادي و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجـه کشـور، بانـک    

هاي صنعت، معدن و تجارت، جهـاد کشـاورزي، راه و   مرکزي، وزارتخانه
هرسازي، میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی، نفت، ارتباطـات و  ش

فناوري اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فنـاوري  
 شود.رئیس جمهور تعیین می

هاي برنامه و بودجـه و محاسـبات،   یک نماینده از هر یک از کمیسیون
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ر در شـوراي مـذکور   اقتصادي و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظ
 باشد.یابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم میحضور می

4- ... 
 دیدگاه ابهام 

ي مورد بررسی، از ) بند (الف) تبصره3) و (2در جزءهاي (» صندوق کارآفرینی امید« ذکر
ي معتبر صندوق مذکور مشخص نیسـت، واجـد ابهـام اسـت؛     این حیث که وضعیت اساسنامه

ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبان رسیده باشد، نداشـته  یرا اگر این صندوق اساسنامهز
) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطابق حکم ذیل این 85باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل (
هاي دولتی با قانون اساسی و شرع بـا شـوراي نگهبـان    اصل، تشخیص عدم مغایرت اساسنامه

رغم اینکه اساسنامه به شـوراي نگهبـان ارسـال شـده     خصوص این صندوق نیز علیاست. در 
است لکن با توجه به اینکه این اساسنامه چند مرتبه مورد ایراد واقـع شـده و هنـوز بـه تاییـد      

 نهایی نرسیده است، بنابراین این مقرره در وضع کنونی واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،18در تبصره (

ــودن اساســنامه صــندوق   )3(و  )2(جزءهــاي  -1-16 بنــد (الــف)، از جهــت روشــن نب
 .نظر خواهد شد کارآفرینی امید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

 تذکرات: 
 ، )18(در تبصره 

بند (الف)، که منابع یادشده را سپرده بانکی دانسته اسـت، در   )2(با توجه به جزء  -1-15
 .باشدده شود که منابع مذکور تسهیالت میاجزاء بند (الف) توضیح دا

بند (الف)، از جهـت اینکـه چنانچـه نماینـدگان منـاطق محـروم در        )3(در جزء  -2-15
 .هاي مذکور حضور نداشتند، تعیین تکلیف گرددکمیسیون

* * * 
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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(احداث و نوسازي  براي

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   هر بانک توسط بانک مرکزي در فروردینشرایط اقدام نمایند. سهمیه 

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 تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می
فراد واجد شرایط معرفی شده با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به ا
شود. بانـک مرکـزي موظـف    توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت می

است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عمـوم مـردم   
قرار دهد. در صورتی که یـک بانـک یـا مؤسسـه اعتبـاري غیربـانکی از       

ي نماید، شده توسط بانک مرکزي خوددار 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  

ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت بانک
ایـد بـه   ) از منابع مـذکور ب %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.
 ... -جزء الحاقی

 دیدگاه ابهام 
را هـا و مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی     کلیـه بانـک  مجلس شوراي اسالمی در این مقرره، 
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 1400در سال ) ریال تسهیالت ساخت مسکن 3,600,000,000,000,000(به پرداخت  مکلف
کرده است. این در حالی است که روشن نیست این حجم باالي پرداخت تسهیالت بـا توجـه   

سال قابلیت اجرایـی شـدن را دارد یـا خیـر و     به محدودیت منابع بانکی کشور، تنها ظرف یک
 ) از این حیث واجد ابهام است.8جزء (

 راي نگهباننظر شو 
 )، 18در تبصره (

حکم این جزء با منـابع در اختیـار نظـام    ا بند (الف)، از این جهت که آی )8(جزء  -2-16
 .نظر خواهد شد بانکی قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
 -18تبصره 
 -الف

1- ... 
سـت تـا پایـان    وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف ا -جزء الحاقی
هاي نقـدي و  ، فهرست جامع، مانع و کاملی از دارایی1400نیمه اول سال 

غیرنقدي و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهاي حاکمیتی و نهادهاي 
عمومی غیردولتی کشور در خارج از کشور تهیـه و بـه مجلـس گـزارش     

 نماید.
 دیدگاه مغایرت 

این جزء الحـاقی مکلـف شـده اسـت فهرسـت       وزارت امور اقتصادي و دارایی به موجب
هاي نقدي و غیرنقدي و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهاي حـاکمیتی  کاملی از دارایی

و نهادهاي عمومی غیردولتی کشور در خارج از کشور را تهیه و به مجلس گزارش نماید. این 
یتی نشده است و مغایر بـا  در حالی است که تکلیف فوق مقید به رعایت مسائل حفاظتی و امن

ي شئون از جمله موازین شرعی است؛ زیرا یکی از وظایف حاکم اسالمی حفظ امنیت در همه
 ي کشور است.حفاظت از اطالعات محرمانه
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 نظر شوراي نگهبان 
 )، 18در تبصره (

هـاي  اطالق جزء الحاقی به بند (الف)، در خصوص تهیـه فهرسـت کامـل دارایـی     -3-16
 .ر، از جهت عدم تقیید به مسائل امنیتی، خالف موازین شرع شناخته شدخارج از کشو

* * * 
  -18تبصره 
 ... -الف
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 ( 
اي خطرپذیر و حمایت از هگذاريمنابع داخلی خود براي کمک به سرمایه

بـار اول در   ،آفـرین و تولیـد  اي اشـتغال هاي 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
هـاي  مصرف و پایه گاز بـه شـرکت  رف داخلی با قواي محرکه کممصکم

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  بالعوض، وجوه اداره تعاونی به صورت کمک

تصویب  بهو شود تهیه میاي که به پیشنهاد وزارت نفت نامهاساس آیین بر
، اختصاص رسدمیکارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور 

 دهند.
 دیدگاه مغایرت 

نفـت  وه وزارت کارگر«نامه از سوي مجلس شوراي اسالمی در ذیل این بند، تصویب آیین
) قـانون  138را تجویز کرده است. حال آنکه مطـابق اصـل (  » و سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه تنها در صالحیت هیئت وزیران، کمیسیون متشکل از چنـد وزیـر و   اساسی، تصویب آیین
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نامه به کارگروه مـذکور از ایـن جهـت    هر یک از وزرا است و در نتیجه تفویض تصویب آیین
 یراد است.محل ا

 نظر شوراي نگهبان 
 )،18در تبصره (

نامه مذکور توسط کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامـه  در بند (د) تصویب آیین -4-16
 .قانون اساسی شناخته شد )138(و بودجه کشور، مغایر اصل 

* * * 
 -18تبصره 
 ... -الف

رد نیاز هاي عامل مکلفند نسبت به تأمین اعتبار موبانک -1بند الحاقی 
تمـام بـاالي   هـاي نیمـه   هاي عمرانی (با اولویت طرح (پروژه)اتمام طرح

برخوردار) اي مناطق کمهاي منطقه) پیشرفت و پیشران%80هشتاد درصد (
) ریال بر اسـاس اعـالم   2,000,000,000,000در سقف دو هزار میلیارد (

بخشـی از   ) قانون تنظـیم 56سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (
با اصالحات و الحاقات بعدي اقدام نماینـد. اعتبـار    1مقررات مالی دولت

                                                                                                                                                     
در  یاسالم يمجلس شورا سیرئ 16/5/1400 مورخ 300-40877/11شماره  ي) نامه3توجه به بند ( با .1

گذار ) مدنظر قانون1( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 56( مادهاصالحات قانون بودجه،  خصوص
 بوده است.

