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مقدمه
بر اساس اصل (  )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل (  )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ( )9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز به موجب اصل (  )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشو د .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقه مندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام می پذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحق قِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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طرح حمايت ا ز هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنايع دستی

منشی جلسه ـ «طرح حمايت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنايع دستی

( )1

ماده  - 1صنايع دستی ايران مجموعهاي از صنايع هنري و سنتی است که با محوريت
خالقيت ،ذوق و زيبايیشناسی با بهرهگيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد میشود و
فرآيند ساخت و توليد محصول به صورت فردي يا گروهی ،عمدتاً با دست و با کمك
ابزار مورد نياز انجام میگيرد .رشتههاي فرش دستباف و صنايع دستی از قبيل نساجی
سنتی ،بافتههاي داري و غير داري ،پوشاك سنتی ،کاشی سنتی ،سفال و سراميك،
صنايع دستی چرمی ،هنرهاي سنتی وابسته به معماري ،صنايع دستی فلزي ،صنايع
دستی چوبی و حصيري ،صنايع دستی دريايی ،صنايع دستی استخوان ،رودوزيهاي
سنتی ،آبگينه ،صنايع دستی کاغذي ،طراحی و نقاشی سنتی ،سازهاي سنتی ،ميناکاري
و پيشههاي وابسته به گروههاي يادشده میباشند».
آقاي شبزندهدار ـ «سازهای سنتی» چيست؟ منظورشان نی و امثال آن است؟
آقاي کدخدائی ـ بله دیگر  ،همهی انواع سازهای سنتی را میگویند.
آقاي عليزاده ـ کجا را میگویيد؟
آقاي کدخدائی ـ سازهای سنتی که در خط آخر ماده ( )1آمده است .همان وسایل
موسيقی منظور است.
 .3طرح حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی در تاریخ  1941 /9 /19به تصویب
شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی طی
نامهی شماره  191 /93791مورخ  1941 /9 /11به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه در مجموع در
سه مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان
این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1941 /9 /15و در مرحلهی دوم در جلسهی
مورخ  1941 /5 /17بررسی کر د و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع و
قانون اساسی را به ترتيب طی نامههای شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91و 41 /131 /9131
مورخ  1941 /5 /13به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ 1941 /13 /11
مجلس ،این مصوبه در مرحلهی سوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1941 /11 /15شورای نگهبان بررسی
شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره
 41 /131 /9199مورخ  1941 /11 /15به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،منظور فقط سازهای سنتی است .همهی وسایل موسيقی که
منظور نيست.
آقاي شبزندهدار ـ «سازهای سنتی» همه چيز را در بر دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ همه چيز  ،ساز است؟! مثالً «تنبك» که ساز نيست.
آقاي جنتی ـ حاال مگر «سازهای سنتی» چه اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ اشكالی ندارد؟! یعنی شما این سازها را حالل می دانيد؟!
آقاي جنتی ـ موضوع عمده این است که چطوری از آن سازها استفاده کنيم .ماده ()1
این مصوبه میگوید این سازها جزء صنایع دستی هستند .حاال ممكن است افراد از آن
سازها استفادهی مشروع بكنند یا ممكن است استفادهی نامشروع بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ سازهای سنتی مثل همين نی است که مینوازند .خب  ،در این ماده
روشن است که منظور از سازهای سنتی چيست دیگر .منظور ،سازهای سنتی است که
برای ...
آقاي هاشمی شاهرودي ـ  ...برای مرثيه خوانیهای سنتی استفاده میشود دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه  ،فقط آن استفاده منظور نيست .فقط اینهایی نيست که اآلن
تلویزیون نشان میدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این سازهایی که در مداحیها استفاده میشود ،سازهای سنتی
است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ شما فتوای آقایان مراجع را میگویيد یا فتوای خودتان را
میگویيد؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ می گویم سازهای مورد استفاده در مداحیها ،سازهای نی و
امثال اینها که در شرع جایز است ،سازهای سنتی هستند .حاال غير از این موضوع ،این
ماده در مقام تعریف است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میگوید که [باید از صاحبان این سازها حمایت بشود].
آقاي عليزاده ـ این ماده آن نوع استفادهی خالف شرع را که نمیگوید.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر این اشكال را می خواهيم بگيریم ،باید بگویيم اطالق این ماده
شامل آن موارد خالف شرع میشود.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده در مقام تعریف است .در این ماده که تكل يفی برای
دولت مشخص نكرده اند .خب ،ممكن است بعضی چيزهای دیگر هم امكان استفادهی
حرام از آنها باشد.
آقاي شبزندهدار ـ « چيزهای دیگری» که در این ماده مطرح نيست .این مصوبه
مربوط به حمایت از این موارد است.
آقاي عليزاده ـ صنایع دستی مثالً شامل مجسمهسازی هم میشود.
آقاي اسماعيلی ـ مجلس با این مصوبه می خواهد این هنرمندان را بيمه کند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ تبصره ( )1ماده ( )1را بخوانيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،پيشههای وابسته به گروههای
یادشده را هم ذیل ماده میگوید.
آقاي شبزندهدار ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي عليزاده ـ می خواهيد بفرمایيد موازین اسالمی را باید در ساخت رعایت کنند؟
خب ،اینطوری که نمیشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر ماده ( ) 1اطالق داشته باشد ،می شود به آن اشكال وارد کرد،
ولی بعيد است اینجا اطالق داشته باشد.
آقاي جنتی ـ ماده ( )1در مقام تعریف است.
آقاي شبزندهدار ـ تعریف نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ تعریف که نيست .ماده ( ) 1در مقام بيان است ،ولی در مقام بيان
از هر جهت نيست؛ یعنی فی الجمله گفته است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این ماده میگوید صنایع دستی که مورد حمایت واقع میشود،
اینها هستند.
آقاي عليزاده ـ چه اطالقی دارد؟! مثالً وقتی میگویند این تار را میسازند ،معلوم
است که این تار را برای استفادهی حالل یا حرام می سازند؟! اینها ساز را میسازند.
حاال اآلن در این ماده نمیگوید استفاده از این ساز برای حالل یا حرام است .اگر یك
ساز استفادهی حالل داشته باشد که دیگر اطالقش اشكال ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ مثالً نِی چه استفادهی حاللی دارد؟
آقاي عليزاده ـ من نمی دانم .شماها می دانيد .من چه می دانم! اآلن شب و روز دارند در
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تلویزیون و رادیومان ساز میزنند.
آقاي ابراهيميان ـ همهی این نواهای مذهبی را با نی میزنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مرثيه را اگر با نی بخوانند که ایرادی ندارد.
آقاي عليزاده ـ یعنی صدا و سيمای خودمان دارد ساز زدن را نشان می دهد .ما چهکار
بكنيم؟ ما که گناهی نداریم .مردم چه می دانند! اآلن آدم سوار تاکسی که میشود ،اول
خيال میکند راننده نوار گذاشته است ،اما بعد می بينی رادیوی خودمان است.
آقاي مدرسی یزدي ـ البته اینكه صدا و سيمای خودمان نشان می دهد که حجت
نيست .شما باید معيار را رعایت کنيد .معيار این است که اگر واقعاً یك آلت موسيقی،
آلت منحصره در امور حرام باشد ،خب استفاده از آن حرام است و حمایت از آن هم
حرام است .یا اگر در یك موردی بدانيد که از آن آلت فقط در موارد حرام استفاده
میکنند ،باز استفاده و حمایت از آن هم حرام است.
آقاي ابراهيميان ـ میفرمایيد ساختنش هم ایراد دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال بعيد نيست که آدم بگوید این ماده اطالق دارد .چون این
ماده دارد می گوید باید از اینها حمایت بكنيم ،ولو اینكه می دانيم که دارد از آن در راه
حرام استفاده می شود .چون باید این فرد را نهی بكنند؛ نباید حمایتش کنند.
آقاي ابراهيميان ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا دیگر؛ این ماده میگوید باید از این صاحبان صنایع دستی
حمایت کرد .آنوقت «حمایت» اطالق دارد؛ یعنی ولو اینكه یك وسيلهای مثالً
استفادهی حرام باشد ،آنها را هم شامل میشود .اگر ماده ( ) 1این اطالق را داشته باشد،
حرام است ،ولی اگر نه ،اطالق نداشته باشد ،عيبی ندارد .به هر حال ،احتياط هم کار
خوب ی است .حاال اجازه بدهيد این ماده را یك دور دیگر بخوانيم« :ماده  - 1صنایع
دستی ایران  »...؛ نه ،اینجا تعریف صنایع دستی است .درست می فرمایيد؛ ایرادی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،حكمش هم در همين ماده است.
آقاي کدخدائی ـ احكام صنایع دستی در مواد بعد آمده است.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده که نمی خواهد همينطور تعریف یك سری صنایع دستی
را بگوید .طرح حمایت یعنی آن چيزهایی که قرار است مورد حمایت واقع شوند،
اینهایی هستند که در این ماده گفته شده است.
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آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،آنجایی که عنوان طرح آمده است ،اطالق دارد .عنوان
طرح را ایراد بگيرید!
آقاي شبزندهدار ـ کجا را ایراد بگيریم؟
آقاي مدرسی یزدي ـ عنوان «طرح حمایت» اطالق دارد .اینجا ماده ( )1تعریف است.
مجلس صنایع دستی را در این ماده تعریف کرده است« :ماده  - 1صنایع دستی ایران
مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی است »...
آقاي ک دخدائی ـ  ...یا مثالً ماده ( )1میگوید مشمولين این مصوبه بيمه شوند.
آقاي شبزندهدار ـ اینكه ماده ( )1اینطوری آمده است ،یعنی اینها موضوع این
مصوبه هستند.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر این طرح اطالق داشته باشد ،این ماده هم ایراد دارد.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،اشكال دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،دارم میگویم «اگر» .آخر معلوم نيست که این طرح اطالق
داشته باشد.
آقاي شبزندهدار ـ طرح حمایت است.
آقاي مدرسی یزدي ـ مصوبه حمایت علی االطالق نگفته است.
آقاي شبزندهدار ـ بعدش دیگر در کجای طرح چيزی گفته است [که مقيد کند]؟
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،حمایت باید طبق قانون باشد.
آقاي شبزندهدار ـ وقتی مجلس اینها را در ماده ( ) 1ذکر کرده است ،یعنی اینها مورد
حمایت واقع میشوند.
آقاي مدرسی یزدي ـ به هر حال اگر کسی احراز بكند که این مصوبه حمایت
علی االطالق است ،بنده هم رأی می دهم که حرام است .البته اگر احراز بشود .ولی من
اآلن شك دارم.
آقاي عليزاده ـ پس اگر اآلن آقایان فرمایشی ندارند  ،رأیگيری کنيم .شما فرمایشی
دارید؟
آقاي جنتی ـ نه ،من مطلبی ندارم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که میگویند اطالق این سازهای سنتی ایراد دارد ،رأی
بدهند.
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آقاي مدرسی یزدي ـ اگر اطالق داشته باشد که حرام است .منتها آیا اطالق دارد یا نه؟
بحث این است.
آقاي جنتی ـ اطالق در تعریف که مشكل ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر  ،پس رأی کافی برای مغایرت با شرع ندارد؟
آقاي جنتی ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ حاجآقا  ،ماده ( )1تعریف نيست.
آقاي جنتی ـ تعریف است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اینجا موضوعِ حكم مصوبه است .موضوع حكم در این ماده
قرار داده شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه  ،در مواد بعدی موضوع حكم قرار داده شده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ منتها حكم در مواد بعدی اطالق ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ دليلی ندارد که مجلس بياید ساز را تعریف بكند .در این ماده دارد
موضوع حكم را بيان میکند.
آقاي جنتی ـ هر وقت حكم ساز را گفت [ ،می بينيم ماده ( )1موضوعش است یا نه].
آقاي شبزندهدار ـ کجا حكم را گفته است؟
آقاي ابراهيميان ـ در ماده ([ )1مثالً حكم را گفته است .].آنوقت مجبور میشود که
همين حرفها را [که در ماده ( )1آمده است ]،در ماده ( )1تكرار کند.
آقاي کدخدائی ـ مثالً ماده ( )1بگوید که دولت باید مشمولين این مصوبه را بيمه کند
و برایشان بيمهی بازنشستگی در نظر بگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ خب  ،بخواهد مشمولين ماده ( )1را ب يمه بكند  ،باید همه را بيمه
بكند.
آقاي کدخدائی ـ بله  ،همهی احكامش اینطوری است.
آقاي عليزاده ـ نه ،مثالً ماده ( )1میگوید دولت باید نسبت به بيمه نمودن واجدین
شرایط اقدام کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،آن حكم هم درست نيست .اگر اعانت بر

اثم( )1

باشد ،

 .3در توضيح اصطالح اعانه بر اثم اینگونه گفته شده است« :گ نهكار گاهى به تنهایى عمل گناه را انجام
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درست نيست.
آقاي عليزاده ـ به هر حال  ،اگر آقایان این سازهای سنتی را به هر دليل خالف شرع
می دانند  ،رأی بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،سراغ مورد بعدی برویم.
آقاي مدرسی یزدي ـ تا اینجا ما ایراد نداریم؛ ولی ممكن است در جای دیگر ما هم
ببينيم واقعاً ماده ( )1ایراد دارد.
منشی جلسه ـ «تبصره  - 1عناوين صنايع دستی موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان
ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و تصويب هيئت وزيران در چهارچوب
تعريف مذکور قابل افزايش میباشد».
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،درست نيست .آنوقت مشكل ایجاد میشود.
آقاي شبزندهدار ـ این تبصره هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،این موضوع نيازمند تقنين است.
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی ه يئت وزیران میتواند فردا بگوید که فالن آلت موسيقی
مثل پيانو هم مشمول این مصوبه است ؛ چون با این مصوبه ،علیاالطالق داریم به آنها
چنين اجازهای میدهيم.
آقاي عليزاده ـ نه ،اصالً به طور کلی تعيين این موضوع نيازمند تقنين است.
آقاي کدخدائی ـ این تبصره مغایر اصل ( )58است.
آقاي اسماعيلی ـ نيازمند تقنين است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خالف اصل ( )58است.

مى دهد که عنوان فاعل دارد و گاهى نيز با همكارى دیگرى یا دیگران مرتكب مىشود که این همكارى
ممكن است دو صورت داشته باشد :صورت اول ،دخالت همگى همكاران در عنصر مادى گناه که به
تمامى آنان ،شرکا گفته مىشود .صورت دوم ،به گونهاى است که فرد یا افرادى به تنهایى عنصر مادى
گناه را مرتكب مى شوند ،ولى فرد یا افراد دیگرى وى را در انجام عنصر مادى یارى و کمك مىکنند که
به عمل این فرد یا افراد در فقه اسالمى «اعانه بر اثم » گفته شده است و به آنان عنوان معين نيز دادهاند.
در حقوق جزاى عرفى به عمل فوق « ،معاونت در جرم» گفته شده است ( ».محقق داماد ،مصطفی ،قواعد
فقهی ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،چ  1931 ،11ق ،ج  ،9ص )179

64

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي مدرسی یزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خب  ،باشد؛ عناوین را عوض میکنند .مثالً همينطور که آقای مدرسی
یزدی فرمودند ،هيئت وزیران میآید به جای ساز  ،پيانو را به عناوین مذکور در ماده
( )1اضافه کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ البته مجلس گفته است تشخيص مصادیق با هيئت وزیران است.
آقاي عليزاده ـ این تبصره که تشخيص مصادیق نيست .تبصره ( )1دارد عناوین را
میگوید.
آقاي مؤمن ـ نه  ،تشخيص عناوین است.
آقاي کدخدائی ـ [تبصره ( )1میگوید« ]:عناوین صنایع دستی موضوع این ماده »...
آقاي مدرسی یزدي ـ تبصره ( )1درست است .تبصرهی ( )1مصادیق را

میگوید)1 (.

