مشروحمذاكراتشوراينگهبان

جلسه مورخ  7131/71/71شوراي نگهبان
(صبح)
93170000
9317/99/91

شناسنامه
عنوان:

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
جلسه مورخ  7131/71/71شوراي نگهبان
(صبح)

ویراستار و

مستندساز :سعید رحمانیان

بازبین:
محمدرضا اصغری شورستانی

ناظر علمی:
کاظم کوهی اصفهانی

گروه تدوین نظرات و مبانی آراء شوراي نگهبان

شماره مسلسل93170000 :
تاریخ انتشار9317/99/91 :

ژپوهشكده شوراي نگهبان

جلسه مورخ  7131/71/71شوراینگهبان
)صبح(
فهرستمطالب
مقدمه2 ........................................................................................................................................................
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3 ..........................................

2

مشروحمذاکراتشوراینگهبان

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 بهموجب 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 میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان 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 ،آماده سازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهب ان ،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
مستندسازی شده 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 عرضه ی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در جهت
تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياست گذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمره ی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليه ی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنی تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
جلسه ( 7131/71/71صبح)
منشی جلسه ـ ادامهی بررسی «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي

دولت»()1

آقاي سوادكوهی ـ در خصوص تبصره ( )2بند (و) مادهی الحاقی ( )1که هفتهی قبل
خواندیم و ظاهراً صحبتی در مورد آن نشد ،من نكتهای عرض کنم .این تبصره
میگوید« :معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ميتواند متناسب با
افزایش سهم اعتبارات تملک دارایيهای سرمایهای استانها ،وظایف و اختيارات
خود را به واحدهای مستقل استاني خود ،تفویض كند ».به نظرم میرسد با توجه به
اصل ( )121قانون

اساسی)2(،

که به استناد آن ،رئيس جمهور یك سِری اختيارات در

زمينهی امور اداری دارد ،اگر در این تبصره هم این مطلب تصریح شود که مثالً
تفویض وظایف و اختيارات با موافقت رئيس جمهور باشد ،سازگاری بيشتری با اصل
( )121داشته باشد ،تا اینكه خود معاونت برنامهریزی به طور مستقل نسبت به تفویض
اختيارات عمل کند .میخواستم تذکر رعایت اصل ( )121قانون اساسی را عرض کنم؛
 .7طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسهی علنی مورخ
 1141/4/14به تصویب نمایندگان رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل ()49
قانون اساسی طی نامهی شماره  955/11912مورخ  1141/4/24به 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 جلسات مورخ  1141/4/12و
 1141/14/14به صورت غير رسمی و در جلسه  1141/11/11و جلسات صبح و عصر  1141/11/11به
صورت رسمی بررسی کرد و در مرحلهی دوم آن را در جلسهی مورخ  1141/11/24بررسی کرد و نظر
خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع را به ترتيب طی نامههای
شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21و  41/112/1121مورخ  1141/11/24به مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1141/12/9مجلس شورای اسالمی ،این مصوبه در
مرحلهی سوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/12/1شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر
عدم مغایرت آن موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41/112/1154مورخ  1141/12/1به
مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2اصل یكصد و بيست و ششم قانون اساسی« :رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور
اداری و استخدامی کشور را مستقيماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد».
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چون این تبصره میگوید معاونت برنامهریزی باالستقالل این کارها را انجام میدهد.
آقاي رهپيك ـ کارهایی که انجام میدهد ،در حدود اختياراتش است دیگر.
آقاي سوادكوهی ـ بایستی در حدود اختياراتی که رئيس جمهور به او داده است ،باشد.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ همين طور است.
آقاي عليزاده ـ معاونت برنامهریزی باید تحت اختيار رئيس جمهور باشد.
آقاي ابراهيميان ـ برداشت من از اصل ( )121این است که رئيس جمهور میتواند
امور اداری و استخدامی را بر عهدهی دیگری بگذارد .حاال وقتی رئيس جمهور این
وظيفه را به عهدهی معاون برنامهریزی گذاشته است ،آیا از این به دست میآید که
معاونت برنامهریزی هم میتواند آن را به عهدهی دیگری بگذارد؟
آقاي سوادكوهی ـ رئيس جمهور میتواند [اختياری را که به معاونت برنامهریزی داده
است] از او پس بگيرد .حاال تا وقتی که طبق اصل ( )121این اختيار برای خود رئيس
جمهور هست ،آیا کسی که اختياری به او داده شده ،میتواند این اختيار را به دیگری
واگذار کند؟
آقاي ابراهيميان ـ مثل وکالت در توکيل است.
آقاي رهپيك ـ در اینجا لزومی به تصریح این مطلب نبوده است؛ چون اآلن عم ً
ال
همينطور است دیگر .معاونت برنامهریزی اختياراتش را در حدی به واحدهای استانی
واگذار میکند.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،طبق اصل ( )121قانون اساسی ،رئيس جمهور مسئوليت برنامه
و بودجه و امور اداری کشور را مستقيماً بر عهده دارد؛ چون برنامه و بودجه مستقيماً
بر عهدهی رئيس جمهور است ،میتواند ادارهی آن را به عهدهی دیگری بگذارد .حاال
سؤال این است که آیا آن بخشی از امور اداری که به عهدهی معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئيس جمهور گذاشته شده است ،این اجازه را دارند که بدون کسب
تكليف از رئيس جمهور ،بخشی از اختيارات این معاونت را به کس دیگری واگذار
کنند؟ به نظرم این واگذاری با اصل ( )121که این وظيفه را اصالتاً به خود رئيس
جمهور سپرده است ،کمی ناسازگاری دارد.
آقاي ابراهيميان ـ یعنی آیا ما مجازیم به موجب قانون عادی ،این اختيار را به معاونت
رئيس جمهور بدهيم؟