 -56ماده«: یاسالم يشورا مجلس 15/8/1384) مصوب 1( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 56( ماده
 يهاطرح ییاجرا يهابه دستگاه یمل ياهیسرما يهاییتملک دارا يهاطرح ییاجرا اتیدر عمل عیمنظور تسربه

 تیشود با رعایشده، اجازه داده م یاستان یمل يهاطرح و یسنوات بودجه نی) قوان1شماره ( وستیمندرج در پ
سازمان  دییپس از تا ران،یا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ياهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد

 بر مشتمل یمال منابع کنندگان نیتام با یمال التیتسه قرارداد انعقاد به نسبت ورکش يزیربرنامه و تیریمد
 اشخاص ،یپول و یمال ياعتبار موسسات ریها و سابانک ران،یا یحقوق اشخاص طرح، سازنده ای و مانکاریپ

 ياهشروع نشده طرح يهاپروژه يسقف برا نیسهم دولت از ا و یفیتکل التیتسه سقف تیرعا با یقیحق
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هاي تنظیمـی  وضعیتمذکور باید براي عملیات اجرایی و در قالب صورت
 پرداخت گردد. 1400مربوط سال 

موظف اسـت گـزارش عملکـرد     ي جمهوري اسالمی ایرانبانک مرکز
مجلس شـوراي   ياقتصاد ونیسیکم اریدر اخت بارکیماه  بند را هر سه نیا

 یبـانک ریغ يمؤسسه اعتبـار  ایبانک  کیکه  یقرار دهد. در صورت یاسالم
 يخـوددار  يشده توسط بانـک مرکـز  نییتع التیتسه هیاز پرداخت سهم

نشـده نسـبت بـه     موظف است متناسب با تعهد انجام يمرکزبانک  د،ینما
اقـدام و از   یربـانک یغ يمؤسسه اعتبـار  ایآن بانک  یسپرده قانون شیافزا
نسـبت بـه پرداخـت     یربـانک یغ يها و مؤسسات اعتبـار بانک ریسا قیطر
 .دیاقدام نما ،شده فیتعر التیتسه

 نظر شوراي نگهبان 
اعطـاي  «بـه   »تأمین اعتبار«، عبارت )1(در بند الحاقی )، 18در تبصره ( -15-3تذکر: 
 .اصالح گردد »تسهیالت

* * * 
 -18تبصره 
 ... -الف
 -2لحاقی بند ا

آوري نقـدینگی سـرگردان مردمـی وزارت صـنعت،     منظور جمعبه -1
معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن تعطیل در 

                                                                                                                 
 

 يارز یشده با استفاده از منابع داخل یاستان یمل يهاطرح و یسنوات بودجه نی) قوان1شماره ( وستیمندرج در پ
 .ندیاقدام نما 8/6/1362ب مصو ربا بدون یبانک اتیقانون عملمندرج در  یدر قالب عقوداسالم ،یالیو ر
مشترك  شنهادیبنا به پ التیتسه نیو سود ا بازپرداخت اصل نیماده مشتمل بر نحوه تضم نیا یینامه اجرانییآ

 به رانیا یاسالم يجمهور يکشور و بانک مرکز يزیرو برنامه تیریسازمان مد ،ییو دارا يوزارت امور اقتصاد
درآمد ) %10( درصد ده تا حداکثر بند نیا موضوع يقراردادها سقف. دیرس خواهد رانیت وزیئه بیتصو
 ».بود خواهد یسنوات دجهبو در شده ینیبشیدولت پ یعموم
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هاي سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بـازار  اختیار خود در قالب شرکت
 سرمایه اقدام نماید.

، معدن و تجـارت و  نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعتآیین
 گردد.عالی بورس اجرایی میتأیید شوراي 

هاي سـهامی عـام طـرح    هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت -2
هـاي  گـذاري غیرمسـتقیم و یـا صـندوق    هـاي سـرمایه  (پروژه)، صندوق

گذاري اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، امالك و مستغالت سرمایه
 قل و انتقال معاف است.از پرداخت مالیات ن

 نظر شوراي نگهبان 
 )،18تذکر: در تبصره (

 حذف گردد. »سرگردان مردمی«، عبارت )2(بند الحاقی  )1(در جزء  -4-15
تکـراري   )»6(الحـاقی تبصـره    )21(ذیل بند «، با )2(بند الحاقی  )2(عبارت جزء  -5-15

 .است که الزم است اصالح و در صورت عدم لزوم حذف گردد
 ** * 

 -18تبصره 
 ... -الف

ها و مؤسسات اعتبـاري غیربـانکی اجـازه داده    به بانک -3بند الحاقی 
هـاي  شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري داراییمی

هاي تملـک  هاي بزرگ زیربنایی و طرح) پروژهطرح (مازاد در هر یک از 
هـاي  و بزرگراهـی و راه  هـاي آزادراهـی  ي نظیر طرحاسرمایه هايییدارا

اصلی، صنعتی و تولیدي در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شـرکت و  
از سـرمایه   )%40( درصـد  چهلو حداکثر تا سقف  )پروژهطرح (صندوق 

هاي مرتبط با فعالیت گذاري در شرکتپایه خود (با احتساب سهم سرمایه
 بانکداري) مشارکت نمایند.  

سال پس مدت پنج ري موظفند حداکثر ظرف ها و مؤسسات اعتبابانک
هاي صنعت و تولیدي مذکور نسـبت بـه واگـذاري    برداري از طرحاز بهره
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سـال از تـاریخ    پـنج آنها اقدام نمایند. در غیر این صـورت بـا گذشـت    
-قانون رفع موانع تولید رقابـت  )17(هاي ماده برداري مشمول جریمهبهره

 شوند.می 1پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

 دیدگاه مغایرت 
را مجـاز  ها و مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی    بانکي کلیه موجب این مقرره بهگذار قانون

ایجاد شرکت مشارکت  در قالب تأمین مالی وها برخی طرحاز محل منابع خود در کرده است 
 )44هـاي کلـی اصـل (   ) بند (الـف) سیاسـت  1این در حالی است که به موجب جزء ( نمایند.

                                                                                                                                                     
مجلس شوراي  1/2/1394مصوب  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت )17(ماده  .1

هاي زیر نسبت به بانک ) این قانون، مجازات16( صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده در -17ماده «اسالمی: 
 :شودیا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال می

 هاي قانونی از جمله مادهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات -الف
 .کندو اصالحات بعدي آن اقدام می 18/4/1351) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 44(
ي سهام باشد داري و نگهدارهاي غیربانکی شامل بنگاهها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعالیتسود بانک -ب

شود. پس از آن، هرسال سه واحد به ) مشمول مالیات می%28( با نرخ بیست و هشت درصد 1395در سال 
 .) برسد%55درصد ( و پنجشود تا به پنجاه درصد نرخ مذکور افزوده می

مشابه  ها و مؤسسات اعتباري شامل زمین، مستغالت، سرقفلی و اموالعایدي امالك غیرمنقول مازاد بانک -پ
سال سه واحد  شود. پس از آن، هر) مشمول مالیات می%28( با نرخ بیست و هشت درصد 1395آن در سال 

) برسد. منظور از عایدي امالك در این ماده %55شود تا به پنجاه و پنج درصد (درصد به نرخ مذکور اضافه می
و بانک یا مؤسسه اعتباري که دارایی غیرمنقول  التفاوت قیمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالی استمابه

ساله مالیات هاي مقرر در این ماده، همهاساس نرخ به بعد، بر 1395کند موظف است از سال مازاد نگهداري می
بر عایدي دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق 

شود ی است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میینامه اجراآیین
 .رسدت وزیران میئماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هی و ظرف مدت سه

) این ماده 1( ها و مؤسسات اعتباري که به دالیلی جز موارد تبصرهمدیره بانک تئعامل و اعضاي هی مدیر -ت
) این قانون، اقدام به اجراي این حکم 16( بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده ی مبنییو یا حکم قضا

ها و مؤسسات مالی عاملی بانک ت مدیره و نیز تصدي سمت مدیرئننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هی
 .شوندو یا اعتباري محروم می

 »... -1تبصره 
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هاي دولتی حق فعالیت اقتصادي جدید از جمله ایجاد شـرکت خـارج از   بانک 1قانون اساسی،
ي حاضـر  ) قانون اساسی را ندارند. بنـابراین مقـرره  44موارد حاکمیتی مذکور در صدر اصل (

) قانون اساسی اسـت. چـه   110) اصل (1هاي مذکور و در نتیجه مغایر با بند (مغایر با سیاست
هاي کلی نظـام در صـالحیت رهبـري اسـت کـه بایـد در       ن اصل، تعیین سیاستاینکه طبق ای

 تصویب قوانین نیز مراعات شود.