آقاي هاشمی شاهرودي ـ یع نی اگر فردا یك چيز دیگر هم [به عنوان صنایع دستی
ساخته یا شناسایی] شد[ ،بتوان به شمول این مصوبه اضافه کرد].
آقاي مدرسی یزدي ـ تار ،عود ،بربط و امثال اینها سازهای سنتی هستند که مشمول
این مصوبه میشود.
آقاي عليزاده ـ تبصره میگوید« :تبصره  - 1عناوین صنایع دستی موضوع این ماده با
پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  ...قابل افزایش می باشد».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ تبصره ( ) 1گفته است عناوین صنایع دستی « در چهارچوب
تعریف مذکور» قابل افزایش هستند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی مقصود تبصر ه ،مصادیق است؛
یعنی عناوین زیاد نمیشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،تبصرهی بعدی تشخيص مصادیق را میگوید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ببينيد؛ تبصره ( )1گفته است:
 .3تبصره (  )1ماده (  )1طرح حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب 191 /9 /19
مجلس شورای اسالمی « :ماده ... - 1
تبصره  - 1تشخيص مصادیق صنایع دستی و اشخاص فعال در صنایع مذکور موضوع این ماده که فاقد
بيمه تأمين اجتماعی میباشند ،جهت برخورداری از بيمه مذکور حسب مورد با سازمان ميراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشد».
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عناوین صنایع دستی در چهارچوب تعریف مذکور قابل افزایش هستند.
آقاي عليزاده ـ ماده ( ) 1تعریفِ چيست؟ صنایع دستی را که تعریف نكرده است؛ ذکر
مصداق است ،تعریف نيست.
آقاي ابراهيميان ـ ماده ( )1صنایع دستی را « با محوریت خالقيت ،ذوق و
زیباییشناسی» تعریف کرده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،در چارچوب خالقيت ،ذوق و زیباییشناسی و امثال
اینها باید باشد.
آقاي مؤمن ـ «ماده  - 1صنایع دستی ایران مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی است
که با محوریتِ »...
آقاي هاشمی شاهرودي ـ « ...خالقيت ،ذوق و زیباییشناسی »...
آقاي مدرسی یزدي ـ  ...همين جا می شود اشكال وارد کرد .با این کار ،اشكال ماده
( )1را هم میتوانيم ب گویيم که این عناوین باید به وجه شرعی مقيد باشند.
آقاي مؤمن ـ یا بگویيم اختصاص به وجه حرام نداشته باشند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،اختصاص به وجه حرام نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ اگر اختصاص به وجه حرام داشته باشند ،ایراد دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ به عكس باید باشد .یعنی اگر اختصاص به وجه حرام داشته باشد ،ایراد
دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ قبول است .مراد همين است .یعنی رعایت موازین شرعی در این
تبصره و قبل از آن و بعد از آن الزم است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد ؛ مجلس با این عبارت « از قبيل» می خواهد عناوین دیگری به این
ماده اضافه کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،مجلس احتماالً زرنگی کرده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بنابراین قطعاً باید این قيد لزوم رعایت موازین شرعی را
بگذاریم.
آقاي عليزاده ـ چون می دانستند اگر اسم آن رشتهها یا سازها را میآوردند ،آقایان
فقهای شورا ایراد میگرفتند.
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منشی جلسه ـ ماده (« )1پيشههای وابسته» را هم گفته بود .شما ایراد نگرفتيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،ایشان راست میگوید .البته آنجا حكم را نگفته است؛
تعریف کرده است .در این تبصره ( )1دارد حكم میکند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،این [تبصره] تعریف است.
آقاي مؤمن ـ نه  ،این تبصره [حكم] است .خودِ ماده هم تعریف است و عناوین را
میگوید.
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ ماده ( )1اطالق نداشت .ولی تبصره ( )1افزایش عناوین
صنایع دستی را در اختيار هيئت وزیران میگذارد و آنها هر کاری می خواهند میکنند.
آقاي مؤمن ـ نه ،تبصره که عناوین را نمیگوید.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،موضوع تبصره ،عناوین است.
آقاي مؤمن ـ بله ،در مورد عناوین است.
آقاي مدرسی یزدي ـ این تبصره هم با اصل ( )58مغایرت دارد و هم [ ایراد شرعی
دارد].
آقاي مؤمن ـ نه دیگر  ،مغایر اصل ( )58نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ با اصل ( )58هم مغایرت دارد.
آقاي مؤمن ـ اینجا در مقام تعریف است.
آقاي مدرسی یزدي ـ اینجا که تعریف نكرد ه است.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی بر اساس محوریت خالقيت و ذوق و زیباییشناسی باید
بيایند عناوین صنایع دستی را بگویند؟! چون آن چيزی که باال گفتند  ،این است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،فرض کنيد فردا یك تار دستی کامپيوتری پيدا شد.
آقاي شبزندهدار ـ آن اشكال ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بسيار خب  ،هيئت وزیران می خواهند آن را به عناوین صنایع
دستی اضافه کند .در این تبصره میگوید اگر عناوین جدیدی مشابه تارهای دستی پيدا
شد ،میشو د در این چهارچوب اضافه کرد.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،این تبصره آن [تار کامپيوتری] را شامل نمیشود .چون در
ماده ( )1اینطور دارد که صنایع دستی « با بهرهگي ری از مواد اوليه» توليد میشوند.
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آقاي عليزاده ـ حاال کامپيوتری درست شده است.
آقاي م درسی یزدي ـ ماده ( )1سازهای کامپيوتری را شامل نمیشود .مربوط به
سازهای دستی است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،تازه اگر شامل هم بشود  ،اشكالی ندارد .اشكال در شمول ماده
( )1نسبت به سازهای کامپيوتری نيست؛ نسبت به چيزهای حرام است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ [تبصره ( )1برای جایی است که] وسيلهای جدید درست
شده است .مثالً تار دستی که در ماده ( )1ن يامده است ،حاال هيئت وزیران می خواهند
این را هم اضافه کنند.
آقاي عليزاده ـ باال در ماده (« )1هنرهای سنتی وابسته به معماری» گفته است .یعنی
هنرهای سنتی وابسته به همهی انواع صنایع دستی را نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ ماده ( ) 1دو تا جمله دارد .یك جملهاش تا عبارت « انجام میگيرد»
است .همان جا که در سطر چهارم نقطه گذاشته شده است .تا آنجا مجلس در ماده ()1
مثالً تعریف به جنس(  )1و فصل(  )1و اینها کرده است .بعد در جملهی دوم این رشتهها
را به عنوان مصادیق صنایع دستی ذکر کرده است .حاال مثالً اگر این جملهی دوم نبود،
« .3جنس ،یكى از کليات خمس و آن کلّيی است که بر افراد مختلفالحقيقه قابل حمل است و در
جواب «ما هو» مى آید .مانند حيوان که بر انسان و اسب و خرگوش و شير و جز آن حمل مىشود و آنها
به حسب حقيقت یعنى بحسب ماهيّت ،مختلف هستند و اختالف آنها تنها در عرضيات نيست و مانند
شكل که انواع مختلف را از مثلث و مربع و لوزى و بيضى و دایره و جز آن شامل مىشود و این انواع
به حسب حقيقت و ماهيت مختلف هستند؛ مثالً دایره ذاتاً محدود به خط منحنی است که همه نقاط آن
از نقطه درونى موسوم به مرکز به یك فاصله باشد .در صورتى که مثلث ذاتاً محدود به سه خط مستقيم
است و مربع ،شكلى است محدود به چهار ضلع مساوى و داراى چهار زاویه قائمه .چنان که معلوم
است ،جنس اعمّ از نوع است و بنابراین هر جنس چندین نوع را شامل است( » .خوانساری ،محمد،
فرهنگ اصطالحات منطقی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چ  ،1971 ،1ص )57
« .8فصل ،یكى از کليات خمس و آن کلّ ى ذاتى است که موجب امتياز یك نوع از انواع دیگر مىشود.
مانند ناطق که فصل انسان است و آن را از اسب و سگ و خرگوش و انواع دیگر حيوان ممتاز مىسازد
و مانند عبارت « محدود به خط منحنی که همه نقاطش از مرکز به یك فاصله باشد » که فصل دایره است
و موجب جدا ساختن آن از اشكال دیگر مىشود .وقتى فصل به طور مطلق استعمال شود ،مراد همان
فصل ذاتى یعنى مابهاالمتياز ذاتى نوع از انواع مشارك در جنس است( ».خوانساری ،محمد ،فرهنگ
اصطالحات منطقی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چ  ،1971 ،1ص )119
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یعنی در جملهی اول تعریف میکردند ،بعد میگفتند هيئت وزیران مصادیق اینها را
تعيين میکند  ،در این صورت ،آیا ما ایراد تقنين توسط هيئت وزیران را میگرفتيم یا
نه؟ اگر ایراد تقنين نمیگرفتيم  ،اینجا هم دیگر نباید به تبصره ایراد بگيریم .این
فرمایش دوستان درست است .من حرفم را پس میگيرم.
[ ...نارسایی صوت]
آقاي ابراهيميان ـ کل این طرح اشكال مغایرت با اصل ( )78دارد .من این را میدانم.
اشكال اصل ( )78یك اشكال دیگر است.
آقاي عليزاده ـ تبصره مغایر اصل ( )58است.
آقاي مؤمن ـ مغایرتی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ از حيث تقنين  ،اگر شما قيود مذکور در چهار سطر اول ماده ( )1را
برای اینكه موضوع این احكامی که در این طرح آورده شده است ،کافی می دانيد و
واگذاری تعيين مصادیق آن احكام را به مجریان یا به دستگاه قوهی مج ریه تقنين
نمی دانيد  ،این ماده اشكالی ندارد .تبصره هم اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل یزدی  ،بفرمایيد.
آقاي یزدي ـ من عرض میکنم که اشكالهای شرعی را نباید به سازهای سنتی
اختصاص داد .چرا؟ چون همين نقاشی و مجسمه سازی و بعضی چيزهای دیگر در
ماده ( )1هم هست که هم استفادههای خالف شرع دارد و هم استفادهی غير خالف
شرع دارد .بنابراین من می خواهم این را عرض بكنم که در خود نقاشی  ،در خود آثار
فلزی یا غير فلزی  ،چيزهایی ساخته میشود یا مجسمههایی ساخته میشود که خالف
شرع هستند .مثالً مجسمه ای هست که یك زن عریان است و این مجسمه را جلوی در
ورودی هتل یا در ورودی غذاخوری میگذارند .خب  ،این مجسمهسازی است .یك
مجسمه است  ،جنسش هم فلزی است .وسایل دیگر هم ممكن است اینطوری باشد.
بنابراین من می خواهم بگویم قيد استفادهی شرعی را طوری باید در این ماده گذاشت
که به همهی این عناوین بخورد و اختصاصی به سازها نداشته باشد .در مورد سازها
هم همينطور است .خب  ،معلوم است که از آالت موسيقی دو سه جور میشود
استفاده کرد ؛ یعنی هم شرعی و هم غير شرعی .بعضیها خوب استفاده میکنند ،
بعضیها هم بد استفاده میکنند .من می خواهم عرض کنم باید قيدی بياید که به کل
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[عناوین در ماده ( )1زده شود] .آنجایی که در مصوبه یك حكمی بار میشود  ،ما
نمیتوانيم به کل [آن عناوین بار کنيم] .همانقدر که یك صنعت دستی ممكن است
ساختنش جایز باشد  ،ممكن است ساختنش جایز نباشد .مجسمهسازی فلزی ،نقاشی
روی چرم ،روی پارچه ،روی هر چيز دیگر همين طور است .اینها جزء صنایع دستی
هم هست ند ،اما خب  ،معلوم است که بعضی از اینها مثل ساخت مجسمهی عریان حرام
هستند .اصالً خود نگاه کردن و تماشای بعضی از صنایع دستی مثل همين مجسمههای
عریان هم اشكال دارد .بنابراین ساز و نواز هم همينطور است .اینكه آقایان قيد شرعی
را فرمودند  ،من خيال میکنم این قيد را باید به کل صنایع دستی زد و گفت در جایی
که استفادهی نامشروع از آنها نشود  ،ایرادی ندارند.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي عليزاده ـ منظور حضرت آیت اهلل یزدی این است که با توجه به حمایتهایی که
در این قانو ن آمده است ،این تعاریف مطلق هستند و شامل مواردی هم که خالف
شرع است  ،میشود.
آقاي یزدي ـ بله ،شامل موارد حرام هم میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ پيشنهاد خوبی است.
آقاي جنتی ـ آن مادهای که در آن حمایت انجام شده است ،اشكال دارد [نه این ماده
(.])1
آقاي عليزاده ـ بله ،منظورشان هم ين است .پس با توجه به این حمایتهایی که در
این مصوبه آمده است ،ماده ( )1اشكال دارد .چون این عناوین شامل مواردی میشوند
که آن موارد خالف شرع را شامل میشود .پس اآلن قبول دارید که در این مصوبه
حمایت هست دیگر؟!
آقاي یزدي ـ مسلماً همينطور است .هم نقاشی هم مجسمهسازی مطلق هستند.
آقاي جنتی ـ من نمی دانم شما چرا اینطوری بيان میکنيد .میگوید تار جزء صنایع
دستی است ،سنتور جزء صنایع دستی است ،ویولن جزء صنایع دستی است .خب  ،هر
جای مصوبه که گفت باید از اینها حمایت کنيد  ،آنجا باید اشكال بگيریم.
آقاي عليزاده ـ حمایت در مواد بعدی هست .ما باید بگویيم با توجه به حمایتهایی
که در مواد بعدی وجود دارد[ ،موضوع احكام محدود بشود] .این عناوین را باید مقيد
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کرد تا آن حمایتها اصالح بشود.
آقاي یزدي ـ مجسمهسازی هم جزء صنایع دستی است  ،ولی مجسمهسازی [مطلقاً
بدون اشكال نيست].
آقاي مدرسی یزدي ـ اجازه بفرمایيد .یك نوبت هم به ما بدهيد صحبت کنيم.
آقاي یزدي ـ در دنيا هم [حمایتها مطلق نيست] .نگاه به داخل کشور نكنيد که
درآمدهای نفت [باعث شده است ،اینطور حمایتها انجام بشود].
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1نمی خواهد از صنایع دستی صرفاً تعریف ارائه بكند .اینجا
می خواهد این تعریف را بكند که بعداً حمایتهایی که دارد  ،شامل این عناوین بشود.
ماده ( )1به این جهت دارد تعریف میکند؛ وگرنه نمیآید یك تعریف از صنایع دستی
بكند ،بعد ولش کند برود .شما باید با توجه به حمایتهایی که در مواد بعدی هست ،
این تعریف را ایراد بگيرید.
آقاي مدرسی یزدي ـ آقا  ،یك نوبت هم به ما بدهيد.
آقاي جنتی ـ بنده هم همين را میگویم .آنجا که به حمایتها رسيدیم ،اشكال وارد
میکنيم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،حاجآقای مدرسی بفرمایيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ اصل طرح در مورد چيست؟ این عنوان را دارد« :طرح
حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع صنعتی» و به قول آیتاهلل
شبزنده دار  ،این عناوین موضوع حكم هستند .به هر حال عنوان این طرح یك قدر
متيقنی با خود دارد که «حمایت» است .ظاهراً این ماده از حيث موضوع  ،اطالق دارد.
حتی بعيد نيست که کسی از عبارت «سازهای سنتی» اطالق بگيرد .یعنی واقعاً آدم بعد
از این صحبتها احساس میکند که میشود یك اطالقی از موضوعات گرفت؛ ولو
اینكه استفادهی انحصاری از این موضوعات حرام باشد .یا میشود از بحث تبصره ()1
که عناوین را اضافه کنند یا احياناً مصادیقی که در تبصره ( )1میگویند  ،اطالق،
برداشت کرد .اگر بگویيم آنچه در اینجا در خود ماده ( )1آمده است ،حتماً مورد
حمایت هست ند و موضوع اطالق دارد  ،المحاله باید به موازین شرعی مقيد بشود و
جاهایی که حمایت از موضوعات در آنجاها شرعاً جایز نيست  ،ایراد گرفته بشود .حاال
آن موضوعاتی که الاقل منحصراً در موارد حرام استفاده میشود یا معلوم است که
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قصد ،استفادهی محرّم است  ،جای بحث دارد .چون در آنجاها هم حمایت کردن
درست نيست .آنجایی را که می دانيم استفادهی محرم میشود ،ما باید نهی از منكر
بكنيم  ،منع از منكر بكنيم؛ ولو اینكه یك موضوعی دو کار برد دارد .ما آن فردی را که
می خواهد در راه حرام انجام بدهد  ،چرا از او حمایت بكنيم؟! و لهذا باید در مجموع
این قيد را بكنيم که این حمایتها باید مقيد به رعایت موازین شرعی باشد .حاال اینكه
موازین شرعی چيست ،سر جای خودش بيان شده است .آنجایی که وسيلهای منحصراً
استفادهی حرام دارد  ،حرام است که البته شاید بعيد باشد که چيزی وجود داشته باشد
که استفادهاش صد درصد حرام باشد .یا آنجایی که می دانيم دارند در راه حرام استفاده
میکنند و جز لهو و لعب هيچ استفادهی دیگری نمیکنند  ،حرام است .خب  ،ما چطور
از اینطور موضوعات حمایت بكنيم؟! باید استفاده از اینها را منع بكنيم؛ باید نهی
بكنيم .و لهذا عيبی ندارد که این اطالق حمایت را نسبت به صوری که رعایت موازین
شرعی در آنها نمیشود  ،تقييد بزنيم.
آقاي یزدي ـ یعنی قيد موازین شرعی بزنيم.
آقاي ابراهيميان ـ به حضورتان عرض کنم که درست است که در عنوان این مصوبه
« حمایت» آمده است ،منتها این حمایت در مواد بعدی به شكل ویژه ای از حمایت مقيد
شده و آن  ،پوشش بيمهای است.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،باشد؛ آن حمایت هم مطلق است.
آقاي عليزاده ـ در این طرح ،دادن مجوز [در بند (الف) ماده ( )9مصوبه] هم به عنوان
یك حمایت نوشته شده است)1 (.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،منظور از حمایت فقط پوشش بيمه ای است.
 .3ماده (  ) 9طرح حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب  191 /9 /19مجلس
شورای اسالمی « :ماده  - 9سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت حسب مورد موظفند در راستای اجرای این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
الف  -صدور مجو ز تأسيس و پروانه توليد کارگاهی (انفرادی -گروهی)
ب  -صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ  -صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی
ت  -صدور گواهی اصالت برای آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی
ث  -صدور مجوز تأسيس و بهرهبرداری از خانههای صنایع دستی و بازارچههای صنایع دستی»
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آقاي عليزاده ـ نه  ،در این مصوبه مجوز دادن را هم دارد میگوید .ماده ( )9را نگاه
کنيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ تسهيالت هم هست .ماده ( )9گفته است سازمان ميراث فرهنگی
و گردشگری باید به هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی تسهيالت بدهد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9را نگاه کنيد .تسهيالت دادن را هم میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ خب ،مادهی چند را میگویيد؟
آقاي کدخدائی ـ ماده ( )9میگوید سازمان باید به آنها مجوز بدهد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9صدور مجوز تأسيس  ،صدور کارت شناسایی صنعتگر ،صدور
مجوز فروشگاههای انحصاری ،صدور مجوز برگزاری حراج و هزار نوع حمایت دیگر
را دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آن ماده ( )9که دارد میگوید سازمان ميراث فرهنگی باید این
کارها را بكند .آن دارد وظایف سازمان ميراث فرهنگی را میگوید .آن حمایتهایی که
دولت باید از اینها بكند ،عمدتاً پوشش بيمهای است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9میگوید :سازمان و وزارتخانه باید « در راستای اجرای این
قانون» این اقدامات را انجام بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاال عرض من این است که باید دانهدانهی این حمایتها را
بررسی بكنيم.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ اگر منظور از حمایت ،بحث پوشش بيمه باشد  ،آیا اآلن عمومات
بيمهای ما  ،عاصيان و گنهکاران و فجّار را از تحت پوشش بيمه خارج کرده است؟! اآلن
در کشور افراد متفاوتی هستند؛ به صرف اینكه یك آدم [گنهکار است ،آیا میتوانيم به
او بگویيم] تو پوشش بيمهای نداری؟! خيلی عذر می خواهم ؛ اآلن طرف عرق خور
است .یك دفعه زیادهروی میکند ،دفترچهی بيمه اش را به بيمارستان میآورد و آنجا
بستری میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ از حيث عرق خوریش که نگفتهاند باید بستری بشود .این چه
مغالطهای است؟!
آقاي ابراهيميان ـ حاال مجلس دارد نشانه میدهد و میگوید آدمهای صاحب این
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عناوین ،تحت پوشش بيمه هستند .آیا خود این فرد  ،عنوان هنرمند را دارد یا ندارد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اگر کاالهایی مثل مشروبات را بيمه کنند  ،ایراد دارد.
آقاي کدخدائی ـ این عناوین گفتهشده در ماده ( )1شغل هستند.
آقاي ابراهيميان ـ خب  ،مصوبه که کاالها را بيمه نكرده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه  ،مشروبفروشی را بيمه کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه  ،اینطور نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال یا مشروب خواری را بيمه کرده یا مشروبفروشی را بيمه
کرده است.
آقاي شبزندهدار ـ مشروبخور را که بيمه نمیکنند.
آقاي عليزاده ـ مریض برای اینكه [مریض است ،بيمه میشود].
آقاي ابراهيميان ـ در این مصوبه هم این فردی که یك شغلی دارد  ،بيمه شده است.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی فردی را که مغازهی مشروبفروشی دارد ،بيمه کرده است؟
آقاي کدخدائی ـ بيمه کردنش به مناسبت آن شغلش است دیگر ،نه به مناسبت
خودش.
آقاي ابراهيميان ـ خب.
آقاي کدخدائی ـ خودش که برای بيمه کردن موضوعيت ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آن شغل یك بهانه است؛ یك عنوان است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ عاصيان را که برای عصيانشان بيمه نمیکنند.
آقاي ابراهيميان ـ خب  ،منظور من هم همين است دیگر .این هم همينطور است.
آقاي عليزاده ـ اگر عاصيان کار دیگری دارند  ،برای آن کارشان بيمهشان میکنند .برای
انجام معاصی بيمه نمیکنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب دیگر ،پس هيچکدام از ما نباید بيمه باشيم.
آقاي اسماعيلی ـ این طرح یك مصداقی از یك برنامهی بزرگ برای حمایت از
مالكيتهای معنوی و فكری در بخش خاص خودش است .هم در حقوق بينالملل و
هم در قانون خودمان یعنی قانون مصوب  1995مفروض است که فقط آن صنایع و
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موادی مورد حمایتند که بر طبق قانون ،مجاز باشند )1 (.و (  )1اصالً طبق قانون بودن در
آنها مفروض است .در عين حال اگر شبهه ای داریم  ،به نظرم کار سختی نيست.
اینطوری رفع شبهه بشود؛ مثالً بگویيم این کلمهی «مجاز» را اضافه کنند و بگویند:
 .3ماده (  ) 1قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1995 /13 /11مجلس شورای
ملی« :ماده  - 1اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
 - 1کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری
 - 1شعر و ترانه و سرود و تصنيف که به هر ترتيب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 - 9اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سينما یا پخش از رادیو یا تلویزیون
که به هر ترتيب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 - 9اثر موسيقی که به هر ترتيب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 - 8نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافيایی ابتكاری و نوشتهها و خطهای تزیينی و هرگونه
اثر تزیينی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکيبی به وجود آمده باشد.
 - 1هرگونه پيكره (مجسمه)
 - 7اثر معماری از قبيل طرح و نقشه ساختمان
 - 5اثر عكاسی که با روش ابتكاری و ابداع پدید آمده باشد.
 - 4اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گليم
 - 13اثر ابتكاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور) یا ميراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
 - 11اثر فنی که جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
 - 11هرگونه اثر مبتكرانه دیگر که از ترکيب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد».
 .8ماده (  ) 1قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسيون تأسيس سازمان جهانی مالكيت
معنوی مصوب  1953 /7 /9مجلس شورای اسالمی« :ماده  - 1تعاریف
از نظر این کنوانسيون:
... - 1
 « - 5مالكيت معنوی » شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
 آثار ادبی ،هنری و علمی نمایشهای هنرمندان بازیگر ،صدای ضبطشده ،برنامههای رادیویی اختراعات در کليه زمينههای فعاليت انسان کشفيات علمی طراحیهای صنعتی عالئم تجاری  ،عالئم خدماتی ،نامهای تجارتی و عناوین حمایت در برابر رقابت نامطلوب -و سایر حقوقی که ناشی از فعاليت معنوی در قلمرو صنعتی ،علمی ،ادبی و هنری میباشد».
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«صنایع دستی ایران مجموعهای از صنایع مجاز هنری و سنتی است  .»...مثالً به مجلس
بگویيم این کلمه را اضافه کنند تا شبهه برطرف شود.
آقاي یزدي ـ یا بگویيم صنایعی هستند که در ساخت آنها موازین شرعی رعایت
میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ خود همين مصوبه دارد این اجازه را میدهد .همين تعریف در
ماده ( )1همهی صنایع دستی را قانونی میکند.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،باید طبق قانون مجاز باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خود همين مصوبه دارد قانونی میکند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،وقتی ماده ( )1واژهی «مجاز» را میگوید ،یعنی دارد به یك
قانون دیگر احاله میدهد.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،این ماده که دارد صنایع دستی را تعریف میکند .اجازهاش را باید
از جای دیگر گرفته باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ در همين مصوبه بعداً در ماده ( )9ذکر میکند که اجازهی فعاليت
را سازمان ميراث فرهنگی می دهد.
آقاي اسماعيلی ـ سازمان این اجازه را قبالً گرفته است .البته از نظر حقوقی نيازی به
این حرف محكمکاریها نيست .ولی اگر شبهه دارید  ،میشود شبهه را برطرف کرد.
آقاي ابراهيميان ـ میتوانيم بگویيم که مثالً قيد «مشروع» را بياورند.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه  ،یك قانون جدید [نسبت به قوانين دیگر] میشود.
آقاي اسماعيلی ـ بله.
آقاي یزدي ـ در مصوبه باید بياید که صنایع دستی همينهایی است که در ماده ()1
آمده و تا جایی که با رعایت موازین شرعی باشد[ ،قابل قبول است].
آقاي اسماعيلی ـ بله ،باید شرعاً مجاز باشند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال آیت اهلل جنتی میفرمای ند مواد دیگر را بخوانيم ببينيم
بعدش چيست؛ حمایت ها از صنایع دستی را ببينيم؛ آن زمان تصميم میگيریم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصالً صنایع دستی حرام که مخصوص به دستی نيست .اگر
عده ای رفتند و شراب را در کارخانه و نه به صورت دستی ساختند ،خب باز هم حرام
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است .این مصوبه فقط ناظر به جنبهی « دستی بودن» است؛ می خواهد آنها را مشخص
کند .حاال اینكه چه چيزی حرام است ،چه چيزی حرام نيست ،با قوانين دیگر معلوم
میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي اسماعيلی ـ بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این مصوبه بر فرض صحت و جواز آن صنایع دستی نوشته
شده است .این مصوبه می گوید وقتی یك صنعتی دستی شد ،چون «دستی» است،
می خواهند این امتيازات را به آن بدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ آقا ،ماده ( ) 1اسم برده است .أخصّ بِذکرِ «ساز» است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ عيب ندارد .چون بيشتر این سازها دستی است ،دستی بودن
را ذکر نكره است .اما اگر یك چيزی خودش حرام بود ،چه دستی باشد چه کارخانهای
باشد ،هر چه باشد ،حرام است .این یك بحث دیگری است .باید به کسی که صنعتی
حرام دارد ،اجازهی کار ندهند .این موضوع چه ربطی به این مصوبه دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،خب ماده ( )1اطالق دارد.
آقاي اسماعيلی ـ از نظر حقوقی هم همين را میگویند .میگویند یك قانون نمیآید از
توليداتی که غير قانونی است ،حمایت کند .در این مصوبه مفروض است که آن صنایع
دستی باید قانونی باشند .اآلن نمیتوانيم بگویيم این ماده اطالق دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله  ،این مصوبه فقط می خواهد حمایت کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،این مصوبه یك قانون خاص میشود که دارد موضوع را
توسعه میدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده توليد مواد مخدر دستی را هم شامل میشود؟!
آقاي اسماعيلی ـ همينطور است .نمیتوانيم بگویيم این ماده چنين اطالقی دارد .یعنی
واقعاً قانون گذار در مقام بيان این بوده است که صنایع دستی غير مجاز را هم حمایت
کنيم؟!
آقاي شبزندهدار ـ موضوع ساخت مواد مخدر ،خالقيت و ذوق و زیباییشناسی ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصالً به آن جهتش کار نداریم .حرمت آن مربوط به دستی
بودن نيست.
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آقاي اسماعيلی ـ ولی خب ،رفع این شبهه در متن مصوبه آسان است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ جهت حرمت آن فی نفسه است .یعنی اشكال حرام که شما
میگویيد ،فی نفسه است؛ چه آن صنایع ،دستی باشد ،چه کارخانه ای باشد ،چه توليد
انبوه با ماشين باشد .همه حرام هستند.
آقاي مدرسی یزدي ـ این مصوبه اخص از آن قانون [ حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان
و هنرمندان مصوب  1995/13/11مجلس شورای ملی ] است و لذا ممكن است کسی
به اطالق دليل خاص تمسك بكند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اطالق ندارد .چون در مقام بيان آن جهت نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ این مصوبه ،خاص است[ .در علم اصول] میگویند اطالق دليل
خاص ،مقدم بر عموم عام است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حرف من این است که اصالً ماده ( )1اطالق ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا ،اطالق دارد.
آقاي اسماعيلی ـ اطالق ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چون در مقام بيان آن جهات حرام نيست .فق ط در مقام بيان
دستی بودن صنایع و حمایت از آنها است .از آن جهات دیگر  ،طبق قوانين دیگر عمل
میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،مصوبه در مقام بيان حمایت از این دسته از صنایع دستی
است که اسم برده اند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ما از این مصوبه اینطوری میفهميم .در مقام بيان [حالل و
حرام صنایع دستی] نيست .پس این اشكال وارد نيست.
آقاي یزدي ـ منظور ماده ( )1این است که این کارها در حدی که موازین شرعی
رعایت شده باشد  ،صنایع دستی هستند.
آقاي سوادکوهی ـ ما اآلن به تبصره ( )1ماده ( )1رسيدیم و ظاهراً مسئلهی قبلی
مغایرت شرعی ماده ( )1رأی نياورد .اگر بخواهيم  ،میتوانيم نسبت به مغایرت شرعی
ماده رأیگيری کنيم که این موضوع حل شود و تمام شود ؛ بعد به تبصره ( )1وارد
شویم .اما راجع به تبصره ( )1که اآلن مطرح است  ،من از این ماده اینطور استفاده
کردم که ماده ( )1تعریف است .یعنی می خواهد مطرح کند که صنایع دستی ایران
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چيست .صنایع دستی ایران را مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی شناخته که خواسته
بگوید چهار مطلب در خصوصش شرط است .شرط اولش این است که محوریت
خالقيت ،ذوق و زیباشناسی در آن وجود داشته باشد  ،محور دوم این است که با
بهرهگيری از مواد اوليهی قابل دسترس توليد شده باشد  ،مورد سوم این است که فرآیند
ساخت و توليد محصول به صورت فردی یا گروهی انجام گرفته باشد و آخرین
مطلب هم که با واژهی «عمدتاً» به آن تأکيد کرده  ،این است که با دست و با کمك
ابزار مورد ن ياز انجام میگيرد .بحث دومی که آقای دکتر ابراه يميان به آن اشاره
فرمودند  ،این است که این ماده در قسمت دوم ماده خواسته است رشتههای صنایع
دستی را مطرح کند .میگوید رشتههای صنایع دستی رشتههایی هستند که وابسته به
این امرند ؛ یعنی وابسته به صنایع دستی هستند .چون از این عبارتی که من در ذیل ماده
می خوانم  ،ج ز این استفاده نمیشود که منظور رشتههایی هستند که به اینهایی که ما به
عنوان صنایع دستی ذکر میکنيم  ،وابسته هستند .بعد از این تعریف و عبارت «پيشههای
وابسته به گروههای یادشده»  ،تبصره ( )1هست که میگوید همهی اینهایی که در ماده
( )1گفته است ،عنوان می خواهد و چه مرجعی باید عنوانش را تهيه بكند .یعنی ظاهر
تبصره ( )1این است که ما هنوز از ماده ( )1عنوانی به دست نمیآوریم .هر چند ماده
( )1مواردی را ذکر کرده است که از اینها «عناوین» تبادر حاصل میشود  ،اما از تبصره
( )1اینطور مفهوم میشود که مجلس فقط خواسته است در ماده ( )1کليت تعریف را
مطرح کند؛ قسمت دوم ماده هم فقط خواسته است رشتهها را بگوید که وابسته به
همان تعریف خواهد شد .بعد در تبصره ( )1می خواهد این مطلب را مطرح کند که ما
باید برای اینهایی که در ماده ( ) 1گفته شده است ،عنوان داشته باشيم و تعيين عناوین
را هم به طور کل ی به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری و
تصویب هيئت وزیران واگذار کرده است که این عناوین در چهارچوب تعریف
مذکور ،یعنی تعریفی که در این ماده ( )1هست ،باشد.
آقاي شبزندهدار ـ تبصره ( )1گفته است عناوین قابل افزایش میباشند  ،نه اینكه
عنوان درست کنند.
آقاي یزدي ـ یعنی منظور تبصره ( ) 1این است که سازمان ميراث فرهنگی عناوین
دیگری را هم غير از این عناوین باال تعيين کند.
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آقاي سوادکوهی ـ ببينيد؛ تبصره ( )1این را میگوید.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی آنها [که در ماده ( )1آمده ]،عناوین بودند.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،عنایت بفرمایيد؛ شاید من اشتباه میکنم .ولی ماده ( )1اصالً هيچ
عنوانی را نمیگوید .یعنی اینطور که من از آن ماده استنباط میکنم ،برداشتم این است
که ماده ( )1صنایع دستی را در دو قسمت تعریف کرد ه است :قسمت اول میگوید
«صنایع دستی ایران» چيست ؛ یعنی میگوید این چهار شاخص را دارد .پس صنایع
دستی دارد توصيف میشود .بعد در قسمت دومش رشتههای وابسته را هم میگوید
که داخل همان موضوع قبلی هستند؛ یعنی داخل موضوع صنایع دستی میشوند و اآلن
ظاهرش این است که این ماده هنوز برای هيچکدام از این موارد  ،عنوان ذکر نكرده
است .حاال میپرسيم عنوانشان چيست؛ تبصره جواب می دهد .تبصره ( )1اینطور بيان
میکند« :تبصره  - 1عناوین صنایع دستی موضوع این ماده با پيشنهاد سازمان ميراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و تصویب هيئت وزیران در چهارچوب تعریف
مذکور قابل افزایش میباشد ».اینكه میگوید قابل افزایش می باشد  ،یعنی ظاهراً ما هنوز
چيزی عنوانی به دست نياوردهایم و شما برای هر چيزی که باید عنوان داشته باشيد،
عنوان پيدا کنيد؛ نسبت به آنچه که می خواهي د مصداق داشته باشيد  ،مصادیقش را شما
[= سازمان ميراث فرهنگی] باید پيدا کنيد .البته من عرض کردم که از این ماده ()1
چيزی احساس نكردم که بخواهد بگوید که اینها عناوین هستند و جز این عناوین ،
دیگر صنایع دستی نيست .شما می خواهيد از تعریف قسمت دوم ماده ( )1استفاده
کنيد  .اما اگر عنایت بفرمایيد ،از قسمت دوم ماده اینطور استفاده میشود که «پيشههای
وابسته به گروههای یادشده» را میگوید .چون گفته است« :رشتههایی از قبيلِ ...
وابسته به گروههای یادشده می باشند ».یعنی شما اآلن نمی دانيد چه صنایعی جزء
صنایع دستی است؛ یعنی میگوید هر چه شما بخواهيد عناوین خاص و یا عناوین
جدید از صنایع دستی برای این مصوبه داشته باشيد  ،همه باید در ارتباط با آن چيزی
باشد که از طرف سازمان ميراث فرهنگی پيشنهاد میشود و به تصویب هيئت وزیران
میرسد .با این وصف به نظر میرسد که این تبصره مخالف اصل ( )58هم نباشد .حاال
اگر باز بخواهيم نسبت به این امر ایراد داشته باشيم  ،به نظرم مشكلی هم نيست.
آقاي عليزاده ـ این ماده ( )1نمی خواهد بگوید که ما اینهایی را که بعد از عبارت «از
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قبيلِ  »...ذکر کردیم  ،عنوان است .تبصره ( )1می خواهد بگوید سازمان ميراث فرهنگی
با آن تعریف باال از صنایع دستی عنوان جدید پيدا میکند .می خواهد بگوید که ما با آن
تعریف قسمت اول ماده ( )1عناوینی را اضافه میکنيم ،نه اینكه بيایيم بگویيم تبصره
دارد « از قبيل  »...را توضيح میدهد .من دارم مراد از تبصره و ماده را عرض میکنم  ،نه
اینكه بخواهم اشكال بگيرم .آن چيزی که در تبصره آمده است ،برای این نيست که
بخواهد برای هر یك از این چيزهایی که بعد از « از قبيل» ذکر کرده است ،مصداق پيدا
کنند؛ بلكه می خواهن د برای آن تعریف باال عنوان پيدا کنند.
آقاي ابراهيميان ـ مثالً در این ماده ( )1تهيهی خوراك سنتی را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مثالً این را نگفته است.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی چه؟! تبصره ( ) 1دارد عنوان جدید میگوید.
آقاي مدرسی یزدي ـ تعریف صنایع دستی باید بر آن عنوان مترتب باشد.
آقاي عليزاده ـ می خواهد از آن تعریف صنایع دستی استفاده کنند و به عناوین اضافه کنند،
نه اینكه از این عناوین استفاده کنند و مصداق تعيين کنند .تبصره اینطوری است.
آقاي یزدي ـ تبصره می خواهد بگوید غير از عناوینی که در ماده ( )1ذکر شده است،
به یك کار دیگر هم ممكن است بشود صنایع دستی گفت.
آقاي عليزاده ـ بله ،یعنی یك عنوانی را که در ماده ( )1ذکر نكرده اند ،اضافه کن ند.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي یزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ مثالً در خود ماده ،شيرینی سنتی را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مثالً یك چيزی شبيه این را می خواهند اضافه کنند.
آقاي موسوي ـ یا مثالً گيوهی سنتی را می خواهند اضافه کنند.
آقاي عليزاده ـ حاال حضرت آیت اهلل جنتی نظرشان بر این است که ما سراغ مواد
بعدی برویم  ،ببينيم چه مساعدتهایی می خواهد از این صنایع دستی بشود ،چه
حمایتهایی می خواهد بشود ؛ بعد  ،آن حمایتها اگر به صورت مطلق میشود  ،اشكال
بگيریم .پس برویم .آقا  ،بفرمایيد.
آقاي ابراهيميان ـ خب ،در مورد تبصره ( )1اشكال امر تقنين [مربوط به اصل (])58
شده است.
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آقاي مدرسی یزدي ـ به هر حال تا حاال ایراد اطالق حمایت از صنایع دستی ،قدر
متيقن حداقل دو تا رأی دارد .نه ،سه تا رأی دارد .جناب آیت اهلل یزدی هم رأی
میدهند.
آقاي عليزاده ـ بله ،سه تا رأی دارد .منتها شما هم این را توجه میفرمایيد که این
ایراداتی که میفرمایيد ،با توجه به حمایتهایی است که در این مصوبه هست.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله دیگر ،به هر حال هر نوع حمایتی از حرام جایز نيست.
آقاي عليزاده ـ حاال سراغ مواد بعدی برویم .شاید حاال آرا اضافه شد .برویم .فعالً سه
رأی دارد.
آقاي ابراهيميان ـ پس اشكال ت قنين رفع شد؟ دیگر رأی نياورد؟ اشكال تقنين در
تبصره ( )1را میگویم.
آقاي مؤمن ـ نه دیگر.
آقاي عليزاده ـ شما اشكال دارید؟
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،بعدی را بفرمایيد.
منشی جلسه ـ [تبصره ( )1ماده ( )1مصوبه« ]:تبصره  - 2تشخيص مصاديق صنايع
دستی و اشخاص فعال در صنايع مذکور موضوع اين ماده که فاقد بيمه تأمين
اجتماعی می باشند جهت برخورداري از بيمه مذکور ،حسب مورد با سازمان ميراث
فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشد.
ماده  - 2دولت مكلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعی قاليبافان ،بافندگان
فرش و شاغالن صنايع دستی شناسهدار (کددار) مصوب  1811/ 5/11نسبت به
بيمه نمودن کليه واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد».
آقاي ابراهيميان ـ اینجا ایراد دارد.
آقاي مؤمن ـ ایرادی ندارد .این قانون تازه [= پس از انقالب] تصویب شده است.
آقاي عليزاده ـ در آن قانون نوشته شده است مشمولين قانون در صورت تأمين اعتبار
بيمه میشوند)1 (.
 .3ماده (  )9قانون بيمههای اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کد دار)



22

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ کجا نوشته است؟
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9قانون بيمههای اجتماعی.
آقاي ابراهيميان ـ نه  ،خب در این مصوبه ،دیگر آن قيد را ندارد[ .پس ایراد اصل ()78
د ارد].
آقاي مؤمن ـ خب ،نداشته باشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن وضعيت را عوض کردند دیگر .در
ماده ( )9آن قانون گفته بود که در سال  1955از محل اعتبار یك ردیفی از بودجه،
هزینهی این بيمه را تأمين کنند .در مورد بعد از آن سال هم گفته بود در صورتی که در
هر سال ی اعتبار باشد  ،داده میشود .یعنی بيمه نمودن منوط به تأمين اعتبار شده بود.
اینجا گفته دولت مكلف است این کار را انجام بدهد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1این مصوبه مطلق گفته است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا میگویيد مطلق گفته است؟ اینجا گفته است دولت باید
طبق آن قانون عمل کند.
آقاي ابراهيميان ـ نه  ،اینطور نيست.
آقاي مؤمن ـ در همين قانون اینطوری گفته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي عليزاده ـ گفته است دولت باید در اجرای آن قانون  ،این اقدام را بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خيلی خب  ،خود آن قانون بيمههای اجتماعی مقيد بوده است
دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ماده ( )1میگوید ...« :نسبت به بيمه

مصوب  1955 /8 /15مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 9هزینه اجرای این قانون در سال  1955از محل
اعتبار برنامه (  )93991مذکور در بند (  )99ماده واحده قانون بودجه سال  1955کل کشور تأمين میشود
و در سالهای بعد در صورت تأمين اعتبار قابل اجرا خواهد بود».
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نمودن واجدین شرایط این قانون اقدام نماید».
آقاي ابراهيميان ـ اآلن دیگر دارند مطلب را در این مصوبه میگویند.
آقاي عليزاده ـ همانطور که فرمودید  ،اگر آن قانون سر جای خودش باقی بود ،دیگر
نيازی به ذکرش در این مصوبه نبود.
آقاي مدرسی یزدي ـ آنوقت دیگر احكام آن قانون شامل اینها [= مشمولين این
مصوبه] نمیشد .از جهت دیگری بگویيد اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،آن قانون شامل اینها نمیشود.
آقاي عليزاده ـ چرا  ،قانون بيمههای اجتماعی در مورد قاليبافان است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ در این مصوبه عناوین قانون قبلی را هم توسعه داده اند.
آقاي مدرسی یزدي ـ این مصوبه نسبت به کليهی هنرمندان است .آن قانون فقط در
مورد قاليبافان بود.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )1این مصوبه میگوید ...« :در اجرای قانون بيمههای اجتماعی .»...
آقاي عليزاده ـ بله ،گفته است ...« :کليه واجدین شرایط این قانون .»...
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،ماده ( )1از این جهت اشكال دارد که [مشمولين قانون
بيمههای اجتماعی را] توسعه داده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ نه ،توسعه نداده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ببينيد ؛ موضوع این مصوبه،
موضوع همان قانون قبلی است .از این جهت ،عنوان این قانون را در مصوبه ذکر کرده
است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،موضوع آن قانون ،قاليبافان و بافندگان فرش است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،بافندگان و شاغالن صنایع دستی
شناسه دار است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ از این جهت اشكال ندارد .خب مگر این مصوبه ،اصالح آن
قانون است؟!
آقاي عليزاده ـ آن قانون فقط برای قاليبافان بود.
آقاي مؤمن ـ موضوع این مصوبه هم مثل موضوع همان قانون است دیگر.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ بسيار خب.
آقاي مدرسی یزدي ـ در عنوان آن قانون «صنایع دستی کددار» آمده است .ببينيد؛ اآلن
حمایتهای آن قانون هم مربوط به کددارها است.
آقاي عليزاده ـ نه ،ماده ( )1این مصوبه میگوید« :کليه واجدین شرایط این قانون».
آقاي مؤمن ـ بله ،این مصوبه شامل کسانی است که مشمول آن قانون هستند .دارد آنها
را میگوید.
آقاي عليزاده ـ نه ،ماده ( )1این مصوبه میگوید :کليه واجدین شرایط « این قانون»  ،نه
آن قانون.
آقاي مؤمن ـ نه ،آن [عبارت « در اجرای قانون بيمههای اجتماعی»] برای عمل آن
قانون است .اما روی چه کسانی اعمال میشود؟ روی کسانی که مشمول آن قانون
هستند.
آقاي عليزاده ـ آن قانون فقط مربوط به چه کسانی بود؟ مربوط به قاليبافان بود.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب  ،باشد .خب ،فرقی نمیکند.
آقاي مدرسی یزدي ـ مشمولين آن قانون سه دسته بودند :قاليبافان ،بافندگان فرش و
شاغالن صنایع دستی شناسهدار (کددار).
آقاي مؤمن ـ باشد؛ هر چه آنجا بوده است ،اینجا هم هست.
آقاي مدرسی یزدي ـ این مصوبه مشمولين آن قانون را توسعه داده است.
آقاي مؤمن ـ نه  ،توسعه نمی دهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی این ماده دارد میگوید غير از کددارهای آن زمان ،اآلن
دوباره به آنهایی که کد نداشتهاند  ،کد بدهيد ؛ یعنی توسعهشان بدهيد.
آقاي مؤمن ـ توسعه نمیدهد.
آقاي عليزاده ـ خب  ،شاغالن شناسه دار که مختص به زمان تصویب آن قانون نبوده
است .بعداً هم میتوان ند شناسه دار بكنند .اینكه اشكال ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه  ،اآلن نمیتوانند شناسه دار کنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ شاید شاغالن شناسه دار را در آن قانون تعریف کرد ه باش ند .باید
ببينيم چه تعریفی آنجا بوده است.
آقاي مؤمن ـ تعریفش هر چه هست  ،همان موضوع اینجا هم هست.
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آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،شما اشكالتان چيست؟ بفرمایيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد ؛ این عناوین قبالً هم موضوع آن
قانون بوده است .ماده ( )1قانون [بيمه های اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن
صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب  1955/8/15مجلس شورای اسالمی] میگوید:
«ماده  - 1از تاريخ ابالغ اين قانون ،استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف
بدون کارفرما و با کارفرما ،شاغل در کارگاههاي خانگی تك باف قالی و فرش و يا
تحت پوشش تعاونیهاي قالی و فرش و مجتمعهاي کوچك و بزرگ مربوطه و
همچنين شاغالن صنايع دستی خانگی و غير آن در گروههاي مصوب شناسهدار
(کددار) صنايع دستی ايران که به صورت تمام وقت به مشاغل يادشده اشتغال
دارند ،تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار میگيرند .بيست درصد ( )٪22سهم

دولت و هفت درصد ( )٪7سهم بيمهشده خواهد بود .در صورت وجود کارفرما،
با پرداخت سه درصد ( )٪8سهم کارفرما ،بيمه يادشده شامل بيمه بيكاري نيز
خواهد بود ».این افراد بيمه میشوند .منتها این متن ماده ( )1آن قانون بود که
موضوعش همينها است .حاال البته برای مشمولين آن قانون قيد «تماموقت» هم داشته
است .بعد ماده ( ) 9آن گفته بود که امسال یعنی سال  ، 1955مشمولين این قانون را از
فالن ردیف بودجه بيمه کنيد و برای سالهای بعد در صورت تأمين اعتبار  ،قابل اجرا
است .مشروط کرده بود.
آقاي مؤمن ـ یعنی توسعه نداده است.
آقاي عليزاده ـ اگر اینطور است ،اشكال ندارد .این مصوبه هم نگفته است که تكليف
دولت بدون تأمين اعتبار است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن ماده ( )1این مصوبه میگوید که
دولت مكلف است نسبت به بيمه نمودن همهی صاحبان صنایع دستی اقدام نماید .این
تكليف ،دیگر مشروط نيست ،مطلق است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ طبق آن قانون اقدام میشود.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،در ماده ( )1این مصوبه «واجدین
شرایط» آمده است.
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آقاي مؤمن ـ فرقی ندارد .همان مشمولين آن قانون میشوند دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،چون حكم آن قانون که عوض
شده است.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )1این مصوبه که نمیگوید آن قانون را توسعه بدهد.
آقاي عليزاده ـ « در اجرای قانون بيمههای اجتماعی» گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ این ماده ایراد دارد.
آقاي سوادکوهی ـ بله.
آقاي مؤمن ـ ایراد ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ واقعاً همين اآلن هم اوضاع مالی تأمين اجتماعی آشفته است .این
هزینه را هم بدون اینكه [رضایت دولت را بگيرند ،تحميل کرده اند].
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا  ،باال خره غرض نمایندگان
مجلس هم ين بوده است .در مجلس هم که مطرح شد  ،گفته شد که سال به سال که
الیحهی بودجه میآید  ،بودجه تأمين نمیشود و شاغالن صنایع دستی را بيمه نمیکنند.
مجلس یك مصوبه ای را گذرانده است که دولت مكلف بشود حتماً همه را بيمه کند.
اآلن اعتراضی که دولت دارد همين است .اآلن دولت هم نامه نوشته است که این
مصوبه بار مالی دارد)1 (.
 .3نامهی شماره  98193مورخ  1941 /9 /13معاون امور مجلس ریاست جمهوری به دبير شورای نگهبان:
«با سالم و تحيت،
احتراماً در خصوص « طرح حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی » که در جلسات علنی
مجلس شورای اسالمی مطرح و کليات و جزئيات آن به تصویب رسيد ،به استحضار میرساند:
 - 1با عنایت به احكام مندرج در مواد (  )1و (  ) 1طرح مذکور ،دولت مكلف گردیده کليه بافندگان فرش
و شاغلين رشته های مختلف صنایع دستی را بر اساس قانون مصوب  1955 /8 /15ساماندهی و بيمه
نموده و (  )13درصد حق بيمه سهم کارفرمایی مشمولين را تأمين نماید که اجرای آن به دالیل زیر
امكان پذیر نمیباشد:
الف) دایره شمول شاغلين مورد نظر گسترش یافته و به کليه شاغلين صنایع دستی اعم از شناسه دار،
فاقد شناسنامه و شاغلين انفرادی خانگی و کارگاهی تعميم داده شده است.
ب) محدودیت اعتباری قانون مصوب سال  55را حذف نموده که نتيجه آن ،بيمه نمودن کليه واجدین
شرایط بدون محدودیت خواهد بود .بر اساس اطالعات اعالمی از سوی سازمان گردشگری و صنایع
دستی ،در حال حاضر قریب به (  ) 583هزار نفر شاغل رسمی دارای کارت مهارت و یا کد میباشند که
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این تعداد واجدین شرایط با توجه به تسهيالت و معافيت (  )13درصد حق بيمه پيشبينی شده تا حدود
سه ميليون نفر قابل افزایش خواهند بود .برآورد بار مالی (  ) 583هزار نفر واجد شرایط فعلی بالغ بر بيش
از (  )10133ميليارد تومان صرفاً بابت سال  41بوده و این مبلغ در سالهای آتی با توجه به افزایش نرخ
حداقل دستمزد و تعداد متقاضيان تا (  )10333ميليارد تومان پيشبينی میگردد که تأمين آن برای دولت
غير ممكن می باشد .مضافاً اینكه در سال اول اجرای قانون با توجه به جمعيت واجدین شرایط و
ميانگين خانوار ،باید حداقل (  ) 108330333دفترچه خدمات درمانی صادر و خدمات به این افراد ارائه
گردد که تأمين بار مالی آن برای ساز مان با در نظر گرفتن محدودیتهای شدید مالی در حوزه درمان و
بدهیهای معوق به طرف های قرارداد عمالً غير قابل اجراست .این در حالی است که اکنون تعداد افراد
مورد نظر تحت پوشش سازمان حدوداً (  )933هزار نفر میباشد که علی رغم تخصيص مبلغ ( )143
ميليارد تومان در قانون بودجه سال  41با بيش از (  ) 10333ميليارد تومان کسری بودجه سنواتی مواجه
میباشد.
 - 1فقدان منابع الزم مالی ،اجرایی نمودن تعهدات سازمان را با چالش مواجه ساخته است که تصویب
طرح فوق نه تنها سبب تشدید مشكالت سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
خصوص پرداخ ت مستمری ها و تأمين هزینه درمان مشمولين خواهد گردید ،بلكه پيامدهای نامطلوب
اجتماعی برای دولت و نيز مجلس را در پی خواهد داشت.
 - 9مفاد بند (ث) ماده (  )7قانون برنامه ششم اشعار می دارد « :دولت بهگونهای برنامهریزی نماید که تا
پایان سال آخر اجرای قانون برنامه ،بودجه سازمانها و صندوقهای بيمهگر اجتماعی مستقل شده و از
محل بودجه اعتبار به آنها پرداخت نگردد ».مصوبه یادشده ،نه تنها در تعارض با قانون برنامه ششم بوده،
بلكه با اصل (  ) 78قانون اساسی مغایرت داشته و همچنين با بند (  )1پيشنویس اوليه سياستهای
ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص تأمين اجتماعی که در مجمع تشخيص نظام در حال نهایی شدن
است ،در تضاد میباشد.
 - 9با توجه به اینكه بخش عمده صنایع دستی و قاليبافی در روستاها صورت میگيرد و افراد شاغل در
این حرفهها تحت پوشش صندوق بيمه روستایيان میباشد .بنابراین پوشش مضاعف این افراد از طریق
سازمان تأمين اجتماعی ضرورت نداشته و باعث جابه جایی جمعيتی در دو صندوق و بار مالی مضاعف
برای دولت خواهد شد.
 - 8مفاد ماده (  )5موضوع تشكيل «صندوق توسعه صنایع دستی ایران » از جهات متعددی واجد ایراد
میباشد:
الف) الزام صندوق کارآفرینی اميد و صندوق مهر امام رضا (ع) از حيث ابهام در ميزان سرمایه مورد نياز
صندوق و تأمين منابع مورد نياز از سوی صندوق کارآفرینی اميد و صندوق مهر امام رضا (ع) بدون
توجه به امكان تأمين آن از سوی صندوقهای یادشده ،محل اشكال میباشد.
ب) در ماده مزبور« ،کمك بخشهای دولتی و غ ير دولتی و درآمدهای صندوق» به عنوان منابع صندوق
محسوب شده اند که الزام دولت نسبت به ارائه کمك بدون تعيين محل آن در بودجه ساالنه کشور و نيز
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آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،دولت زبان دارد .به مجلس بگوید شما در آن قانون
بيمههای اجتماعی گفتيد که بيمه کردن اینها مقيد به تأمين بودجه است .ما هم اآلن
بودجه نداریم بدهيم.
آقاي مؤمن ـ بله ،این مصوبه نمیگوید قانون قبلی توسعه پيدا کرده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،حاال آن یك بحث دیگری است.
آقاي عليزاده ـ من خيال کردم آن قانون فقط برای قاليبافان بود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ صدر ماده ( )1گفته است « :در اجرای قانون بيمههای
اجتماعی».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مصوبه که « در اجرای آن قانون» را
گفته است ،یعنی باید در این مصوبه هم بيمه کنيد .ولی اشكال این است که ماده ()9
آن قانون مشروط [به تأمين اعتبار] کرده بود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همان شرایط آن قانون اینجا هم هست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اگر قرار بود همانطوری باشد که
اصالً در این مصوبه ،آن قانون را اینطوری نمیآوردند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا این را میگویيد!
آقاي مؤمن ـ عجب! ماده ( )1گفته است« :در اجرای قانون بيمههای اجتماعی».
آقاي مدرسی یزدي ـ آن جهت دیگر را یك بررسی بكنيم .این مصوبه توسعهی