جلسهمورخ7131/71/71شوراینگهبان(صبح)

5

آقاي مدرسی يزدي ـ مجلس اصالً نمیتواند این اختيار را به معاونت بدهد.
آقاي سوادكوهی ـ کامالً درست است .یعنی این کارها که از سنخ امور اجرایی است،
از موضوعاتی نيست که مجلس بتواند برای آن تعيين تكليف بكند.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال مجلس ،یك چنين چيزی را بر عهدهی خود رئيس جمهور
گذاشته است.
آقاي رهپيك ـ این تبصره مطابق با قانون اساسی است دیگر .اگر چنين چيزی را
نمینوشتند هم طوری نبود.
آقاي سوادكوهی ـ نه چرا؛ اآلن مجلس با این تبصره دارد برای او [= رئيس جمهور]
تعيين تكليف میکند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،مجلس دارد میگوید «معاونت رئيس جمهور» ،یعنی آن کسی که
رئيس جمهور این وظيفه را به عهدهی او گذاشته است ،میتواند آن را به کس دیگری
بدهد؛ ولی بحث در این است که این اختيار را نباید به قوهی مقننه بدهند ،بلكه خود
رئيس جمهور اگر خواست آن را به دیگری میدهد.
آقاي رهپيك ـ اگر این تبصره دارد خود اصل ( )121را توضيح میدهد که اشكالی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ آخر این را نمیگوید.
آقاي رهپيك ـ اگر در یك قانونی ،مجلس بگوید شورای عالی امنيت ملی فالن کار را
بكند که اشكال ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اینجا قانون به خود مفوضٌاليه این اختيار را داده است [که
اختياراتش را به دیگری واگذار کند].
آقاي رهپيك ـ اصل ( )121میگوید رئيس جمهور میتواند ادارهی آنها را به عهدهی
دیگری بگذارد .خب به عهدهی دیگری گذاشتن این وظایف ،اعم از این است که به
صورت مستقيم باشد یا غير مستقيم.
آقاي ابراهيميان ـ میدانم؛ بحث این است که خود رئيس جمهور این اختيار را به