 دیدگاه عدم مغایرت 
) قـانون اساسـی ممنـوع    44هاي کلـی اصـل (  ) بند (الف) سیاست1آنچه به موجب جزء (
در ایـن  گـذار  دولت در اقتصاد است. اما آنچه قـانون » گريتصدي«اعالم شده است، استمرار 

هاي دولتی از ها از جمله بانکاز سوي بانک »هاتأمین مالی طرح«ماده در صدد بیان آن است، 
است. به دیگر سـخن، مجلـس شـوراي     ایجاد شرکت و صندوق پروژهطرق مختلفی همچون 

ها را هاي دولتی را تجویز نکرده است؛ بلکه تنها بانکگري بانکاسالمی در این مقرره تصدي
ها کرده است که یکی از طرق این تأمین مالی، تأسیس شـرکت بـوده   تأمین مالی طرح مجاز به

هـاي کلـی مـذکور نـدارد تـا وجهـی بـراي        ) مغایرتی با سیاست3است. بنابراین بند الحاقی (
 ) قانون اساسی متصور باشد.  110مغایرت آن با اصل (

 

                                                                                                                                                     
 -الف«مقام معظم رهبري:  1/3/1384) قانون اساسی ابالغی 44ي کلی اصل (هابند (الف) سیاست .1

  ی:شدن بخش دولت هاي غیردولتی و جلوگیري از بزرگهاي کلی توسعه بخشسیاست
را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت  )44(دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل  -1

نباشد، حداکثر تا  )44(برداري از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ی و بهرههاي قبل(شامل تداوم فعالیت
هاي تعاونی و خصوصی و عمومی کاهش فعالیت) به بخش %20سالیانه حداقل ( ساله چهارمپایان برنامه پنج

 د.غیردولتی واگذارکن
 44ارج از عناوین صدر اصل ولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروري خئبا توجه به مس

اداره  .ت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی براي مدت معین مجاز استئتوسط دولت، بنا به پیشنهاد هی
و تولید محصوالت نظامی، انتظامی و اطالعاتی نیروهاي مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این 

 .نیست حکم
2- «... 
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 نظر شوراي نگهبان 
 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. )، مغایر با18) تبصره (3بند الحاقی ( 

* * * 
 -18تبصره 
 ... -الف

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.  1399شده تا پایان اسفند ماه 
هـاي  قبـل کـه در اختیـار بخـش     هـاي 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  اند و همچنین سهم معـادنی کـه در اختیـار دسـتگاه    استخراج نشده
یدرو قـرار گرفتـه اسـت،    هاي وابسته به آنها از جمله ایماجرایی و شرکت

منجر به اکتشاف و اسـتخراج نشـده    1399چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 
 گیرد. باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می

مـاه از تـاریخ    ظـرف ده  1400چنانچه معادن واگذار شـده در سـال   
از طریق مزایـده بـه    واگذاري منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و

 شود.متقاضیان جدید واگذار می
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصـادي و دارایـی در   

عالی تعیین و بازنگري نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضاي شوراي 
 شوند.معادن اضافه می

 دیدگاه مغایرت 
بـرداري صـادر   هاي بهـره پروانه يمجلس شوراي اسالمی در این بند مقرر کرده است کلیه

هاي خصوصی قرار گرفته اسـت، چنانچـه تـا پایـان     هاي قبل که در اختیار بخششده در سال
شـود. اطـالق حکـم    باشد، لغـو مـی   منجر به اکتشاف و استخراج از معدن نشده 1399اسفند 
جه به مفـاد  هاي گذشته با توگفته مغایر با موازین شرعی است؛ زیرا اگر شخصی در سالپیش
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قرارداد معتبر خود، با تصور اینکه مهلت بیشتري براي اکتشاف و اسـتخراج از معـدن خواهـد    
بـرداري کـرده باشـد و چـه بسـا بـراي مقـدمات اکتشـاف و         بهره داشت، اقدام به اخذ پروانه

ي خـود محـروم   ي گزافی کرده باشد، این حکم او را نیز از حقوق مکتسبهاستخراج نیز هزینه
 کند و مغایر با شرع مقدس است.می

 نظر شوراي نگهبان  
 )،18در تبصره (

حق هسـتند نظیـر مـوردي کـه بـر      ، در مواردي که افراد ذي)5(اطالق بند الحاقی  -5-16
اساس قرارداد معتبر، هنوز مهلت براي اکتشاف و استخراج وجود دارد؛ خالف مـوازین شـرع   

 .شناخته شد
* * * 

 ... -19تبصره 
) از اعتبارات تملک %10( درصد شود تا دهلت اجازه داده میبه دو -1
این قانون را کسر و به  هر دستگاه اجرایی مندرج در ايهاي سرمایهدارایی

هـا و  واریز کند تا بـا اعتبـار مصـوب طـرح     550000-37ردیف شماره 
) این قـانون، در  1( مندرج در پیوست شماره دستگاه اجرایی هايزیرطرح
شده و یا کمک، بـراي قراردادهـاي مـذکور    نه سود، وجوه ادارهقالب یارا

هـاي منـدرج در   هـا و زیرطـرح  جابجایی اعتبارات، طرحاختصاص دهد. 
بنـدي آنهـا توسـط    این قـانون و اولویـت  ) 1قسمت دوم پیوست شماره (

شود. نحوه توزیع اعتبـارات طـرح   سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می
ریـزي و توسـعه اسـتان تعیـین     نی توسط شوراي برنامه) هاي استا(پروژه

 شود.می
تواننـد  هـا مـی  ها و دهیـاري هاي خصوصی، تعاونی و شهرداريبخش

هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بنـد  تأمین مالی را از طریق روش
، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیالت ریالی ) این قانون)3تبصره ( )(الف

با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجـام  ( ق توسعه ملیو ارزي صندو
 .دهند
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 دیدگاه ابهام 
قسـمت دوم  «هاي منـدرج در  ها و زیرطرحبه موجب این مقرره، جابجایی اعتبارات، طرح

گیرد. این بندي آنها توسط سازمان برنامه صورت میاین مصوبه و اولویت)» 1پیوست شماره (
 -مشـارکت عمـومی  «هاي بـا روش اجـراي   هاي مذکور از جمله طرحدر حالی است که طرح

ها در قانون مشـخص  این قبیل طرح مفهوم، ضوابط و چارچوباست و از طرفی، » خصوصی
نشده است. چه اینکه تعیین ضوابط کلی مشارکت دولت یا بخش عمومی با بخش خصوصـی  

مـرتبط اسـت، واجـد ماهیـت      ها، از این منظر که با حقوق و تکالیف اشخاصدر اجراي طرح
) ایـن تبصـره در   1گذار بیان شود. بنـابراین بنـد (  تقنینی است و باید کلیات آن از سوي قانون

 -مشـارکت عمـومی  «اجـراي   مفهـوم، ضـوابط و چـارچوب   وضع کنـونی از ایـن حیـث کـه     
 روشن نیست، واجد ابهام است.» خصوصی

 نظر شوراي نگهبان 
 )،19در تبصره (

هاي مندرج در قسـمت دوم پیوسـت شـماره    ین تبصره، با توجه به طرحا 1)1(در جزء  -
هـاي مشـارکت   ) مصوبه، با توجه به روشن نبودن مفهـوم، ضـوابط و چـارچوب آن طـرح    1(

 .نظر خواهد شد خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار -عمومی
* * * 

 ... -19تبصره 
1- ... 
 تبصره) 11و ( )10( )،9)، (8( )،6)، (5)، (4)، (3اجراي بندهاي ( -2

بـا   20/12/13962مصـوب   کـل کشـور   1397) قانون بودجـه سـال   19(

                                                                                                                                                     
 بارت داراي اشکال نگارشی است.) صحیح است و ع1بند ( .1
مصوب  کل کشور 1397) قانون بودجه سال 19( تبصره) 11و ( )10( )،9)، (8( )،6)، (5)، (4)، (3بندهاي ( .2

 ... -19تبصره «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  26/12/1396
1- ... 
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با رعایت و اسـتفاده از ظرفیـت ایـن تبصـره      اصالحات و الحاقات بعدي
 .شودتنفیذ می

                                                                                                                 
 

ت با ترهین اموال (به استثناي تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی براي تأمین مالی خارجی، موافقدولت می -3
) قانون اساسی) و محل اجراي طرح و همچنین ارائه تضمین خرید 83اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (

 .نمایدمحصول اقدام 
) از درآمدهاي اختصاصی %50( ی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصدیهاي اجرادستگاه -4

ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه  )20,000,000,000,000ر میلیارد (خود را تا سقف بیست هزا
 .هاي این تبصره نمایندشده طرحاداره

 .االجراء استهاي آتی نیز الزمدر سال 1397شده در سال  عهدات دولت براي قراردادهاي منعقدت -5
هاي موضوع این تبصره از ارداد مشارکتگذاري بخش خصوصی و تعاونی در قردرآمدهاي ناشی از سرمایه -6

) قانون 31هاي مستقیم موضوع ماده () قانون مالیات132) بند (ث) ماده (2) و (1هاي مالیاتی جزءهاي (مشوق
 550000پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و اصالحات بعدي آن از محل ردیف شماره رفع موانع تولید رقابت

 .باشدبرخوردار می
7- ... 
داري کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه درآمد ناشی از اجراي احکام این تبصره پس از واریز به خزانه -8

جدول  210300تمام از محل ردیف اي نیمههاي سرمایههاي تملک داراییکشور و براي تکمیل سایر طرح
 .یابدی اختصاص میی) این قانون به همان دستگاه اجرا5شماره (