از جهت عدم امكان تحقق ،در تعارض با اصل (  )78قانون اساسی است.
ج  -ایجاد صندوق توسعه صنایع دستی زیر نظر سازمان ميراث فره نگی ،صنایع دستی و گردشگری در
تعارض با مفاد قانون برنامه ششم توسعه (ماده (  )15و بند (الف) آن) مبنی بر «کاهش حجم ،اندازه و
ساختار مجموع دستگاههای اجرایی  »...میباشد؛ ضمن آنكه مصوبه یادشده با بند (  )13سياستهای
کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری مبتنی بر «چابكسازی ،متناسبسازی و منطقی ساختن
تشكيالت اداری » نيز مغایرت دارد.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به بحران صندوقهای بازنشستگی که به عنوان یكی از چالشهای نظام
اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی گردیده ،بار مالی ناشی از اجرای طرح مزبور و مطالبات اجتماعی
ناشی از آن ،معضالت مالی صندوق ها را تشدید و ورشكستگی آنان را تسریع خواهد نمود.
لذا مراتب جهت استحضار و امعان نظر تقدیم میگردد .حسينعلی اميری »
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عرضی داده است .به این معنا که در آن قانون «شاغالن کددار» گفته است؛ ولی در این
مصوبه« ،کليه واجدین» را گفته است ،ولو اینكه کد نداشته باشند .از این نظر  ،اشكال
دارد دیگر.
آقاي مؤمن ـ نه  ،در مصوبه  ،عبارت « در اجرای آن قانون بيمههای اجتماعی» آمده
است؛ یعنی اینكه مشمولين آن قانون نباشند؟!
آقاي مدرسی یزدي ـ بله دیگر ،ببينيد ؛ این ماده دارد تصریح میکند ...
آقاي مؤمن ـ  « ...اجرای آن قانون» آمده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،این مصوبه توسعه داده است.
آقاي مؤمن ـ کجا توسعه داده است؟
آقاي مدرسی یزدي ـ اآلن میگویم .ببينيد؛ ماده ( )1گفته« :دولت موظف است در
اجرای آن قانون نسبت به بيمه نمودن کليه واجدین شرایط این قانون »...
آقاي مؤمن ـ « ...اقدام کند».
آقاي مدرسی یزدي ـ «کليه واجدین شرایط این قانون» گفته است.
آقاي مؤمن ـ بله ،خب اینجا هم «در اجرای آن قانون» گفته است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این یعنی طبق آن قانون به هر کسی از شاغالن صنایع دستی
کد می دادید ،به فعاالن صنایع دستی مشمول این قانون هم بدهيد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،دولت نباید به شاغالن جدید کد بدهد دیگر .خودش
نمی خواهد کد بدهد.
آقاي مؤمن ـ « اجرای آن قانون» آمده است.
آقاي عليزاده ـ شما چطور میفرمایيد که در قانون بيمههای اجتماعی ،آن قيد را گفته
است و به این مصوبه هم تسری پيدا میکند ،ولی موضوع کد دادن شامل این مصوبه
نمیشود؟! اگر طبق آن قانون کد دادهاند  ،اینجا هم باید کد بدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،اآلن دولت نمی خواهد کد بدهد .آن موقع کد داده بود
دیگر.
آقاي عليزاده ـ خب  ،دولت به آنها کد ندهد .اگر ندهد  ،بيمه هم نمیکند.
آقاي مؤمن ـ بله.
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آقاي عليزاده ـ اآلن رأی بگيریم.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،این ماده ( )1خالف اصل ( )78است.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که این ماده ( )1را خالف اصل ( )78می دانند  ،رأی بدهند.
آقاي اسماعيلی ـ خالف اصل ( )78است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي کدخدائی ـ اصلِ چند را میفرمایيد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مغایرت ماده ( )1با اصل ( )78است.
آقاي عليزاده ـ چهار تا رأی دارد .من که رأی نمیدهم.
آقاي مدرسی یزدي ـ شما هم رأی بدهيد.
آقاي کدخدائی ـ مغایر اصل ( )78که است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،چرا مغایر اصل ( )78است؟ ماده ( )1گفته دولت طبق آن
قانون مكلف به بيمه نمودن است .آن قانون هر چه دارد  ،قبالً تصویب شده است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،این مصوبه تعميم داده است.
آقاي کدخدائی ـ این گزارش آقای نوربخش [مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی] را
دید ه اید؟( )1

 .3بخشی از نامهی شماره  1333 /41 /9911مورخ  1941 /9 /17مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی به دبير
شورای نگهبان ...« :بر اساس اط العات اعالمی از سازمان گردشگری و صنایع دستی در حال حاضر
حدوداً (  ) 583هزار نفر شاغل رسمی و دارای کارت مهارت و یا کد میباشند که این تعداد واجدین
شرایط با توجه به تسهيالت و معافيت (  )13درصد حق بيمه پيشبينی شده تا حدود سه ميليون نفر قابل
افزایش خواهند بود .برآورد بار مالی (  ) 583هزار نفر واجد شرایط فعلی بالغ بر (  )10133ميليارد تومان
صرفاً بابت سال  41خواهد بود که این مبلغ در سال های آتی با توجه به افزایش نرخ حداقل دستمزد و
تعداد متقاضيان به ارزش جاری تا (  ) 80333ميليارد تومان قابل افزایش میباشد که تأمين آن برای دولت
محترم بسيار بعيد و منجر به افزایش مطالبات سازمان از دولت و کاهش نقدینگی به منظور ارائه
تعهدات قانونی می گردد .مضافاً اینكه در سال اول اجرای قانون با توجه به جمعيت واجدین شرایط
حداقل (  ) 108330333دفترچه خدمات درمانی میبایست صادر و خدمات درمانی به این افراد ارائه گردد
که تأمين بار مالی آن به دليل عدم پيشبينی منابع آن در قانون بودجه سال  41توسط سازمان با در نظر
گرفتن محدودیت های شدید مالی در حوزه درمان و بدهیهای معوق به طرفهای قرارداد عمالً غير
ممكن است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،گزارش آقای نوبخت را خواندیم.
آقاي کدخدائی ـ گزارش آقای نوربخش را میگویم.
آقاي ابراهيميان ـ بله  ،آنجا هم همان مطالب را گفته است.
آقاي مؤمن ـ او هم اشتباه کرده است.
آقاي عليزاده ـ دولتیها اشتباه میگویند .ما میگویيم این مصوبه این مطالب را نمیگوید.
آقاي کدخدائی ـ واقعاً بار مالی این مصوبه را ببينيد چقدر است!
آقاي ابراهيميان ـ واقعاً بار مالی این مصوبه مملكت را ورشكسته میکند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ در ماده ( )1عبارت «و غيرِ  »...داشت .مجلس خيلی اطالق
داده

بود)1 (.

آقاي عليزاده ـ آن ماده «و غير» نداشت « ،و سایر» داشت.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا  ،ماده ( )1آن قانون ،قيد «تماموقت» را داشت ؛ اآلن این
قيد را در ماده ( )1این مصوبه برداشتهاند .در آن قانون ،قيد «شناسهدار» بود ،همان را
هم برداشتهاند.
آقاي مؤمن ـ هر چه داشت ؛ مهم نيست.
آقاي عليزاده ـ هر چه داشت  ،مهم نيست .این ماده که غير از مشمولين آن قانون را
نمیگوید.

مزید استحضار ،در حال حاضر نيز علیرغم اینكه ت عداد افراد مورد نظر تحت پوشش سازمان حدوداً
(  )933هزار نفر میباشد ،مبالغ الزم بابت پوشش بيمهای این تعداد )143 ( ،ميليارد تومان در قانون
بودجه سال  41پيشبينی گردیده که متأسفانه با بيش از (  ) 10333ميليارد تومان کسری سنواتی مواجه
میباشد»... .
 .3ماده (  )1قانون بيمه های اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار)
مصوب  1955 /8 /15مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 1از تاریخ ابالغ این قانون ،استادکاران و کارگران
قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما ،شاغل در کارگاههای خانگی تكباف قالی و فرش و
یا تحت پوشش تعاونیهای قالی و فرش و مجتمعهای کوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغالن
صنایع دستی خانگی و غير آن در گروههای مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت
تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند ،تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار میگيرند .بيست
درصد (  )% 13سهم دولت و هفت درصد (  )% 7سهم بيمهشده خواهد بود .درصورت وجود کارفرما با
پرداخت سه درصد (  )% 9سهم کارفرما بيمه یادشده شامل بيمه بيكاری نيز خواهد بود».
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آقاي مؤمن ـ چون که نمیشود این مصوبه چيزی خارج از آن قانون بگوید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده همان شرایط آن قانون را میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آن قانون قيد «شناسهدار» داشت.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،ماده ( )1قانون بيمههای اجتماعی که «و غيرِ» را داشت ،قيد
شناسهدار (کددار) را هم داشت.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آن قانون عبارت «و غيرِ» دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،عبارت «و غيرِ» قبل از عبارت «گروههای مصوب شناسهدار»
آمده است« :ماده  ... - 1و غير آن در گروههای مصوب شناسهدار»
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آن قانون عبارت «و سایر شاغالن» را هم داشت )1 (.یعنی همه چيز را
شامل میشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نخير .همهی گروه های شغلی در آن قانون ،مقيد به قيد
«شناسه دار» هستند.
آقاي اسماعيلی ـ در این مصوبه هم «واجدین شرایط» آمده است دیگر .پس این
چيست؟
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،حرف ما این است که ماده ( )1این مصوبه واجدین شرایط
مطابق آن قانون ر ا طبق این مصوبه بيمه میکند .غير از این چيزی نگفته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اصالً مقصود از «قانون» در عبارت
«واجدین شرایط این قانون» در ذیل ماده ( )1این مصوبه ،همين قانون بيمههای
اجتماعی مصوب  1955است  ،نه این مصوبهای که اآلن در حال بررسی آن هستيم.
آقاي شبزندهدار ـ مگر میشود منظورش آن قانون باشد؟!
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،وقتی در این ماده ،عبارت «در اجرای آن قانون» آمده است،
نهایتاً اعتبارش را تأمين میکند.
 .3تبصره (  )1ماده (  )1قانون بيمه های اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی
شناسه دار (کددار) مصوب  1955 /8 /15مجلس شورای اسالمی « :ماده ... - 1
تبصره  - 1تابلوبافان طرح پوستر ،رنگرزان ،پرداختزنان دستی ،چلهکشان دستی ماهر و رفوگران ماهر
و سایر شاغالن صنایع وابسته به توليد فرش و قالی مشمول این قانون میباشند».

جلسهمورخ6931/40/22شوراينگهبان

93

آقاي مؤمن ـ ماده ( )1این مصوبه از قيود گفته شده در آن قانون تجاوز نمیکند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال فعالً چهار تا رأی مغایرت دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ولی ببينيد ؛ ایراد این ماده روشن است.
آقاي کدخدائی ـ « این قانون» [در ذیل ماده] این مصوبه را میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آقای دکتر [رهپيك] ،منظور از «این قانون»  ،همين مصوبه است.
این قانون بيمههای اجتماعی اصل است؛ این مصوبه فرع است.
آقاي اسماعيلی ـ ابهام بگيریم.
آقاي کدخدائی ـ ماده ( )1مصوبه میگوید در اجرای آن قانون بيمههای اجتماعی،
اینهایی که در این مصوبه آمده اند ،بيمه شوند .اینطوری نيست؟
آقاي سوادکوهی ـ یك ابهام بگيریم؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ظاهراً منظور از «قانون» در ماده ()1
همان قانون بيمههای اجتماعی است.
آقاي کدخدائی ـ نه ،آن «قانون» در سطر باال قانون بيمههای اجتماعی را میگوید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اشكال ماده ( )1این است که تكليف
دولت در قانون بيمههای اجتماعی مشروط بود ؛ ولی در این مصوبه مطلق است .آنجا
گفته بود باید اعتبار الزم تعيين بشود تا بعداً مشمولين آن قانون بيمه شوند.
آقاي سوادکوهی ـ میتوانيم این ماده را مغایر اصل ( )78بگيریم ؛ ولی من میگویم
بهتر است ابهام بگيریم .چون سياقش مبهم است.
آقاي مدرسی یزدي ـ [بحث این است که اعتبار] آن قانون که کماکان هست؛ پس چرا
اسم این قانون را در این مصوبه آوردهاند؟
آقاي سوادکوهی ـ در مورد سياق ماده ( )1یك ابهام بگيریم و بگویيم سياقش مبهم
است.
آقاي عليزاده ـ همه جای دنيا دارند همه را بيمه میکنند ؛ ما حاال بگویيم بيمه
نمیکنيم؟!
آقاي ابراهيميان ـ محاسبات بيمهای سازمان تأمين اجتماعی را نگاه کنيد .اگر نصف
آنها هم راست باشد ،واقعاً [فاجعه است].
آقاي شبزندهدار ـ شاید این مصوبه دارد دایرهی بيمهشدگان را تضييق میکند.
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آقاي کدخدائی ـ حاال چند تا رأی آورد؟
آقاي عليزاده ـ چهار تا رأی دارد.
آقاي سوادکوهی ـ جناب عليزاده  ،یك ابهام بگيرید.
آقاي عليزاده ـ چه ابهامی بگيریم؟
آقاي مؤمن ـ آقا ،هيچ ابهامی ندارد.
آقاي عليزاده ـ چه ابهامی بگيریم؟ بگویيم کالً مبهم است؟
آقاي کدخدائی ـ حاال اگر رأی کافی ندارد  ،سراغ مورد بعدی برویم.
آقاي سوادکوهی ـ ببينيد ؛ آنچه که من از این ماده میفهمم که پژوهشكده هم نسبت به
آن ایراد گرفته  )1 (،این است که ...
 )1 « .3حكم ماده (  )1تأکيدی بر اجرای «قانون بيمههای اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن
صنایع دستی شناسه دار (کددار)» (مصوب  )1955 /8 /15میباشد که بر اساس آن ،همه استادکاران و
کارگران فرش و قالی و شاغالن صنایع دستی تحت پوشش تأمين اجتماعی قرار میگيرند و در واقع
مصوبه حاضر از لحاظ شمول بيمه تأمين اجتماعی ،تغييری نسبت به قانون فوق ایجاد نكرده و از این
حيث دارای حكم قانونی جدیدی نمیباشد؛ چرا که در ماده (  ) 1مصوبه حاضر ،دولت مكلف شده در
اجرای قانون مزبور واجدین شرایط همان قانون را اقدام کند .لكن نكته قابل توجهی که در این ارتباط
وجود دارد ،این است که مطابق ذیل ماده ( « )9قانون بيمههای اجتماعی قاليبافان  ،»...این قانون در
صورت تأمين اعتبار قابل اجرا خواهد بود .با این توضيح که قانون مزبور به موجب طرح نمایندگان به
تصویب رسيد و با توجه به داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل (  )78قانون اساسی
مواجه گردید و لذا در نهایت ماده (  )9آن به صورت موجود تصویب و اجرای آن در سالهای بعد
منوط به تأمين اعتبار گردید .همچنين الزم به ذکر است که آیيننامه اجرایی قانون مزبور در تاریخ
 1955 /11 /9به تصویب رسيده است و مطابق ماده (  )11آن« ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئيس جمهور موظف است بر اساس پيشنهاد وزارتخانه های رفاه و تأمين اجتماعی و بازرگانی و
سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،اعتبار الزم برای اجرای قانون در سال  1954و بعد
از آن را در لوایح بودجه ساالنه پيشبينی نماید .اجرای این آیيننامه در سال  1954و بعد از آن منوط به
تأمين اعتبار در قوانين بودجه ساالنه کشور است و سازمان تأمين اجتماعی متناسب با اعتبار پيشبينی
شده و متناسب با تعداد افراد معرفیشده توسط وزارت بازرگانی و سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری موظف به بيمه نمودن مشموالن میباشد.
بنابراین اجرای قانون مزبور و قرارگرفتن اشخاص موضوع آن تحت شمول بيمه به صورت کلی (با
توجه به لزوم پرداخت سهم کارفرما از سوی دولت) منوط به تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتی
گردیده است و لذا تبدیل تكليف مشروط مذکور به تكليف من جّز و قطعی در این قانون ،واجد بار مالی
بوده و به دليل عدم پيشبينی طریق جبران آن ،مغایر با اصل (  )78قانون اساسی است( ».نظر کارشناسی
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آقاي عليزاده ـ  ...آخر ،شما که رأی ندادی.
آقاي سوادکوهی ـ رأی ندادم .می خواهم عرض کنم اگر ابهام ماده را رأی بگيرید ،
موافقم.
آقاي عليزاده ـ شما خودت رأی ندادی .من چهکار کنم؟!
آقاي مؤمن ـ ماده ( )1ابهام ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ چرا؛ ابهام دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،حاال حداقل ابهام بگيرید.
آقاي مؤمن ـ اگر منظور ماده را میفهميد ،یعنی ابهام ندارد.
آقاي عليزاده ـ چه ابهامی بگيریم؟
آقاي سوادکوهی ـ ببينيد؛ اینجا سياق این ماده ابهام دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ درست است .ببينيد؛ مثالً من اآلن دارم خدمت جناب آقای
شبزنده دار عرض میکنم که چرا شما رأی نمی دهيد؛ ایشان میگویند این ماده چه
بسا حتی دارد تضييق میکند.
آقاي ابراهيميان ـ چرا چنين حرفی میزنند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ ایشان میگوید چون مشمولين این مصوبه ،هم باید کددار باشند
و هم این شرایطی را که در این مصوبه گفته شده است ،داشته باشند .در حالی که این
خالف ظاهر است و این دليل اقوی بر این است که این ماده ( )1مبهم است .حداقل
باید سؤال بكنيم ببينيم منظور مجلس چيست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ مشمولين بيمه باید شرایط این مصوبه را احراز کنند.
آقاي سوادکوهی ـ من سياق این ماده را از جهت دیگر هم مشكلدار می بينم.
آقاي یزدي ـ آقای عليزاده  ،اوالً باید به نوبت صحبت بشود .به ترتيب صحبت بشود.
اینطور صحبت کردن خاصيتی ندارد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر سوادکوهی وقت دارند .ایشان بگویند ،ببينيم چه میگویند.

مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكدهی شورای نگهبان ،شماره  4139399مورخ  ،1941 /9 /11ص ،9- 9
قابل مشاهده در نشانی زیر)yon.ir/P2L5U :
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آقاي مدرسی یزدي ـ بعد هم در آخر کار یك وقتی برای من بگذارید .من یك عرض
دیگر هم دارم.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر سوادکوهی ،بفرمایيد.
آقاي سوادکوهی ـ ببينيد ؛ اگر مجلس این ماده را اینطور مینوشت دولت در اجرای
تكاليف مقرر در قانون بيمههای اجتماعی  ،یعنی اینطور شروع میکرد که دولت در
اجرای تكاليف مقرر در قانون بيمههای اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن
صنایع دستی شناسه دار مصوب  1955/8/15نسبت به بيمه نمودن واجدین شرایط این
قانون اقدام نماید ،شاید این مشكل به هيچ وجه پيش نمیآمد .اما اآلن به نحوی نوشته
شده است که واقعاً دو وجهی است .به نظر من  ،گزارش پژوهشكده هم همين مطلب
را میرساند .یعن ی شما اآلن از سياق این ماده اینطور میفهميد که دولت یك تكليف
اضافی پ يدا کرده است که باید نسبت به این اشخاص انجام بدهد .ولی همانطور که
هم شما و هم ظاهراً اکثریت رأی مغایرت ندادیم ،منظور این است که نه ،ما دولت را
در چهارچوب همان قانون بيمههای اجتماعی مكلف می بينيم .با این وصف  ،به نظرم
برای اینكه این مشكل مرتفع شود  ،مناسب است یك ابهام گرفته بشود تا بگویيم دولت
فقط در اجرای تكاليف مقرر در آن قانون میتواند واجدین شرایط را بيمه کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال چه نيازی به گفتن این مطلب وجود داشت؟
آقاي سوادکوهی ـ خب حاال گفتهاند.
آقاي مدرسی یزدي ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي ابراهيميان ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،این ابهام گرفتن برای این است که ببينيم آیا این ماده بار مالی
پيدا میکند و مغایر اصل ( )78میشود یا نه .ما اگر آنطوری بخواهيم تفسير بكنيم ،
[درست نيست].
آقاي مدرسی یزدي ـ بنده می خواهم بگویم واقعاً این چيزی که شما میگویيد ،مراد
مجلس ن بوده است .ولی حاال من حرفی ندارم .ولی واقعاً افراد جدیدی هم شامل این
مصوبه میشوند.
آقاي ابراهيميان ـ در ماده ( )1قانون بيمههای اجتماعی شرط تماموقت را گفته است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،برای حاجآقای مدرسی و آقای دکتر ابراهيميان وقت
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میگذارم صحبت کنند .حضرت آیت اهلل یزدی  ،بفرمایيد.
آقاي یزدي ـ ماده ( )1میگوید دولت موظف میشود در اجرای قانون بيمههای
اجتماعی قاليبافان  ،سایر شاغالن در صنایع دستی را هم که شناسه دارند  ،ب يمه بكند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي یزدي ـ ماده ( )1دارد میگوید« :در اجرای آن قانون» ؛ یعنی سایر شاغالن در
صنایع دستی هم به عنوان « اجرای آن قانون» بيمه بشوند.
آقاي عليزاده ـ بله  ،حاجآقای مدرسی  ،بفرمایيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ آقایان یك توجهی هم نسبت به اصول اوليهی قانون اساسی
بفرمایند؛ همان اصولی که در اوایل قانون اساسی میگوید که اقتصاد باید چطور باشد،
علوم و فنون باید چطور باشد .واقعش این است که صنایع دستی و سنتی و قدیمی و
امثال اینها ولو اینكه یك فوایدی دارد و درآمدزاییهایی ایجاد میکند  ،ولی اگر به این
قيمت تمام بشود که بسياری از نيروها و استعدادها به جای اینكه در علوم و فنون
امروز مشغول بشوند ،پيشرفت داشته باشند و کار درستی انجام بدهند  ،با این
حمایتها و با این تبليغات افراد را به یك سری کارهای دیگری که خيلی ارزش ذاتی
ندارند ،ارزش درازمدتی ندارند و در معرض آس يب هست ند ،بندشان بكنند[ ،خطرناك
است] .نظير درآمد گردشگری که اآلن هم دنبالش هستند .خب  ،صنعت گردشگری
فی الجمله درآمد دارد ؛ ولی آنقدر که هزینه میکنند ،اندازهی [درآمدش نيست] .ما
خودمان داریم می بينيم .در شهر یزد که حاال آن را ثبت جهانی کردهاند و برای این کار
این همه رجز خواندهاند ،آنقدر هزینه کردهاند که حد ندارد .آمدهاند کف یك خيابان
را کندها ند ،تبدیل به سنگفرش کرده اند و پيادهروهایش را هم یك دستکاری
کردهاند .طبق یك نقلی که برای ما گفتهاند  ،حدود ( )4ميليارد تومان هزینه داشته
است .بعضیها هم رقم خ يلی باالتری میگویند .آقای وافیِ [یزدی ،عضو مجلس
خبرگان رهبری] میگفتند من می دانم که تا حدود نه تا ده ميليارد تومان برای این
پروژه هزینه کردهاند .واقعاً اگر در عرض سال گردشگر بياید و برود  ،نه ميليارد تومان
درآمد از اینجا به دست میآید؟ خب  ،کاری ندارد .مس ئولين این پروژهها ادعا میکنند
اینقدر درآمد دارد ،ولی چطور میشود حساب کرد؟ هزینه اش روشن است که اینقدر
یعنی نه ميليارد تومان یا ده ميليارد تومان هزینه کرده اند .جاهای دیگر هم چقدر هزینه
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کرده اند .ولی چقدر کاسبها را ناراضی کردهاند! چقدر محلهها را خراب کردهاند!
نمیگذارند مردم درست کار کنند .مردم را در تنگنا قرار دادهاند .خب  ،ما خودمان در
همان محلهها و بافت قدیم هستيم .می دانيم چه مشكالتی وجود دارد .بعد هم حاال
صرف نظر از جهات فرهنگی قضيه ،درآمدی که برای مردم پيدا میشود  ،یك درآمد
متزلزلی است .فردا دشمنان دو تا تبليغ عليه ما میکنند و این درآمدها تمام میشود .دو
تا خبر دروغ روی تلكسهای خبری میرود که در ایران آشوب است و امنيت نيست،
همه چيز تمام میشود .یعنی صنعت گردشگری یك درآمد متزلزل بدون ریشه دارد ،
ضمن اینكه مردم را از کارهای اصلی ،حسابی و درآمدزاییهای واقعاً حسابی دور
میکند .من در مجموع فكر میکنم و آقایان توجه داشته باشند که اصالً آیا این
طرحهایی که به این سمت گرایش دارد ،با اصول قانون اساسی سازگاری دارد یا
ندارد؟ این هم یك تذکری بود که می خواستم عرض کنم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ موضوع توجه به صنایع دستی در
سياستهای کلی آورده شده است)1 (.
آقاي مدرسی یزدي ـ باشد  ،ولی حمایت از صنایع دستی در این حد صحيح نيست.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،آقایانی که میگویند باید ابهام بگيریم  ،رأی بدهند .حضرت
آیت اهلل مدرسی ،شما می خواستيد بگویيد ماده ( )1ابهام دارد؟ چه ابهامی بگيریم؟
آقاي مدرسی یزدي ـ ابهامش این است که من خدمت آقایان عرض کردم .ابهام این
است که اینجا میگوید « :دولت مكلف است در اجرای قانون بيمه اجتماعی قاليبافان،
بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار (کددار) »...
آقاي یزدي ـ این مصوبه را عطف به آن قانون نكنيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،چرا نكنم؟ مصوبه عطف بر آن است .اینها عطف بر هم هستند.
آقاي یزدي ـ اینها را عطف بر هم نكنيد.
 .3در بند (  )81سياستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه ابالغی مورخ  1949 /9 /4مقام معظم
رهبری این طور آمده است - 81 « :حمایت از صنایع دستی و صيانت از ميراث فرهنگی کشور » .همچنين
در بند (  )5سياستهای کلی نظام در بخش صنعت ابالغی مورخ  1941 /4 /14مقام معظم رهبری آمده
است - 5 « :گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهرهگيری از صنعت
گردشگری»
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آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،اینها عطف بر هم هستند.
آقاي یزدي ـ ماده ( )1میگوید مشمولين قانون بيمههای اجتماعی بيمه هستند؛
شاغلين صنایع دستی در این مصوبه را هم بيمه کنيد.
آقاي عليزاده ـ نه  ،اینطور نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ متن ماده از ابتدا تا عبارت «مصوب  »1955/8/15را کنار
بگذاریم .آنوقت بعد از آن عبارت ،دولت باید چهکار بكند؟ « نسبت به بيمه نمودن
کليه واجدین شرایط این قانون  ، »...نه آن قانون ...
آقاي سوادکوهی ـ  ...بله « ،این قانون» گفته است.
آقاي مدرسی یزدي ـ « ...این قانون اقدام نماید».
آقاي سوادکوهی ـ پس موضوع بيمهشدگان اضافه شده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ پس بنابراین ماده ( )1این مصوبه دارد به مشمولين بيمه اضافه
میکند .و الّا اگر مجلس می خواست فقط واجدین شرایط آن قانون قبلی بيمه باشند که
میگفت تأکيد میکنيم که دولت آن قانون را انجام دهد.
آقاي عليزاده ـ شما با این حرفتان دارید رأی می دهيد به اینكه ماده ( )1اشكال دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله  ،حاال اگر بقيهی آقایان اعضای شورای نگهبان نپذیرند [ ،ابهام
بگيریم].
آقاي سوادکوهی ـ نه ،میپذیرند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بعضی از بزرگواران میگویند نه ،مراد این ماده این نيست که
بيمهشدگان را اضافه بكند؛ بلكه میگوید دولت باید هر کسی از افراد مشمول این
مصوبه که شرایط آن قانون قبلی را د ارد  ،بيمه بكند .ما میگویيم واقعيت این است که
ما خالف این را میفهميم و نيازی به گفتن و تكرار آن قانون نبود؛ و الّا تأکيد میکرد.
پس بنابراین این ماده ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ خب  ،اآلن برای دو تا موضوع رأی میگيریم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه  ،اجازه بدهيد من جواب این ایراد را بدهم.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال اجازه بدهيد من عرضم تمام بشود؛ آنوقت از این جهت
ابهام بگيریم.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ جواب همين نكته ای که فرمودید ،این است که در قانون
بيمههای اجتماعی این عناوین و رشتههای این مصوبه نيامده است .فقط در ماده ()1
یك چيز کلی «صنایع دستی» گفته شده است .عمدتاً قاليبافها و بافندگان فرش را
آورده است و یك چيز کلی برای «صنایع دستی» گفته است.
آقاي عليزاده ـ همهی «صنایع دستی» را آورده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ در آن قانون ذکر نكرده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،همهی رشتههای صنایع دستی را
آورده بود .گفته است « :خانگی  ،غير خانگی »... ،
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،درست است .ولی رشتههای صنایع دستی ذکر نشده
است .در این مصوبه رشتهها را به تفصيل گفته و بيان کرده که اینها همه مشمول آن
قانون است.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً آن قانون بر این مصوبه اطالق دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی آن قانون ،همهی رشتههای گفتهشده در این مصوبه را
در بر میگيرد؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ،پس این رشتههای ماده ( )1مصوبه را داخل در آن
قانون بيمههای اجتماعی بكنيد .یعنی بگویيد «طبق قوانين» عمل شود که طبق همان
قانون بيمههای اجتماعی میشود .یعنی برای سال اول اعمال میشود؛ برای سال بعد
مثالً هزینه را در قوانين بودجه بياورند .اینطوری اشكال هم رفع میشود.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا  ،اینطوری نمیشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ،اینطور نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ماده ( )1این مصوبه دارد اینطوری توسعه میدهد که این
عناوینی را که اینجا آمده است ،به آن قانون ملحق میکند و میگوید همهی این
عناوین هم جزء صنایع دستی هستند که در آن قانون نيامده بود .توسعه به این معنا
داده است .یعنی ماده ( )1مصوبه نمی خواهد توسعه بدهد و برخالف آن قانون  ،یك
چيزهای جدیدی اضافه کند.
آقاي مؤمن ـ حاال ابهام بگيرید.