معاونت نداده است.
آقاي سوادكوهی ـ در اصل ( )121امور اداری و استخدامی مستقيماً بر عهدهی خود
رئيس جمهور است .این موضوع با جاهایی که [به تفویض وظایف] تصریح شده
است ،فرق دارد.
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آقاي رهپيك ـ وقتی اصل ( )121اجازهی تفویض وظایف را به رئيس جمهور داده
است ،این تفویض میتواند باواسطه باشد یا بیواسطه.
آقاي سوادكوهی ـ در اینجا «مجلس» دارد این اختيارات را تفویض میکند.
آقاي رهپيك ـ خب ،اگر میخواهيد نسبت به این اشكال رأی بگيرید .آقایانی که به تبصره
( )2بند (و) مادهی الحاقی ( ،)1اشكال مغایرت با اصل ( )121میگيرند ،رأی بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اشكال چيست؟
آقاي رهپيك ـ [آقای دکتر سوادکوهی] میفرمایند مجلس حق ندارد بگوید معاونت
برنامهریزی رئيس جمهور میتواند اختيار بودجه را به واحدهای استانی بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس اختيار اینكه به معاونت بگوید تو میتوانی اختيار خود را به
واحدهای استانی بدهی ،ندارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ چرا؛ مجلس میتواند.
آقاي رهپيك ـ حاال من هم عرض میکنم مجلس میتواند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر اینكه گفته است «میتواند» ،مفهوم مخالف داشته باشد به
این صورت که وقتی واگذار کرد دیگر نتواند پس بگيرد ،این اشكال دارد؛ ولی در
اصلِ اینكه مجلس میتواند ،حرفی نيست.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا آیا معاون مستقالً میتواند به حكم قانون ،نه به دستور
رئيس جمهور ،اجازه پيدا کند که اختياراتِ تفویضشده به خود را به دیگری بدهد؟
دادن همين رخصت به معاون ،خالف اصل ( )121است.
آقاي سوادكوهی ـ «رئيس جمهور» است که میتواند این اختيارات را واگذار کند.
آقاي رهپيك ـ در این تبصره« ،میتواند» ،یعنی «اختيار دارد»؛ لذا با اصل ( )121که
گفته است رئيس جمهور میتواند اختياراتش را واگذار کند ،همجهت است.
آقاي اسماعيلی ـ یعنی شما از این تبصره« ،الزام» میفهميد؟
آقاي مدرسی يزدي ـ این تبصره به معنی الزام که نيست؛ ولی اگر فرض کنيم که
رئيس جمهور کسی را به عنوان معاون قرار داده است و به او گفته است اختيارت را
به کسی تفویض نكن ،حاال با این تبصره جور در نمیآید؛ چون در این تبصره دارد
می گوید ولو اینكه رئيس جمهور به معاونش گفته باشد که تو این اختيار را تفویض
نكن ،اما معاون حق دارد که اختياراتش را تفویض بكند.
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آقاي ابراهيميان ـ بله[ ،با این مصوبه ،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس
جمهور] میتواند اختياراتش را به دیگری تفوبض بكند.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس بنابراین اطالق تبصره ( )2نسبت به صورتی که رئيس
جمهور ،اختيار تفوبض مجدد را از معاون سلب کرده باشد[ ،مغایر اصل ( )121قانون
اساسی است].
آقاي رهپيك ـ این تبصره ،نافی اختيار رئيس جمهور که نيست.
آقاي سوادكوهی ـ نه آقا ،این تبصره [در فرضی که آیتاهلل مدرسی فرمودند] نافی
اختيار رئيس جمهور است دیگر.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال دارند ،بفرمایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ به این ترتيبی که من عرض کردم اطالق تبصره ( )2در صورتی
که با وجود منع رئيس جمهور ،معاون بتواند اختيارات تفوبضشده را دوباره تفویض
بكند ،اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که این اشكال را وارد میدانند ،رأی بدهند )1( .نفر رأی دادند.
آقاي مدرسی يزدي ـ رئيس جمهور میتواند برخی از اختياراتش را به معاون
برنامهریزی بدهد .وقتی که اختياراتی را داد ،دیگر «قانون» نمیتواند حدود اختياراتی که
خود رئيس جمهور به معاون داده است را کم و زیاد بكند؛ ولی این تبصره دارد میگوید
معاون میتواند برخی از اختياراتش را به واحدهای استانی تفویض کند؛ یعنی حتی اگر
رئيس جمهور به معاون گفته باشد این کارها را خودت انجام بده و به استانها تفویض
نكن ،به موجب این مصوبه ،معاونت میتواند چنين کاری را انجام بدهد!
آقاي رهپيك ـ این تبصره ،این را نمیگوید.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؛ همين را دارد میگوید.
آقاي رهپيك ـ ( )1نفر از آقایان به این ایراد رأی دادند.
آقاي سوادكوهی ـ در مورد مادهی الحاقی ( ،)1ما جلسهی قبل [= جلسهی مورخ
 ]1141/11/11وقت گرفتيم که صحبت کنيم ولی بحث را همينطوری قطع کردند .بند
(ط) مادهی الحاقی ( ،)1مسئلهی «خزانهی معين» را مطرح کرده است .این موضوع هم
به نظرم میرسد با توجه به اینكه قرار بوده یك خزانهداری کل در کشور شكل بگيرد،
اشكال دارد .در آخر این بند  -که قبالً خوانده شده است -اینطور آمده است...« :
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خزانهداری كل موظف است برای هر یک از خزانههای معين استان ،یک حساب
به عنوان «حساب خزانهداری كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح كند
و در ابتدای هر سال نيز ميزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات
مصوب هزینهای و تملک دارایيهای سرمایهای آن استان محاسبه و حداكثر تا
بيستم فروردینماه به «حساب خزانهداری كل» (خزانه معين استان) واریز كند ».به
نظرم میآید که این بند ،یك مقدار دخل و تصرف در آن چيزی است که مدّ نظر قانون
اساسی در اصل ( )81بوده است .طبق اصل ( )81کليهی دریافتها باید به خزانهی کل
واریز بشود؛ ولی این بند نوعی جدا کردن حسابها از خزانهی کل است.
آقاي رهپيك ـ منظورش خزانهی کل است دیگر؛ چون حساب معين استان ،حسابی
در خزانهی کل است.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،منظورش نگهداشتن پول در یك استان برای مدت یك سال
است تا بعد از گذشت یك سال و مواردی که انجام شد[ ،اگر پولی که باقی ماند] به
حساب خزانهداری کل واریز بشود.
آقاي رهپيك ـ این همان