هاي موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در  (پروژه) ربط مجازند طرحی ذيیهاي اجراگاهدست -9
) قانون محاسبات عمومی 115ت وزیران (موضوع ماده (ئخذ مصوبه هیااین تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون 

 .کشور) به فروش برسانند
داري که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش برهاي در حال بهره (پروژه) نیروي انسانی طرح -10

هاي نامه) قانون مدیریت خدمات کشوري و آیین21کارهاي ماده (شود وفق سازوخصوصی و تعاونی واگذار می
 ) مصوب1( ) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت45مربوطه و همچنین ماده (

 .خواهد بود 15/8/1384
(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب  ی اعم از فرآیند ارجاع طرحیهرگونه فرآیند اجرا -11

) 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27شوراي اقتصاد موضوع ماده (
  رد.پذیصورت می

تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و ی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از ینامه اجراآیین
 .رسدت وزیران میئبودجه کشور به تصویب هی

12- ... « 
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) 19( تبصـره ) 10) و (9)، (8)، (7)، (5)، (4)، (3( اجراي بندهاي -3
بـا رعایـت و    62/12/13981مصـوب   کل کشور 1399قانون بودجه سال 

                                                                                                                                                     
مصوب  کل کشور 1399) قانون بودجه سال 19( تبصره) 10) و (9)، (8)، (7)، (5)، (4)، (3( بندهاي .1

 ... -19تبصره «کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی:  26/12/1398
1- ... 
سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ  هاي حوزهبرداري از طرحتواند در احداث، توسعه و بهرهدولت می -3

قانون اساسی در ) 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست3بند (ج) ماده ( )2( موضوع تبصره
) از ظرفیت این تبصره 2ت مالی دولت () قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا27قالب ماده (

 .) قانون اساسی استفاده کند44هاي کلی اصل چهل و چهارم (با رعایت قانون اجراي سیاست
اي استان هاي سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%10درصد ( ریزي و توسعه استان تا سقف دهشوراي برنامه -4

شده صرفاً در قالب  هاي جدید بیش از سقف تعیینو براي طرحهاي جدید استانی اختصاص دهد را براي طرح
باشد. خرید ) مجاز می2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27ماده (

هاي استانی اي استان طرحاي و هزینههاي سرمایههاي مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییمحصول طرح
 . باشدپذیر میریزي و توسعه استان امکاني برنامهمصوب شورا

گذاري مندرج در قوانین و مقررات عام و در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه (پروژه) بهاي محصول طرح -5
گذاري و یا جلوگیري از دریافت خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه

هاي تأمین شده بر مبناي روش التفاوت قیمت محصول محاسبه، مابه(پروژه) ول طرحتعرفه براي بهاي محص
) قانون 27شده در دستورالعمل ماده ( هاي تعریفمالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروه

مین هاي تأش) و قیمت تکلیفی پرداخت یا رو2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
 .شودمالی مذکور اصالح می

6- ... 
) قانون تنظیم بخشی از 63هاي مشارکتی آب در اجراي ماده ( (پروژه) درآمد حاصل از حق اشتراك طرح -7

 .گیردگذار تعلق میبه سرمایه 27/11/1380مقررات مالی دولت مصوب 
سازي ي مورد نیاز براي فراخوان و ظرفیتهای مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشیدستگاه اجرا -8

اي و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز هاي سرمایهتوسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی
(پروژه) براي فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعالم نماید تا  سازي طرحهاي آمادهاست بخشی از هزینه

 .ي مالی خود، لحاظ و پرداخت کندگذار در الگوسرمایه
اند با اخذ هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده )(پروژه تغییر کاربري اصلی طرح -9

 .باشدپذیر میربط امکانموافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذي
شده که در موقعیت جغرافیایی  هاي ملی یا ملی استانی (پروژه) ی ملی مجاز است براي طرحیاجرا دستگاه -10

خصوصی  -ی مشارکت عمومییاند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرایک استان واقع شده
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 .شوداستفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می
تهیـه   کشور بودجه و برنامه سازمان توسط تبصره اجرایی این نامهآیین

 رسد.وزیران می شود و به تصویب هیئتمی
 ... -1بند الحاقی 
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه  -2بند الحاقی
ها و شرایط قرارداد موضـوع ایـن تبصـره از    ین قانون روشپس از ابالغ ا

هاي نظارتی متناسـب بـا   جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چهارچوب
خصوصی منتشـر   -انواع طرح (پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی

کند. هرگونه تغییر بعدي مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبـور در صـورتی   
 سامانه منتشر شده باشد. معتبر است که در این

هرگونه حذف یا تغییر اطالعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و 
 قابل پیگیري بعدي باشد.

1- ... 
 ... -3بندالحاقی

 دیدگاه ابهام 
 کل کشور 1397) قانون بودجه سال 19( تبصره) 6) این تبصره، بند (2گذار در بند (قانون

خصوصی اشـاره شـده اسـت.     -) به قرارداد مشارکت عمومی6(را تنفیذ کرده است و در بند 
را  کـل کشـور   1399) قانون بودجه سال 19( تبصره) 10) این تبصره، بند (3همچنین در بند (

خصوصـی اشـاره شـده اسـت.      -) به قرارداد مشارکت عمـومی 10تنفیذ کرده است و در بند (
این قبیل قراردادها اشاره شده است. بـا   ي حاضر نیز به) تبصره2عالوه بر این در بند الحاقی (

خصوصی واجد  -) این تبصره، اشاره به قراردادهاي مشارکت عمومی1توجه به اینکه در بند (

                                                                                                                 
 
ی تابع استانی تفویض کند. استاندار، یاعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرا (پروژه) طرح
 .هاي مذکور را برعهده دارد (پروژه) خصوصی طرح -ري اجراي مشارکت عمومیراهب
ت وزیران ئشود و به تصویب هیی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میینامه اجراآیین
 ».رسدمی
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 ابهام دانسته شد فلذا این بندها نیز داراي ابهام است.  

 نظر شوراي نگهبان 
 )، 19در تبصره (

بـر ابهـام فـوق، ابهـام      نیز مبنیـاً این تبصره  )2(و بند الحاقی  1)3(و  )2(جزءهاي  -2-17
 .نظر خواهد شد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
 -20تبصره 
 ... -الف
  -ز
1- ... 
منظـور تحقـق کامـل    در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به -2

هـاي دولـت، بانـک مرکـزي     ها و پرداختالکترونیکی شدن کلیه دریافت
ی وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی    جمهوري اسالمی ایران بـا همـاهنگ  

داري کل کشور) سازوکار اجرایی وصول وجوه عمـومی از جملـه   (خزانه
هاي مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملـی  هاي دولتی و شرکتدرآمد شرکت

هاي نفتی ایران و سـایر واحـدهاي تابعـه آن، از    پاالیش و پخش فرآورده
تولید شناسـنامه واریـز    طریق ابزارهاي الکترونیک خاص وجوه عمومی با

داري کل کشور نـزد بانـک   وجوه براي هر تراکنش بانکی به حساب خزانه
 مرکزي 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 حسابمجوز خزانه

هـاي  ي عامل دولتی و خصوصی براي دریافت سایر منابع نظیر وامهابانک
گذاري و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصـل پنجـاه و   سرمایه
 ) قانون اساسی اقدام نمایند.53سوم (

                                                                                                                                                     
 ) مقصود بوده است و عبارت داراي اشکال نگارشی است.3) و (2بندهاي ( .1



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)209( 

 دیدگاه ابهام 
 ي) بند (ز) تبصـره 2در جزء (» هاي نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده« ذکر

ي معتبر شرکت مذکور مشخص نیست، واجد ابهـام  حاضر، از این حیث که وضعیت اساسنامه
ي معتبر قانونی که به تأیید شوراي نگهبان رسـیده باشـد،   است؛ زیرا اگر این شرکت اساسنامه

) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطابق حکـم  85نداشته باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل (
هاي دولتی با قانون اساسی و شرع بـا شـوراي   تشخیص عدم مغایرت اساسنامه ذیل این اصل،

 نگهبان است. بنابراین این مقرره در وضع کنونی واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
بند (ز)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسـنامه شـرکت    )2(، جزء )20(در تبصره  -18

نظـر خواهـد    ن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهـار هاي نفتی ایراملی پاالیش و پخش فرآورده
 .شد

* * * 
 -21تبصره 
 انسـانی و کارکنـان دولـت و ایجـاد     نیروي ساماندهی منظوربه -الف
 شود:مقرر می مالی انضباط

1- ... 
) 2) و (1چگونگی ثبت اطالعات نیروي انسانی موضوع اجـزاي (  -3

ص وزارت دفـاع و  این بند و اجراي سـایر تکـالیف ایـن بنـد در خصـو     
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 (  

س و کارکنـان (پرسـنل) وزارت امورخارجـه براسـا     1بازرسی کل کشور

                                                                                                                                                     
 -3ماده «مجلس شوراي اسالمی:  19/7/1360تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ) قانون 3ماده ( .1

تواند براي انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صالحیت و سازمان می
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هـاي مسـتقلی کـه توسـط     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
هاي مستثنی از اجراي این بنـد  گردد. تعیین سایر دستگاهشود، تعیین میمی
 عهده هیئت وزیران است. بر

هـاي  ) این بند بـه پیشـنهاد سـازمان   2) و (1نامه اجرایی اجزاي (آیین
اســتخدامی کشــور و وزارت امــور  و برنامــه و بودجــه کشــور و اداري

 رسد.تصویب هیئت وزیران میبه و شوداقتصادي و دارایی تهیه می
4- ... 