جلسهمورخ6931/40/22شوراينگهبان

07

آقاي عليزاده ـ آنچه که مسلم است  ،این است که اطالق آن قانون بيشتر از این قانون
است .آن قانون کل صنایع دستی را گفته بود.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله  ،ولی قيد شناسه دار داشت.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یك عبارت «و غير آن» در ماده ( ) 1آن قانون داشت که
مجمل بود .ولی اینجا تصریح را بيشتر کرده است .یعنی موضوع آن قانون را به عناوین
این مصوبه هم توسعه داده است که یعنی مشمولين حكم آن قانون هستند.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن ماده ،قيد «گروههای مصوب شناسهدار» را داشت.
آقاي اسماعيلی ـ من هم همين را فهميدم.
آقاي عليزاده ـ بله  ،منتها اآلن چيزی که هست و آقایان میگویند ،این است که در ماده
( )9آن قانون گفته بود باید اعت بار تأمين بشود ؛ ولی این مصوبه آمده [اینطوری گفته
است] .فقط همين اشكال است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،اشكال ما چيز دیگر است .آن قانون قيد مصوب و شناسهدار
داشت که مربوط به همهی عناوین بود .این مصوبه چنين قيدی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ بله ،مصوبه این دو مطلب را ندارد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،پس با این همه  ،حرف شما این است که ماده ( )1این
مصوبه اشكال دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که میگویند این ماده ( )1خالف اصل ( )78است ،
یك بار دیگر رأی بدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر رأی نياورد ،ابهام بگيرید.
آقاي سوادکوهی ـ ابهام بگيریم.
آقاي عليزاده ـ فعالً پنج تا رأی دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،حاال ابهامش را هم رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که میفرمایند ابهام دارد[ ،رأی بدهند] .آخر چه بگویيم؟ چه
ابهامی دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ همين جهت که معلوم نيست آیا واقعاً این مصوبه می خواهد
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مشمولين قانون قبلی را توسعه بدهد یا نمی خواهد توسعه بدهد.
آقاي عليزاده ـ اینكه ابهام نيست.
آقاي سوادکوهی ـ چرا؛ ابهام است.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا دیگر؛ اگر این ماده بخواهد موضوع را توسعه بدهد  ،اشكال
دار د دیگر .اگر نمی خواهد توسعه بدهد ،اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ آقایان  ،آنهایی که میفرمایند که ابهام بگيریم که آیا این مصوبه
می خواهد ...
آقاي مدرسی یزدي ـ  ...آیا موضوع این مصوبه نسبت به قانون قبلی توسعه دارد یا
ندارد؟
آقاي عليزاده ـ  ...آیا ن سبت به قانون قبلی در مقام توسعه است یا نيست .به این ابهام
رأی بدهي د .خب رأی ندارد .ابهام کمتر از ایراد رأی دارد.
آقاي سوادکوهی ـ چهار رأی شد .آرا کمتر شد.
آقاي مدرسی یزدي ـ آقایان ،رأی می دادید ،مشكل را حل میکردید.
آقاي ابراهيميان ـ بگویيد ایراد دارد تا حل بشود.
آقاي موسوي ـ باید مصوبه به مجلس برمیگشت .ابهام بگيریم.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1ماده ( )1را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «تبصره  - 1در اجراي اين قانون ،عدم حضور در ساعت معين در
محل کار نمی تواند در خصوص فرش و قالی مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابی
توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري صرفاً بر اساس
مساحت مذکور در ماده ( )2قانون يادشده

( )1

انجام میگيرد .اين حكم از ابتداي

اجراي قانون يادشده الزماالجرا است».
آقاي عليزاده ـ یك بار به این تبصره یك دقتی بفرمایيد .میگوید« :تبصره  - 1در
 .3ماده (  )1قانون بيمههای اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار)
مصوب  1955 /8 /15مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 1صدور پروانه توليد برای کارگاههای خانگی که
در مدت یك سال حداقل پنج و حداکثر بيست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشتباف و
ریزباف توسط یك استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضای خانوادهاش بافته شود ،بدون اخذ
مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بالمانع است».
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اجرای این قانون ،عدم حضور در ساعت معين در محل کار نمیتواند در خصوص
فرش و قالی مبنای قطع بيمه قرار گيرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان ميراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده ( )1قانون
یادشده انجام می گيرد .این حكم از ابتدای اجرای قانون یادشده الزم االجرا است».
آقایان  ،به این تبصره گوش بدهيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ این تبصره هم نسبت به قانون قبلی ،مشمولين بيمه را توسعه
داده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ظاهراً این تبصره اشكال دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ من یك توضيح بدهم .قبالً اینطوری
بود که بافندگان فرش و قالی باید شاغل تماموقت می بودند تا بيمه میشدند .بعد
مجلس در این مصوبه گفته است باید معادلسازی بشود .چون حاال الزم نيست که
بافندگان فرش و قالی هميشه سر کار باشند .بنابراین گفتند نسبت به مساحت کارشان
معادلسازی بشود .مثالً اگر در سال این قدر بافتند  ،بيمه بشوند .مجلس مالك
برخورداری از بيمه را عوض کرده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مالك را محصول کار قرار داده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،مالك را محصول قرار داده است.
حاال یك معنای این تبصره این است که مشمول ين بيمه را توسعه نداده است .معنایش
این است که در واقع معادلسازی کرده است .همهی آن کسانی که با معيار ساعت،
تماموقت بودند  ،اآلن با معيار مساحت ،تماموقت شدهاند .این یك نكته بود .منتها
آنجایی از تبصره که گفته است این حكم باید به قانون قبلی هم سرایت بكند  ،ممكن
ال اگر این معيار را بپذیریم  ،شاید این تبصره
است باز یك شبهاتی مطرح بشود .ولی ک ً
اشكال نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل مدرسی  ،بفرمایيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خدمت شما عرض میکنم که طبق قانون قبلی در آن سالی
که قانون به تصویب رسيده است ،بودجهاش ر ا گذاشتهاند .بعد [ماده ( )9آن
قانون] گفته است در صورت تأمين بودجه  ،قانون برای سالهای بعد هم قابل
اجرا خواهد بود .حاال حتی اگر تبصره ( )1ماده ( ) 1این مصوبه هم موضوع آن
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قانون را توسعه بدهد  ،ایرادی ندارد .اگر شما از آن اشكالی که در ماده ()1
مطرح بود ،صرف ن ظر بكنيد و بگویيد مجلس دقيقاً می خواهد همان قانون
بيمههای اجتماعی اجرا بشود ،پس در صورتی که در قانون بودجه ،تأمين اعتبار
بشود  ،دیگر چه اشكالی وجود دارد؟! اگر دولت تأمين بودجه نكند  ،هر شرطی
هم که این مصوبه بگذارد ،فرقی نمیکند .حتی اگر دایرهی مشمولين بيمه را
نسبت به قانون سابق هم توسعه بدهند  ،باز فرقی نمیکند .منتها اآلن این تبصره
( )1ماده ( ) 1مصوبه در اینجا دارد آن قانون بيمههای اجتماعی را تفسير میکند.
این جواب هم که مجلس با این تبصره معادل سازی کرده است ،درست نيست.
چرا؟ به خاطر اینكه فرض بكنيد که ممك ن است کسی با یك ساعت کار ،آن
مقدار از بافت را از لحاظ حجم انجام بدهد ،ولی شغلش دائم نباشد .این فرد
طبق تبصره ( )1ماده ( ) 1این مصوبه [برخالف قانون قبلی] باید تحت پوشش
بيمه قرار بگيرد .اگر این نكته ای که گفتم جواب نداشته باشد ،قطعاً [مجلس
دامنهی مشمولين بيمه را] توسعه داده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،قطعاً بار مالی اضافه میشود.
آقاي عليزاده ـ پس آدم تنبل در این فرض برنده است .اینكه شما در مصوبه
میفرمایيد من یك کاری را یكروزه کار میکنم ،ولی آن آقا به اندازهی یك ساعت
کار میکند[ ،به ضرر فرد زرنگتر است] .چون قانون بيمههای اجتماعی میگوید
مشمول بيمه هر روز باید کار بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،خب این یك اشكال است دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این فرد معادل ( )13متر یعنی ()83
رج می بافد ،ولی باز هم این مقدار را برای بيمه قبول نمیکنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ معادلسازی فایده ندارد .چون بعضیها زرنگند.
آقاي ابراهيميان ـ می خواهم بگویم که شما یك دقتی به مذاکرات و فلسفهی طرح
این چند تا ماده در مجلس بدون مداخلهی دولت و از طریق نمایندگان مجلس
بفرمایيد .قبالً نمایندگان مجلس یك طوری سر ما را کاله گذاشتند  ،از این طریق که
واقعاً هيچ منبعی برای تأمين مالی این مصوبه پيشنهاد نكردها ند .شما خودتان قبالً گفتيد
که اگر مجلس در مصوبهی خود بگوید هزینه را در بودجه پيش بينی کنيد  ،تأمين مالی
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تلقی نمیشود )1 (.حاال نمایندگان در ماده ( )9قانون بيمههای اجتماعی گفتند اگر
هزینهی اجرای قانون در بودجه پيش بينی شد  ،اجرا بكنيد .اآلن هم دارند همان را با
س ياست گام به گام برمی دارند  ،یعنی آن قيد را هم برداشتهاند.
آقاي عليزاده ـ ما بخواهيم خيلی به مجلس کمك بكنيم ،میگویيم با استظهار به اینكه
تبصره ( )1باید مطابق قانون بيمههای اجتماعی عمل بشود  ،اشكال ندارد .توجه
فرمایيد؛ این را هم میگویيم.
آقاي ابراهيميان ـ اینطوری که نمیشود.
آقاي عليزاده ـ چرا نمیشود؟
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال شما که این را میگویيد ،به ابهام رأی بدهيد تا خود
نمایندگان تصریح بكنند .آنوقت قضيه حل میشود.
آقاي عليزاده ـ آخر ،ابهام رأی ندارد .چند تا رأی دارد؟
آقاي کدخدائی ـ اگر بخواهيم ابهام بگيریم ،پنج تا داریم.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،شما هم رأی بدهيد  .ایشان که موافق ایراد گرفتن هستند،
حتماً به ابهام رأی میدهند .از آقای شبزندهدار هم بخواهيد که رأی بدهند.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای شبزنده دار رأی میدهد؟
آقاي اسماعيلی ـ من هم رأی میدهم.
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر اسماعيلی هم رأی میدهد.
آقاي عليزاده ـ خب ،یك بار دیگر ابهام را رأی میگيریم ببينيم رأی میآورد یا نه .آقا،
رأی بدهيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ من رأی می دهم تا مجلس تصریح کند؛ تصریح کنند که راحت
نظر بدهيم.
 .3بند (  )1نظر تفسيری شماره  41 /93 /94794مورخ  1941 /11 /19شورای نگهبان در خصوص
استفساریه اصل (  - 1 « :)78درج عبارت «از محل صرفهجویی » به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و
بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت « پيشبينی در بودجه سنواتی» بدون تأمين منبع و نيز درج
عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» ،اگر مستلزم بار
مالی جدید بوده ،طریق جبران کاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید مذکور در اصل (  )78قانون اساسی
محسوب نمیگردد».
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آقاي عليزاده ـ اآلن چند تا شدیم؟
منشی جلسه ـ شش تا رأی شد.
آقاي سوادکوهی ـ هفت تا شد.
منشی جلسه ـ اآلن شش تا است.
آقاي سوادکوهی ـ اآلن شش تا رأی شده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ ابهام بگيریم .آیت اهلل یزدی هم رأی داشتند .هفت تا شد.
آقاي عليزاده ـ ابهام است .خيلی خب ،پس ابهام این است که آیا ...
منشی جلسه ـ  ...این ماده ( ) 1در مقام توسعه دادن به مفاد قانون قبلی است یا نه.
آقاي عليزاده ـ حاج آقای مدرسی ،ابهام چه شد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ بگویيد آیا این ماده ( )1می خواهد دقيقاً همان قانون اجرا بشود
یا می خواهد توسعه بدهد.
آقاي عليزاده ـ یعنی آیا با همان خصوصياتی که در قانون بيمههای اجتماعی ذکر شد
اجرا شود یا اینكه می خواهند موضوع آن قانون را توسعه بدهند.
آقاي اسماعيلی ـ خب ،بگویيم در ماده ( )1اصالح کنند که دولت « با رعایت آن قانون»
مكلف است تا ابهام حل شود.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال هر کسی به مجلس رفت ،آنجا صحبت میکند.
آقاي اسماعيلی ـ خب ،ذکر این مطلب هم مهم است دیگر .می خواهيم دوباره [در
مرحلهی بعد به مجلس] برنگردد.
آقاي عليزاده ـ حاال آن آقایانی که به مجلس میروند  ،راه حل را بگویند .بعدی را
بفرمایيد.
منشی جلسه ـ تبصره ( )1مغایر است؟
آقاي عليزاده ـ تبصره ( ) 1اشكال ندارد .حاال که ماده ( )1اینطوری شد ،همان ابهام را
اینجا هم مطرح کنيد .اگر ابهام ماده ( )1درست بشود ،تبصره اش هم درست میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،البته در این تبصره چون تصریح شده است ،معلوم است که
فرق دارد.
آقاي سوادکوهی ـ البته این قانون یك قانون حمایتی است .یعنی ظاهرش این است که
می خواهد از اشخاص خاصی حمایت کند .ولی یك دغدغه ای هست و آن اینكه این
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تبصره ،مالك ساعت کار را برداشته و گفته شما به صورت حجمی کار کن .باید دقت
کرد که این تبصره به نحوی تعبير نشود که مخالف قانون اساسی درآید .من به قانون
اساسی نگاه میکردم ،این طور پيدا کردم که مغایر است .بند ( )9اصل ( )99میگوید:
« - 8تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتی که شكل و محتوا و ساعات کار چنان
باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان کافی براي خودسازي
معنوي ،سياسی ،اجتماعی و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و
ابتكار داشته باشد ».البته آنچه که از ظاهر تبصره ( )1ماده ( )1برداشت میشود ،این
است که می خواهد بگوید ما حمایت میکنيم ،شما کار بكنيد؛ قطع نظر از آنكه در
محل کار حضور داشته باشيد یا نه .اما این از یك جهتی دارد مردم را به یك نحوی
سوق می دهد که شما بروید شبانهروز کار کنيد.
آقاي عليزاده ـ این تبصره که نمیگوید شخص اجباراً برود همهی ساعات را کار
بكند.
آقاي سوادکوهی ـ این تبصره یعنی شما شبانه روز کار کنيد ،در خانهتان یك قالی
ببافيد و تحویل بدهيد تا مشمول این قانون بشوید .یعنی ممكن است این قانون از یك
جهتی [منجر به کار شبانه روزی شود] .البته عرض کردم چون این قانون دارد حمایت
میکند ،ظاهرش این است که مجلس نمی خواهد این کار را بكند .اما به نظر میرسد
این تبصره از یك جهت دیگر دارد اشخاص را به یك مسيری سوق می دهد که قطع
نظر از آنچه که طبق قانون کار ،ساعت کار هشت ساعت است و احتماالً
اضافهکاری هایی هم مربوط به آن هست ،اشخاص بيش از این مقدار کار کنند.
آقاي عليزاده ـ آخر دولت که این شخص را دو برابر بيمه نمیکند .این تبصره ،این
صحبت را که افراد کار اضافه بكنند ،نمیگوید.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،اما اینطور استفاده میشود.
آقاي عليزاده ـ از کجای تبصره استفاده میشود؟
آقاي سوادکوهی ـ چون میگوید قطع نظر از آنچه که در ارتباط با کار معين است،
شما باید در مح ل کار و در ساعت کار ،کار کنيد .خب ،یعنی شخص برود شبانهروز
کار کند تا این مطلب تحقق پيدا کند.
آقاي عليزاده ـ نه ،تبصره این را نمی خواهد بگوید.
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آقاي سوادکوهی ـ اینطور استفاده میشود.
آقاي عليزاده ـ این تبصره می خواهد بگوید بنده که یك کمی چشمم ضعيف است،
ای ن کار را در هشت ساعت انجام می دهم؛ اما یك آقایی هم پيدا میشود که این کار را
در چهار ساعت انجام می دهد .ظاهرش این است که این را می خواهد بگوید.
آقاي سوادکوهی ـ بله ،ظاهرش این است .حمایت است .ظاهرش این است که
می خواهد این کار را بكند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر آن قانون [بيمههای اجتماعی قاليبافان ] هر دو شرط را
دارد ،یعنی هم مساحت را در ماده ( ) 1آن آورده ،هم ساعت کار را آورده است ،پس
قهراً این تبصره توسعه داده است.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،اینجا یك شرط را ندارد .تبصره توسعه داده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چون این تبصره دارد ساعت کار را که در قانون قبلی بوده
است ،حذف میکند.
آقاي سوادکوهی ـ درست است .دارد ساعت کار را حذف میکند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آن قانون بيمههای اجتماعی هر دو شرط ساعت کار و
مساحت کار را مقيد کرده است .اگر این طور نيست ،یعنی آن قانون فقط ساعت کار را
آورده و دیگر مساحت را شرط نكرده است ،توسعه نيست .معادلسازی است.
آقاي سوادکوهی ـ نه دیگر ،تبصره ساعت کار را حذف کرده است.
آقاي عليزاده ـ [ماده ( ])1آن قانون« ،تماموقت» گفته است)1 (.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این تغيير مالك نسبت به آینده اشكال
ندارد.
 .3ماده (  )1قانون قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب
 1955 /8 /15مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 1از تاریخ ابالغ این قانون ،استادکاران و کارگران قالی و
فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما ،شاغل در کارگاههای خانگی تكباف قالی و فرش و یا تحت
پوشش تعاونیهای قالی و فرش و مجتمع های کوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغالن صنایع دستی
خانگی و غير آن در گروههای مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تماموقت به
مشاغل یادشده اشتغال دارند ،تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار میگيرند .بيست درصد ( )% 13
سهم دولت و هفت درصد (  )% 7سهم بيمهشده خواهد بود .درصورت وجود کارفرما ،با پرداخت سه
درصد (  ) % 9سهم کارفرما بيمه یادشده شامل بيمه بيكاری نيز خواهد بود» .
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ آخر  ،شرط «تماموقت» در این مصوبه هم اشاره شده است.
در تبصره (« )1مساحت مذکور در ماده ( )1قانون یادشده» آمده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن مساحت در ماده ( )1آن قانون(  )1برای صدور پروانهی توليد
است  ،نه برای شمول بيمه.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه دیگر  ،مساحت را هم در ماده ( )1آن قانون آورده است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،آن مساحت در قانون قبلی برای چه بود؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر آن قانون هر دو شرط تماموقت بودن و مساحت را
آورده باشد ،این تبصره توسعه داده است .چون این تبصره دارد یكی از اینها را حذف
میکند .خب  ،این کار توسعه است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اگر این تبصره نسبت به آینده
معادلسازی کند  ،اشكال ندارد .ولی یك اشكالی که به ذهن میرسد  ،این است که
تبصره میگوید آن کسی که قبالً با شرط تماموقت بودن نمیتوانست بيمه شود و بيمه
نشده است ،اآلن میتواند بياید با معادلسازی ،آن مدت زمان قبلی را هم بيمه کند که
این کار بار مالی دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله  ،این کار بار مالی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله  ،این قسمتش ایراد دارد .این آخر تبصره ایراد دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ولی اگر بگوید نسبت به آینده
معادلسازی کنيد ،دیگر الزم نيست ایراد بگيریم .اینطوری اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،تسری دادن مفاد این تبصره به گذشته اشكال دارد.
آقاي اسماعيلی ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ اشكال دارد.
 .3ماده (  )1قانون بيمه های اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار)
مصوب  1955 /8 /15مجلس شورای اسال می « :ماده  - 1صدور پروانه توليد برای کارگاههای خانگی که
در مدت یك سال حداقل پنج و حداکثر بيست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشتباف و
ریزباف توسط یك استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضای خانوادهاش بافته شود ،بدون اخذ
مجوز از شهرداری و ادا ره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بالمانع است».
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله  ،این اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این تبصره را خالف اصل ( )78می دانند  ،رأی
بدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ ذیل تبصره نوشته است « :این حكم از ابتدای اجرای قانون
یادشده الزم االجرا است ».تسری به گذشته نداده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ «قانون یادشده» آمده است .این مصوبه را نمیگوید .آن قانون
را میگوید.
آقاي عليزاده ـ «قانون یادشده» میگوید .این مصوبه را نمیگوید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ قانون مصوب سال  1955منظور است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قانون یادشده همان قانون مصوب  1955است.
آقاي عليزاده ـ بله ،قانون مصوب  1955منظور است .این ایراد چند تا رأی آورد؟
رأی آورد.
آقاي یزدي ـ من هم رأی میدهم.
آقاي عليزاده ـ بله ،هشت نفر شدیم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاجآقای مدرسی  ،در متن تبصره« ،قانون یادشده» گفته شده
است.
آقاي عليزاده ـ تسری حكم این مصوبه از زمان اجرای قانون سابق اشكال دارد و
خالف اصل ( )78است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ همين که با این مصوبه می خواهند
شاغلين صنایع دستی را از قبل بيمه کنند  ،ایراد دارد.
منشی جلسه ـ حاجآقا ،مخالف اصل ( )78شد؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،مغایر اصل ( )78است.
آقاي عليزاده ـ نه تا رأی دارید .اگر آقای کدخدائی هم در جلسه بود  ،رأی

می داد)1 (.

 .3بند (  )1نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان - 1 « :در تبصره (  )1ماده ( ،)1
تسری اجرای این قانون به ابتدای اجرای قانون بيمه اجتماعی قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع
دستی شناسه دار (کددار) مصوب  1955 /8 /15چون موجب افزایش هزینه عمومی میشود ،مغایر اصل
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آقاي ابراهيميان ـ خب  ،سراغ بعدی برویم.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «تبصره  - 2دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذکور در صورت
درخواست خودشان از کليه امتيازات و تعرفههاي بخش صنعت در مورد
حاملهاي انرژي (آب ،برق و گاز) و تسهيالت بانكی برخوردار میباشند».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ موضوع این تبصره چيست؟ این اشكال دارد؟
آقاي سوادکوهی ـ اشكال مغایرت با اصل ( )78دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اشكال اصل ( )78ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ چرا؛ دارد .این برخورداری از «تسهيالت بانكی» ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ «تبصره  - 1دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذکور در صورت
درخواست خودشان از کليه امتيازات و تعرفههای بخش صنعت در مورد حاملهای
انرژی (آب ،برق و گاز) و تسهيالت بانكی برخوردار می باشند».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد ؛ مجلس عنوان بخش صنعت را
برای صنایع دستی گذاشته است .منتها شاغالن صنایع دستی تا اآلن ذیل بخش صنعت
و معدن قرار نمیگرفتند .اآلن به واسطهی این اشتراك لفظی گفته اند که شاغالن صنایع
دستی هم ذیل بخش صنعت بروند و از آن امتيازاتی که بخش صنعت دارد  ،بهرهمند
شوند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این تبصره ( )1را هم خالف اصل ( )78می دانند،
رأی بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خالف اصل ( )78است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خالف اصل ( )78است .چون موجب افزایش هزینه میشود.
خب  ،رأی آورد)1 (.

(  )78قانون اساسی شناخته شد»... .
 .3بند (  )1نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان ... - 1 « :به عالوه ،تبصره ( )1
این ماده نيز مغایر اصل (  )78قانون اساسی شناخته شد» .
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آقاي مدرسی یزدي ـ آخر  ،چرا این تبصره میگوید در صورت درخواست خودشان از
امتيازات و تسهيالت برخوردار میباشند؟!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،همه درخواست می دهند .کسی نيست درخواست نكند.
آقاي عليزاده ـ آن کسی که درخواست نكند  ،عقلش کم است.
منشی جلسه ـ «تبصره  - 8اجراي تبصره ( )1اين ماده در مورد صنايع دستی مطابق
آييننامه اي خواهد بود که توسط سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگري تهيه میشود و به تصويب هيئت وزيران میرسد».
آقاي ابراهيميان ـ در آن تبصره ( )1ابهام بود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،شما به تبصره ( )1ایراد گرفتيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ایراد گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ «تبصره  - 9اجرای تبصره ( ) 1این ماده در مورد صنایع دستی مطابق
آیيننامه ای خواهد بود که توسط سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
آقاي مؤمن ـ با تصویب این آیيننامه ،ابهام تبصره ( )1برطرف میشود؟
آقاي عليزاده ـ چطور برطرف میشود؟! بدتر شده است .مگر آیيننامه میتواند
بگوید؟! اصالً نمیتوانند اینطور آیيننامهای بنویسند .این خالف اصل ( )58است.
باید بگویند موضوع آیيننامه چيست.
آقاي سوادکوهی ـ بله  ،خالف اصل ( )58است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ موضوع آیيننامه همان نحوهی اجرای حكم تبص ره ( )1از
ابتدای اجرای قانون مذکور است .میگوید سازمان ميراث فرهنگی نحوهی اجرایش را
بنویسد.
آقاي مدرسی یزدي ـ « اجرای» آن را میگوید؛ چيز دیگری که نگفته است .ایراد ندارد.
اجرایش را میگوید.
آقاي عليزاده ـ اجرای تبصره ( )1این ماده در مورد صنایع دستی را میگوید.
آقاي سوادکوهی ـ ما که به آن تبصره ( )1ایراد گرفتيم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چون به آن تبصره ایراد گرفتيم  ،این تبصره هم ایراد دارد.
آقاي سوادکوهی ـ مبنياً بر آن تبصره ( )1ایراد دارد.
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آقاي عليزاده ـ بله ،مبنياً بر ایراد تبصره ( )1ایراد دارد .مبنياً بر اشكال تبصره ( )1ایراد
دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مبنياً بر آن تبصره ایراد دارد .آن اشكال مغایرت با اصل ()78
در تبصره ( )1را هم دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ این ایراد گفتن ندارد)1 (.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ماده ( )9را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،ماده ( )9را می خوانم .حاال اینجا به ایراد شرعی و غير
شرعيش توجه بفرمایيد« .ماده  - 8سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگري و وزارت صنعت ،معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستاي
اجراي اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:
الف  -صدور مجوز تأسيس و پروانه توليد کارگاهی (انفرادي  -گروهی)
ب  -صدور کارت شناسايی صنعتگر موضوع اين قانون »...
آقاي مدرسی یزدي ـ در این بند (الف) اطالق صدور مجوز اشكال دارد دیگر .اگر
ماده ( ) 1اطالق داشته باشد و شامل ابزار و آالت لهو و لعبِ حرام باشد  ،خب این بند
هم اشكال دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این مجوز رسمی است.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا مجوز می دهيم؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ به این علت نيست که آن آالت فینفسه حرام هست ند .چون
دستی است  ،مجوز می دهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه دیگر ،برخی فینفسه حرام هستند.
آقاي یزدي ـ آن قيد «رعایت موازین شرعی» که در ماده ( )1آمده  ،این بند را هم
محدود کرده است دیگر.
آقاي عليزاده ـ آنجا قيد نكردهاند .ایراد به آن هم رأی نياورد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب اآلن دیگر آقایان رأی می دهند.
 .3بند (  )1نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان ... - 1 « :همچنين تبصره (  )9این
ماده مبنياً به ایراد مذکور واجد اشكال است»... .
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آقاي عليزاده ـ بقيهی ماده ( )9را بخوانيد ببينيم چيست.
منشی جلسه ـ «پ  -صدور مجوز فروشگاههاي انحصاري هنرهاي سنتی و صنايع
دستی ايران»
آقاي ابراهيميان ـ این بند اشكال ندارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا؛ اطالق همهی این بندها اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ « انحصار» شاید هم یك خرده با سياستهای کلی  ،هم با خود
آزادیها مغایرت داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ این «انحصار» که در این بند میگوید  ،یعنی منظورش این است که به
کس دیگر ندهند؟
آقاي ابراهيميان ـ بله دیگر.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،اینطور نيست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه  ،منظور بند این است که چيز
دیگری نفروشند.
آقاي عليزاده ـ نه ،این را نمی خواهد بگوید .میخواهد بگوید چيز دیگری نفروشند؛
نه اینكه بخواهد بگوید به کس دیگری ندهند .مثل نانوایی که به او بگویند تو
نمیتوانی عطر بفروشی ،نمیتوانی جارو بفروشی.
آقاي ابراهيميان ـ اگر منظور این است که این فروشگاهها مخصوص هنرهای دستی
باشند  ،عيب ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله« ،مخصوص» است ،نه « انحصار».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مقصود همين است.
منشی جلسه ـ «ت  -صدور گواهی اصالت براي آثار صنايع دستی و هنرهاي سنتی
ث  -صدور مجوز تأسيس و بهره برداري از خانههاي صنايع دستی و بازارچههاي
صنايع دستی
تبصره  -خانههاي صنايع دستی به بناهاي واجد ارز ش معماري يا تاريخی با
مالكيت عمومی يا خصوصی گفته میشود که قابليت بهره برداري در امر توليد،
فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقاي صنايع دستی را داشته و به
موجب مجوز سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و وزارت
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صنعت ،معدن و تجارت ايجاد میشود.
ج  -صدور مجوز برگزاري حراج آثار فاخر قابل فروش صنايع دستی و هنرهاي
سنتی
چ  -صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي داخلی و بينالمللی در زمينه صنايع دستی
و هنرهاي سنتی
ح  -حذف شد.
خ  -درجه بندي و صدور گواهی کيفيت به کارگاهها و فروشگاههاي صنايع دستی و
هنرهاي سنتی
تبصره  - 1فعاليتهاي احصاشده اين ماده بهجز موارد مربوط به فرش دستباف
مشمول تبصره ماده ( )2قانون نظام صنفی مصوب  )1 (1832/6/ 12بوده و با صدور
پروانه فعاليت و بهره برداري از سوي سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگري ،نياز به اخذ مجدد مجوز يا پروانه کسب از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نمیباشد».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ در این «قانون نظام صنفی کشور» نيامده است که ن باید
خالف شرع وجود داشته باشد؟ اگر این مطلب آنجا آمده باشد که این اشكال شما رفع
می شود .این قانون نظام صنفی کشور مصوب  1941مشكل اشكال شرعی ما در این
مصوبه را حل نكرده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ در آن قانون ،یك شرایط کلی برای
 .3ماده (  )1قانون نظام صنفی کشور مصوب  1951 /11 /19مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 1فرد صنفی:
هر شخص حقيقی یا حقوقی که در یكی از فعاليت های صنفی اعم از توليد ،تبدیل ،خرید ،فروش،
توزیع ،خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پيشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد،
خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسيله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از
کاال  ،محصول یا خدمات خود را به طور مستقيم یا غير مستقيم و به صورت کلی یا جزئی به
مصرفکننده عرضه دارد ،فرد صنفی شناخته میشود.
تبصره (اصالحی  - )1941 /1 /11صنوفی که قانون خاص دارند ،از شمول این قانون مستثنی میباشند.
قانون خاص ،قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت ،تنظيم و تنسيق امور واحدهای
ذیربط ،نظارت  ،بازرسی و رسيدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن
قانون مربوطه معين میشود».

12

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

دادن مجوز دارد .حاجآقا ،مثالً یك چيزهای کلی مثل عدم سوء پ يشينه و امثال اینها را دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل جنتی ،این ماده ( )9مربوط به وظایف این دو نهاد است:
«ماده  - 9سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت حسب مورد موظفند در راستای اجرای این قانون اقدامات زیر را انجام دهند»... :
خب ،این اقدامات بعضاً اقدامات حمایتی هستند .حاال با توجه به اینكه شما [در بررسی
ماده ( ])1فرمود ه بودید باید وظایف را ببينيم تا بعداً ببينيم این حمایتها از صنایع دستی
اشكال دارند یا ندارند  ،اآلن وظایف در این ماده گفته شده است.
آقاي کدخدائی ـ کجای ماده اطالقش اشكال دارد؟
آقاي عليزاده ـ نمیدانم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اطالق ندارد.
آقاي عليزاده ـ نمی دانم .شما بفرمایيد .وظایف را اینطور گفته است« :الف  -صدور
مجوز تأسيس و پروانه توليد کارگاهی (انفرادی  -گروهی)
ب  -صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ  -صدور مجوز فروشگاههای انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران
ت  -صدور گواهی اصالت برای آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی
ث  -صدور مجوز تأسيس و بهره برداری از خانههای صنایع دستی و بازارچههای
صنایع دستی
...
ج  -صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی»
آقاي مدرسی یزدي ـ بله[ ،ماده ( ])1اشكال دارد .اشكال داریم و قبالً گفتيم دیگر.
اشكالمان همان است .این حمایتها با توجه به موضوعی که عطف شده است  ،اطالق
دارند .شامل مواردی که فعاليت در آنها منحصراً حرام است  ،یعنی جز فعاليت حرام در
آنها متصور نيست  ،میشود و هرگونه حمایت از آنها جایز نيست .چون خالف نهی از
منكر ،منع از منكر و امثال اینها است.
آقاي جنتی ـ این حمایتها اشكال دارند .بسيار خب  ،این ایراد رأی دارد .می خواهيد
رأی بگيرید.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،ما که رأی میدهيم.