تنخواهگردان()1

است .این بند درست میگوید .اآلن همهجا

تنخواهگردان میگذارند دیگر .همهی حسابها در خزانه است :درآمد اختصاصی در
خزانه است ،هزینه-درآمد در خزانه است ،تنخواه در خزانه است؛ منتها اسم این
حسابها متفاوت است.
آقاي يزدي ـ تخصيص اعتبار به خزانهی معين استان مگر مشكلی دارد؟
 .7مواد ( )29و ( )28قانون محاسبات عمومی مصوب  1111/1/1مجلس شورای اسالمی« :ماده -29
تنخواهگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكی در حساب درآمد عمومی ،نزد بانك مرکزی جمهوری
اسالمی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالی برای رفع
احتياجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها تا پایان
سال واریز میگردد.
تبصره (الحاقی  -)1151/11/21ميزان تنخواهگردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( )%1بودجه عمومی
دولت تعيين میگردد.
ماده  -28تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد
تسهيالت الزم در پرداخت هزینههای جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه
استانی در اختيار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد».
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آقاي رهپيك ـ خزانهی معين هم جزء خزانهی کل کشور است.
آقاي يزدي ـ اگر اصل تأسيس خزانهی معين استان برای خزانهداری کل ،اشكال
نداشته باشد[ ،تخصيص اعتبار به آن هم اشكالی ندارد].
آقاي سوادكوهی ـ اگر همهی حسابها به حساب اصلی خزانهداری کل وصل شود و
یكجا تلقی شود ،اشكالی ندارد؛ ولی در این بند ظاهراً اجازه میدهند که در این
خزانهی مستقل استانی هم یك سری دخل و تصرفاتی صورت بگيرد.
آقاي يزدي ـ وقتی همهی پولها در خزانهداری کل ریخته میشود ،حاال حساب معين
وجود داشته باشد یا نداشته باشد ،فرقی نمیکند.
آقاي رهپيك ـ این بند میگوید باید حساب خزانهی معين را به عنوان حساب
خزانهداری کل باز کنند.
آقاي سوادكوهی ـ ولی چه کار میکنند؛ این بند میگوید :در ابتدای هر سال نيز ميزان
تنخواهگردان هر استان را به این حساب واریز کنند.
آقاي رهپيك ـ همهی استانها تنخواه دارند دیگر .این مبالغ از حساب خزانهی کل ،به
حساب خزانهی معين به عنوان تنخواهگردان واریز میشود.
آقاي مؤمن ـ یك مقدار از بودجهی استان را به این حساب میریزند تا پول داشته
باشد .این چه عيبی دارد؟!
آقاي يزدي ـ آخر بند (ط) میگوید« :به حساب خزانهداری کل (خزانه معين استان)
واریز میکنند».
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -2دولت مكلف است نسبت به اجرای سند مهندسي
فرهنگي)1(،