 دیدگاه مغایرت 
هاي مستثنی از اجراي تکلیف این تبصره، تعیین دستگاه) بند (الف) 3گذار در جزء (قانون

اي، به هیئت وزیران واگـذار کـرده   ي هیچ ضابطهثبت اطالعات نیروهاي انسانی را بدون ارائه
ها از تکلیف فوق از این حیث که با حقوق و است. این در حالی است که استثنا کردن دستگاه

ینی است و واگذاري آن به هیئت وزیران مغایر بـا  تکالیف افراد مرتبط است، داراي ماهیت تقن
گـذاري از وظـایف انحصـاري    ) قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصـل مزبـور، قـانون   85اصل (

 مجلس شوراي اسالمی است.  

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

هاي مستثنی از حکم مذکور، بند (الف)، واگذاري تعیین سایر دستگاه )3(در جزء  -1-19
 .قانون اساسی شناخته شد )85(ت وزیران، مغایر اصل ئه هیب

                                                                                                                 
 

از از طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیه 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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کارکنـان موضـوع   «بند (الف)، قبل از عبارت  )3(، در جزء )21(در تبصره  -16-1تذکر: 
 .اضافه است و حذف گردد »سازمان«، واژه »قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )3(ماده 

* * * 
 -21تبصره 
 ... -الف
) قـانون  29موضـوع مـاده (   اجرایـی  هايگاهتمام اختیارات دست -ب

اي خـود را از محـل ایـن قـانون و     برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه
کننــد و داراي مقــررات خــاص اداري و هــاي 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
شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسـانی در  االجراء میموقوف

هاي مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صـادره از سـوي   تمام دستگاه
امـه و بودجـه   سازمان اداري و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برن

بینی بار مالی در قانون اسـت. دسـتورالعمل ایـن بنـد     کشور مبنی بر پیش
ماه پس از تصویب ایـن  منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک

 شود.  هاي مذکور تهیه و ابالغ میقانون با همکاري سازمان
 ششـم  برنامـه  ) قانون29( ماده موضوع اجرایی هايتمامی دستگاه -ج

که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندي موضوع بنـد (الـف)    وسعهت
هزینه معیشـت پرداخـت   ) این قانون، هرگونه مستمري یا کمک14تبصره (

کنند، مکلفند فهرست افراد تحـت پوشـش را همـراه بـا مبلـغ، بـراي       می
 کشور اعالم نمایند.  داري کلپرداخت به صورت ماهانه به خزانه

ف است در سقف تخصیص اعالمی سازمان برنامه داري کل موظخزانه
ها و داري کل کشور/ سازمان هدفمندسازي یارانهو بودجه کشور به خزانه

نفع نهایی از محل اعتبارات مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذي
یافتـه منـابع عمـومی/ برداشـت از حسـاب مربوطـه سـازمان         تخصیص

 داري کل کشور اقدام نماید.ها نزد خزانههدفمندسازي یارانه
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نامه اجرایی این بند توسط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا      شیوه
داري کل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی و سـازمان   همکاري خزانه

 گردد.تدوین می 1400ماه سال ها تا پایان اردیبهشتهدفمندسازي یارانه
 دیدگاه مغایرت 

در خصـوص   اجرایـی  هـاي ، تمام اختیارات خاص دسـتگاه به موجب بند (ب) این مقرره
شـود و هرگونـه بـه    االجـراء مـی  موقوف 1400 استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در سال

کارگیري نیروي انسانی باید بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامی کشور 
 اجرایـی  هاياین تبصره، تمامی دستگاهبینی بار مالی باشد. همچنین به موجب بند (ج) و پیش

اند فهرست افراد تحت پوشش را همراه بـا  کنند، مکلف شدهکه مستمري معیشت پرداخت می
اعالم نمایند. این در حالی اسـت کـه تکـالیف فـوق      داري کلمبلغ به صورت ماهانه به خزانه

یث خالف مـوازین شـرع   هاي امنیتی نشده است و از این حمقید به رعایت موارد داراي جنبه
 است.

 دیدگاه ابهام 
کـه   اجرایـی  هـاي ي حاضـر، تمـامی دسـتگاه   مجلس شوراي اسالمی در بنـد (ج) تبصـره  

ي امداد امـام خمینـی (ره) را مکلـف کـرده     کنند از جمله کمیتهمستمري معیشت پرداخت می
اعـالم   کـل  دارياست فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ به صورت ماهانه به خزانه

به تأییـد مقـام معظـم     15/1/1394در تاریخ  کمیتهي این نمایند. اما با توجه به اینکه اساسنامه
ي ایـن کمیتـه مقـرر    گفته با رعایت اساسـنامه رهبري رسیده است، روشن نیست تکلیف پیش

 رداخـت پ« 1ي مذکور،ي کمیته) اساسنامه6) ماده (5به موجب بند (شده است یا خیر. چه اینکه 
» نیازمنـدان  ازدواج بـه  کمـک  و جهیزیـه  مسـکن،  تأمین قبیل از غیرنقدي هايمساعدت و نقدي

                                                                                                                                                     
 ماده شش:«کمیته امداد امام خمینی (ره):  ) اساسنامه6ماده ( .1

 وظایف امداد امام عبارت است از:
1- ... 
 سکن، جهیزیه و کمک به ازدواج نیازمندان.هاي غیرنقدي از قبیل تأمین مپرداخت نقدي و مساعدت -5
6- «... 
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عنوان یکی از وظایف این نهاد تعیین شده است و ممکـن اسـت حکـم فـوق مـانع از تحقـق       به
 بنابراین حکم مذکور در وضع کنونی واجد ابهام است.  شود. ها پرداخت نقدي مساعدت

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

حکم مندرج در بندهاي (ب) و (ج) ایـن تبصـره، نسـبت بـه مـواردي کـه داراي        -2-19
 .هاي امنیتی هستند، خالف موازین شرع شناخته شدجنبه

نفع نهـایی توسـط   در بند (ج)، از جهت روشن نبودن نسبت حکم به پرداخت ذي -3-19
خمینی (ره) ابالغی مقام معظم رهبري، ابهـام   هاي مذکور، با اساسنامه کمیته امداد امامدستگاه

 .نظر خواهد شد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف
 ... -د
) قـانون مـدیریت خـدمات    5هاي اجرایی موضـوع مـاده (  دستگاه -1

هـاي عملیـاتی خـود    برنامه 1400کشوري موظفند تا پایان خردادماه سال 
وري در سـتاد و  هاي بهـره یت و ارتقاي شاخصبراي استقرار چرخه مدیر

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
اي بـا عنـوان   ارات الزم به ایـن موضـوع را در برنامـه   بودجه کشور، اعتب

ماهه ایـن برنامـه    بینی نمایند. تخصیص اعتبار سهپیش» وريارتقاي بهره«
هـا بـه سـازمان ملـی     منوط به ارسال گزارش عملکرد از سـوي دسـتگاه  

وري ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سـوي  بهره
 وري ایران است.سازمان ملی بهره

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،    
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هاي دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت
ردي، سازمان بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و دریانو

صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 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
نامـه ششـم   ) قانون بر3) 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
اري و اسـتخدامی  هاي برنامه و بودجـه کشـور و اد  به سازمان 1400سال 

وري ایران) ارائه کنند. سازمان برنامـه و بودجـه   کشور (سازمان ملی بهره
وري ایران موظفند بر تحقق این بند و اهـداف و  کشور و سازمان ملی بهره