جلسهمورخ6931/40/22شوراينگهبان

19

آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده ( )9اطالق ندارد.
آقاي عليزاده ـ اطالق ماده ( )1را میفرمایند .حضرات آقایانی که ...
آقاي کدخدائی ـ  ...آقایان فقها باید رأی بدهند.
آقاي عليزاده ـ آقایان حضرات فقها  ،با توجه به این تعریفی که شده است و البته با
این حمایتهای دیگری که داریم ،اگر این فعاليتها در مواردی که مصادیقشان خالف
شرع باشد ،اشكال دارند ،رأی بدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بگویيد در مواردی که فعاليت در آنها منحصراً حرام هستند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این موضوع ربطی به صنایع دستی ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ ما رأی داریم دیگر.
آقاي عليزاده ـ خب  ،فعالً رأی نداریم .حاجآقای یزدی هم ایراد را قبول دارند.
آقاي شبزندهدار ـ ما هم قبول داشتيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ ایشان هم رأی دادند.
آقاي یزدي ـ چون ایراد غير شرعی بودن در ماده ( )1ذکر شد ... ،
آقاي عليزاده ـ نشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،نشد.
آقاي شبزندهدار ـ خب  ،باید آنجا ذکر شود.
آقاي یزدي ـ میدانم .اشكال وارد کردیم و گفتيم باید [مقيد به رعایت موازین شرعی بشود].
آقاي عليزاده ـ نه ،آن موقع سه تا رأی داشت.
منشی جلسه ـ رأی کافی نداشت.
آقاي مدرسی یزدي ـ آنجا نگفتيم ایراد دارد .قرار شد اینجا بگویيم.
آقاي عليزاده ـ قرار شد آن ماده با توجه به این حمایتها [در مواد بعدی] بررسی شود.
آقاي یزدي ـ اگر ماده ( )1اصالح بشود  ،این ماده ( )9هم اصالح میشود دیگر.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن موقع ایراد گرفته نشد.
آقاي عليزاده ـ نه ،آن موقع رأی نياورد.
آقاي مدرسی یزدي ـ چون آنجا ایراد گرفته نشده است ،اگر شما هم اینجا رأی بدهيد ،
چهار تا رأی میشود و درست میشود.
آقاي کدخدائی ـ در آنجا مغایرت رأی نياورد.
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آقاي جنتی ـ آنجا رأی نياورد.
آقاي مدرسی یزدي ـ آنجا رأی نگرفتيم .اگر بنا است رأی بگيریم و اگر نظر مبارکتان
بر این است  ،بفرمایيد رأی بدهيد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای یزدی  ،اگر جنابعالی به همان ماده ( )1اشكال دارید  ،باید
اینجا رأی بدهيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ صنایع دستی حرام است؟!
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،چهار تا رأی آورد.
آقاي مدرسی یزدي ـ پس چهار تا رأی آورد.
منشی جلسه ـ حاجآقا ،تقریر ایراد را بفرمایيد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای مدرسی و حاجآقای  ...میفرمایند.
آقاي مدرسی یزدي ـ چشم؛ بعداً متن ایراد را خدمتتان می نویسيم .همين اآلن هم متن
را می خواهيد؟
منشی جلسه ـ بفرمایيد .اگر اآلن بفرمایيد  ،بهتر است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بنویسيد « :از باب اینكه موضوع این احكام مطلق است و قيدی
ندارد و اطالق آن در بعضی از موارد شامل استفادهها ،ساختنها و کارکردهایی میشود
که منحصراً حرام است  ،لهذا اطالقش خالف شرع است».
آقاي مؤمن ـ [ بگویيد کارهایی که] منحصر به حرام هستند.
آقاي مدرسی یزدي ـ اطالق حمایت با حفظ موضوع یا به تعبير دقيقتر بگویيم
حمایت با اطالق موضوع مصوبه خالف شرع است.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای مؤمن میفرمایند بنویسيم در مواردی که صنایع دستی
منحصر به استفادهی حرام باشد  ،اطالق حمایت ایراد دارد.
آقاي مؤمن ـ نه  ،منحصر به استفادهی حرام باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،درست است .اطالق حمایت نسبت به مواردی که منحصراً
کاربرد حرام دارند ،ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ مواردی که منحصر به حرام باشد.
آقاي جنتی ـ خب  ،ایشان هم رأی می دهند دیگر.
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آقاي مؤمن ـ نه ،من رأی نمیدهم.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال رأی ندهند .چهار تا رأی داریم .کافی است دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ایراد در بحث صدور مجوز ذیل
ت بصره ( )1ماده ( )9بياید؟ جای این ایراد ،تبصره ( )1است که میگوید مجوز بدهند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،آن تبصره هم حرام است .جایز نيست .چون با این کار
دارد رسميت میدهد.
آقاي عليزاده ـ مجوز هم نمیتوانند بدهند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اگ ر آقایان می خواهند ایراد را
بنویسند  ،شاید اگر در همان ابتدا در ماده ( )1بنویسند ،بهتر باشد.
آقاي موسوي ـ اگر در همان ابتدا باشد  ،بهتر است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن تبصره ( )1ماده ( )9دارد میگوید
کدام نهاد مجوز بدهد .اآلن بحث این نيست که کدام فعاليتها حرام است.
آقاي مدرسی یزدي ـ در آن بند ( )1هم همانطور است .مجوز دادن حرام است .آنجا
هم جایز نيست.
منشی جلسه ـ حاجآقا  ،اآلن این اشكال برای این ماده ( )9است یا برای همان ماده ()1
است؟
آقاي عليزاده ـ مربوط به ماده ( )1است .با توجه به حمایتهایی که در ماده ( )9شده
است[ ،اطالق ماده ( )1ایراد دارد].
آقاي مدرسی یزدي ـ مجوز حرام ،جایز نيست .اصالً نفس مجوز دادن هم جایز نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجوزی که در بند ( )1ماده ( ) 9است ،حتماً ایراد دارد .همهی
حمایتها در ماده ( )9ایراد دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله دیگر ،همهی حمایتها ایراد دارد.
منشی جلسه ـ پس من اینطور نوشتم « :با توجه به حمایتهایی که در ماده ( )9انجام
میشود ،ماده ( )1ایراد دارد».
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلی ـ بگویيم مجلس یك تبصره به ماده ( ) 1بزند که این قانون و
حمایتهای ناشی از آن ،شامل مواردی که منحصراً استفاده حرام دارند ،نمیشود.
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آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،بگویيم حمایتها شامل مواردی که خالف موازین شرعی
است ،نمیشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،میتوانيم اینطور بگویيم .حاال یكطوری مصوبه را درست
میکنيم.
آقاي اسماعيلی ـ نه خب ،اگر قرا ر شد ما هم به کميسيون برویم ،بدانيم چه بگویيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،هر جا خالف موازین شرعی شد ،ایراد دارد .چون گاهی
استفاده از بعضی صنایع دستی منحصر در حرام نيست .طوری است که [هم استفادهی
حالل دارد و هم استفادهی حرام].
آقاي عليزاده ـ این مصوبه برای چه کميسيونی است؟
آقاي اسماعيلی ـ برای کميسيون فرهنگی است.
آقاي عليزاده ـ چه کسی به کميسيون فرهنگی میرود؟
آقاي اسماعيلی ـ من میروم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي مؤمن ـ آن صنایع دستی ایراد دارد که استفادهی [معمول] آن حرام است.
حضرت امام (ره) مالك حكم حرام را عمل نمی دانست؛ بلكه مالك را استفادهی آن
می دانست)1 (.
آقاي عليزاده ـ خب ،ما متن ایراد به ماده ( )1این مصوبه را اینطور نوشتيم :اطالق
ماده ( ) 1با توجه به حمایت هایی که در این مصوبه مقرر گردید به عمل آید ،چون
شامل مواردی از صنایع دستی می شود که کاربرد منحصر به حرام دارند ،خالف
موازین شرع شناخته شد.
آقاي مدرسی یزدي ـ آخر ،ممكن است بعضی از این صنایع دستی هم به خاطر کاربرد
صرف حرام آن نباشند .گفتيم که ممكن است طرف بگوید [من از وسيلهی حالل
استفادهی حرام بكنم].
 .3به عنوان نمونه می توان به این استفتا و پاسخ آن اشاره نمود« :آیا فروختن یا مصرف کردن ماشين
صورت تراشی که با تيغ است ،حرام است؟ بسمه تعالی؛ چون منفعت آن منحصر در حرام نيست ،خرید
و فروش و استفاده از آن در کارهای حالل مانع ندارد( ».موسوی خمينی ،سيدروحاهلل ،استفتائات امام
خمينی ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی ،1941 ،ج  ،8ص )893
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آقاي مؤمن ـ آن اشكال ربطی به اینجا ندارد .آن اشكال به سازنده مربوط نمیشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ عيبی ندارد .ما در این مصوبه فقط سازنده را نمیگویيم.
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ حضرت امام (ره) می فرمودند که اگر استفاده منحصر به حرام
باشد ،اشكال دارد .ولی اگر استفاده ی یك شخص بتواند حرام باشد[ ،ساخت] آن
وسيله اشكال ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن درست است .ولی ...
آقاي عليزاده ـ  ...بگذارید ببينيم آن چهار نفری که رأی مغایرت دادند ،چه
میفرمایند.
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ این اشكال [ساختن وسيله ای که استفادهی انحصاری
حرام دارد] که درست است .این اشكال از باب اعانت بر اثم درست است .ولی از باب
اینكه ما اآلن می دانيم یك فرد دارد [ازیك وسيلهی حالل] کار حرام میکند ،باید نهی
از منكرش کنيم ،نباید حمایتش کنيم .نهی از منكر که منتفی نيست.
آقاي عليزاده ـ خب ،ما که حمایت نمیکنيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا دیگر.
آقاي مؤمن ـ حمایت نمیکنيم.
آقاي عليزاده ـ اصالً حمایتش نمیکنيم .حمایت کردنش حرام است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،وقتی یك وسيله ای برای کار مشترك بين حالل و حرام
استفاده می شود ،یعنی منحصر به استفادهی در حرام نيست .در حالی که ما می دانيم این
آقا این نِی را جز در راه حرام استفاده نمیکند .اگر شما در مصوبه بگویيد که مشمولين
این مصوبه موازین شرعی را رعایت کنند ،بهتر است .بگویند باید موازین شرعی
رعایت شوند.
آقاي یزدي ـ بله ،همين پيشنهاد خوب است .چون مصداق موارد مذکور در ماده ()1
شامل مواردی می شود که [هم در راه حالل استفاده شود و هم در ر اه حرام].
آقاي مؤمن ـ نه« ،موازین شرعی» برایشان [= مجریان قانون] مشتبه است.
آقاي مدرسی یزدي ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي مؤمن ـ ممكن است اینطور که شما میفرمایيد ،باشد .ولی این خالف فتوای
امام (ره) است.
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آقاي مدرسی یزدي ـ اگر اآلن هر کسی نظر خودش را بدهد ،موضوع حل میشود.
آقاي عليزاده ـ ما داریم میگویيم اطالق ماده ( ) 1ایراد دارد .چون اطالق این ماده
شامل مواردی از صنایع دستی می شود که کاربرد منحصر به حرام دارند.
آقاي یزدي ـ باید حمایت از صنایع دستی را مقيد به رعایت موازین شرعی کرد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،با ای ن وضعيت ،اگر مقيد به رعایت موازین شرعی بكنيم،
خيلی خوب است.
آقاي یزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ یعنی میفرمایيد که عبارت «کاربرد منحصر به حرام» را از متن نظر
برداریم؟
آقاي مدرسی یزدي ـ بله دیگر ،چون یك صورت دیگر هم هست که واقعاً حرام است
و آن ،این است که میدا نيم فالن شخص اآلن دارد خالف شرع میکند و از این
وسيلهی حالل استفادهی حرام میکند.
آقاي یزدي ـ همان مقيد به رعایت ضوابط شرعی بشود ،خوب است.
آقاي عليزاده ـ تنظيم متن نظر را میگذاریم تا بعداً درست کنيم.
آقاي مؤمن ـ اگر استفادهی یك چيزی منحصر در حرام نباشد  ،عيب ندارد.
آقاي عليزاده ـ در متن نظر بنویسيم اطالق ماده ( ) 1خالف موازین شرعی است؛ چون
شامل مواردی از صنایع دستی میشود که چطور هستند؟
آقاي مؤمن ـ اگر فایدهی یك چيزی منحصر در حرام نباشد ،عيب ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی اگر اآلن می بينيم کسی ...
آقاي مؤمن ـ « ...کسی» اینجا مطرح نيست .این ماده مربوط به «سازنده» است.
آقاي مدرسی یزدي ـ سازنده کاری میکند که [کسی فقط در راه حرام استفاده کند].
آقاي مؤمن ـ سازنده کاری نمیکند .سازنده فقط میسازد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،مثالً طرف مینوازد.
آقاي مؤمن ـ نه ،نمینوازد ،میسازد.
آقاي مدرسی یزدي ـ این دو تا به هم وصل هستند .فقط که نمیسازد.
آقاي مؤمن ـ توجه بفرمایيد؛ این مصوبه مربوط به حمایت از اشخاص سازندهی
صنایع دستی است.
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آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،اطالق دارد .این مصوبه «عرضه» را هم میگوید.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،این فرمایش شما است.
آقاي مدرسی یزدي ـ این مواد را که خواندیم ،اینطوری بودند.
آقاي مؤمن ـ اینهایی که خواندیم ،خالف این حرف شما است .نه ،اینطور نيست .این
فتوای شما است .فتوای حضرت امام (ره) را قبول ندارید.
آقاي عليزاده ـ یك قيد لزوم رعایت موازین شرعی هم به مت ن قبلی اضافه شود،
چيزی نمیشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ همان قيد لزوم رعایت موازین شرعی را به متن نظر اضافه کنيد،
راحت شویم.
آقاي یزدي ـ بله دیگر ،هم این نظر تأمين شد ،هم آن نظر.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله)1 (.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،مورد بعدی را بفرمایيد.
منشی جلسه ـ [تبصره ( )1ماده ( )9مصوبه« ]:تبصره  - 1فعاليتهای احصاشده این
ماده به جز موارد مربوط به فرش دستباف ،مشمول تبصره ماده ( )1قانون نظام صنفی
مصوب  1941/1/11بوده و با صدور پروانه فعاليت و بهره برداری از سوی سازمان
ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،نياز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نمی باشد».
آقاي کدخدائی ـ این که هيچ بحثی ندارد.
منشی جلسه ـ «تبصره  - 2طراحی ،برنامهريزي ،توسعه و نظارت بر کليه آموزشهاي
غيررسمی صنايع دستی و فرش دستباف کشور اعم از آموزشهاي عمومی ،تخصصی
و مجازي با سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و وزارت صنعت،
معدن و تجارت میباشد .کليه اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در امر آموزش صنايع
دستی و فرش دستباف مكلفند سياستهاي تعيينشده سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع
دستی و گردشگري و وزارتخانه را در آموزشهاي خود رعايت کنند».
 .3بند (  )1نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان - 1 « :اطالق ماده (  )1با توجه به
حمایت هایی که در این مصوبه مقرر گردید به عمل آید ،چون شامل مواردی از صنایع دستی میشود که
حرام است ،خالف موازین شرع شناخته شد و باید مصوبه مقيد به رعایت موازین شرعی گر دد».
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آقاي مدرسی یزدي ـ واقعاً اطالق این تبصره ( ) 1با قانون اساسی یا حتی با شرع
سازگاری دارد؟ تبصره میگوید« :تبصره  - 1طراحی ،برنامهریزی ،توسعه و نظارت بر
کليه آموزشهای غيررسمی صنایع دستی  »...؛ یعنی به «غيررسمی» تصریح میکند؛ «...
با سازمان ميراث فرهنگی ،گردش گری و صنایع دستی و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت میباشد »... .بعد هم میگوید ...« :کليه اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در امر
آموزش صنایع دستی و فرش دستباف مكلفند سياستهای تعيينشده سازمان ميراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه را در آموزشهای خود رعایت کنند».
حاال فرض بكنيد مثالً یك کسی در یك دهی دارد یك کاری میکند؛ حاال فرض بكنيد
که نمیتواند سياستهای این دو نهاد را رعایت کند؛ حاال مثالً می خواهد یك
توسعه هایی داشته باشد .آیا طبق قانون اساسی قانون حق دارد آزادی مردم را اینقدر
تضييع بكند؟
آقاي عليزاده ـ لزوم رعایت سياست ها که اشكال ندارد .ممكن است بگویيد صدر
تبصره اشكال دارد .و الّا لزوم رعایت سياستها چه اشكالی دارد؟! همه باید سياستها
را رعایت کنند.
آقاي کدخدائی ـ نه ،ایشان دارند «توسعه» را می فرمایند که ایراد دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ حتی عبارت «غيررسمی» هم ایراد دارد .ببينيد؛ تبصره میگوید:
«آموزشهای غيررسمی» .حاال فرض بكنيد چهار نفر در یك دهی مشغول کار هستند.
حاال آنها باید سياستها را مو به مو اجرا بكنند؟!
آقاي عليزاده ـ همين چهار تا چهار تا دِه مجموعاً چقدر میشوند؟!
آقاي مدرسی یزدي ـ خب باشد .ما نمی دانيم چقدر میشوند .یك وقت هست که ...
آقاي عليزاده ـ ممكن است بتوانيد بگویيد تبصره اشكال دارد ،اما قسمت پایينش
اشكال ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ ما می خواهيم ببينيم واقعاً می شود که آزادی شغل ،حرفه و
خصوصيات دیگری را که در قانون اساسی قرار داده است ،این چنين تضييق کرد که
اگر چند نفر در یك جایی دارند کار غيررسمی انجام می دهند ،بيایند به او بگویند شما
باید سياست هایی را که سازمان ميراث فرهنگی ترسيم کرده است ،رعایت بكنيد .چون
این هم یك فرد است دیگر.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله دیگر ،باید این سياستها را مثل بقيهی سياستها رعایت
بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ این سياستها با بقيهی سياستها خيلی فرق میکند .اینها
تضييقات بيخودی است .چرا این فردی که کارش غيررسمی است و کوچك است،
باید این تضييقات را رعایت کند؟!
آقاي ابراهيميان ـ نه ،اگر آن قواعد ،جزئی باشند ،ایر اد دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ شاید اگر آن سياستها را انجام ندهد ،آن کار شخص ضرر
بزند .چون ممكن است کارش آلودگی بياورد یا ضررهای دیگر ایجاد کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ کار آن فرد فرضاً ساخت یك کولهی دستی است .اصالً کارش
صنعتی نيست که بتواند محيط زیست را خراب بكند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چه کسی اینطور گفته است؟
آقاي مدرسی یزدي ـ فرض این است که صنایع دستی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مگر می دانيم همهشان اینطوری است؟
آقاي مدرسی یزدي ـ موضوع مصوبه ،صنایع دستی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ صنایع دستی یعنی چه؟
آقاي مدرسی یزدي ـ فرض این است که کار صنایع دستی غيررسمی است؛ بعد همه
باید همهی سياستها را رعایت کنند!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ممكن است صنایع دستی باشد؛ ولی آلودگی محيط زیست
به بار آورد.
آقاي مدرسی یزدي ـ فرض بكنيد سازمان و وزارتخانه بگویند نقشههای قاليتان باید
این چنين باشد .او میگوید :نه؛ من می خواهم نقشهی قالی را یك کاری بكنم که
مخصوص خودم باشد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اتفاقاً الزم است سياستها را رعایت کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ به نظر من واقعاً رعایت سياستها تضييق بيجایی بر مردم است
و خالف آزادیهای مشروعی است که د ر قانون اساسی تضمين شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه اصالً اینطور نيست .اصالً تعيين سياستها وظيفهی
دولت است.
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آقاي ابراهيميان ـ اگر سياستها قواعد جزئی باشند ،ایراد دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،تبصره ( )1میگوید اشخاص حقيقی و حقوقی باید
سياستهای تعيينشده ی سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و
وزارتخانه را در آموزشهای خود رعایت کنند.
آقاي جنتی ـ خب ،این را می دانم .اگر آن سياستها ،سياستهای الزم و مفيدی
باشند ،رعایتشان الزم است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر قواعد جزئیِ مشخصی را که عنوان سياست ندارند ،بلكه ریزتر
هستند ،تعيين کنند ،آنوقت می شود گفت چرا دست و پای اشخاص را بدون وجه
بستيد .اما «سياست» مفهومی وسيع است .بنابراین خطوط کلی مراد است.
آقاي یزدي ـ قانون تبعيض بردار نيست .قانون برای همه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،سياستها چيزهای اساسی را شامل میشود.
آقاي ابراهيميان ـ به نظر من ،مشخص کردن خطوط کلی ،تضييق آزادیها نيست.
آقاي جنتی ـ خيلی خب ،دیگر اشكالی نيست.
آقاي عليزاده ـ نكتهی بعد هم اینكه تبصره ( )1میگوید سياستها را رعایت کنيد؛
نمیگوید هر حرف بیربط را رعایت کنيد .سياستها بر اساس مصالح مملكت تنظيم
میشود.
آقاي یزدي ـ بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ سياستها روی حساب و کتاب تنظيم میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ به نظر من که تضييق بيخودی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ سراغ مادهی بعدی برویم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،برویم.
آقاي جنتی ـ ایراد به این تبصره رأی ندارد .برویم.
آقاي مدرسی یزدي ـ ولی سياستها باید خالف قانون اساسی نباشند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خالف قانون اساسی نيست.
آقاي عليزاده ـ هيچ جای قانون اساسی این مطلب را ندارد.
آقاي جنتی ـ ماده ( )9را بخوانيد.
آقاي سوادکوهی ـ در مورد اشكال مغایرت با شرع که در مورد ماده ( )1این مصوبه
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گرفتيد ،چه کسی بر رعایت موازین شرعی نظارت میکند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خود وزارتخانه نظارت میکند .وقتی میگویيم وزارتخانه،
یعنی وزارت جمهوری اسالمی که اسالمی است .خودش باید نظارت کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ هر کسی باشد ،تفاوتی نمیکند.
آقاي سوادکوهی ـ خب ،باالخره یك ناظری می خواهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ مثل اینكه سؤال شود چه کسی باید بر شما نظارت کند تا
نمازتان را درست بخوانيد! خب خودتان باید مراقبت کنيد.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،اینطور که نمیشود.
آقاي عليزاده ـ حاال ما که فعالً مرجع نظارت را اشكال نگرفتيم که چه کسی باید
نظارت بكند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مرجع نظارت دولت اسالمی است.
آقاي مدرسی یزدي ـ هر کسی متصدی است ،خودش باید رعایت کند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مثل اینكه فرض بكنيد دولت اصالً به اسالم کاری ندارد.
یعنی چه که فقط به قانون کار دارد؟! دولت ،اسالمی است .وزارتخانهاش هم
وزارتخانهی اسالمی است .همان وزارتخانه ناظر است .میتواند بگوید کار این آقا
اسالمی نيست؛ بنابراین مجوز نمیدهيم.
منشی جلسه ـ «ماده  - 4سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلفند با هماهنگی مراجع ذيصالح اقدامات زير
را به عمل آورند:
الف  -اعمال نظارت و حمايتهاي الزم در جهت بهبود کيفی محصوالت صنايع
دستی و فرش دستباف به ويژه در حوزه صادرات
ب  -برنامهريزي ،سياستگذاري و نظارت بر وضعيت کارگاههاي توليدي و
آموزش صنايع دستی و فرش دستباف
پ  -پشتيبانی از هنرمندان و صنعتگران و همكاري با مراجع ذيصالح براي تعيين
و اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستی و فرش دستباف در چهارچوب
قوانين و مقررات مربوط
ت  -هماهنگی و برنامهريزي در مورد مالكيتهاي معنوي و فكري صنايع دستی و
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فرش دستباف ايران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از کشور»
آقاي محمدرضا عليزاده ـ این «پشتيبانی» در بند (پ) به آن حمایت در مواد قبلی میخورد.
آقاي کدخدائی ـ شما دارید در مورد اشكال شرعی صحبت میکنيد؟
آقاي محمدرضا عليزاده ـ نه ،اشكال ندارد .گفته است « :در چارچوب قانون».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصالً این بندها کل اشكال ما را رفع میکند.
آقاي عليزاده ـ این بند اصالً برای رفع اشكال ماست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینها ایراد ما را رفع میکند.
آقاي عليزاده ـ اشكال ما را در این ماده رفع میکند .خب ،بند بعدی را بفرمایيد بخوانيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ اینجا هم باید بعد از عبارت «ت  -هماهنگی و برنامهریزی در
مورد مالكيتهای معنوی و فكری صنایع دستی و فرش دستباف ایران (آثار و
هنرمندان) در داخل و خارج از کشور»  ،عبارت « در چهارچوب قانون و مقررات
مربوط» را بنویسند .ممكن است یك دفعه بعضی بگویند ما قانون و قراردادی دربارهی
مالكيت معنوی با بعضی از کشورها نداریم و این کار احتياج به قانون دارد .بعد ،به
شما بگویند که شما باید قوانين آنها را رعایت بكنيد.
آقاي عليزاده ـ این بند ،برای خارجیها نيست .هنرمندان ما را میگوید.
آقاي مدرسی یزدي ـ عيبی ندارد .بند (ت) میگوید ما باید هماهنگ بشویم .خب این
موضوع مالكيت معنوی قانون می خواهد .ممكن است ما اصالً برای این کار قانونی
نداشته باشيم  .چه تدبيری بكند که این [حق مالكيت معنوی حفظ شود؟]
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن این بند که هيچ الزامی ندارد.
ببينيد ؛ این بند دارد ب ين دستگاههای مختلف که به مالكيت فكری ارتباط دارند ،
هماهنگی ایجاد میکند که برنامهریزی کنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،ولو اینكه این کارها خالف قانون باشند!
آقاي ابراهيميان ـ نه دیگر.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،مجلس در بند باالیی قيد « در چهارچوب قانون و مقررات
مربوط» را آورد ه است .اینجا هم باید همين را بياورد.
آقاي کدخدائی ـ هماهنگی که در چهارچوب قانون است .دولت که نمیتواند خارج
از قانون اقدام بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بند (پ) گفته است «پشتيبانی» در چهارچوب قوانين و مقررات
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است .بند (ت) هم «هماهنگی و برنامهریزی» را میگوید .خب ،سازمان اینجا هم دارد
برنامه میریزد.
آقاي عليزاده ـ این بند نمی خواهد بگوید هماهنگی با خارجیها انجام میشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ پشتيبانی یعنی اینكه چقدر پول بده،
چهکار کن .این کار قانون می خواهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،این بند (ت) هم در مورد برنامهریزی است .برنامهریزی
در مورد مالكيت معنوی که یك چيز آسانی نيست که هر کس ی بتواند انجام بدهد .باید
بداند برنامهریزی در چه حد است ،با چه خصوصيتی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،این بند نمیگوید به چه کسی مالكيت بدهيد یا ندهيد.
میگوید آنجایی را که فردی مالكيت دارد  ،حمایت کنيد تا شخص دیگری نتواند در
داخل کشور آن کار را انجام بدهد .در خارج هم اگر کسی انجام داد  ،از طریق وزارت
خارجه اقدام بكند و جلویش را بگيرد.
آقاي عليزاده ـ این بند می خواهد از سوء استفاده جلوگيری بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بسيار خب  ،اینها در چهارچوب قانون است یا خارج قانون؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بر اساس مالكيتی که ما قبول داریم که مفروضٌعنه است.
آقاي ابراهيميان ـ واژههای « برنامهریزی» و «هماهنگی» کمترین بار حقوقی را دارد.
آقاي عليزاده ـ خود مالكيت معنوی یك حقی است که باید به موجب قانون به وجود
بياید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،آن قانونی که ما داریم ،مالكيت معنوی یك اثر را قبول
کرده است .این بند می گوید حاال که مالكيت معنوی آن اثر قبول شد ،برای حمایت از
آن ،هم در داخل کشور و هم در خارج کشور برنامهریزی کنيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ این بند اینطوری موجب سوء استفاده میشود.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،بفرمایيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ای بابا ،این بند اشكال ندارد .شما به هر چيزی اشكال وارد
میکنيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ باید هم اشكال وارد کرد .چون اشكال دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ،اشكال ندارد .خيلی مُلّا لغتی نشوید!

71

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي ابراهيميان ـ البته خوب است قيد « چارچوب قوانين و مقررات» گفته بشود.
منشی جلسه ـ [ ادامهی ماده ( )9مصوبه« ]:ث  -سازماندهی نظام اطالعرسانی در
زمينه صنايع دستی و فرش دستباف
ج  -همكاري با دستگاههاي ذيربط به منظور تدوين سرفصل دروس هنرستانها،
آموزشكدهها و دانشكدههاي صنايع دستی و فرش دستباف
چ  -هماهنگی و برنامهريزي جهت تأسيس نهادهاي غيردولتی براي کاهش تصدي
دولت و ساماندهی فعاليت صنايع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و
مقررات مربوط»
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ اینجا بند (چ) در مورد هماهنگی است .نوشته است باید
« در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط» باشد .بند (ت) هم همينطور است .فرقی
نمیکند.
منشی جلسه ـ «ح  -برنامهريزي ،سياستگذاري و نظارت بر امر تأسيس شرکتهاي
نمايشگاهی تخصصی صنايع دستی و فرش دستباف توسط تعاونیها و بخش
خصوصی
خ  -مشارکت در همايشها ،سمينارهاي ملی و جشنوارههاي صنايع دستی و فرش
دستباف
د  -برنامهريزي ،سياستگذاري و نظارت در امر معرفی صنايع دستی و فرش
دستباف برگزيده در مراکز عمومی از طرق مناسب تبليغی و ترويجی
ذ  -برنامهريزي ،سياستگذاري و نظارت بر شناسايی و گ ردآوري آثار با ارزش و
برگزيده صنايع دستی و فرش دستباف دوران معاصر و نمايش آنها توسط
دستگاههاي ذيربط
ر  -تدوين استانداردهاي الزم براي مواد اوليه و روشهاي توليد صنايع دستی و
فرش دستباف براي پيشنهاد به سازمان ملی استاندارد ايران
ز  -تحقيق و بررسی مستمر جامعه آماري و جمعآوري اطالعات الزم از وضعيت
صنايع دستی و فرش دستباف ايران و جهان به منظور ارتقاي جايگاه صنايع دستی
و فرش دستباف ايران
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ژ  -اهتمام بر ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع دستی و فرش دستباف
جهان در جهت رونق و افزايش صادرات
س  -بهرهگيري از سامانههاي پيشرفته بازرگانی به منظور توسعه بازار فروش صنايع
دستی و فرش دستباف ايران در کشورهاي هدف توسط بخش غيردولتی
ش  -کمك به ايجاد بازارچههاي صنايع دستی و فرش دستباف با بهرهگيري از
ظرفيتهاي بخشهاي خصوصی ،تعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی»
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این بندها عملی نيست؛ شعر هستند! دولت هيچ کدامشان را
انجام نمی دهد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای مؤمن می فرمایند من به این ماده ایراد ندارم .ولی شما که به
خاطر آن ماده ( )9به ماده ( ) 1ایراد گرفتيد ،آن اطالق در این ماده هم هست.
آقاي مدرسی یزدي ـ کدام ماده اطالق دارد؟
آقاي عليزاده ـ همين ماده ( ) 9که گفته است سازمان و وزارتخانه باید این حمایتها
را بكنند .اگر این حمایتها مربوط به صنایع دستی بشوند که حرام هستند ،ایراد دارد.
آقاي شبزندهدار ـ آنجا در ایراد به ماده ( ) 1به این شكل نوشته شد که با توجه به
حمایته ای مذکور در مصوبه ایراد دارند .حمایتهای مذکور شامل این ماده ( )9هم
میشود.
آقاي عليزاده ـ در آنجا نوشتيم« :حمایتهای مذکور در این مصوبه».
آقاي مؤمن ـ نوشتيم « :با توجه به حمایتهای آن ماده (.»)9
آقاي شبزندهدار ـ نه.
منشی جلسه ـ حاجآقا  ،آنجا در نظر شورا گفتيم« :اطالق ماده ( )1با توجه به
حمایتهایی که در ماده ( )9شده است ،ایراد دارد ».اگر می خواهيد ،بگویيم« :با توجه
به حمایتهای مواد ( )9و (.»)9
آقاي شبزندهدار ـ بله ،بگویيم « :حمایتهای مذکور در این مصوبه».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله« ،با توجه به حمایتها در این مصوبه» درست است.
منشی جلسه ـ پس بنویسيم « :با توجه به حمایتهای این مصوبه».
آقاي عليزاده ـ بله ،سراغ مادهی بعدی برویم« .ماده  - 5سازمان ميراث فرهنگی،
صنايع دستی و گردشگري مجاز است براي توليد و عرضه محصوالت صنايع
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دستی و فرش دستباف و هنرهاي سنتی ،امالك در اختيار از جمله فضاهاي مناسب
در بناهاي تاريخی را به فعاالن مرتبط با صنايع دستی و فرش دستباف با انعقاد
قرارداد واگذار نمايد .عرضه محصوالت غير مصاديق ماده ( )1اين قانون و
توليدات خارجی در اين غرفهها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال
غيرمجاز و خارجی عرضهشده میشود .سازمان حق مطالبه زيان وارده از محل
وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت».
آقاي مؤمن ـ خب ،این ماده هم همان طور است دیگر .این هم عين ماده ( )9و ()8
حمایتهای مطلق دارد.
آقاي عليزاده ـ ما ایراد ماده ( ) 1را کلی [نسبت به همهی حمایتهای این مصوبه]
نوشتيم دیگر.
آقاي سوادکوهی ـ این ماده مغایر اصل ( )59است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ماده یك اشكالی دارد.
آقاي سوادکوهی ـ اگر یك ایراد مغایرت با اصل ( )59بگيریم ،خوب است.
آقاي عليزاده ـ چرا؟ بفرمایيد اشكالش چيست .آن اشكال مربوط به حمایت در ماده
( )1را که به صورت کلی وارد کردیم و هيچ بحثی نداریم.
آقاي مؤمن ـ گفتيم اطالق ماده ( )1با توجه به حمایتهای مذکور در این مصوبه ایراد
دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله ،در متن ایراد به ماده ( « )1در این مصوبه» گذاشتيم .اشكال دیگر
این ماده چيست؟
آقاي سوادکوهی ـ ماده ( ) 8به صورت عام مطرح شده و واگذاری را در ارتباط با
نفایس و بناهای تاریخی به طور کلی مورد ذکر قرار داده است .ظاهرش این است که
با اصل ( )59قانون اساسی(  )1مغایر است .اگر منظور این ماده ،نفایس ملی باشد ،با
اصل ( )59در تعارض قرار میگيرد.
 .3اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :بناها و اموال دولتی که از نفایش ملی
باشد ،قابل انتقال به غير نيست؛ مگر با تصویب مجلس شورای اسالمی ،آن هم در صورتی که از نفایش
منحصر به فرد نباشد» .
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آقاي عليزاده ـ معنای واگذاری که بيع نيست.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،خب «واگذاری» عام است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه خب ،اطالق واگذاری ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ سازمان میتواند اجاره هم بدهد .چرا نمیتواند بدهد؟
آقاي سوادکوهی ـ بله؛ ولی خب اجاره را ذکر نكرده است .چون «واگذاری» را به
صورت مطلق ذکر کرده است ،از این جهت اشكال دارد.
آقاي یزدي ـ در این ماده گفته اند محل کار این صاحب صنایع دستی باید متناسب با
کارش باشد.
آقاي عليزاده ـ سازمان با آن صاحب صنایع دستی قرارداد دارد .نمی خواهد که به او
بفروشد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ در ماده گفتهاند« :فضاهای مناسب را واگذار کنند».
آقاي سوادکوهی ـ باال خره از این جهت به نظر میرسد که ممكن است این ماده ایراد
داشته باشد.
آقاي موسوي ـ ماده میگوید« :فضا را در اختيار بگذارد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ «واگذاری» اطالق دارد دیگر .ضمن
اینكه این ماده واگذاری فضاهای مناسب در « بناهای تاریخی» گفته است« .بناهای
تاریخی» هم شامل نفایس ملی و امثال اینها میشود.
آقاي عليزاده ـ این ماده که نمی خواهد بگوید این بناها را بفروشد.
آقاي کدخدائی ـ منظور این ماده ،اجاره است.
آقاي عليزاده ـ اگر این ماده «فروش» میگفت  ،میگفتيم اطالق دارد .اما واگذاری که
اشكال ندارد .اجاره میدهد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ واگذاری اعم از فروش و اجاره است.
آقاي سوادکوهی ـ نه دیگر  ،خود «واگذاری» عام است.
آقاي عليزاده ـ «واگذاری» مطلق است .ولی این کلمهی مطلق اینجا به معنای فروش
نيست.
آقاي سوادکوهی ـ چرا؛ شامل آن هم است.
آقاي عليزاده ـ آنجایی که باید بفروشد ،بفروشد؛ آنجایی که باید اجاره بدهد ،اجاره بدهد.
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آقاي کدخدائی ـ اصالً مجلس در این ماده « بناهای تاریخی» گفته است .سازمان که
نمیتواند بنای تاریخی را بفروشد .چون منع قانونی دارد.
آقاي سوادکوهی ـ منع قانونی دارد؛ ولی [اینجا نباید به صورت مطلق آورده شود].
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بناهای تاریخی ،بناهایی هستند که
قابل واگذاری نيستند.
آقاي سوادکوهی ـ خب ،در مصوبه بگویند« :میتواند بناها را به طور موقت در اختيار
بگذارد ».میشود این طور ذکر کرد که این شبهه برطرف شود .چون این عبارتِ
«واگذار نماید» را به کار برده ،ممكن است از این جهت این تلقی هم پيش بياید.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر شماها می خواهيد آن ایراد را به طور کلی بگویيد ،معلوم
است که «واگذاری» شامل بيع نيست .چون در عقد بيع نمیشود شرط گذاشت که
بتوان بعداً برای هميشه مالكيت خریدار را از بين برد .چون شما خودتان میگویيد
شرطی که این طور باشد که فروشنده هر وقت تا قيامت بخواهد بتواند بيع را به هم
بزند ،اشكال دارد؛ یعنی این طوری عقد بيع صحيح نيست .خب ،معلوم است که این
ماده این را نمی خواهد بگوید .این ماده قراردادی را می خواهد بگوید که قابل فسخ
است .یعنی این نوع قرارداد اصالً شامل بيع نمیشود.
آقاي سوادکوهی ـ مگر میشود اینطوری گفت؟! آن شرط ضمن بيع است دیگر.
آقاي عليزاده ـ شما اگر مالی را به کسی فروختی ،مگر میتوانی بگویی هر وقت شما
این خالف را کردید ،من فسخ میکنم؟!
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،چه کسی فتوا داده است که اگر در عقد بيع مطلقاً [شرط
بگذارید که قابل فسخ است ،ایراد دارد]؟
آقاي عليزاده ـ این قانون مدنی ما است .میگوید اگر شما در بيع یك شرطی بگذارید
که مطابق آن بگویيد هر وقت خواستم میتوانم به هم بزنم ،اشكال
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این موضوع در فقه هم هست دیگر.

دارد)1 (.

 .3ماده (  )944قانون مدنی بيان میکند « :ماده  - 944در عقد بيع ممكن است شرط شود که در مدت
معين برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی ،اختيار فسخ معامله باشد ».بعد در ماده ( )931
اشاره میکند « :ماده  - 931اگر برای خيار شرط مدت نشده باشد ،هم شرط خيار و هم بيع باطل است».
بنابراین قانون مدنی خيار شرط بدون مدت را مبطل عقد می داند.
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آقاي سوادکوهی ـ شرط خالف مقتضای عقد را میگویند ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ چنين شرطی هم خالف مقتضای ذ ات عقد است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ این موضوع در قانون آمده و صریح است .شما میفرمایيد «نه»؟
آقاي مدرسی یزدي ـ چنين چيزی نداریم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا؛ هست.
آقاي عليزاده ـ چرا ،اآلن این موضوع در قانون مدنی ما هست .شما یك شرطی
میگذارید که هر وقت ...
آقاي مدرسی یزدي ـ  ...خواستم فسخ کنم.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینطور نمیشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینطور شرط گذاشتن ،باطل است دیگر .در

مكاسب( )1

و

مقنعه(  )1گفته شده است.
آقاي عليزاده ـ باید مدت بگذارید .برای فسخ باید مدت بگذارید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيار شرط مدت می خواهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ کجا نوشته شده است؟
آقاي ابراهيميان ـ خيار شرط باید مدت داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ خيار شرط باید مدت داشته باشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،این چيزی که در این ماده آمده
 « .3در بطالن عقد ،ميان ذکر مدت نامعلوم همانند بازگشت ح جّاج از سفر حج و عدم ذکر مدت [اعمال
خيار] مثل اینكه بایع بگوید « :این کاال را به این شرط به تو فروختم که خيار فسخ داشته باشم » و بين
ذکر مدت [اعمال خيار] به صورت مطلق نيست؛ مثل اینكه بایع بگوید« :این کاال را با این شرط به تو
فروختم که تا مدتی خيار فسخ داشته باشم » .دليل [اینكه تفاوتی در بطالن عقد در این حاالت نيست]،
این است که همهی این صور در وارد شدن ضرر به مشتری با یكدیگر مساوی هستند( ».انصاری
دزفولی ،مرتضیبن محمد ،کتاب المكاسب المحرمه و البيع و الخيارات ،قم ،کنگره بزرگداشت شيخ
اعظم انصاری ،چ  1918 ،1ق ،ج  ،8ص )111
 « .8کسی که چيزی را با شرط خيار بخرد و زمانی را [برای اعمال آن خيار] مشخص نكند ،از زمان
انعقاد بيع تا سه روز پس از آن ،خيار دارد .پس بعد از اتمام سه روز ،خياری برای او نخواهد بود».
(شيخ مفيد ،المقنعه ،قم ،کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد ،چ  1919 ،1ق ،ص )841
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است ،شرطِ فسخ نيست .این فاسخ است .این ماده انفساخ را میگوید .یعنی اگر
اینطوری شد  ،عقد منفسخ میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال هر چه هست  ،تفاوتی ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب ،ببينيد؛ باالخره مقصود این است که بناهای
تاریخی کالً قابل واگذاری به نحو بيع نيستند.
آقاي عليزاده ـ یعنی این ماده شامل فروش هم میشود؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب بله ،ما میگویيم این ماده اطالق
دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ انتقال بناهای تاریخی قانون

دارد)1 (.