پيوست فرهنگي طرحهای مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام

 .7مقصود ،مصوبهی «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» است که در جلسات ،111 ،111 ،111 ،144 ،145
،128 ،129 ،121 ،122 ،121 ،121 ،114 ،115 ،119 ،111 ،112 ،111 ،111 ،114 ،115 ،111 ،118
 111 ،111 ،124 ،125 ،121 ،121مورخ ،1141/4/1 ،1141/5/11 ،1141/5/1 ،1141/1/14
،1141/2/14 ،1141/2/8 ،1141/1/22 ،1141/12/4 ،1141/11/28 ،1141/11/21 ،1141/4/22
،1141/5/4 ،1141/5/2 ،1141/1/15 ،1141/1/11 ،1141/1/25 ،1141/1/11 ،1141/1/11 ،1141/1/2
،1141/11/29 ،1141/11/14 ،1141/11/8 ،1141/4/25 ،1141/4/21 ،1141/4/1 ،1141/5/11
 1141/12/5و  1141/12/18شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسيده است.
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كند و گزارش ششماهه آن را به مجلس شورای اسالمي ارائه دهد.
تبصره -دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون ،پيوست فرهنگي ده
طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی ،پيوست فرهنگي تمام طرحهای مهم را با
هماهنگي نهاد ذیربط اجراء كند».
آقاي رهپيك ـ در مورد ماده ( )2اگر خواستيد میتوانيد یك تذکر بدهيد که عنوان
«سند جمعيت» ،دقيق نيست و یك کلماتی اضافهتر دارد؛ یعنی اصل سند ،عنوانش
دقيقتر است )1(.این ماده ،غير از این تذکر ،اشكال دیگری