یافتـه را  شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبینی هاي پیششاخص
ه نمایند. پرداخـت هرگونـه   ماهه اول و دوم به هیئت وزیران ارائبراي شش

هـا بـا رعایـت    مدیره و مدیران این شرکتپاداش ساالنه به اعضاي هیئت 
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی  84ماده (

) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قـانون تجـارت   241و ماده ( 1)2دولت (

                                                                                                                                                     
 4/12/1393) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (84ماده ( .1

ت مدیره ئناخالص حقوق و مزایاي دریافتی مدیران عامل و اعضاي هی -84ماده «مجلس شوراي اسالمی: 
باشند باید حداکثر که به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی میهاي دولتی و غیردولتی شرکت

 .از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراي عالی کار بیشتر نباشد
هاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده ت مدیره شرکتئضمناً پاداش پایان سال اعضاي هی

ت مدیره به غیر از حقوق و مزایاي تعیین شده فوق و اعضاي غیرموظف به ئظف هیو مدیران عامل و اعضاي مو
جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالی کار براي هر ماه بیشتر نیست، 

 ».کنندهیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی
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بعـدي صـرفاً براسـاس    با اصـالحات و الحاقـات    24/12/13471مصوب 
هاي برنامه و بودجه کشـور و اداري  وري و تأیید سازمانهاي بهرهشاخص

 و استخدامی کشور قابل اقدام است.
هـاي اداري و اسـتخدامی   نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سـازمان آیین

 رسد.کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می
 دیدگاه ابهام 

شـرکت ملـی   «ي حاضـر و  ) بند (د) تبصـره 1در جزء (» وري ایرانمان ملی بهرهساز« ذکر
ي معتبر سـازمان و  ) آن، از این حیث که وضعیت اساسنامه2در جزء (» صنایع پتروشیمی ایران

ي معتبـر  شرکت مذکور مشخص نیست، واجد ابهام است؛ زیـرا اگـر ایـن دو نهـاد اساسـنامه     
ان رسیده باشد، نداشته باشد، حکم این دو مقرره مغایر با اصل قانونی که به تأیید شوراي نگهب

) قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطابق حکـم ذیـل ایـن اصـل، تشـخیص عـدم مغـایرت        85(
) 2و ( )1(جـزء  هاي دولتی با قانون اساسی و شرع با شوراي نگهبان است. بنـابراین  اساسنامه
 در وضع کنونی واجد ابهام است. بند (د)

 شوراي نگهباننظر  
 )،21در تبصره (

وري بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان ملی بهـره  )1(جزء  -4-19

                                                                                                                                                     
کمیسیون مشترك مجلسین  24/12/1347قانون تجارت مصوب ) الیحه قانونی اصالح قسمتی از 241ماده ( .1

با رعایت شرایط مقرر در ماده  -مجلس شوراي اسالمی) 20/2/1395(اصالحی  241ماده «سنا و شوراي ملی: 
ت مدیره در نظر گرفته ئ) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هی134(

هاي سهامی خاص از شش ) و در شرکت%3هاي سهامی عام از سه درصد (شرکتشود، به هیچ وجه نباید در 
) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش %6درصد (

تواند براي هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وي و براي هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش نمی
ت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، ئموظف هی اعضاي

 .باطل و بالاثر است
 »... -1تبصره
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 .نظر خواهد شد ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسـنامه شـرکت ملـی صـنایع      )2(جزء  -5-19

 .نظر خواهد شد پس از رفع ابهام اظهارپتروشیمی ایران ابهام دارد؛ 
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف

) قانون برنامه ششـم  87در 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
                                                                                                                                                     

) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 87ماده ( .1
 ... -87ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
 ... -الف
 :شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می) قانون جامع خدمات21ماده ( -ذ

اضافه » تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را«بعد از عبارت » اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی«عبارت 
 .شودمی

 ... -1تبصره 
 ...» -ر
ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  2/10/1391گران مصوب رسانی به ایثار) قانون جامع خدمات2ماده ( .2
  ز:هاي مشمول این قانون عبارتند ادستگاه -2

هاي دولتی و ملی شده تحت ی، مؤسسات و شرکتیهاي اجراها و دستگاهها، سازمانکلیه وزارتخانه -الف
ا نباشند، قوه قضائیه اعم از پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه داراي قوانین و مقررات خاص باشند و ی

هاي ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکالي دادگستري، کانونی و اداري و سازمانیکادر قضا
کارشناسان رسمی دادگستري، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوري، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

ح جمهوري اسالمی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات هاي وابسته و تابعه)، نیروهاي مسل(سازمان
ها و هاي تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانعمومی غیردولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و شرکت

کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط  هایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میشرکت
ها و احمر جمهوري اسالمی ایران، شهردارياي، جمعیت هالل ها، مؤسسات بیمهگردد، بانکت تأمین میدول

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از هاي تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتشرکت
 



 

 

  

 نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمی     
 

)217( 

) قــانون جــامع 21مشــموالن مــاده ( ل وضــعیت اســتخدامی کلیــهتبــدی
هاي موضـوع  که با عناوین مختلف در دستگاه 1رسانی به ایثارگرانخدمات

قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قـرارداد  
باشـد  انجام کار معین یا شرکتی (از جمله کارگري، روزمزد و حجمی) می

) قـانون  17) و مـاده ( 32ل اعتبارات جـاري و تبصـره مـاده (   و یا از مح
هاي عمرانی و یا سایر عناوین و اعتبارات طرح 2مدیریت خدمات کشوري

                                                                                                                 
 

کت ملی صنایع پتروشیمی، قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شر
هاي هواپیمایی، سازمان انرژي اتمی، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ت علمی و کادر اداري دانشگاهئاعضاي هی
 .شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمی

ها و مراکز تولیدي و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا ها و شرکتها و سازمانتگاهسایر دس -ب
 ».مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند

ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب ) قانون جامع خدمات21ماده ( .1
ز نیازهاي ) ا٪25د () این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درص2هاي موضوع ماده (کلیه دستگاه -21

استخدامی و تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی که وفق ضوابط و 
هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، نماید به خانوادهمجوزهاي مربوط و جایگزینی نیروهاي خروجی خود اخذ می

سال و  ) و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یک٪25و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (همسر 
) سهمیه استخدامی را نیز ٪5سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد ( باالي یک

و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان  ها و همسربه 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 
کمیسیون مشترك رسیدگی به  8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 32) و ماده (17ماده ( .2

 شود ازی اجازه داده مییهاي اجرابه دستگاه -17 دهما«الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی: 
اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین،  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 تأمین نمایند. در 
شود با رعایت قانون برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ن، اجازه داده میصورت عدم مراجعه متقاضیا

 .ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد
 ... -هتبصر
 ... – 32ماده 
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) 45گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (از جمله حاکمیتی و تصدي
نماینـد بـا طـی    خدمت نموده و یـا مـی   1قانون مدیریت خدمات کشوري

ام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمـون) بـه   مراحل گزینش (بدون الز
اعتبار مورد نیاز این حکـم از محـل   صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. 

) 5,000,000,000,000به مبلغ پـنج هـزار میلیـارد (    550000-88ردیف 
 گیرد.ربط قرار میی ذيیهاي اجرادر اختیار دستگاهریال 

هـاي  بـه عهـده سـازمان   مسئولیت حسن اجراء و نظارت براین قانون 
برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشـور، بنیـاد شـهید و امـور     
ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح و    

 باشد.ربط میهاي ذيترین مقام دستگاهعالی
 دیدگاه مغایرت 

را مکلف بـه اسـتخدام و   هاي اجرایی مجلس شوراي اسالمی به موجب این مقرره دستگاه
نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران با طی مراحل گزینش و بدون الزام بـه رعایـت شـرط    

ي صـحیح و بنـد   گفته مغایر با نظام ادارسنی، تحصیلی و آزمون کرده است. اطالق حکم پیش
یط عدم لـزوم شـرا  حکم فوق مبنی بر اطالق ) قانون اساسی است؛ توضیح آنکه 3) اصل (10(

، در مواردي منجر بـه اسـتخدام افـرادي کـه بـه سـبب       سنی، تحصیلی و آزمون براي استخدام
کهولت سن توانایی جسمانی ایفاي خدمات عمومی را ندارند خواهد شد یا به سـبب حـذف   
                                                                                                                 

 
هاي سازمانی ) پست٪10توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (ی مییهاي اجرادستگاه -تبصره

ر سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا کار معین براي مصوب، بدون تعهد استخدامی و د
 »د.گیرن کارحداکثر یک سال به

کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت  8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 45ماده ( .1
هاي دستگاه از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در -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 معیناستخدام پیمانی براي تصدي پست -ب

 ...» -1 تبصره
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 شرط آزمون، از صالحیت علمی الزم برخوردار نیستند. 