این ماده که نمی خواهد

آن قانون را حذف کند.
آقاي عليزاده ـ این ماده شامل فروش نمیشود .ما میگویيم اطالق ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آن قانون را که نمی خواهد حذف کند.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما میگویيم اطالق ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ حاال اگر مجلس این ماده را به نحوی می نوشت که یك چنين
شبهه ای پيش نياید بهتر نبود؟
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که میگویند این ماده اطالق دارد و شامل فروش
امكنهی تاریخی منحصر به فرد میشود ،رأی بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ « بناهای تاریخی» در مصوبه آمده است.
آقاي کدخدائی ـ نه  ،این ماده که «قيد منحصر به فرد» ندارد  ،ولی «بناهای تاریخی» را
گفته است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ کالً بناهای تاریخی ممنوعالفروش هستند.
 .3ماده (  )11قانون مدنی « :ماده ( - 11اصالحی  )1911 /13 /5اموال دولتی که معد است برای مصالح یا
انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قالع و خندق ها وخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخيره
و سفاین جنگی و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتی و سيمهای تلگرافی دولتی و موزهها
وکتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غير منقوله که
دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ،قابل تملك خصوصی نيست و
همچنين است اموالی که موافق مصالح عمومی ب ه ایالت یا والیت یا ناحيه یا شهری اختصاص یافته
باشد».
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آقاي سوادکوهی ـ نه ،درست میفرمایيد.
آقاي کدخدائی ـ مجلس در ادامهی ماده هم گفته است که [این قرارداد قابل انفساخ
است] .این قرینه ای است برای [اینكه منظور از قرارداد در این ماده ،بيع نيست].
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،مقصود روشن است .ماده ( )1را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «ماده  - 6دستگاههاي اجرايی موضوع ماده ( )5قانون مديريت
خدمات کشوري مصوب 1816/7/1

( )1

مكلفند در برنامههاي تشويقی و اهداي

جوايز غير نقدي ،با اولويت از توليدات صنايع دستی و فرش دستباف اصيل ايرانی
استفاده کنند».
آقاي عليزاده ـ ایراد این حمایتهای مطلق با اشكالی که به صورت کلی [= ایراد ماده
( ])1وارد کردیم  ،پوشش داده شده است.
منشی جلسه ـ «ماده  - 7بانك مرکزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل ،بخشی
از تسهيالت مسكن بانكها را با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گرد شگري و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به امر تأمين مسكن هنرمندان و
توليدکنندگان صنايع دستی و فرش دستباف اختصاص دهد».
آقاي مؤمن ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي عليزاده ـ آن ایراد [مربوط به ماده ( ])1را به صورت کلی وارد کردیم.
منشی جلسه ـ «ماده  - 1به منظور حمايت ،توسعه و ترويج صنايع دستی و تشويق و
تكريم هنرمندان ،پيشكسوتان و فعاالن بخش صنايع دستی و فرش دستباف،
«صندوق توسعه صنايع دستی ايران» زير نظر سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی
و گردشگري ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون تشكيل میشود و

فعاليت می نمايد .منابع صندوق از محل سی درصد ( )٪82درآمدهاي سازمان
ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري از اجاره اماکن و فروش بليط ،بخشی
 .3ماده (  ) 8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1951 /7 /5مجلس شورای اسالمی « :ماده - 8
دستگاه اجرایی :کليه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی  ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غير دولتی ،شرکتهای
دولتی و کليه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبيل شرکت ملی
نفت ایران ،سا زمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانك مرکزی ،بانكها و بيمههای دولتی ،دستگاه
اجرایی ناميده میشوند».
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از منابع صندوق کارآفرينی و اميد (مهر امام رضا (ع)) و کمكهاي بخشهاي
دولتی و غيردولتی و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي صندوق پس از درج در
بودجه سنواتی و گ ردش خزانه تأمين میشود .اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد
مشترك سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و وزارت صنعت،
معدن و تجارت تهيه میشود و به تصويب هيئت وزيران میرسد».
آقاي عليزاده ـ این ماده خالف اصل ( )78نيست؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا دیگر؛ این ماده بار مالی دارد
دیگر .هم تأسيس صندوق را گفته است ،هم چگونگی تأمين منابع صندوق.
آقاي کدخدائی ـ بله.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که ماده ( )5را خالف اصل ( )78می دانند  ،رأی
بدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ قبالً در قوانين چنين صندوقی نداشتيم؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ محتوای این ماده جدید است.
صندوقهای مشابهی وجود دارد  ،ولی این صندوق جدید است.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر موضوع ماده ،احداث صندوق باشد ،ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ رأی آورد.
آقاي کدخدائی ـ نه تا رأی آور د .حاجآقای شاهرودی هم رأی دادند)1 (.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله دیگر ،ذکر اینكه منابع صندوق هم از فالن جا تأمين
میشود ،فایده ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله  ،بودجه را میفرمایيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،آوردن « درج در بودجه» هم فایده ندارد.
آقاي عليزاده ـ قبالً ما تفسير کردیم که این عبارات قابل حل

نيست)1 (.

 .3بند (  )9نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان - 9 « :ماده (  )5چون موجب
افزایش هزینه عمومی میشود ،مغایر اصل (  )78قانون اساسی شناخته شد» .
 .8بند (  )1نظر تفسيری شماره  41 /93 /94794مورخ  1941 /11 /19شورای نگهبان در خصوص
استفساریه از اصل (  )78قانون اساسی - 1 « :درج عبارت «از محل صرفهجویی» به نحو مطلق و برای
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،اینها قابل حل نيست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نام این [صندوقی که در ماده آمده]،
«صندوق کارآفرینی اميد» است« .و» در این ماده زیاد است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اسم صندوق را عوض کردهاند .صندوق مهر امام رضا (ع)
تبدیل به صندوق کارآفرینی اميد شده است)1 (.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،نام این صندوق تغيير کرده است.
نكتهی بعد اینكه در این ماده ،نام این صندوق «کارآفرینی و اميد» نوشته شده است.
آقاي کدخدائی ـ هر کسی میتواند بياید اسمش را عوض بكند؟ میتوانند چنين
کاری بكنند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اصالً این صندوق ،اساسنامهی مصوب
مجلس یا هيئت وزیران ندارد .خود ه يئت امنای صندوق ،اساسنامه را نوشته اند.
منشی جلسه ـ صندوق اینجا اساسنامه ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی صندوق مهر امام رضا (ع) را تبدیل به صندوق کارآفرینی
اميد کرده اند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ تمامی اموال صندوق مهر امام رضا
(ع) را به صندوق کارآفرینی اميد منتقل کردهاند.
آقاي کدخدائی ـ ماده ( )5این مصوبه میگوید اساسنامهی صندوق توسعهی صنایع دستی
ایران را بعداً تهيه میکنند و به هيئت وزیران میآورند .ذیل این ماده اینطور است دیگر.

مدت نامحدو د و بدون تع يين محل و همچنين درج عبارت « پيشبينی در بودجه سنواتی » بدون تأمين
منبع و نيز درج عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط » و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»،
اگر مستلزم بار مالی جدید بوده ،طریق جبران کاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید مذکور در اصل ( )78
قانون اساسی م حسوب نمیگردد».
 .3تبصرهی ماده (  ) 1اساسنامه صندوق کارآفرینی اميد مصوب  1949 /13 /19هيئت امنای صندوق
کارآفرینی اميد « :ماده ... - 1
تبصره  -از تاریخ تصویب این اساسنامه ،تمام نيروی انسانی ،داراییها ،ساختمانها و تأسيسات ،لوازم و
تجهيزات ،حقوق و مطالبات ،تعهدات و اعتبارات و هرگونه اموال منقول و غير منقول متعلق به صندوق
مهر امام رضا (ع) به صندوق قرضالحسنه کارآفرینی اميد انتقال مییابد».
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ماده اساسنامهای را که می خواهند
درست کنند  ،میگوید.
آقاي کدخدائی ـ این ماده میگوید « :اساسنامه این صندوق به پيشنهاد مشترك سازمان
ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهيه
میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه « ،این صندوق» یعنی صندوقی که
می خواهند درست کنند.
منشی جلسه ـ آن اساسنامهی صندوق کارآفرینی و اميد را نمیگوید .اآلن صندوق
کارآفرینی اميد که جانشين صندوق مهر امام رضا (ع) شده است ،اساسنامهی مصوب
هيئت وزیران یا مجلس ندارد .بلكه خود هيئت امنای صندوق یك چيزی نوشته اند.
آقاي کدخدائی ـ خب ،پس میتوانيم این موضوع را اشكال بگيریم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه مجلس  ،نه دولت هيچکدام
مصوبه ای مربوط به اساسنامهی این صندوق ندارند.
آقاي کدخدائی ـ میتوانيم ایراد بگيریم .بگویيم مثل قضيهی اساسنامهی شرکت نفت
است )1 (.میگویيم اساسنامهاش را برای ما ارسال کنند.
منشی جلسه ـ بله.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،این ماده نگفته که این صندوق توسعه صنایع دستی ایران،
 .3یكی از ایرادات و ابهامات معمول شورای نگهبان مربوط به اساسنامههای شرکتهای تابعهی وزارت
نفت است .با این توضيح که تبصرهی ما ده (  )9قانون نفت مصوب  1911 /7 /4مجلس شورای اسالمی
بيان میکند« :تبصره  -وزارت نفت مكلف است از تاریخ تصویب این قانون ،اساسنامههای شرکت های
نفت  ،گاز و پتروشيمی را ظرف مدت یك سال جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید».
با این قانون ،تفسير شورا آن است که اساسنامههای مصوب پيش از انقالب مربوط به وزارت نفت
منسوخه تلقی میشود و دولت و مجلس باید اساسنامههای جدید به تصویب برسانند .لذا از آن پس ،هر
مصوبهای که در آن نامی از شرکتهای تابعهی وزارت نفت باشد ،شورای نگهبان ابهام معمولی میگيرد
که ماهيت این شرکت به د ليل فقدان اساسنامه مبهم است .برای مثال ،شورای نگهبان در بند (  )5نظر
شماره  59 /93 /13871مورخ  1959 /11 /19در خصوص الیحهی بودجه سال  1959کل کشور مصوب
 1959 /11 /14مجلس شورای اسالمی بيان میکند - 5 « :بند (ر) تبصره (  )11از جهت روشن نبودن
وضعيت اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبهم است .پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد » .این ایراد
همواره به عنوان یك ایراد و ابهام معموله در نظرات متعدد شورای نگهبان منعكس شده است.
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همان صندوق کارآفرینی اميد است .نوشته یكی از منابع این صندوق ،بخشی از منابع
صندوق کارآفرینی اميد است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این ماده اساسنامهی آن صندوق را نگفته است.
آقاي کدخدائی ـ این مهم است که ماهيت این صندوق کارآفرینی اميد چيست .از این
جهت میگویيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ چنين صندوقی هست دیگر[ .کاری با آن نداریم].
آقاي کدخدائی ـ نه ،این صندوق باید مجوز داشته باشد.
آقاي سوادکوهی ـ صندوق کارآفرینی اميد اینجا موهوم است.
آقاي رهپيك ( رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاال شما که به اصل صندوق توسعه
صنایع دستی ایران ایراد گرفتيد .سی درصد ( ) ٪93از منابع صندوق مربوط به آن
صندوق کارآفرینی است.
آقاي کدخدائی ـ ایراد مغایرت با اصل ( )78را گرفتيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر.
آقاي کدخدائی ـ  ...ولی این ایراد دوم مربوط به صندوق کارآفرینی اميد است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ایراد اول ما مربوط به اصلِ تأسيس آن
صندوق است.
آقاي عليزاده ـ اگر در این مصوبه بگویند که از منابع آن صندوق کارآفرینی اميد به
این صندوق توسعهی صنایع دستی ایران پول بدهند  ،اشكالی ندارد که آن صندوق،
اساسنامه نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ به هر حال یك اساسنامه ای باید داشته باشد دیگر.
آقاي کدخدائی ـ در واقع  ،آنوقت ما داریم با ایراد نگرفتن به صندوق کارآفرینی اميد
در اینجا وجود آن صندوق را تأیيد میکنيم .ما داریم این صندوق را بدون اساسنامه
تأیيد میکنيم .در نتيجه فعاليتهایش مجاز میشود.
منشی جلسه ـ بله  ،با این ایراد نگرفتن دارید صندوق کارآفرینی اميد را به رسميت
میشناسيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ این ماده میتواند مغایر قانون باشد.
آقاي کدخدائی ـ این صندوق اصالً اساسنامه ندارد.
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آقاي عليزاده ـ اصالً میخواهند آن صندوق کارآفرینی اميد را منحل کنند و بگویند
پولش به این صندوق توسعهی صنایع دستی ایران بياید.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب باید طبق قانون باشد.
آقاي کدخدائی ـ اشكال ندارد که اساسنامه ندارد؟
منشی جلسه ـ در مورد شرکت ملی نفت ایران هم موضوع همين بود دیگر.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب  ،حاال این ماده خيلی اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ این مطلب فعالً اشكال ندارد.
آقاي کدخدائی ـ حاجآقا ،اساسنامهی صندوق کارآفرینی اميد را باید بياید ببينيم
چيست.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )4را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «ماده  - 3دستگاههاي اجرايی موضوع ماده ( )5قانون مديريت
خدمات کشوري و شهرداريها مكلفند در طراحی فضاهاي عمومی شهري از
نمادهاي صنايع دستی و فرش دستباف و هنرهاي سنتی متناسب با معماري ايرانی
و اسالمی استفاده کنند».
آقاي مدرسی یزدي ـ من این ماده ( ) 4را اینجا یادداشت کرده ام .ببينيد؛ میگوید« :ماده
 ... - 4شهرداریها مكلفند در طراحی فضاهای عمومی شهری از نمادهای صنایع دستی
و فرش دستباف و هنرهای سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسالمی استفاده کنند».
ظاهراً منظور از این «و» در اینجا «یا» است ،نه اینكه الزم باشد تا هر دو حيثيت را
داشته باشد .هم ایرانی باشد و هم اسالمی؟! «و» درست است؟!
آقاي کدخدائی ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال اجازه بدهيد .ظاهر عبارت این است و متأسفانه عمالً هم از
مثل این عبارات و این افكار سوء استفاده شده است .در این ماده باید قيد شود که
اطالق استفاده از نمادها در جاهایی که موجب ترویج شعائر کفر باشد ،جایز نيست.
آقاي عليزاده ـ اطالق معماری «اسالمی» را بگویيم قيد بزنند؟!
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،اطالق معماری «ایرانی» نسبت به جاهایی که [موجب ترویج
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شعائر کفر میشود ،ایراد دارد].
آقاي مؤمن ـ «اسالمی» هم دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ «معماری ایرانی و اسالمی» آمده است دیگر .اینكه اطالق ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ در قوانينی که قبالً بود ،عبارت « ایرانی  -اسالمی» استفاده
میکردند .یعنی «و» آن را می اند اختند.
آقاي سوادکوهی ـ یك خط تيره بين این دو کلمه میگذاشتند.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله« ،ایرانی  -اسالمی» میگفتند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چه فرقی میکند؟
آقاي مؤمن ـ حاال این ماده که میگوید « :ایرانی و اسالمی».
آقاي سوادکوهی ـ خب ،خط تيره نگذاشته است.
آقاي مدرسی یزدي ـ ظاهر مقصود از «و» « ،یا» است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اتفاقاً ظاهرش جمع اسالمی و ایرانی است.
آقاي عليزاده ـ فرمایش حضرت آیت اهلل مدرسی این است که این « ایرانی» و
«اسالمی» قسيم هم هستند .یعنی در واقع هر دویشان با هم نيستند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینطوری نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ نخير ،یك چنين استفاده ای [از ماده ( )4میشود که «و» معنی
«یا» میدهد].
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،نمیشود اینطور گفت .هر جا « ایرانی  -اسالمی»
میگویند ،یعنی هر دو با هم هستند.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال به هر حال به نظرم این ماده اطالق دارد و باید استفاده از
نمادهای صنایع دستی به جاهایی مقيد بشود که موجب ترویج کفر نشود.
آقاي مؤمن ـ عبارت «و اسالمی» هم دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال به هر حال ،این نظر من است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،اگر عبارت «اسالمی» در این ماده نبود ،ایراد شما وارد
بود .اما حاال با وجود واژهی «اسالمی» دیگر اشكالی نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ « الگوی اسالمی  -ایرانی پيشرفت» میگویند ،نه « الگوی اسالمی
و ایرانی».
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ چه فرقی میکند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ تا یك جایی سرمان به سنگ نخورد ،توجه نمیکنيم!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آن مشكلی که میگویيد ،در اجرا است .آن موضوع ،مشكلِ
اجرا دارد.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ این ماده همهی دستگاهها را تكليف کرده است.
آقاي یزدي ـ آقای عليزاده ،این ماده بيشتر از این نمیگوید که شهرداریها در طراحی
فضاهای عمومی شهری باید رعایت کنند که با معماری ایرانی و اسالمی متناسب باشد.
دیگر قيد نزده است .معنای ماده این است که وقتی که شهرداری می خواهد یك نمایی
در سطح شهر داشته باشد ،آن نما باید [با معماری ایرانی و اسالمی تناسب] داشته
باشد .کسانی که خالف عمل کرده اند ،خب ،خالف همين مصوبه عمل کرده اند .اتفاقاً
همين ماده جلوی ارتكاب خالف را میگيرد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،یعنی این ماده اشكال ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ این موضوع بستگی به مجری این طراحیها دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بخشی از این ماده «معماری ایرانی» است« .و» به معنای «یا»
هست.
آقاي یزدي ـ این عبارت ،معنایش بيشتر از این چيزی که گفتم ،نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ماده ( )13را بخوانيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ حداقل ابهام بگيرید.
آقاي یزدي ـ آخر ،این ماده چه ابهامی دارد؟ میگوید باید شهرداریها طوری
فضاهای عمومی را طراحی کنند که وقتی ظاهر شهر را نگاه میکنی ،با معماری
اسالمی و ایرانی بسازد.
آقاي مدرسی یزدي ـ مقصودتان «یا» است یا «و»؟
[ ...نارسایی صوت]
منشی جلسه ـ «ماده  - 12صدا و سيماي جمهوري اسالمی ايران مكلف است در
برنامههاي مختلف نسبت به صحنهآرايی و مستندسازي و معرفی هنرمندان و آثار
هنري صنايع دستی و فرش دستباف با مشارکت سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع
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دستی و گردشگري و وزارتخانههاي «صنعت ،معدن و تجارت»« ،فرهنگ و ارشاد
اسالمی» و «جهاد کشاورزي» اقدام نمايد.
ماده  - 11دولت و دستگاههاي اجرايی ذيربط مكلفند به منظور تشويق و حمايت
از رشد و ترويج توليدات صنايع دستی و فرش دستباف و هنرهاي سنتی بومی و
اصيل اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف  -به منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستی و فرش
دستباف و هنرهاي سنتی بومی و اصيل ،نسبت به اعمال محدوديتهاي الزم براي
واردات محصوالت صنايع دستی و فرش دستباف از جمله وضع تعرفه مناسب
اقدام کند.
ب  -سقف خروج ظروف ساختهشده از نقره بدون نگين به ميزان پنج کيلوگرم و
زيورآالت نقره و سنگهاي قيمتی و نيمهقيمتی تا سه کيلوگرم براي هر نفر براي
حضور در نمايشگاههاي بينالمللی خارجی از کشور با ارائه ضمانتنامههاي
بانكی و وثايق معتبر افزايش میيابد .سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگري ،بانك مرکزي و گمرك جمهوري اسالمی ايران بر اجراي اين ماده
نظارت می کنند .اقالم تاريخی و ميراث فرهنگی تابع قوانين و مقررات خاص خود
میباشد.
پ  -از صادرکنندگان صنايع دستی و فرش دستباف در مقابل آثار منفی ناشی از
نوسانات قيمت ارز حمايت کند.
ت  -حذف شد.
ث »... -
آقاي عليزاده ـ آقایان عضو مجمع مشورتی حقوقی میگویند این بند (پ) بار مالی
دارد .درست است؟(  )1پژوهشكده گفته است این بند بار مالی دارد؟
« .3تكليف بند «پ» این ماده مبنی بر حمایت دولت از صادرکنندگان صنایع دستی در مقابل آثار منفی ناشی از
نوسانات ق يمت ارز ،از جهت اینكه موجب افزایش هزینههای دولت شده و منابع تأمين آن نيز پيشبينی نشده
است ،مغایر اصل (  )78قانون اساسی میباشد( » .نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكدهی شورای
نگهبان) ،شماره  4139399مورخ  ،1941 /9 /11ص  ،4قابل مشاهده در نشانی زیر) yon.ir/P2L5U :
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ بند (ب) بار مالی دارد ،نه بند (پ).
آقاي عليزاده ـ بند (پ) بار مالی دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بند (پ) بار مالی دارد.
آقاي اسماعيلی ـ نگفته است که باید حمایت مالی کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ گفته است « :حمایت کند».
آقاي عليزاده ـ پژوهشكده یك چنين حرفی زده؛ نزده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حمایت در برابر « نوسانات قيمت ارز»
است.
آقاي یزدي ـ بند (پ) گفته است دولت و دستگاههای اجرایی کمك کنند تا اگر
تسهيالت خواستند به آنها بدهند .یعنی این بند بار مالی دارد؟
آقاي عليزاده ـ «پ  -از صادرکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف در مقابل آثار
منفی ناشی از نوسانات قيمت ارز حمایت کند».
آقاي مدرسی یزدي ـ اطالق این بند مربوط به جایی میشود که یك وقتی قيمتها باال
و پایين می رود .در این صورت ،دولت و دستگاههای اجرایی باید پول بدهند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر ،مقصود اصلی همين است.
یعنی باید آن تطبيق در نوسانات ارز را بدهند.
آقاي یزدي ـ دولت که نباید پول بدهد .این بند میگوید یك کمكی بكنند .یعنی اگر
مشمولين این بند وام می خواهند  ،وام به آنها بدهيد؛ تسهيالت میخواهند  ،تسهيالت به
آنها بدهيد؛ آن هم نه اینكه این تسهيالت را مجانی به آنها بدهيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،یكی از حمایتها این است که مثالً مابه التفاوت ناشی از
نوسانات قيمت ارز را کمك کنند.
آقاي یزدي ـ این بند که نمیگوید مجانی به آنها بدهيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،این بند میگوید دولت حمایت کند .نمیگوید که دولت
«ضامن» است .میگوید « :حمایت کند» ؛ یعنی یك طوری قرض بدهد؛ مثالً قرض
بانكی بدهد.
آقاي یزدي ـ بله  ،بند (پ) را بخوانيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ معنی « حمایت کند» این میشود که
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باید مابه التفاوت قيمت را جبران کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا «حمایت» را اینطور معنی میکنيد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مقصود هم ين است دیگر.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر بگوید که دولت بایستی خسارت صادرکنندگان را بدهد ،
حرفتان درست است.
آقاي مدرسی یزدي ـ اغلب حمایتها اینطور است که صادرکن ندگان را مطلع میکنند
که جنستان را نفروش يد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر کدخدائی ،چه می فرمایيد؟ منظورتان چيست؟
آقاي کدخدائی ـ عرضم این است؛ وقتی از نوسانات ارز صحبت میشود  ،منظور
چيست؟ اینكه دولت و دستگاههای اجرایی در مقابل نوسانات ارز حمایت کنند  ،یعنی
چه؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ منظور ایشان این است که یعنی خسارت بدهند .ولی معنای
ماده این نيست.
آقاي عليزاده ـ مثالً یك وقتی این آقا ارز را گران خریده است ،حاال ارز ارزان شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینجا دولت باید خسارتش را بدهد؟!
آقاي کدخدائی ـ یعنی باید تفاوت مالی جنس را حساب کنند دیگر.
آقاي مدرسی یزدي ـ بگویيم :اطالق این بند مربوط به مواردی که حمایت جز با
پرداخت مابهالتفاوت محقق نمیشود  ،خالف اصل ( )78است.
آقاي کدخدائی ـ قاعدتاً همينطور است دیگر .اآلن بازار این را حمایت در برابر
نوسانات ارز میفهمد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر ،یعنی میگوید مابه التفاوتش
را یك طوری جبران کنيد.
آقاي عليزاده ـ یعنی شما میگویيد منظور از حمایت ،حمایت مادی و پولی است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی این بند میگوید باید به صادرکنندگان خسارت بدهيد؟
آقاي کدخدائی ـ به قول حاجآقای مدرسی  ،اینطور نيست؛ بلكه دولت و دستگاههای
اجرایی باید خبر بدهند که ارز گران میشود یا ارزان میشود .این هم یك برداشتی است.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،مقصود  ،جبران خسارت نيست .بند (پ) نگفته است
دولت خسارت بدهد یا ضامن خسارت است.
آقاي عليزاده ـ البته ارز ،ارزان شدنی نيست .خيالتان راحت باشد!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی اآلن روش حمایت از
صادرکنندگان مهم نيست؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این بند گفته است حمایت کنند .روشهای حمایت هم
مختلف است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی مثالً بعداً دوباره ارز ارزان به
صادرکنندگان بدهند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مثالً ممكن است اینطور باشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب دیگر  ،این حمایت ،همان
پرداخت مابهالتفاوت میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه.
آقاي کدخدائی ـ وقتی این بند میگوید در مقابل نوسانات ارزی حمایت کنيد  ،یعنی
چه کار کنيد؟
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که اطالق این « حمایت» را همانطور که حاجآقا هم
فرمودند  ،منحصراً جز از طریق حمایت مالی یعنی پولی  ،نمی دانند و به این حمایت
اشكال دارند و اطالقش را خالف اصل ( )78می دانند  ،رأی بدهند.
آقاي یزدي ـ حمایت کردن شامل پرداخت پول مجانی نمیشود .معنای حمایت کردن ،
این نيست .حمایت یعنی با ضوابط  ،با قوانين و با مقررات حمایت کردن.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب  ،رأی نياورد.
آقاي کدخدائی ـ حاجآقا معتقد هستند اگر کسی از صادرکنندگان مشكل پيدا کند،
باید بادشان بزنيم!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حمایت یعنی مثالً اینكه یك مجوزهای اضافی به صادرکننده
بدهند.
آقاي کدخدائی ـ خب ،این هم که بار مالی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه.
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آقاي عليزاده ـ [ادامهی ماده (« ]:)11ث  -گمرك جمهوري اسالمی ايران با نظر
سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري نسبت به ايجاد و احصاي
شناسه (کد) تعرفههاي فرعی براي کليه محصوالت صنايع دستی و فرش دستباف
کشور اقدام نمايد.
ماده  - 12دولت میتواند به منظور کمك به ارتقاي تحصيلی هنرمندان و
استادکاران صنايع دستی و فرش دستباف ،کمكهزينه تحصيلی تعيين و پرداخت
کند».
آقاي مؤمن ـ این ماده بار مالی دارد.
منشی جلسه ـ ماده ( )11که اینطوری تنظيم شده است ،بار مالی دارد .البته در این ماده
که «میتواند» آمده است« .ماده  - 18کليه توليدات صنايع دستی و فرش دستباف
داخلی از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف میباشند».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده مغایر اصل ( )78است .این ماده ماليات را معاف
کرده است .مغایر اصل ( )78نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ اگر اآلن این توليدات مشمول ماليات هستند  ،معافيت مالياتيشان بار
مالی برای دولت دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال که ماليات برقرار است .این ماده حذفش کرده است.
این حذف کردن اشكال ندارد؟
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ «تعيين و پرداخت» [در ماده ( ])11ایراد ندارد؟
آقاي کدخدائی ـ ماده ( )11بار مالی ندارد؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مغایر اصل ( )78است دیگر.
آقاي کدخدائی ـ ماده ( )11را میگویيد مغایر است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ماده ( )11که گفته است:
«میتواند».
آقاي مؤمن ـ گفته است دولت «میتواند» این کار را بكند.
آقاي کدخدائی ـ آنجا «میتواند» یعنی باید بتواند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه  ،در ماده ( )11که ماليات بر ارزش افزوده نيست .ماده ()19
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را میفرمایند .بحث در مورد ماده ( )19است.
آقاي عليزاده ـ ما اآلن ماده ( )19را داریم بحث میکنيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بار مالی که دارد .برای اینكه ماليات
بر ارزش افزوده را معاف کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ ماده ( )19مغایر اصل ( )78است.آقاي عليزاده ـ ماده ( )19را
میگویيم.
آقاي کدخدائی ـ از ماده ( )11عبور کردید؟
آقاي عليزاده ـ ماده ( )11که اشكال ندارد .چون گفته است که دولت «میتواند» تعيين
و پرداخت کند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله.
آقاي کدخدائی ـ «میتواند» یعنی باید بتواند.
آقاي عليزاده ـ اینكه گویی این کنم یا آن کنم ،خود دليل اختيار است ای صنم!
آقاي کدخدائی ـ دولت جرأت نمیکند حمایت نكند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله  ،ماده ( )19را اشكال بگيریم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بار مالی دارد .منتها در برنامهی ششم
[توسعه مصوب  1948/11/19مجلس شورای اسالمی] هم دو سه مورد اینطوری
داشتيم(  )1که معافيت مالياتی داشتند)1 (.
 .3به عنوان نمونه می توان به ماده (  )99قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران (  )1941 - 1933مصوب  1948 /11 /19مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که
مقرر داشته است « :ماده  - 99دولت مكلف است به منظور حمایت ،توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن
و صنایع معدنی در اقتصاد ملی ،در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف ... -
ت  -جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده
سازمانهای توسعهای و تفاوت قيمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری
آنها ناشی از تجدید ارزیابی ،مشمول ماليات با نرخ صفر میشود».
 « .8معافيت توليدات صنایع دستی و فرش دستباف داخلی از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده طبيعتاً
موجب کاهش درآمدهای دولت شده و از این حيث در مغایرت با اصل (  )78قانون اساسی خواهد بود.
البته نكته مهمی که در این زمينه وجود دارد ،این است که بند (  )81سياستهای کلی برنامه ششم
توسعه « ،حمایت از صنایع دستی و صيانت از ميراث فرهنگی کشور» را به عنوان یكی از سياستهای
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آقاي عليزاده ـ ماده ( )19مصوبه را میگویيد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،این ماده که روشن است بار مالی
دارد؛ منتها در برنامهی ششم هم [چند مورد اینطوری بود و ایراد نگرفتيم].
آقاي کدخدائی ـ خب  ،پس رأی بگيرید.
آقاي سوادکوهی ـ برنامهی ششم یك نكتهی خاصی دارد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )19را میگویند.
آقاي سوادکوهی ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آنجا [= بند ( )81سياستهای کلی
برنامهی ششم] «معافيت» نگفته است « ،حمایت» گفته است)1 (.
آقاي عليزاده ـ برنامه چه گفته است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ [سياستهای کلی] برنامهی ششم
گفته است از صنایع دستی حمایت بشود.
آقاي عليزاده ـ آن که ربطی به این معافيت مالياتی ندارد .حمایت  ،ممكن است مالی
یا غير مالی باشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،یك نكتهی دیگر می خواهم عرض
کنم .چند مورد معافيت مالياتی و امثال اینها در قانون احكام دائمی برنامههای توسعه
کشور وجود داشت که آقایان آنها را به اصطالح تهاتر کردند .یعنی گفتند این
معافيتها باعث رونق می شود ،اشتغال ایجاد میکند یا مثالً باعث افزایش صادرات
میشود و به همين دليل ،آن کاهش درآمد جبران میشود و برمیگردد .برای همين،
آقایان آن معافيتهای مالياتی را اغماض کردند .دو سه مورد اینطوری داریم )1 (.حاال

کالن برنامه ششم تلقی نموده و لذا مصوبه و حكم این ماده نيز در راستای حمایت از صنایع دستی و
هنرمندان و ا ستادکاران شاغل به این امور تلقی می شود؛ چراکه معافيت توليدات صنایع دستی و فرش
دستباف از ماليات بر ارزش افزوده ،ضمن کاهش قيمت تمامشده محصول می تواند باعث رونق اقتصاد
این مشاغل گردد( » .نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكدهی شورای نگهبان ،شماره
 4139399مورخ  ،1941 /9 /11ص  ،13- 4قابل مشاهده در نشانی زیر)yon.ir/P2L5U :
 .3بند (  )81سياستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه ابالغی  1949 /9 /4مقام معظم رهبری- 81 « :
حمایت از صنایع دستی و صيانت از ميراث فرهنگی کشور»
 .8به عنوان نمونه می توان به ماده الحاقی (  )18قانون احكام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب
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این معافيت از ماليات بر ارزش افزوده در ماده ( )19قطعاً موجب کاهش درآمد
میشود؛ چون توليدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف باید ماليات بدهند .اما ...
آقاي کدخدائی ـ شاید این اغماض به خاطر مواد دیگری بوده است که آقایان در نظر
گرفته بودند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله  ،چون در سياستهای کلی گفته
شده است که صنایع دستی باید حمایت بشوند  ،ممكن است ماده ( )19هم به این
دليل ،شامل آ ن اغماضها بشود؛ و الّا اصل این معافيت ،خالف اصل ( )78است .بله،
خالف اصل ( )78است.
آقاي ابراهيميان ـ حمایت باید قانونی باشد  ،نه غير قانونی.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ماده ( )19خالف اصل ( )78است .نكتهی بعد هم اینكه
واژهی «کليه» در ماده ( )19خيلی عام است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر ،شامل همهی توليدات
میشود.
آقاي اسماعيلی ـ اگر اآلن از توليدات صنایع دستی یا فرش دستباف ،ماليات بر ارزش
افزوده میگيرند  ،این معافيت ایراد دارد .اآلن ماليات میگيرند؟
آقاي سوادکوهی ـ میگيرند دیگر .این ماده ،ماليات بر ارزش افزوده را معاف کرده
است.
آقاي اسماعيلی ـ نه  ،اآلن ماليات میگيرند؟
آقاي کدخدائی ـ بله ،ماليات میگيرند که اآلن این ماده معاف کرده است.