ندارد)2(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -3بهمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و كاهش
سهم هزینههای مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد ( )%33هزینههای
سالمت ،ایجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني ،كمک به
تأمين هزینههای تحملناپذیر درمان ،پوشش دارو ،درمان بيماران خاص و
صعب العالج ،تقليل وابستگي گردش امور واحدهای بهداشتي و درماني به درآمد
اختصاصي و كمک به تربيت ،تأمين و پایداری نيروی انساني متخصص مورد نياز،
ده درصد ( )%13خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها،
عالوه بر اعتبارات بخش سال مت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي واریز ميشود».
آقاي رهپيك ـ مطابق رویهی قبلی که موارد مشابه را مغایر اصل ( )82قانون اساسی
میگرفتيم ،میتوانيم به این ماده هم چنين اشكالی بگيریم.
آقاي مؤمن ـ از چه جهت اشكال دارد؟
آقاي رهپيك ـ از این جهت که میگوید ده درصد ( )%11از منابع حاصل از هدفمندی
یارانهها هر ساله باید مستقيماً به وزارت بهداشت پرداخت شود.
آقاي مؤمن ـ خب ،منظورش این است که دولت این کار را بكند.
 .7عنوان کامل این سند« ،سند تشكيل ،تحكيم ،تعالی و ایمنسازی خانواده» است که در سال  1141در
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسيده است.
 .2بند ( )8تذکرات مندرج در نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -8« :در
ماده الحاقی ( ،)2عنوان سند مذکور اصالح شود».
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آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ مجلس میگوید دولت موظف است هر سال ده درصد ()%11
را به وزارت بهداشت بدهد.
آقاي مؤمن ـ منظورتان همان بحث قانون بودجهنویسی است؟
آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ همان بحث مغایرت با اصل ( )82و اشكال بودجهای بودن
برخی مواد ،که تا اآلن وارد میکردیم.
آقاي مدرسی يزدي ـ از این نظر اشكالی ندارد؛ مگر اینكه از قبل این درآمد را به
وزارت بهداشت اختصاص داده باشد.
آقاي رهپيك ـ ناظر به حساب درآمد اختصاصی بودجه است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ میگوید این درآمد به خزانه واریز شود؟
آقاي رهپيك ـ لزوم واریز به خزانه که مربوط به اصل ( )81است .این ماده میگوید
هر ساله این مبلغ را از بودجه بردارید و برای وزارت بهداشت کنار بگذارید .این ماده
همان اشكال مغایرت با اصل ( )82را دارد ،که به مواد قبلی هم گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ این هم ناظر به همان «قانونی» است که در اصل ( )82به آن اشاره شده و
گفته است بودجه کل کشور به ترتيبی که در «قانون» مقرر میشود تهيه میشود.
آقاي رهپيك ـ این ماده ،واقعاً مربوط به نحوهی تنظيم بودجه نيست؛ چون این ماده دارد
میگوید هر ساله این ميزان را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت بریزند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اصالً عيبی ندارد؛ درصد را مشخص کرده است.
آقاي رهپيك ـ خب در بقيهی مواردی که تا حاال ایراد گرفتيم هم درصد تعيين کرده
بودند .تا حاال همهاش همين طور بوده است .در همهی آنهایی که ایراد گرفتيم و گفتيم
فالن ماده ،به دليل اینكه شما یك مبلغ مشخصی را ذکر کردهاید ،از سنخ بودجهنویسی
است و مغایر اصل ( )82قانون اساسی است ،همين طور بوده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ اینجا مبلغ مشخصی نيست ،درصد است؛ تعيين درصد با تعيين
مبلغ ،فرق میکند.
آقاي يزدي ـ این ماده میگوید هر ساله از این منبع ،درصدی را برای این منبعی که ما
میگویيم ،بردارید.
آقاي رهپيك ـ طبق این ماده ،هر ساله دولت در بودجه مكلف است این درصد را به
وزارت بهداشت اختصاص دهد .آیا با «طرح» میشود این کار را کرد؟!
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آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي رهپيك ـ تا اآلن که شما به موارد مشابه ،ایراد میگرفتيد!
آقاي مؤمن ـ نخير ،هيچجا چنين ایرادی نگرفتيم.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما که به این اشكال ،در دیگر موارد هم رأی ندادیم .ولی در
مورد این بحث ،فقط من یك سؤال دارم .اآلن ده درصد ( )%11از وجوه حاصل از
هدفمندی آزاد است که بتوانند آن را به وزارت بهداشت بدهند؟
آقاي يزدي ـ ده درصد ( )%11از خالص درآمد یارانههاست.
آقاي رهپيك ـ اآلن ماده ( )1قانون هدفمند کردن یارانهها [مصوب  ]1155/11/18گفته
است« :دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد ( )%03خالص وجوه حاصل از
اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید ... :ب -اجرای نظام جامع
تأمين اجتماعي برای جامعه هدف »...؛ [منتها ماده ( )1میگفت «دولت مجاز است»