 دیدگاه ابهام 
سـتخدام و نیـز تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی      هاي اجرایی به موجب این حکم، به ادستگاه

ي شـغلی  هاي مذکور شاغل هستند و رابطـه ي ایثارگرانی که با عناوین مختلف در دستگاهکلیه
آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی از جمله کارگري، روزمزد و حجمـی  

گفتـه روشـن   ز حکـم پـیش  گـذار ا اند. این در حالی است که مقصود قانوناست، موظف شده
نیست و مشخص نیست آیا الزام به استخدام رسمی کارگر ایثارگري که حتی یک روز یا یـک  
هفته به عنوان نیروي روزمزد یا کار معین در یک دستگاه اجرایی مشـغول بـوده اسـت، کـرده     

کـم  است یا خیر. چه اینکه اگر چنین الزامی مد نظر مجلس شوراي اسالمی بوده باشد، این ح
 ) قانون اساسی خواهد بود.   3) اصل (10ي صحیح و بند (مغایر با نظام ادار

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

، اطـالق عـدم لـزوم شـرایط سـنی، تحصـیلی و آزمـون بـراي         )1(در بند الحاقی  -6-19
بـه  اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بنـد، الـزام    )10(استخدام، مغایر بند 

نظـر   استخدام رسمی نیروهاي کارگري، روزمزد و حجمی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهـار 
 .خواهد شد

* * * 
 -21تبصره 
 ... -الف

وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان امـور اداري و      -4بند الحاقی 
استخدامی کشور مکلفند نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل 

نشـده و همچنـین کلیـه معلمـان      ي استخدامی استفادهمانده مجوزهاباقی
قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشـی از اجـراي ایـن بنـد از محـل ردیـف       

ــارد   127503 ــرورش در ســـقف پانصـــد میلیـ وزارت آمـــوزش و پـ
 گردد.) ریال تأمین می500,000,000,000(
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 دیدگاه ابهام 
دامی را مکلف به استخدام این مقرره وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخ

 127503معلمان طرح مهرآفرین و معلمان قرآنی کرده است و بار مالی آن را از محل ردیف 
گفته از جهاتی وزارت آموزش و پرورش تأمین کرده است. این در حالی است که حکم پیش

لزوم مقام معظم رهبري مبنی بر  11/6/1399پیرو فرمایشات مورخ واجد ابهام است؛ اوالً 
شوراي عالی  1هاي فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (ره)،جذب معلمان از طریق دانشگاه

در مشاغل  یجذب منابع انسان ينحوهي ماده واحده 27/8/1399انقالب فرهنگی در تاریخ 
) 2رساند که مطابق تبصره (را به تصویب می 2وزارت آموزش و پرورش یتیو ترب یآموزش

                                                                                                                                                     
به نظر من  یم؟کن یتمعلّم ترب يجورچه یم؟کن یداجذب معلّم است؛ از کجا معلّم پ يدوم، مسئله يمسئله« .1
را گفتم.  هاینهم یاندر دانشگاه فرهنگ 97است. من سال  یخوب یزهايچ یاربس ید،که شما دار یدو دانشگاه ینا

مسائل فرهنگ و  ياست که در کشور برا يمراکز یناز آن بهتر یکی یرجائ یدو دانشگاه شه یاندانشگاه فرهنگ
وارد آموزش پرورش نشود. ما  یرمس ینا یرمعلّم از غ یک یجور باشد که حتّ ینا یدبه وجود آمده. با ینهامانند ا

 يکه همه یمکن یسازمانده يو جور یمکن سازيیتظرف يرا جور یرجائ یدو دانشگاه شه یاندانشگاه فرهنگ
که  یمدتکوتاه يهادوره یعبور کنند و وارد آموزش و پرورش [بشوند]. حتّ ینجااز ا یندایب یتبه قدر کفا ینمعلّم

و در ضمن و با  یههم در سا ینهاو مانند ا سالهیککه وجود دارد، مثالً  ییهاشده و دوره یزيرحاال برنامه
نکته  یکاست. خب، پس  زمیال یارکار بس ینباشد؛ ا یرجائ یدو دانشگاه شه یاندانشگاه فرهنگ ینا یتمسئول

مجلس  یزانبه عز ینجاباشد. حاال من ا ینجاپرورش صرفاً از ا عبور معلّم و ورودش به آموزش یرشد که مس ینا
به شکل  حسابیوقت ب یک ی،جمع یککنند که مثالً  یبتصو يجور یکطور نباشد که  ینهم سفارش کنم ا

 ی گیرد،انجام م ي. هر کاریستمصلحت ن يجور ینا ؛وارد آموزش پرورش بشوند يجور ینهم ي،انباربرف
 »دو دانشگاه باشد. ینا یقاز طر ]ید[با ینمعلّم يورود

مصوب  وزارت آموزش و پرورش یتیو ترب یدر مشاغل آموزش یجذب منابع انسان نحوهي ماده واحده .2
منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در به -ماده واحده«شوراي عالی انقالب فرهنگی:  27/8/1399

هاي عمومی، لق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صالحیتمشاغل آموزشی و تربیتی کارآمد، متعهد و متخ
هاي کلی تحول در نظام آموزش اي؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به استناد سیاستتخصصی و حرفه

ابالغی مقام معظم رهبري) منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب ( و پرورش
ي مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شوراي هاشایستگی

عالی آموزش و پرورش، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. 
 .هرگونه استخدام خارج از این طریق ممنوع است
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را آموزش و پرورش  یتیو ترب یآموزش یدولت يبا واحدهاي همکاري سابقه که يافرادآن، 
دانشگاه  یا یانساله در دانشگاه فرهنگیک يآموزپس از گذراندن دوره مهارت صرفاً د،انداشته
بنابراین روشن نیست تکلیف فوق به  خواهند شد. یريگکاربه ییرجا یدشه یردب یتترب

همچون  شرایط استخدامیو معلمان قرآنی، با رعایت  معلمان طرح مهرآفریناستخدام 
یی مقرر شده است یا خیر. چه رجا یددانشگاه شه یا یانگذراندن دوره در دانشگاه فرهنگ

که مصوبات شوراي عالی انقالب  1رهبريي اینکه اگر چنین نباشد، حکم فوق مغایر با فرموده
) قانون 57ي فقیه مذکور در اصل (ت مطلقهاند و در نتیجه والیاالجرا شمردهفرهنگی را الزم

وزارت  127503بینی تأمین بار مالی این حکم از محل ردیف اساسی خواهد بود. ثانیاً پیش
میزان ردیف مذکور، براي این بینی شده در مبلغ پیشکه آیا  حیثاز این آموزش و پرورش، 

اینکه اگر چنین نباشد، حکم  ، واجد ابهام است. چهاست یا خیرکافی داراي منابع استخدام 
هاي دولت در ي پرداخت) قانون اساسی در خصوص انجام کلیه53فوق مغایر با ذیل اصل (

 حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه خواهد بود.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

وم ، از جهت شرایط استخدامی افراد مذکور از جمله در خصوص لـز )4(بند الحاقی  -7-19
استخدام افراد جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان و همچنین از این جهت که آیـا ردیـف مـذکور،    

 .نظر خواهد شد براي این امر داراي منابع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار
                                                                                                                 

 
 ... -1 تبصره
تناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهاي دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و افرادي که به اس -2تبصره

ساله آموزي یکاند در شرایط برابر با سایر داوطلبان و صرفاً پس از گذراندن دوره مهارتپرورش همکاري کرده
وقت این همکاري تمامکارگیري خواهند شد. مدت در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به

 .شودهاي استخدامی وزارت آموزش و پرورش کسر مینافراد از حداکثر سن براي شرکت در آزمو
 »... -3تبصره

 24/9/78در دیدار با رئیس و اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی در مورخه اهللا) مقام معظم رهبري (حفظه .1
 »د.ا باید به این مصوبات به دیده اعتبار بنگرنهمه نهاده: «در بالب اعتبار مصوبات این شورا
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* * * 
 -21تبصره 
 ... -الف

دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقـوق و   -5بند الحاقی 
هـاي بنیـه   یاي کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبـارات ردیـف  مزا

دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوي عمل نماید که درصد واگذاري 
در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمـومی حـداقل برابـر    

 ) واگذاري انجام شود.%80باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاد درصد (
 شوراي نگهباننظر  