 1948 /11 /13مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که مقرر داشته است « :ماده  - 18به منظور ساماندهی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بيستساله نظام،
اعمال مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق ،هم پيوندی و تعامل اثرگذار
اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف ... -
ت  -مبادالت کاال بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز سا یر مناطق آزاد از کليه عوارض (به استثنای
عوارض موضوع ماده (  )13قانون چگونگی ا داره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی ج مهوری اسالمی ایران
مصوب  ،)1971 /1 /7ماليات و حقوق ورودی معاف میباشند».
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن همه ماليات بر ارزش افزوده
می دهند .توليدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف هم جزء این «همه» هستند)1 (.
آقاي سوادکوهی ـ بله ،ماليات میگيرند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن همه ماليات میدهند .اینها هم
مشمولش میشوند.
آقاي اسماعيلی ـ اگر ماليات میگيرند که پس این ماده ایراد دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال رونق [حاصل از معافيت مالياتی] که ایجاد بشود  ،چه
درآمدی برای دولت پيدا میشود؟ برای مردم درآمد ایجاد میشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاال میگویند یك بخش صادرات
میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،اینطوری که کاهش درآمد جبران نمیشود.
آقاي عليزاده ـ ما این استدالل را در رونق توليد در برنامهی ششم گفتيم.
آقاي کدخدائی ـ در سياستهای کلی برنامهی ششم آمده بود که ما آنطور استدالل
کردیم.
آقاي مدرسی یزدي ـ یك جاهایی رونق ممكن است [موجب جبران کاهش درآمد]
بشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما آنجاها را در برنامهی ششم گفته بودیم.
آقاي مدرسی یزدي ـ اما اینجا که باعث جبران نمیشود .در اینجا با حذف ماليات،
یك مقدار پول صاحبان صنایع دستی بيشتر میشود.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که ماده ( ) 19را با توجه به این معافيتی که مقرر شده
 .3در ماده (  )5قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  1957 /1 /17کميسيون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی آمده است « :ماده  - 5اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها
مبادرت می نمایند ،به عنوان مؤدی شناخته شده و مش مول مقررات این قانون خواهند بود ».اما در بند
(  )19ماده (  ) 11این قانون ،فرش دستباف استثنا شده است « :ماده  - 11عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر
و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف می باشد:
... - 1
 - 19فرش دستباف
»... - 19
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است ،موجب کاهش درآمد می دانند و میگویند خالف اصل ( )78است  ،رأی بدهند.
چند تا موافق شدیم؟
منشی جلسه ـ هفت تا رأی دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،از باب اینكه حذف ماليات بر ارزش افزوده را با اطالقش ،
خالف [اصل ( )78می دانيم ،رأی می دهيم].
آقاي عليزاده ـ یعنی همهی حقوقدانها که رأی دادیم دیگر .آیت اهلل شاهرودی هم
رأی داده است.
دارد)1 (.

منشی جلسه ـ رأی دارد .هفت تا رأی
آقاي مدرسی یزدي ـ واقعاً ماليات بر ارزش افزوده ظلم است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ماده ( )19را بخوانيد.آقاي عليزاده ـ «ماده  - 14حمايتهاي
موضوع اين قانون با هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ساير دستگاهها و
تشكلهاي ذيربط در مورد قالی بافی و بافندگی فرش اجرا میشود.
ماده  - 15تعيين نحوه صدور کليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستی و فرش دستباف
و همچنين هماهنگی ،نظارت ،بازرسی و رسيدگی به تخلفات واحدهاي ذيربط بر
اساس آييننامه اي است که توسط سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگري تهيه میشود و به تصويب هيئت وزيران میرسد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بعضی از این موارد ،ایراد دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ماده ( )19خالف اصل ( )78نيست؟
آقاي عليزاده ـ آن ماده حمایتهای کلی را گفته است؛ حمایت مالی که نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همهی انواع حمایتها را گفته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،گفته است حمایتها با هماهنگی
انجام میشود .در حكم این ماده «هماهنگی» آمده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بعض از مواردی که در ماد ه ()18
 .3بند (  )9نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان - 9 « :ماده (  )19چون موجب
کاهش درآمد عمومی میشود ،مغایر اصل (  )78قانون اساسی شناخته شد».
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گفته شده است ،نياز به تقنين دارد.
آقاي عليزاده ـ «ماده  - 18تعيين نحوه صدور کليه مجوزهای فعاليت  »...؛ نه دیگر ،
اینكه ایراد ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مربوط به صدور مجوز است.
آقاي اسماعيلی ـ «تعيين نحوهی صدور مجوز» را گفته است .اشكال ندارد.
آقاي هاشمیشاهرودي ـ خيلی خب.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،تعيين نحوهی رسيدگی به تخلفات
چطور؟ آنجا دست سازمان گردشگری خيلی باز میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آن هم موضوع اداری است ؛ یا صنفی است یا اداری است.
آقاي عليزاده ـ البته قبالً در مورد رسيدگی به تخلفات ایراد میگرفتيم؛ میگفتيم نباید
[ضوابط رسيدگی به آیين نامه سپرده

شود])1 (.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این موضوع تقنينی است.
آقاي سوادکوهی ـ این ماده در مورد تعيين نحوهی رسيدگی به تخلفات است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حداقل معيارهای کلی نحوهی
رسيدگی به تخلفات باید در اینجا بياید .اآلن اینجا نه سقفی و نه کفی برای تخلفات
بيان نشده است.
آقاي عليزاده ـ قانون باید معيارهایش را بياورد .قبالً آیيننامه ای بودن رسيدگی به
تخلفات را ایراد میگرفتيم.
آقاي سوادکوهی ـ بله  ،تخلفات را ایراد میگرفتيم .اگر اینها تخلف دارند  ،فقط نحوهی
رسيدگيشان را گفته است در آیيننامه بياید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مقصود از تخلفات در این ماده ،تخلفات صنفی و کاری
است  ،نه تخلفات [جزایی] .مقصود از تخلف که جرم نيست.
آقاي سوادکوهی ـ نه ،نحوهی رسيدگی به تخلفات منظور ماده است.
 .3به عنوان نمونه می توان به بند (  )5نظر شماره  58 /93 /11199مورخ  1958 /9 /18شورای نگهبان در
خصوص الیحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب  1958 /9 /91مجلس شورای اسالمی اشاره
نمود - 5 « :تفویض تصویب ضوابط مربوط به نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازاتهای مقرر در این
قانون به آیيننامه ،در ماده (  )11مغایر اصل (  )58قانون اساسی شناخته شد».
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آقاي عليزاده ـ تخلفات صنفی را قانون نظام صنفی [مصوب  1951/11/19مجلس
شورای اسالمی] تعيين کرده است )1 (.اگر این ماده ( )18به آن قانون ارجاع بدهد،
درست میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب  ،مجلس با این ماده ،قانون را عوض کرده است... .
آقاي عليزاده ـ نه ،اینجا چيزی نگفته است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ  ...مغایر قانون اساسی که نيست.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر کدخدائی ،خب ما در مورد تخلفات هميشه میگویيم
باالخره قانون باید یك سری ضوابطی را تعيين کند؛ وگرنه اشكال دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یك چهارچوب کلی باید در قانون
بگویند.
آقاي کدخدائی ـ بله  ،این ماده مغایر اصل ( )58است دیگر.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که میگویند باید یك سری ضوابطی در مورد «تخلفات» تعيين
بشود و اینكه ماده ( )18اختيار این موضوع را با این کليت به آیيننامه بدهد  ،اشكال
د ارد و لذا این ماده را خالف اصل ( )78می دانند  ،رأی بدهند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،مغایر اصل ( )58است.
آقاي کدخدائی ـ مغایر اصل ( )58است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مغایر اصل ( )58است .چند تا شدیم؟
منشی جلسه ـ هفت تا شد.
آقاي عليزاده ـ رأی آورد .آقایان ،همه رأی دادیم .نه تا رأی آورد .پس «تعيين نحوهی
رسيدگی به تخلفات چون شامل تعيين ضوابط هم میشود ،ایراد دارد».
آقاي مؤمن ـ البته عموم آن اشكال دارد « .چون عموم آن شامل مواردی میشود که
احتياج به قانونگذاری دارد»... ،
آقاي عليزاده ـ بله  ،عموم آن منظور است « .چون عموم رسيدگی به تخلفات شامل
تعيين ضوابط مربوطه نيز میگردد  ،خالف اصل ( )58است« )1 (».ماده  - 16آييننامه
 .3فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب  1951 /11 /19مجلس شورای اسالمی شامل مواد (  )87تا ( )79
به تخلفات و جریمههای صنفی می پردازد.
 .8بند (  )8نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان - 8 « :ماده (  ،)18عموم رسيدگی
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اجرايی اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ آن توسط سازمان ميراث
فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهيه
میشود و به تصويب هيئت وزيران

( )1
میرسد».


به تخلفات چون تصویب آن شامل ضوابط مربوط به رسيدگی به تخلفات نيز میگردد ،مغایر اصل ( )58
قانون اساسی شناخته شد».
 .3نظر شماره  41 /131 /1491مورخ  1941 /9 /91شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 191 /93791
مورخ  ،1941 /9 /11طرح حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب جلسه مورخ
چهاردهم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ 1941 /9 /15
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 - 1اطالق ماده (  ،)1با توجه به حمایت هایی که در این مصوبه مقرر گردید به عمل آید ،چون شامل
مواردی از صنایع دستی میشو د که حرام است ،خالف موازین شرع شناخته شد و باید مصوبه مقيد به
رعایت موازین شرعی گردد.
 - 1در تبصره (  )1ماده (  ، )1تسری اجرای این قانون به ابتدای اجرای قانون بيمه اجتماعی قاليبافان،
بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب  1955 /8 /15چون موجب افزایش
هزینه عمومی میشود ،مغایر اصل (  )78قانون اساسی شناخته شد .همچنين تبصره (  )9این ماده ،مبنياً به
ایراد مذکور واجد اشكال است .به عالوه تبصره (  )1این ماده نيز مغایر اصل (  )78قانون اساسی شناخته
شد.
 - 9ماده (  ، )5چون موجب افزایش هزینه عمومی میشود ،مغایر اص ل (  )78قانون اساسی شناخته شد.
 - 9ماده (  ، )19چون موجب کاهش درآمد عمومی میشود ،مغایر اصل (  )78قانون اساسی شناخته شد.
 - 8ماده (  ،)18عموم رسيدگی به تخلفات چون تصویب آن شامل ضوابط مربوط به رسيدگی به
تخلفات نيز میگردد ،مغایر اصل (  )58قانون اساسی شناخته شد».
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طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملّك دارايیهاي سرمايهاي و مالی سال 5931
کل کشور

منشی جلسه ـ «طرح دوفوريتی تمديد مهلت جذب اعتبارات تملّك دارايیهاي
سرمايهاي و مالی سال  1835کل

( )1
کشور

ماده واحده -
الف  -مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملّك دارايیهاي سرمايهاي و مالی قانون
بودجه سال  1835کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه ،اوراق
مشارکت و ساير اسناد مالی اسالمی) تا پايان شهر يورماه  1836تمديد میگردد.
مانده وجوه مصرفنشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه  1836به
خزانهداري کل کشور واريز میشود .مهلت ارسال صورتحساب دريافت و
پرداخت نهايی نيز تا پايان مهرماه سال  1836تعيين میشود.
ب  -استفاده از اوراق اسناد خزانه اسالمی در کليه مصارف مربوط به طرحها و
پروژههاي مربوطه از جمله تملّك اراضی بالمانع است.
پ  -اعتبارات طرحهاي تملّك دارايیهاي سرمايهاي و مالی موضوع اين قانون از
شمول حكم ماده واحده قانون اصالح مواد ( )68و ( )64قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب  1873/12/15و اصالحيه  1838/ 12/4آن در مورد مهلت مقرر براي
هزينه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دريافت و پرداخت نهايی
مستثنی است».
 .3طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای و مالی سال  1948کل
کشور ،که در ابتدا با عنوان « طرح تغيير مهلت جذب اعتبارات پروژه (طرح)های عمرانی سال  1948کل
کشور » با قيد دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود ،سرانجام در تاریخ  1941 /9 /17با اصالحاتی به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49
قانون اساسی طی نامهی شماره  158 /99819مورخ  1941 /9 /15به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1941 /9 /15نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این
مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41 /131 /1418مورخ  1941 /9 /15به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ از نظر اقتصادی همهی این کارها غلط است ؛ چون
برگرداندن [مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده ] را تا نصف سال آینده ،عقب می اندازد.
آقاي عليزاده ـ قبالً [در اصالحيهی مواد ( )19و ( )19قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب  1949/11/9مجلس شورای

اسالمی ]( )1

گفتهاند مهلت تعهد و پرداخت

« .3قانون اصالح مواد (  )19و (  )19قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ،»1974 /11 /18مصوب
 1949 /11 /9مجلس شورای اسالمی « :ماده واحده  -مهلتهای مذکور در مواد (  )19و (  )19قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب  *1911 /1 /1برای تعهد و پرداخت هزینههای جاری و عمرانی
(سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینكه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمين شده در مورد
اعتبارات هزینهای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای تا پایان فروردین ماه سال
بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختيار دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشند ،به ترتيب برای
هزینههای جاری پایان فروردین ماه و هزینههای عمران ی پایان تيرماه سال بعد اصالح میگردد .مانده
وجوه مصرفنشده تا تاریخهای مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز میگردند.
کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون لغو میگردند».
* مواد (  )19و (  )19قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1911 /1 /1مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 19کليه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال
مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال باید حداکثر تا پایان
فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود .تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت
مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد ،در سالهای بعد به شرح زیر قابل
پرداخت خواهد بود:
 - 1تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداختنشده
بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور میشود.
 - 1تعهدات مربوط به سالهای  1981به بعد طرح های عمرانی پس از رسيدگی و تأیيد مقامات مجاز
دستگاههای اجرای ی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای
مربوط منظور میشود.
 - 9تعهدات سنوات مذکور در بند (  )1در مورد طرحهای ی که عمليات آنها خاتمه یافته و یا کالً متوقف
گردیده است ،پس از رسيدگی و تأیيد مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با
موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف
خاصی که به همين منظور در بودجه هر سال پيشبينی میشود.
تبصره ... - 1
ماده ( - 19اصالحی  ) 1974 /11 /18اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در
حدود وصولی درآمدهای مربوط قاب ل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد
اختصاصی مصرفنشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به
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هزینههای جاری تا پایان فروردینماه و برای هزینههای عمرانی تا پایان ت يرماه است.
آقاي کدخدائی ـ حاال این مصوبه ،ظاهراً استثنایی است و فقط می خواهند یك سال
این کار را بكنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه دیگر ،این رویه باب میشود و سالهای آینده همهی
هزینهها را اینطوری میکنند.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن به این مصوبه ،یك اشكال کلّی وارد است که بودجه برای دخل
و خرج ساالنه است.
آقاي کدخدائی ـ نه ،این که هر سال هست ؛ مهلتهای فروردین و ت يرماه را که حاال
هم در قوانين داریم.
آقاي عليزاده ـ بله ،این مهلتهای تا آخر فروردین و آخر تير را که داشتيم .حاال با
این مصوبه [مهلت را تا شهریورماه تمدید کرده اند].
آقاي کدخدائی ـ بله .ظاهراً یك مشكلی وجود داشته است [که این مهلت را برای
امسال تمدید کرده اند]؛ یك مقدار بحث انتخابات و تغيير دولت و اینها بوده است که
به خاطر اینها یك مقداری مشكالت ایجاد شد ه است .یك نكتهی دیگر اینكه چون
دولت امسال پول نداشت  ،غالب این اعتبارات را در قالب اوراق مشارکت و اینها
دریافت کرد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر بيایيم جلوی این کار را بگيریم و بگویيم این خالف
سا النه بودن قانون بودجه است که در قانون اساسی آمده است ،خيلی بهتر است .چون
با این کار ،جلوی مجلس و دولت هر دو را گرفتهایم که دیگر از این کارها نكنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این مصوبه از این جهت ،اشكال دارد.
آقاي کدخدائی ـ حاجآقا  ،آنوقت کل کشور از این جهت تعطيل میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب بشود! یعنی چه که تعطيل میشود؟! اینها بيخود این
حرفها را میگویند .خودشان این کارها را میکنند.

حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد .تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود
اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد ،در سالهای بعد از محل
اعتبار موضوع بند یك ماده (  )19این قانون قابل پرداخت خواهد بود».
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آقاي کدخدائی ـ حاال آن یك حرف دیگری است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر بودجهها را در جاهای دیگر خرج نكنند  ،مشكل حل
میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب این چه قانون بودجهای است که تا شهریورماه سال بعد
طول میکشد؟! دخل و خرج نصف سال بعد را داخل دخل و خرج امسال کرده اند!
یعنی یك سال زمان اجرای بودجه را تبدیل به یك سال و نيم کردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ تازه به مهرماه هم کشيده شده است؛
چون در این مصوبه گفته اند تا دهم مهرماه صورتحسابها را برگردانند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همين دیگر؛ بودجه  ، 1948یك سال و نيم شده است!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا  ،اینها [= سازمان برنامه و
بودجه] که این طرف سال [= ابتدای سال  1941تا کنون] به دستگاهها پولی ندادهاند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله  ،از درآمدهای امسال می خواهند بدهند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ تقریباً آن طرف سال [= در سال
 ]1948هفتاد هشتاد درصد از بودجهی مصوب برای تملّك دارایی را ندادهاند .حاال
این طرف سال [در نيمهی نخست سال  ]1941می خواهند اینها را بدهند.
آقاي کدخدائی ـ پولهایی هم که دارند به دستگاهها می دهند ،عمدتاً از اوراق
مشارکت است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،اوراق است.
آقاي کدخدائی ـ تازه باید این اوراق را بگيرند و بروند اینها را خرد بكنند؛ یعنی واقعاً
دردسرهای خيلی زیادی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ خب اگر چيزی دارند که می خواهند به دستگاهها بدهند  ،بودجهی
امسال را اصالح کنند .عقب افتادههایشان را در قالب متمم بودجهی امسال پرداخت
کنند.
آقاي مؤمن ـ خب با این مصوبه ،زمان بودجه یك سال و نيم شده است.
آقاي کدخدائی ـ به هر حال ،می خواهند همين کار را بكنند دیگر ؛ این مصوبه یعنی
همين.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ من که میگویم با این مصوبه ،بودجه یك سال و نيم شده
است و این خالف قانون اساسی است .این مصوبه خالف قانون اساسی است .زمان
اجرای قانون بودجهی ساالنه که یك سال و نيمه نمیشود باشد .با این مصوبه ،
بودجهی سال  1948یك سال و نيم شده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ کل بودجه که یك سال و نيم نشده است ،فقط بخشی از بودجه
اینطوری شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا دیگر؛ تعهدات پرداخت یك سال و نيم شده است.
آقاي کدخدائی ـ این مصوبه فقط در مورد اعتبارات تملّك داراییهای سال 1948
است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله دیگر  ،بخش مهمی از بودجه همين است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی زیاد است .نود درصد ( ) %43بودجه مربوط به هزینههای
جاری است.
آقاي سوادکوهی ـ حاال این «طرح» دخالت در کار دولت نيست؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نود درصد ( )%43خيلی زیاد است .اآلن با این مصوبه،
داراییهای سرمایهای هم دارد تمدید میشود.
آقاي کدخدائی ـ اینكه میفرمایيد چون تا ت يرماه زمان داده شده است ،خالف قانون
اساسی است  ،باید عرض کنم که ما این موضوع را سالهای گذشته هميشه پذیرفتهایم
و به هر حال ،تا کنون این رویهی جاری کشور بوده است.
آقاي سوادکوهی ـ آقای دکتر کدخدائی  ،موضوع این مصوبه را دولت باید تقاضا کند؛
دولت است که باید تقاضای تمدید برای موضوع این مصوبه ارائه کند ؛ چون تعهدات
مربوط به خود دولت است.
آقاي کدخدائی ـ بله.
آقاي سوادکوهی ـ اما اینجا مجلس دارد از ما تقاضای تأیيد این قانون را میکند و
میگوید مهلت بودجه را تمدید کنيد .خب این به نفع چه کسی است؟ ظاهراً به نفع
دولت است .من می خواهم بگویم آیا این از لحاظ حدود اختيارات مجلس مناسب
است که ما این مطلب را بپذیریم که مجلس در مورد آنچه که دولت تعهد به انجامش
دارد« ،طرح» بدهد؟ آیا درست است که مجلس در ارتباط با وظایف دولت« ،طرح»
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ارائه کند؟ به تفكيك قوا صدمه نمیزند؟ من میگویم شما از این جهت به این مصوبه،
ایراد وارد کنيد.
آقاي عليزاده ـ [ ...نارسایی صوت]
آقاي سوادکوهی ـ نه ،مجلس میتواند این کار را بكند؛ ولی اآلن که دولت باید این را
انجام بدهد[ ،چرا خودش «الیحه» نمیدهد؟] خب عذر دولت [در قالب ارائهی
«الیحه» به مجلس] مطرح بشود که عذرش چيست .اآلن دولت می خواهد تعهدات
خودش را انجام بدهد ،اما می گوید شما [= مجلس] به من گفتيد که زمان اجرای
بودجه  1948را اضافه بكنم! خب در اینجا چرا مجلس باید این مهلت را اضافه کند،
وقتی که دولت خودش می خواهد این کار را بكند؟ چرا دولت خودش نمی خواهد [با
ارائه «الیحه»  ،برای این کار از مجلس] تمدید مهلت بگيرد؟
آقاي عليزاده ـ این ،ایراد نيست.
آقاي سوادکوهی ـ بله ،ایراد نيست ،ولی باالخره یك چيزی است که جای سؤال دارد.
ما اآلن اصالً نمی دانيم دولت میتواند این کار را انجام بدهد یا نه.
آقاي عليزاده ـ این طرح برای دولت تمهيداتی در نظر میگيرد؛ به دولت [برای اجرای
بودجه در مدتی طوالنیتر] ارفاق میدهد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این طرح به نفع دولت است.
آقاي سوادکوهی ـ بله ،این به نفع دولت است .خب ،من می خواهم عرض کنم که اگر
به نفع دولت است ،چرا خود دولت این را تقاضا نمیکند؛ چرا «الیحه» نمی دهد؟!
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال مجلس تفضّالً «طرح» ارائه کرده است ،عيبی دارد؟
آقاي سوادکوهی ـ عيب دارد؛ برای اینكه دارد در کار دولت دخالت میکند.
آقاي کدخدائی ـ نه ،دولت که از خدایش است [چنين مهلتی بگيرد].
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،مجلس [با ارائه «طرح» و تصویب آن ،در کار دولت] دخالتی
نكرده است.
آقاي عليزاده ـ مجلس «قانون» وضع کرده است ،چه دخالتی کرده است؟!
آقاي کدخدائی ـ دولت که از خدایش است.
آقاي سوادکوهی ـ این مصوبه از یك جهتی به ضرر مردم است .البته حاال میگویيد
نمایندههای مردم این را خواستند ،ولی خب باالخره [به ضرر مردم است].
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آقاي کدخدائی ـ نه ،به ضرر مردم نيست.
آقاي سوادکوهی ـ در یك سيستم پارلمانی ممكن است این نحو قانونگذاری را
بپذیرید  ،اما اآلن ما یك سيستم تفكيك قوا به نحو نيمه پارلمانی داریم که میگوید
دولت باید وظيفهی خودش را انجام بدهد و مجلس هم باید وظيفهی خودش را انجام
بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ما قبالً [با تأیيد قانون اصالح مواد ( )19و ( )19قانون
محاسبات عمومی کشور] تمدید به مدت یك ماه و دو ماهش را قبول کردیم ،نه نصف
سال را.
آقاي مؤمن ـ خب این هم سه ماه است؛ سه ماه دیگر اضافه شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ عجب!
آقاي عليزاده ـ سه ماه نيست ،چهار ماه اضافه شده است.
آقاي مؤمن ـ سه ماه و ده روز است؛ کمتر از چهار ماه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ،شش ماه دیگر هم تمدید بكنيد تا دوساله بشود!
آقاي کدخدائی ـ یعنی اآلن بيست و هشتم تير است و فردا و پسفردا هم که تعطيل
است .یعنی [اگر این مصوبه تأیيد نشود] از شنبه به بعد اصالً دولت و دستگاههای
اجرایی همه تعطيل میشوند و هيچ کاری نمیتوانند بكنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه بابا!
آقاي مدرسی یزدي ـ آقای دکتر [کدخدائی] ،این مصوبه چه ربطی به بودجهی جاری
دارد؟!
آقاي سوادکوهی ـ چرا [این طرح را] تا حاال ندادند؟ چرا تا به حال به فكرش نبودند؟
درگير انتخابات بودند؟!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،خب اینها میتوانستند الیحهی کسر بودجه بدهند یا
کارهای دیگر میکردند .ده تا راه دیگر بود [که میتوانستند انجام بدهند ولی انجام
نداده اند].
آقاي سوادکوهی ـ حاال هم راههای دیگری دارند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال اگر در مصوبه ای بگویند که بودجهی سال قبل ،تا
اسفندماه سال جاری تمدید میشود ،جایز است؟!
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آقاي کدخدائی ـ کار تمام دستگاه ها متوقف به تأیيد این مصوبه است؛ این جزء
بودجه  1941میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آقای کدخدائی ،اگر یك «طرح» بياورند و در آن بگویند تا
اسفندماه آینده تمدید شود ،جایز است؟!
آقاي اسماعيلی ـ دستگاهها به مشكل برمی خورند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ واقعاً تمدید تا اسفندماه جایز است؟
آقاي مدرسی یزدي ـ آنهایی که به دنبال مصلحت هستند ،جایز می دانند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،قطعاً میگویند جایز است .یعنی اگر مهلت این مصوبه،
تا اسفندماه  1941هم بود ،شما یقيناً به آن ایراد نمیگرفتيد.
آقاي کدخدائی ـ نه ،خب حاج آقا ،پس چرا ما تا تيرماه را قبول کرده بودیم؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال ما آن یكی دو ماه را گفتيم عيبی ندارد.
آقاي کدخدائی ـ نه ،هميشه اینطوری است ؛ هميشه تا تيرماه است.
آقاي ابراهيميان ـ یعنی با این مصوبه ،اآلن عرفاً اسمش بودجهی ساالنه نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،با این مصوبه ،دیگر اسمش بودجهی ساالنه نيست ،ولی در
آنجاها [= تا یكی دو ماه بعد از سال] ،می شود همچنان آن را بودجهی ساالنه دانست.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حضرات آقایانی که این را خالف قانون اساسی می دانند،
رأی بدهند.
آقاي کدخدائی ـ حاال هر طور که آقایان نظر دارند ،اعالم کنند .آقایان [اعضایی که
دیروز به مجلس رفته بودند]  ،دیروز در مجلس نظرشان را اعالم کرده اند یا نه؟ این
طرح دوفوریتی است.
آقاي سوادکوهی ـ من یكی از خواهشهایم در ارتباط با همين بحث مصوبات
دوفوریتی است .ببينيد؛ قانون اساسی میگوید وقتی ما در ارتباط با طرحهایی مثل این
مورد که فوریت دارد ،در مجلس حاضر می شویم ،خب نظرمان را هم باید ابراز
کنيم )1 (.ما در آنجا بدون مشاوره ،نه میتوانيم چيزی را به عنوان نظر شورای نگهبان
 .3اصل نود و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در
کار می توانند هنگام مذاکره درباره الیحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع
کنند .اما وقتی طرح یا الیحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گيرد ،اعضای شورای نگهبان باید در
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ابراز کنيم ،نه می شود به یك نفر گفت که شما برو نظر شورا را اینطور القا کن.
آقاي کدخدائی ـ حاال به هر حال ،شما در آنجا نظر خودتان را بگویيد  ،بعد ...
آقاي عليزاده ـ حاال این بحث را کنار بگذارید .حضرات آقایانی که این ماده واحده را
خالف اصل ( )81می دانند ،رأی بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،ما رأی می دهيم.
آقاي اسماعيلی ـ من هم رأی میدهم.
آقاي سوادکوهی ـ برای مغایرت با اصل ( )81رأی میگيرید؟
آقاي یزدي ـ این مصوبه خالف قانون اساسی است ،ولی حاال باالخره مشكل دولت را
چه کار میکنيد؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ از راه دیگری حل کنند .راههای دیگری هم هست.
آقاي سوادکوهی ـ بله ،راههای دیگری هم دارند.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،شما رأی دادید؟
منشی جلسه ـ ( )8تا رأی دارد.
آقاي یزدي ـ اینجوری یك مشكل برای کشور به وجود میآید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاجآقا ،مشكل را یكطور دیگری حل کنند .چند تا رأی دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ من واقعيتش نمیفهمم.
منشی جلسه ـ حاجآقای یزدی رأی دادند؟
آقاي موسوي ـ بله.
منشی جلسه ـ ( )1تا رأی دارد .حاج آقا [جنتی] ،شما هم رأی دارید؟ ( )7تا رأی شد.
آقاي کدخدائی ـ ( )7تا رأی چه کسانی هستند؟
منشی جلسه ـ حاجآقای جنتی ،حاجآقای یزدی ...
آقاي کدخدائی ـ حاج آقای یزدی که رأی ندادند ،رأی دادند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا؛ رأی دادند.
آقاي یزدي ـ من رأی می دهم .از نظر ظاهر ،خالف قانون اساسی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،خالف قانون اساسی است.

مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند» .
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آقاي یزدي ـ اما مشكل را چگونه حل کنند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاجآقای یزدی ،حل آن مشكل راههای دیگری دارد.
آقاي کدخدائی ـ ولی از جهت ظاهری هم خالف قانون اساسی نيست .حاال آقایان
تصميم بگيرند.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال اگر خالف می بينيد ،پای حرفتان بایستيد.
آقاي ابراهيميان ـ باید بودجهی امسال را درست کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ قانون بودجه را با ارائهی متمم بودجه اصالح کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی راه حل دارد .حاال در مورد آن میتوانيم بعداً بحث
کنيم.
منشی جلسه ـ حاج آقای عليزاده ،تقریر ایراد را هم بفرمایيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال اتفاقاً به نظر من ،این رأی شورای نگهبان بين
حقوقدانها خيلی جلوه میکند .به نظر من ،این مخالفت شورای نگهبان ،خيلی خوب
شد .این مصوبه ،راه اساسی برای حل مشكل دولت نيست؛ راههای دیگری برای حل
این مشكل هست .خيلی راه دارد .راههای زیاد دیگری برای حلش هست.
آقاي کدخدائی ـ این مصوبه ،بودجه را تغيير نمیدهد .حاال آقایان رأی گرفتند ؛ ولی
این مصوبه فقط حساب و کتابهایشان را میگوید که تا این تاریخ انجام بشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این مصوبه ،تغيير بودجه است.
آقاي کدخدائی ـ نه ،بودجه را تغيير نمی دهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا؛ تعهد و پرداخت ،هر دو را گفته است.
آقاي اسماعيلی ـ بله ،این مصوبه تعهد و پرداخت را دارد میگوید؛ یعنی تا اآلن تعهد
نكرده ،پرداخت هم نكرده است .بعد ،اآلن دولت پولدار شده است ،مجلس میگوید بيا
پرداخت کن!
آقاي کدخدائی ـ خب اآلن هم همين است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این مصوبه  ،هم تعهد و هم پرداخت را گفته است.
آقاي اسماعيلی ـ یعنی اآلن در سال  ، 1941می خواهند قانون بودجه  1948را اجرا
کنند! اینطوری که نمیشود.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ واقعاً خالف قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ پس این را هم بنویسيم که چون هم شامل تعهد و هم شامل پرداخت
میشود  ،اشكال دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ قبالً [در مواد ( )19و ( ) 19قانون محاسبات عمومی کشور] اجازهی ما
در مورد «پرداخت» نبوده است؛ در مورد «تعهد» هم نبوده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله  ،این طرح هم تعهد است ،هم پرداخت است ؛ هر دو را
در این مصوبه آورده اند .اصالً زمان بودجه را یك سال و نيم کرده اند ،این یعنی چه؟!
منشی جلسه ـ حاجآقا  ،ببينيد این متن خوب است « :نظر به اینكه طبق اصل ( )81قانون
اساسی بودجهی کل کشور ساالنه است  ،لذا مصوبه »...
آقاي عليزاده ـ « ...و مصوبهی مذکور هم شامل تعهد و هم شامل پرداخت میشود »...
آقاي مؤمن ـ « ...به موجب اینكه مصوبه مذکور هم تعهد و هم پرداخت را میگوید »...
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ « ...و مهلت تعهد و پرداخت را یك سال و نيم کرده است ،
خالف قانون اساسی است».
آقاي عليزاده ـ بله ...« ،بيش از یك سال قرار داده است »...
آقاي مؤمن ـ « ...یك سال و نيم کرده است».
آقاي مدرسی یزدي ـ در اینجا ،نه سقف بودجه را عوض کرده اند و نه مصرف بودجه
را عوض کردهاند ،بلكه فقط یك چيزی اتفاق نيفتاد ه است که خب واقعاً نمیشود
گفت این بودجهی ساالنه خراب شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ عجب حرفی است! مهلت تعهدش را تمدید کرده است .در
مصوبه  ،دادن اعتبار را [برای بعد از سال مالی بودجه] تعهد کرده است.
آقاي اسماعيلی ـ بله ،زمانش را عوض کردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ با این مصوبه ،ظرف زمانی بودجه را تغيير دادهاند.
آقاي اسماعيلی ـ بله ،زمان بودجه را عوض کرد هاند.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن چيزی هم که تمدید کرده اند ،بخشی از بودجه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ عجب حرفی است! سقف بودجه که با ساالنه بودن منافات ندارد.
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آقاي مدرسی یزدي ـ من خوشم میآید که آقایان به ایراد این مصوبه رأی بدهند  ،اما
فیالواقع دلم می خواهد که رأی آقایان محكم باشد .اما به نظر من ایرادی ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مجلس با وضع این قوانين با دولت توافق میکند و در واقع،
داریم با قانون اساسی بازی میکنيم .اینطوری که درست نيست! مدام سر قانون
اساسی را کج میکن يم و خرابش میکنيم .این که معنا ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ عيبی ندارد .اگر شما ایرادی را احراز میکنيد  ،ایراد بگيرید و هر
صالبتی که دارید ،خرج بكنيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصالً شورای نگهبان باید صالبت به خرج بدهد.
آقاي عليزاده ـ پس به بند (ب) اشكال نمیگيرید؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،بند (ب) درست است.
آقاي اسماعيلی ـ نه.
آقاي عليزاده ـ پس فقط میگویيد بند (الف) ایراد دارد .بند (پ) چطور؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همهی مصوبه خالف قانون اساسی میشود دیگر  ،اما اصل
مصوبه بند (الف) است.
آقاي اسماعيلی ـ [بند (ب) ماده واحده این است« ]:ب  -استفاده از اوراق اسناد خزانه
اسالمی در کليه مصارف مربوط به طرحها و پروژههای مربوطه از جمله تملّك اراضی
بالمانع است».
آقاي عليزاده ـ پس فقط همان بند (الف) ایراد دارد.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،اگر منظور بند (ب) هم استفاده از اوراق در همان فاصلهی زمانی
است  ،باز هم مبنياً [بر اشكال بند (الف) ،دارای ایراد] میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بند (ب) هم مانند بند (الف) میشود؛ یعنی دارد تعهد ایجاد
میکند ؛ یعنی باید اسناد جدید صادر کند و تعهد هم بكند .باز مانند همان بند (الف)
میشود.
آقاي اسماعيلی ـ بله ،عين همان میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همانطوری میشود؛ چون اشكال تعهد و پرداخت در این
بند هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله ،پس بگویيد ماده واحده اشكال دارد .ما که رأی ندادیم ؛ ولی این
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آقایانی که رأی دادند  ،منظورشان این است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،همينطور است.
آقاي یزدي ـ همين مقداری که دولت در این مصوبه تعهد میدهد  ،مربوط به
هزینههای جاری است که نصف بودجه را تشكيل میدهد.
آقاي هاشمیشاهرودي ـ قطعاً این مصوبه درست نيست .کم و زیاد بودن هزینههای
جاری فرقی ایجاد نمیکند .دستور بعدی را بخوانيد.
آقاي یزدي ـ حاال فرض بفرمایيد یك مورد یا دو موردش که مثالً مصلحتی در آن
باشد [ ،قابل انجام

است])1 (.

 .3نظر شماره  41 /131 /1418مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 158 /99819
مورخ  ،1941 /9 /15طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملّك داراییهای سرمایهای و مالی
سال  1948کل کشور مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم تير ماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس
شورای اسالمی در جلسه مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر
با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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طرح اصالح موادي از قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور
و انتخاب شهرداران (اعاده شده از شوراي نگهبان)

منشی جلسه ـ دستور بعدی «طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت ،وظايف و
انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و ا نتخاب شهرداران (اعادهشده از شوراي
نگهبان)»

( )1

است .اولين مورد در نظر شورا [= نظر شماره  41/133/459مورخ

 1941/1/13شورای نگهبان] نسبت به مصوبهی مرحلهی قبل ،تذکر بوده است- 1« :
در ماده ( )1موضوع اصالح ماده (،)21

( )2

عبارت «هيئت رئيسه اتاق اصناف» از

اين جهت که مشخص نيست منظور «هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران» است يا
 .3طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران که در ابتدا با عنوان «طرح یك فوریتی اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و اصالحات بعدی آن» در شهریورماه  1948به مجلس
تقدیم شده بود ،سرانجام در جلسهی مورخ  1948 /11 /19با اصالحاتی به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی طی نامهی
شماره  131 /41985مورخ  1948 /11 /14به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع سه
مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این
مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1948 /11 /17و در مرحلهی دوم در جلسات
مورخ  1941 /1 /19و  1941 /1 /13بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با
موازین شرع و قانون اساسی را طی نامههای شماره  48 /133 /8941مورخ  1948 /11 /9و 41 /133 /459
مورخ  1941 /1 /13به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ 1941 /9 /13
مجلس ،این مصوبه در مرحلهی سوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان بررسی
شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره
 41 /131 /1391مور خ  1941 /8 /9به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .8جزء دوم بند (الف) ماده (  )5طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  ،موضوع اصالح ماده (  )15این قانون مصوب  1941 /1 /9مجلس
شورای اسالمی « :ماده  - 5ماده (  )15قانون به شرح زیر اصالح میشود:
الف  -بند (  ) 1ماده به شرح زیر اصالح میشود:
اول ... -
دوم  -بعد از عبارت « رئيس سازمان نظام پزشكی ایران» ،عبارت « رئيس سازمان نظام مهندسی کشور و
اعضای هيئت مدیره اتحادیه های صنفی و هيئت رئيسه اتاق اصناف ،مدیران کل و سرپرستان ادارات کل
ستادی مجلس شورای اسالمی » اضافه میشود».
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«هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان» ،ابهام دارد که مناسب است روشن شود».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ کلمهی « ایران» به «هيئت رئيسه اتاق اصناف» در این مصوبه،
اضافه شده است .فقط کلمهی « ایران» اضافه شده است.
آقاي ع ليزاده ـ ایرادی ندارد.
منشی جلسه ـ بله ،به این صورت اصالح کرده اند« :در جزء دوم بند (الف) ماده ()21
قانون ،کلمه «ايران» پس از عبارت «هيئت رئيسه اتاق اصناف» اضافه میشود».
ایراد بعدی ما [در نظر شماره  41/133/459مورخ  1941/1/13شورای نگهبان] این
بوده است« :در ماده ( )16موضوع اصالح ماده (،)61
بهعملآمده ،ايراد سابق اين شورا

( )2

( )1

علیرغم اصالح

کماکان به قوت خود باقی است ».که اآلن

مجلس کل این [تبصره ( )9ماده ( ])11را حذف کرده است.
آقاي عليزاده ـ خيال ما را راحت کردند!
آقاي کدخدائی ـ وقتی حذف میشود یعنی چه میشود؟ یعنی قوهی قضائ يه نمیتواند
به شكوائيهی داوطلبان رسيدگی کند؟
آقاي اسماعيلی ـ بله  ،این یك کمی بحث دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بر طبق قوانين عمومیِ دیگر عمل میشود.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،یعنی به عمومات محول شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله  ،قوهی قضائيه طبق قوانين عمومی رسيدگی میکند.
 .3ماده (  )11ط رح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران  ،موضوع اصالح ماده (  )11این قانون مصوب  1941 /1 /9مجلس شورای اسالمی:
«ماده  - 11سه تبصره به ماده (  )11قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصرهها اصالح میشود:
تبصره ... - 1
تبصره  - 9آرای صادره از مراجع صالح قضایی در اجرای اصل یكصد و پنجاه و ششم (  )181قانون
اساسی در خصوص رسيدگی به شكوائيه داوطلبان بعد از تأیيد صحت انتخابات و اعالم نتيجه منطبق بر
مواد (  )88و (  )81این قانون ،تأثيری در فرآیند و نتيجه انتخابات ندارد».
 .8بند (  )9نظر شماره  48 /133 /8941مورخ  1948 /11 /9شورای نگهبان در خصوص طرح اصالح
موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ،مصوب
 1948 /11 /19مجلس شورای اسالمی - 9 « :در ماده (  )11موضوع اصال ح ماده (  ،)11اطالق تبصره ( )9
نسبت به عدم تأثير رسيدگی مراجع قضایی در انتخابات ،مغایر اصل (  )181قانون اساسی شناخته شد» .
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منشی جلسه ـ مورد بعدی هم [در نظر شماره  41/133/459مورخ  1941/1/13شورای
نگهبان] تذکر بوده است - 2« :به تذکر بند ( )2سابق اين شورا(  )1نيز توجه نشده
است که مناسب است اصالحات الزم در اين خصوص انجام شود ».مجلس
اینطور اصالح کرده است« :بندهاي ( )8و ( )4ماده الحاقی(  )2حذف میشود».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ موضوع تذکر را حذف کردهاند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب  ،این مصوبه هم تمام شد.
آقاي کدخ دائی ـ آقای چمران [رئيس شورای اسالمی دورهی چهارم شهر تهران] هم
یك نامهای نوشتهاند که البته حاال دیگر موضوعش منتفی است و مربوط به مرحلهی
 .3بند (  )1تذکرات مندرج در نظر شماره  48 /133 /8941مورخ  1948 /11 /9شورای نگهبان در خصوص
طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران ،مصوب  1948 /11 /19مجلس شورای اسالمی - 1 « :در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ
قرار گرفته و در ذیل آن برخی از احكام این قوانين از شمول حكم مزبور مستثنی گردیدهاند .استثنائات
مذکور در بندهای (  )9و (  )9در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانين
مستثنی باشند .با این توضيح که « قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور»
(مصوب ( )1973 /1 /9بند  ) 9یك قانون مستقل است و در ذیل قوانين مذکور در صدر ماده قرار
نمیگيرد که در بند (  ،)9ماده (  )1آن از شمول استثناء خارج باشد .همچنين قانونی تحت عنوان «قانون
تفسير قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب  »1973 /8 /1وجود ندارد .بلكه در این حوزه دو
قانون میتواند مدّ نظر مجلس باشد :اول « ،قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب
 »)1973 /8 /1و دیگری« ،قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
مصوب ( 1973 /8 /1مصوب  »)1973 /11 /19که هيچکدام از این قوانين نيز در زمره دو عنوان قانونی
مذکور در صدر این ماده قرار نمیگيرند».
 .8ماده الحاقی طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات ش وراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب  1948 /11 /19مجلس شورای اسالمی « :ماده الحاقی  -قانون اصالح پارهای از
مواد قانون تشكيالت شوراهای اسالمی مصوب  1911 /4 /1و قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهای
اسالمی مصوب  1918 /9 /14و اصالحات آن مصوب  1914و اصالحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء
موارد زیر نسخ میگردند:
 - 1مواد (  )15 ( ،)17 ( ،)19 ( ،)11و (  )13مصوب 1911 /4 /1
 - 1مواد (  )79 ( ،)88 ( ،)98 ( ،)91و (  )79مصوب 1918 /9 /14
 - 9ماده (  ) 1قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب 1973 /1 /9
 - 9قانون تفسير قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب ».1973 /8 /1
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اول بررسی این مصوبه است .در واقع میگویند با این دورهی تصدی که در این
مصوبه در نظر گرفتهاند  ،مدت تصدی شوراهای این دوره که اآلن دورهی چهارم است ،
کمتر از چهار سال میشود)1 (.
آقاي ابراهيميان ـ خيلی کمتر میشود؟
آقاي کدخدائی ـ آقای چمران می گوید اگر این قانون بخواهد اجرا بشود  ،طول
دورهی شورای چهارم کمتر از چهار سال میشود.
آقاي عليزاده ـ کدام قانون؟
آقاي اسماعيلی ـ همين مصوبه.
آقاي کدخدائی ـ همين مصوبه ای که بررسی کردیم .ایشان اصرارشان این بود که
دوره شان کمتر از چهار سال میشود.
آقاي ابراهيميان ـ حاال اگر طول این دوره کمتر بشود ،چطور میشود؟
آقاي عليزاده ـ اگر دورهی شورای اسالمی چهارم از چهار سال کمتر بشود  ،چه
میشود؟
آقاي ابراهيميان ـ اصالً کمتر از چهار سال هم نمیشود.
آقاي کدخدائی ـ چرا؛ آقای چمران میگوید از چهار سال کمتر میشود.
آقاي ابراهيميان ـ اینجا در قانون اساسی که « چهار سال» نيامده است.
آقاي عليزاده ـ قانون اساسی که برای شوراهای اسالمی شهر و روستا مدت تعيين
نكرده است.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،علتش این است که برای این شورا ،برای تصدی به مدت چهار
سال رأی گرفته اند.
آقاي کدخدائی ـ در قانون اساسی « ،چهار سال» که آمده است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي کدخدائی ـ در قانون اساسی مدت ندارد؟ « چهار سال» را نداریم؟!
 .3ماده (  )9موضوع ماده (  )1طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1948 /11 /19مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 9دوره فعاليت
شوراهای اسالمی شهر و ورستا از تاریخ تشكي ل ،چهار سال میباشد که یك ماه پس از برگزاری
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شروع میشود و چهار سال بعد خاتمه مییابد».
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آقاي عليزاده ـ نه  ،در قانون اساسی ننوشته است که دورهی شوراها چند سال است.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،بحث آقای چمران این است که مردم به شوراهای اسالمی برای
تصدی به مدت « چهار سال» رأی دادهاند.
بعد اً آن را به چهار سال
آقاي عليزاده ـ قبالً مدت عضویت در شوراها دو سال
تغيير دادند.
آقاي اسماعيلی ـ میگویند وقتی برای شورای چهارم به مدت چهار سال رأی گرف تيم ،
بود )1 (،

حاال اگر یك ماه کم بشود  ،صحيح نيست .اینطوری میگویند.
آقاي ابراهيميان ـ نه  ،به نظرم اشكالی ندارد.
آقاي کدخدائی ـ حاال این مصوبه هم یك چيزی مثل همين تمدید بودجه است)1 (.
مشكل خاصی ندارد.
آقاي اسماعيلی ـ پس اگر مثل مصوبهی تمدید بودجه است  ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اگر مثل آن باشد  ،اشكال دارد!
آقاي کدخدائی ـ نه  ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آخر این چهار سال در قانون عادی
آمده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،اشكالی ندارد .ولش کنيد.
آقاي عليزاده ـ حاال اعضای شوراهای این دوره ،یك ماه دیگر هم در شورا باشند.
آقاي کدخدائی ـ اینها از این جهت میگویند طول دوره کم نشود ،چون می خواهند
تسویه حسابهایشان را انجام بدهند .مشكلشان این است.
آقاي اسماعيلی ـ حاال کمك بكنيم تا کارهایشان انجام بشود.
آقاي کدخدائی ـ انشاء اهلل به نحو دیگری به آنها کمك بشود.
 .3ماده (  )9قانون تشكيالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب  1911 /4 /1مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 9مدت اعتبار شوراها دو سال میباشد» .
 .8منظور گوینده ،مباحث اعضای شورای نگهبان در جلسهی مورخ  1941 /9 /15در خصوص «طرح
تمدید مهلت جذب اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای و مالی سال  1948کل کشور مصوب
 1941 /9 /17مجلس شورای اسالمی» است که در آن در خصوص مهلت اجرای قانون بودجه و تمدید
آن بحث میشود و سرانجام ،اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی
نمی دانند.
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آقاي اسماعيلی ـ بله ،به آنها کمك کنيم تا این کارها هم انجام بشود دیگر.
آقاي عليزاده ـ ما که کمكی از دستمان برنمیآید.
آقاي سوادکوهی ـ شاید منظور آقای چمران تفسير است .احياناً ایشان تفسير قانون را
نمی خواهد؟
آقاي کدخدائی ـ نه ،منظور ایشان همين مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ حاال اگر قانون [عادی] را رعایت نكردند ،مگر ما به عنوان شورای
نگهبان میتوانيم مداخله بكنيم؟! خالف قانون اساسی که نيست.
آقاي کدخدائی ـ به هر حال این بحث برای آن مرحلهی اول بررسی این مصوبه است
که مدت زمان عضویت و این موارد را داشت .اآلن دیگر از آن مواد ،عبور کردهایم.
آقاي سوادکوهی ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسی یزدي ـ مدت تصدی این دوره شوراها ،تا  11مرداد است.
آقاي عليزاده ـ خيلی

خب)1 (.

 .3نظر شماره  41 /131 /1391مورخ  41 /8 /9شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  131 /91734مورخ
 1941 /9 /18و پيرو نامه شماره  41 /133 /459مورخ  ،1941 /1 /13طرح اصالح موادی از قانون
تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران که با اصالحاتی در جلسه
مورخ بيستم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است ،در
جلسه مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات
بهعملآمده ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

جلسهمورخ6931/40/22شوراينگهبان

629

اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)

منشی جلسه ـ دستور بعدی « اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و
استاندارد قشم (سهامی

خاص)»( )1

است.

آقاي عليزاده ـ خب اآلن آقایان این اساسنامه را مطالعه فرموده اند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ باید کل اساسنامه را یك بار اینجا بخوانيم .اساسنامه است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ در قم [= مجمع مشورتی فقهی] خوانده شده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،آنجا بررسی شده است ،ولی ما باید یك بار آن را بخوانيم.
آقاي مؤمن ـ در قم خوانده شده است و نظراتی هم داده اند .دو تا ایراد هم ظاهراً
گرفتهاند.
آقاي سوادکوهی ـ یك نفر نظراتشان را بخواند.
آقاي عليزاده ـ بله ،بخوانيد.
آقاي شبزندهدار ـ شرط اسالم و امانت یا وثاقت را [برای هيئت مدیره الزم
دانسته اند].
آقاي عليزاده ـ حاال یك بار بخوانيد .نظر حاجآقای مدرسی این است که همهی
اساسنامه را بخوانيم .قبالً همه را نمی خواندیم .فقط آنجاهایی را که ایراد داشتيم،
می خواندیم.
آقاي مؤمن ـ بله.
منشی جلسه ـ مجمع مشورتی فقهی به ماده ( )17و ( )11ایراد گرفته است.
آقاي مؤمن ـ بله.

 .3اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص) در تاریخ
 1941 /9 /11به تصویب هيئت وزیران رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
(  )58قانون اساسی طی نامهی شماره  89917 /99549مورخ  1941 /9 /17به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1941 /9 /15نظر خود مبنی بر عدم
مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41 /131 /1411مورخ
 1941 /9 /15به هيئت وزیران اعالم کرد.
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آقاي عليزاده ـ آقایان مطالعه فرمودند؟
آقاي سوادکوهی ـ اآلن کدام اساسنامهی مربوط به قشم را میفرمایيد؟
آقاي عليزاده ـ اساسنامهی شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم.
منشی جلسه ـ دو تا دستور در مورد قشم است .اآلن شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت
میکنيم)1 (.

انسانی و استاندارد قشم را بررسی
آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتی فقهی قم در مورد این اساسنامه نظر دادهاند.
آقاي جنتی ـ نظری که مجمع قم داده است ،چيز تازه ای نيست .همان نظر هميشگی
سابق

است)1 (.

آقاي عليزاده ـ ماده ( ) 17را بخوانيد ببينيم چيست تا بگویيم ایراد درست است یا نه.
آقاي جنتی ـ این ماده که شرط وثاقت و اسالم و اعتقاد را ذکر کرده است.
آقاي شبزندهدار ـ فقط شرط وثاقت و امانت را ذکر کرده است؛ اسالم و ایمان را
نياورده است.
آقاي عليزاده ـ آقا ،ماده ( )17را بخوانيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ ماده ( )9 ()15شرط وثاقت را ذکر نكرده است ،اما این ماده ()17
هم شرط وثاقت و هم شرط امانت را نوشته است .خب ماده ( )17شرط دارا بودن
وثاقت را گفته است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ ماده ( )17گفته است شرطش را داشته باشند.
آقاي مدرسی یزدي ـ گفته است باید دارای وثاقت و امانت باشند.
 .3در این جلسه دو اساسنامه مربوط به قشم پشت سر هم بررسی میشود و نظر مجمع مشورتی فقهی
قم در مورد هر دو اساسنامه در یك گزارش آمده است.
 .8برای مثال میتوان به نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی به شماره /111ف 49 /مورخ 1949 /1 /18
در خصوص اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه ماکو (سها می خاص) مصوب  1949 /11 /7هيئت
وزیران اشاره کرد« :الزم است شرط وثاقت و امانت داری در اعضای هيئت مدیره و مدیرعامل و بازرس
ذکر شود تا خالف شرع الزم نياید» .
 .1ماده (  ) 15اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)
مصوب  1941 /9 /11هيئت وزیران « :ماده  - 15اعضای هيئت مدیره در اولين نشست یك نفر از بين خود
به عنوان رئيس و یك نفر را به عنوان نایب رئيس برای مدتی که بيش از مدت عضویت در هيئت مدیره
نباشد ،انتخاب میکنند».
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آقاي عليزاده ـ ماده ( )17چيست؟
منشی جلسه ـ «ماده  - 17شرکت به وسيله هيئت مديرهاي متشكل از سه يا پنج نفر
(با قيد دوسوم موظف) که از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد
رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري  -صنعتی قشم و
تصويب مجمع عمومی براي مدت دو سال انتخاب میشوند ،اداره میشود و تا
زمان انتخاب هيئت مديره جديد در سِمَت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد
آنان بالمانع است».
آقاي عليزاده ـ این ماده صریحاً شرایط را گفته است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ با توجه به وظایف و اختياراتی که در ماده

()1 ()11

اساسنامه

داده اند ،باید امانت و وثاقت و ایمان داشته باشند.
آقاي مؤمن ـ بله؛ یعنی ماده ( )17باید بگوید « :از ميان افراد دارای وثاقت و امانت و
ایمان» .نظر آقایان مجمع مشورتی فقهی را ببينيد؛ میگویند « :بررسی :نظر بعضی از
اعضا اين بود که اطالق اعتبار خصوص شرط وثاقت و امانت و عدم اعتبار شرط
اسالم و ايمان خالف شرع می باشد .توضيح اينكه با توجه به ماده ( )21اساسنامه
خصوصاً بند (و) و ( ز) ،عدم وجود شرط اسالم و ايمان در هيئت مديره ممكن
است منجر به جفا و ظلم در حق مسلمانان و مؤمنين گرديده و مسلماً پيشنهاد و
 .3ماده (  )11اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم مصوبه 1941 /9 /11
هيئت وزیران « :ماده  - 11اختيارات و وظایف هيئت مدیره به شرح زیر است:
الف ... -
د  -تهيه آیيننامه های مالی ،معامالتی در چارچوب آیيننامه مالی ،معامالتی سازمانهای مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی موضوع تصویبنامه شماره /18434ت  95117ك مورخ  1941 /1 /91و آیيننامه اداری
و استخدامی شرکت و ارائ ه آنها به مجمع عمومی به منظور تصویب در شورای عالی مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
هـ  -تهيه و تدوین بودجه و تنظيم گزارش مالی ساالنه شرکت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع
عمومی
و  -تدوین آیيننامهها ،دستورالعملها و شيوهنامه های مورد نياز شرکت و پيشنهاد آن به مجمع عمومی
زـ پيشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی
ح »... -
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آييننامه اي که توسط شخص غير مسلمان و حتی غير مؤمن تدوين شود ،داراي
ايراد

( )1
میباشد».

آقاي سوادکوهی ـ حضرت آیت اهلل شبزنده دار ،این ماده ( )19اشكالی نداشت؟ از
این جهت که به طور کلّی به قانون تجارت ارجاع داده است .این ماده ( ،)19از این
جهت ایرادی ندارد؟
آقاي شبزندهدار ـ مجمع فقهی که به آن اشكالی نگرفته است؛ چون به مواد خاصی
از قانون که [در شورای نگهبان آنها را بررسی کرده ایم ،ارجاع داده اند].
آقاي سوادکوهی ـ نه ،ارجاع به مواد ( )197و ( ) 191قانون تجارت که گفته شده
است )1 (،ولی ماده ( ) 19به کل قانون تجارت ارجاع داده است .این اشكالی ندارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ کجا را میفرمایيد؟
آقاي سوادکوهی ـ ببينيد؛ ماده ( )19به صورت کلّی گفته است« :بر طبق قانون
تجارت»
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،ببينيد؛ منظور از ارجاع در این ماده یك جاهای خاصی از
قانون تجارت است .اتفاقاً من تيك زده بودم ،ولی ایراد نگرفتم .ماده ( )19این است:
«ماده  - 24مجمع عمومی عادي هر سال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از بين
سازمان حسابرسی و يا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون
استفاده از خدمات تخصصی و حرفهاي حسابداران ذي صالح به عنوان حسابدار
رسمی  -مصوب  - 1872انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه
به وظايف قانونی خود عمل کنند .انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بالمانع است».
 .3نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /191ف 41 /مورخ  ،1941 /9 /19قابل
مشاهده در نشانی زیرyon.ir/5ZFp1 :
 .8ماده (  )17و (  )15اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم مصوبه
 1941 /9 /11هيئت وزیران « :ماده  - 17هيئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول
فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است ،طبق ماده (  ) 191الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون
تجارت -مصوب  - 1997صورت دارایی و دیون ،همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زیان
شرکت را به ضميمه گزارشی در باره فعاليت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظيم نماید... .
ماده  - 15هيئت مدیره باید طبق ماده (  ) 197الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،حداقل هر
شش ماه یك بار خالصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظيم و به بازرس ارائه دهد».
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ح سابرسی طبق قانون تجارت عيبی ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ درست است ؛ چون گفته است« :به وظایف قانونی خود عمل کنند».
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،گفته است به وظایف قانونی خود برای « حسابرسی» عمل
کنند ،نه چيز دیگر.
آقاي سوادکوهی ـ پس یعنی این نمونه ارجاع دادنهای کلّی به قانون تجارت مشكلی ندارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،ارجاع مربوط به حسابرسی قانون تجارت ایرادی ندارد.
آقاي سوادکوهی ـ ارجاع به مواد ( )197و ( ) 191قانون تجارت هم که مشكلی نداشت.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،این دو ماده هم مربوط به بازرسی و حسابرسی است.
آقاي جنتی ـ ایرا دهای مجمع فقهی همين بود؟
آقاي مؤمن ـ بله دیگر ،آقایان ایرادش را گفتند .مواد ( )17و ( )19همين است که
خواندیم.
آقاي مدرسی یزدي ـ ظاهراً ایراداتی را که مجمع فقهی گفته است ،کسی از آقایان
وارد نمیداند .البته من حاشيهی بند (ك) ماده ( )9یك چيزی نوشتهام.
آقاي جنتی ـ اآلن آن ایراد ماده ( ) 17که مجمع گرفته بود ،چه شد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ کسی ایراد نگرفت دیگر.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این ایراد مجمع فقهی قم را در مورد ماده ( )17قبول
دارند ،بفرمایند .ایراد این است که اگرچه شرط وثاقت و امانت ذکر شده ،اما شرط اسالم و
ایمان ذکر نشده است .آقایان در مجمع فقهی میگویند چون آن افراد متصدی امر میشوند،
باالخره ممكن است منجر به جفا و ظلم در حق مسلمانان و مؤمنين بشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ طبق قانون باید عمل کنند دیگر .اگر طبق قانون عمل کنند ،دیگر
ظلم نمیشود و الّا موثق نيستند ،مؤتمن نيستند.
آقاي مؤمن ـ در نظر مجمع نوشته اند« :مسلماً پيشنهاد و آیيننامهای که توسط شخص
غير مسلمان و حتی غير مؤمن تدوین شود ،دارای ایراد میباشد».
آقاي مدرسی یزدي ـ منظور ماده ،آیيننامهی اجرایی است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )17چيست؟ در مورد آیيننامه چه میگوید؟
آقاي مؤمن ـ همين جا هست دیگر؛ بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )17را یك بار دیگر بخوانيد ببينيم چيست؟ «ماده  - 17شرکت
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به وسيله هيئت مدیرهای متشكل از سه یا پنج نفر (با قيد دوسوم موظف) که از ميان
افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد تجاری  -صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب
میشوند ،اداره میشود و تا زمان انتخاب هيئت مدیره جدید در سِمَت خود باقی
خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است ».تصویب آیين نامه را البد در ب ندهای
دیگر پيش بينی کردهاند.
آقاي مؤمن ـ بله ،در مادهی مربوط به وظایف هيئت مدیره آمده است.
آقاي شبزندهدار ـ تنها اشتراط اسالم و ایمان که مانع پيش آمدن این محذور نيست.
ممكن است مسلمان باشد ،مؤمن هم باشد ،شيعه هم باشد [ ،ولی باز ظلم کند].
آقاي مدرسی یزدي ـ  ...ممكن است از کافر هم بدتر باشد.
آقاي شبزندهدار ـ التزام عملی به اسالم الزم است ؛ و الّا مسلمان بودن و مؤمن بودن
به تنهایی آن محذور را برطرف نمیکند.
آقاي مؤمن ـ یعنی آقای شبزنده دار ایرادی عالوه بر ایمان و اسالم میفرمایند .یعنی
هم مؤمن و مسلمان باشد و هم ...
آقاي مدرسی یزدي ـ  ...موثق و مؤتمن باشد.
آقاي مؤمن ـ  ...واجد عدالت باشد.
آقاي عليزاده ـ  ...ملتزم به اسالم باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ همان موثق و مؤتمن خوب است.
آقاي مؤمن ـ حاال نمی دانم وثاقت کافی است یا نه .معنای وثاقت ،عدالت نيست؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي مؤمن ـ حاال باالخره حاجآقای شبزنده دار اشكال را توسعه می دهند.
آقاي شبزندهدار ـ خب من در مجمع مشورتی فقهی به این ایراد رأی ندادم .من تأمل
داشتم ،ولی خب ،رأی کافی داشت.
آقاي عليزاده ـ حاال حضرات آقایان فقها به این ایراد رأی می دهند که این شرط باید
اضافه بشود یا رأی نمی دهند؟
آقاي جنتی ـ من تأمل دارم.
آقاي یزدي ـ اشكالشان چيست؟
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آقاي عليزاده ـ اشكالشان این است که می فرمایند چون اختيارات وسيعی برای هيئت
مدیره حتی تهيهی آیين نامه و این موارد است ،ممكن است که این تصميماتشان
موجب جفا و ظلم به مسلمانها بشود.
آقاي مؤمن ـ میگویند به مؤمنين ظلم میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،میگویند موجب جفا و ظلم به مؤمنين می شود؛ در نتيجه عالوه
بر شرط وثاقت و امانت [مسلمان و مؤمن بودن را قيد کنند].
آقاي مدرسی یزدي ـ البته تصویب آیين نامه [در صالحيت هيئت مدیره] نيست؛
پيشنهاد آیيننامه است.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ خيلی خب؛ پس اگر این طوری باشد که دیگر ایرادی ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ البته فكر کنم پيشنهاد آیين نامه است .حاال بگذارید باز ببينيم.
کجای اساسنامه بود؟
آقاي شبزندهدار ـ [در بند (و) ماده ( ])11تهيهی آیين نامه آمده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ کجا نوشته است؟ [در بند (د) ماده ( ) 11اساسنامه] گفته است
در چارچوب آیيننامههای دولت.
آقاي شبزندهدار ـ [بند (و) ماده ( )11اساسنامه« ]:و  -تدوين آييننامهها،
دستورالعملها و شيوهنامههاي مورد نياز شرکت و پيشنهاد آن به مجمع عمومی»
آقاي مدرسی یزدي ـ پيشنهادش با هيئت مدیره است؛ پس خودش تصویب نمیکند.
فقط پيشنهاد است.
آقاي عليزاده ـ نمی دانم .حاال آقایان اگر اشكال دارند ،بفرمایند .خيلی خب ،پس رأی
نياورد .مادهی بعدی را که مورد ایراد است ،بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ مادهی بعدی هم ایرادش همين است .این اساسنامه دو تا ایراد داشت.
ایراد دوم هم همين ایراد است [که مربوط به ماده ( )11است].
آقاي مدرسی یزدي ـ خب آقایان  ،آن اشكالی را که در مورد بند (ك) ماده ( )9گفتم،
قبول نداشتيد؟
آقاي عليزاده ـ نمی دانم .ماده ( )9چيست؟
آقاي مدرسی یزدي ـ ماده ( )9گفته است« :ماده  - 4شرکت در چارچوب سياستهاي
ابالغی شوراي عالی مناطق آزاد تجاري  -صنعتی و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف
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خود نسبت به انجام موارد زير اقدام مینمايد »... :از جمله بند (ك) است« :ك  -تأمين
مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز مرتبط با موضوع فعاليت شرکت از منابع داخلی و
خارجی» .این بند اطالق دارد؛ یعنی هر طور خواست میتواند برود تجهيزات بياورد؟! ولهذا
میگویيم که باید با قيد « با رعایت قوانين و مقررات» مقيدش بكنند.
آقاي عليزاده ـ معلوم است با رعایت قوانين و مقررات باید انجام دهد .همينطوری
که نمی رود این کار را انجام بدهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر اینطوری است که همه جا معلوم است .اصالً نفس کشيدن
هم باید با رعایت مقررات انجام بشود!
آقاي عليزاده ـ آن کسی که میرود مواد اوليه و تجهيزات تأمين کند ،نمیرود که تو
جيبش بریزد و بياورد .بر اساس مقررات اقدام میکند.
آقاي مدرسی یزدي ـ به هر حال ،به نظر من اطالق دارد .اگر کسی رأی به ایراد
می دهد ،بدهد؛ رأی هم ندهد ،مشكلی نيست .صاحب اختيارید.
آقاي عليزاده ـ خب ماده ( ) 11را بخوانيد ببينيم چيست.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )11در مورد مدیرعامل است .همان ایرادی که در ماده ( )17نسبت
به هيئت مدیره گفت [در مورد مدیرعامل هم گفته اند وجود دارد].
آقاي شبزندهدار ـ ایراد این ماده هم عين ایراد ماده ( ) 17است .ایراد دیگری نبود.
آقاي عليزاده ـ «ماده  - 22هيئت مديره يك نفر را از ميان افراد داراي شرط وثاقت
و امانت پس از تأييد مجمع عمومی به عنوان مديرعامل انتخاب میکند .مديرعامل
مجري مصوبات هيئت مديره است و هيئت مديره میتواند برخی از اختيارات
يادشده در ماده ( )21اين اساسنامه را به وي واگذار کند».
آقاي مؤمن ـ خب آیا منظور این است که هر آدم ناحسابیای هم که باشد برای
مدیرعاملی بياورند!
آقاي عليزاده ـ بله ،همان ایراد قبلی است .اگر رأی دارید ،بفرمایيد .خيلی خب ،رأی ندارد)1 (.
 .3نظر شماره  41 /131 /1411مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 89917 /99549
مورخ  ،1941 /9 /17اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی
خاص) مصوب جلسه مورخ بيست و یكم خردادماه یكهزار و سيصد و نود و شش هيئ ت وزیران در
جلسه مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و
قانون اساسی شناخته نشد».

جلسهمورخ6931/40/22شوراينگهبان

696

اساسنامه شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)

منشی جلسه ـ دستور بعدی « ،اساسنامه شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه
منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)»(  )1است .نظر مجمع مشورتی فقهی هم پيوست شده
است.
آقاي مؤمن ـ در نظر مجمع مشورتی فقهی همان دو ایراد [که به اساسنامه شرکت
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص) وارد کرده بودند،
در اینجا هم] هست)1 (.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،پس سراغ دستور بعدی برویم.
منشی جلسه ـ پس هر دو تا اساسنامه تأیيد شد؟
آقاي عليزاده ـ بله دیگر .ما ایرادات مجمع را تأیيد نمیکنيم .خالف شرع و قانون
اساسی دانسته نشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله .اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
 .3اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) در تاریخ
 1941 /9 /11به تصویب هيئت وزیران رسيد .این مصوبه مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
(  )58قانون اساسی طی نامهی شماره  89917 /99549مورخ  1941 /9 /17به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1941 /9 /15نظر خود مبنی بر عدم
مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41 /131 /1411مورخ
 1941 /9 /15به هيئت وزیران اعالم کرد.
*
 « .8دو ایراد مذکور در ماده (  )17و (  )11اساسنامه سابق در این اساسنامه نيز جاری است».
* ایرادات مجمع مشورتی فقهی به اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم
(سهامی خاص)« :ماده  :17شرکت به وسيله هيئت مدیرهای متشكل از سه یا پنج نفر . ...
بررسی :نظر بعضی از اعضا این بود که اطالق اعتبار خصوص شرط وثاقت و امانت و عدم اعتبار شرط
اسالم و ایمان خالف شرع میباشد .توضيح اینكه با توجه به ماده (  )11اساسنامه خصوصاً بند (و) و
(ز)  ،عدم وجود شرط اسالم و ایمان در هيئت مدیره ممكن است منجر به جفا و ظلم در حق مسلمانان
و مؤمنين گردیده و مسلماً پيشنهاد و آیيننامهای که توسط شخص غير مسلمان و حتی غير مؤمن
تدوین شود ،دارای ایراد میباشد.
ماده  :11هيئ ت مدیره یك نفر را از ميان افراد دارای . ...
بررسی :ایراد مذکور در ماده (  )17در این ماده نيز جاری است » .نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی
شورای نگهبان در مورد هر دو اساسنامه ،شماره /191ف 41 /مورخ  ،1941 /9 /19قابل مشاهده در نشانی
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آقاي کدخدائی ـ عدم مغایرت تأیيد شد.
آقاي مؤمن ـ من به این ایرادات مجمع فقهی رأی میدهم.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاج آقای مؤمن رأی به مغایرت دارد .حاجآقای شبزنده دار را
نمی دانم .خيلی خب ،از این اساسنامه هم رد شویم .خب دستور جلسات امروز تمام
شد؟ این هم نامهی آقای چمران است که جناب آقای دکتر کدخدائی توض يح دادند و
گفتيم که موضوعش به ما ربطی ندارد )1 (.و ( )1

 .3این موضوع به طور مفصل در بررسی طرح اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران در همين جلسه (  )1941 /9 /15بحث و بررسی شده است.
 .8نظر شماره  41 /131 /1411مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 89917 / 99549
مورخ  ،1941 /9 /17اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ بيست و یكم خردادماه یكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزیران ،در جلسه
مورخ  1941 /9 /15شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون
اساسی شناخته نشد».
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