صـالح  ا» تخصیص«به » واگذاري«، واژه )5(در بند الحاقی )، 21در تبصره ( -16-2 تذکر:
  .گردد

* * * 
 -21تبصره 
 ... -الف

) از اعتبـارات  %20درصـد (  دولت مکلف است بیست -6بند الحاقی 
هاي بسیج سـازندگی و  برخوردار براي اجراي طرحسازي مناطق کممتوازن

زدایی سپاه را در همان مناطق زي جهاد سازندگی و محرومیتقرارگاه مرک
هـاي مـذکور بـا همـاهنگی شـوراي      به آنها اختصاص دهـد تـا سـازمان   

 برخوردار استان هزینه نمایند.ریزي توسعه استان در مناطق کمبرنامه
 نظر شوراي نگهبان 

ع مـذکور در جهـت   ، به اسـتفاده از منـاب  )1(در بند الحاقی )، 21در تبصره ( -16-3تذکر: 
 .هاي علمیه توجه گرددساخت مساجد و حوزه

* * * 
  -21تبصره 
 ... -الف
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از اعتبارات موضـوع ایـن بنـد بـراي      )%1( درصدیک  -1بند الحاقی
هـاي فرهنگـی، ورزشـی و امـدادي     سـازي سـالن  تکمیل، تجهیز و آماده

 شود.می هزینه بسیج
 دیدگاه ابهام 

ج هـاي بسـی  سـالن براي » اعتبارات موضوع این بند«ز به موجب حکم این مقرره، بخشی ا
» اعتبارات موضوع این بند«گذاز از کند. این در حالی است که مقصود قانوناختصاص پیدا می

 روشن نیست و این مقرره از این حیث واجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

بسـیج، از ایـن جهـت کـه یـک       در بند الحاقی، در خصوص اختصاص منابعی به -8-19
نظر  شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهاردرصد مذکور از کدام اعتبارات اختصاص داده می

 .خواهد شد
* * * 

 -21تبصره 
 ... -الف

وزارت جهادکشاورزي (سـازمان امـور اراضـی کشـور)      -بند الحاقی
کشاورزي منظور تهیه اطالعات توصیفی و جغرافیایی اراضی مجاز است به

) ریال از متقاضی گـواهی  400,000به ازاء هر هکتار مبلغ چهارصد هزار (
صدور سند اراضی کشاورزي با نصاب پنج هکتار به باال اخذ و به حساب 

داري کـل واریـز تـا صـد درصـد      ردیف درآمد عمومی کشور نزد خزانه
) ریال 100,000,000,000) وجوه واریزي تا سقف یکصد میلیارد (100%(

                                                                                                                                                     
ي رسمی این مصوبه که از سوي مجلس شوراي اسالمی به شوراي نگهبان ارسال شده است، ذیل در نسخه .1

گذاري بندهاي الحاقی ) بند الحاقیِ فاقد شماره وجود دارد که ناشی از اشتباه نگارشی در شماره7)، (21( تبصره
 ي مجلس بندهاي الحاقی فاقد شماره بررسی شده است.تر مخاطب محترم، به ترتیب مصوبهاست. براي فهم به
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بندي ر قالب طرح حدنگاري (کاداستر) اراضی کشاورزي به شماره طبقهد
) مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور 1306029001(

 هزینه گردد.
 دیدگاه ابهام 

گذار در این بند، وزارت جهادکشاورزي را مجاز به اخذ مبلغـی از متقاضـی گـواهی    قانون
کرد در قالب طرح حدنگاري (کاداستر) اراضی در راستاي هزینهصدور سند اراضی کشاورزي 

متکفـل   سازمان ثبت اسناد و امالك کشورکشاورزي کرده است. این در حالی است که تاکنون 
اجراي طرح حدنگاري (کاداستر) در کشور بـوده اسـت و نسـبت حکـم مـذکور بـا وظـایف        

 جد ابهام است.  سازمان ثبت در این خصوص روشن نیست و از این منظر وا

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

بند الحاقی، درخصوص حدنگاري اراضی کشاورزي، از جهت نسبت این حکم با  -9-19
 .نظر خواهد شد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار

* * * 
  -21تبصره 
 ... -الف

یفـی از سـوي دولـت بـراي     در صورت اعمال قیمت تکل -بند الحاقی
) قانون 90محصوالت واحدهاي تولیدي، یارانه جبران زیان موضوع ماده (

از محل  1) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم (اجراي سیاست

                                                                                                                                                     
مجمع  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست90ماده ( .1

مشمول  هايدلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاه چنانچه دولت به هر -90ماده «تشخیص مصلحت نظام: 
هاي بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است واگذاري و یا سایر بنگاه

التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت مابه
 ».تی کسر نمایدها به سازمان امور مالیاکند و یا از بدهی این بنگاه
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) 1) تبصـره ( 4منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت (موضوع بند الحاقی (
ر سهم تولیـد موضـوع   هاي تولیدي مرتبط تأمین و داین قانون) براي بنگاه

شـود. در هـر صـورت    منظـور مـی   1) قانون برنامه ششم توسعه39ماده (
منـوط بـه    1400تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان در سـال  

 باشد و از حکم فوق مستثنی است.پرداخت یارانه جبران زیان فوق نمی
 دیدگاه مغایرت 

یفی براي محصوالت واحدهاي تولیدي، به موجب این بند، در صورت اعمال قیمت تکل
هاي تولیدي ي جبران زیان از محل منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت براي بنگاهیارانه

                                                                                                                                                     
) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 39ماده ( .1

 -39ماده «مجمع تشخیص مصلحت نظام:  22/12/1395
ها در وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندکردن یارانهمنظور ارتقاي عدالت اجتماعی، افزایش بهرهبه -الف

هاي شود که قیمت آب و حامللید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میجهت افزایش تو
اي را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادي و حفظ مزیت نسبی و انرژي و سایر کاالها و خدمات یارانه

) قانون هدفمندکردن 3و () 2)، (1با توجه به مواد ( 1400تدریج تا پایان سال  رقابتی براي صنایع و تولیدات، به
صورت هدفمند براي افزایش تولید، اشتغال، حمایت  اصالح و از منابع حاصل به 15/10/1388ها مصوب یارانه

هاي عدالت اجتماعی وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگی هوا و ارتقاي شاخصاز صادرات غیرنفتی، بهره
ربط هاي ذيگذاري شرکتهاي عملیاتی و سرمایهتأمین هزینههاي اجتماعی از خانوارهاي نیازمند و و حمایت

 .عمل آورد هاي ساالنه اقدام الزم را بهدر چهارچوب بودجه
هاي مرتبط با قانون ها و پرداختمنظور ایجاد شفافیت در اجراي قانون، دولت مکلف است دریافتبه -ب

هاي سنواتی به مجلس شوراي م زیر همراه با بودجهاي حاوي اقالها را در جدول جداگانههدفمند کردن یارانه
 :اسالمی تقدیم کند

 هاهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانهکل دریافتی -1
 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن -2
 کننده انرژي به تفکیک هر شرکتهاي تولید و توزیعسهم شرکت -3
منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي به خانوارها، به هاسهم سازمان هدفمند کردن یارانه -4

کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح 
و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب  4/12/1389الگوي مصرف انرژي مصوب 

18/9/1386 
 .».. -1تبصره 
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گذار براي عمل به شود. این در حالی است که قانونمرتبط تأمین و در سهم تولید منظور می
این مقرره مغایر با  اي در نظر نگرفته است و در نتیجهتکلیف مذکور، ردیف و سقف بودجه

هاي دولت ي پرداخت) قانون اساسی است؛ زیرا مطابق این حکم، کلیه53حکم ذیل اصل (
 باید در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه صورت گیرد.

 دیدگاه ابهام 
مطابق حکم این مقرره، در صورت اعمال قیمت تکلیفی براي محصوالت واحدهاي 

هاي ان از محل منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت براي بنگاهي جبران زیتولیدي، یارانه
گذار در ادامه، تحویل کود شود. اما قانونتولیدي مرتبط تأمین و در سهم تولید منظور می

ي مورد نیاز کشاورزان را از حکم فوق مستثنی کرده است. این در حالی است شیمیایی اوره
 که وجه استثناي مذکور واجد ابهام است. 

 نظر شوراي نگهبان 
 )،21در تبصره (

بند الحاقی، در خصوص منظور کردن یارانه جبران زیان براي موارد مذکور،  -10-19
ن قانون اساسی شناخته شد. همچنی )53(از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل 

تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان  ذیل این بند درخصوص مستثنی شدن
 .نظر خواهد شد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارابهام 
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