که این کار را بكند ،اما] این ماده به دولت تكليف کرده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ به نوعی آن را تأیيد کرده است.
آقاي رهپيك ـ اآلن به دولت تكليف کرده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب ،تأیيد هم کرده است
آقاي ابراهيميان ـ ما ایرادهای این مصوبه تا جلسهی گذشته را به صورت کامل ثبت
کردهایم ،ولی آن ایرادها [به شكلی که آقای دکتر رهپيك میگویند ،نبوده است].
آقاي سوادكوهی ـ مشابه این ماده ،جزء ( )1از بند (ط) ماده ( )11همين مصوبه است که
میگوید -1« :اعتبار طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای مندرج در قوانين بودجه
سنواتي ،حداكثر ده درصد ( )%13از محل كاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در
قوانين مذكور با تأیيد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و در
قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایي طرحهای مذكور با
رعایت ماده ( )22قانون برنامه و بودجه مصوب ( )1301انتخاب ميشوند».
آقاي رهپيك ـ نه ،آن جزء ،مشابه این ماده نيست؛ آنجا بحث یك حكم در داخل خود
بودجه است.
آقاي سوادكوهی ـ پس آنجایی که شما میفرمایيد مشابه این ماده است ،کجاست؟
آقاي رهپيك ـ ماده (.)21
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آقاي سليمی ـ خوب است مواد قبلی را بياورند تا یك نگاهی بكنيم.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،مشابه مادهی الحاقی ( ،)1خيلی داریم.
آقاي رهپيك ـ بله ،موادی که ایراد ( )82دارد ،زیاد داریم؛ بند (الف) ماده ( ،)11ماده
( ،)11ماده ( ،)11ماده ( .)21آقایانی که مادهی الحاقی ( )1را مشابه موارد قبلی که ایراد
اصل ( )82به آنها گرفتيم ،میدانند ،به این معنا که دولت دائماً مكلف میشود که در
بودجهی ساالنه ردیف و مبلغی را به جای مشخصی اختصاص بدهد ،رأی بدهند.
آقاي مؤمن ـ این ماده ،عيبی ندارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ آنهایی که ایراد گرفتيم ،ردیف است ،نه مبلغ اختصاصی و نه درصد.
آقاي رهپيك ـ چه درآمد اختصاصی باشد ،چه رقم باشد و چه درصد ،فرقی نمیکند.
آقایانی که ایراد دارند میتوانند رأی بدهند .مادهی الحاقی ( )9را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -4ماده ( )03قانون جامع خدماترساني به ایثارگران و
تبصره آن )1(،به شرح زیر اصالح ميشود:
بيست درصد ( )%23سهميه ورود ،به بيست و پنج درصد ( )%20افزایش یافت.
حد نصاب آخرین فرد پذیرفتهشده برای وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و علوم ،تحقيقات و فناوری ،هفتاد درصد ( )%03تعيين ميشود».
آقاي رهپيك ـ این ماده در مورد سهميهی ایثارگران برای ورود به دانشگاههاست؛ گفته
است سهميه بيست درصدی ( )%21آنها به بيست و پنج درصد ( )%28افزایش مییابد
و حد نصاب کسب هشتاد درصد ( )%51نمرهی آخرین نفر که اآلن برای پذیرش در
 .7ماده ( )11قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب  1141/11/2مجلس شورای اسالمی« :ماده
 -11وزارتخانه های علوم ،تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و کليه دانشگاههای
دولتی و غير دولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( )2این قانون ،موظفند در اعطای سهميههای
ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،بورسهای تحصيلی داخل و خارج از کشور ،فرصتهای
مطالعاتی و دورههای دکترای تخصصی ،بيست درصد ( )%21از سهميه را ،به همسر و فرزندان شاهد،
جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان باالی بيست و پنج درصد
( )%28اختصاص دهند.
تبصره -کسب حداقل هفتاد درصد ( )%11حد نصاب شرایط علمی و امتياز پذیرفتهشدگان برای رشتهها
و مقاطع تحصيلی الزامی میباشد .این ميزان در خصوص رشتههای پزشكی هشتاد درصد ( )%51حد
نصاب شرایط علمی میباشد».
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رشتههای پزشكی و غير پزشكی الزم است ،در این مصوبه به هفتاد درصد ()%11
کاهش دادهاند.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )11قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را تغيير داده است.
آقاي رهپيك ـ این تغيير ،بار مالی دارد.
آقاي مؤمن ـ چه بار مالیای دارد؟
آقاي رهپيك ـ وقتی تعداد کسانی که از این سهميه استفاده میکنند بيشتر میشود ،در
واقع هزینهای [که برای تحصيل آنها باید پرداخت بشود ]،بيشتر میشود دیگر.
آقاي مؤمن ـ تعداد ورودیها که هر چقدر است ،همان خواهد بود؛ منتها از کل
جمعيتی که به دانشگاهها میآیند ،درصد بيشتری از ایثارگران میتوانند بيایند.
آقاي رهپيك ـ خب ،وقتی درصد بيشتری از ایثارگران پذیرش میشوند ،بنياد شهيد و
ایثارگران برای بعضیهایشان کل هزینهی تحصيل و برای بعضیهایشان درصدی از
هزینهی تحصيل را پرداخت میکند.
آقاي يزدي ـ همين مبلغی که در اختيار بنياد شهيد هست ،هزینهی این افراد میکنند.
حاال که افراد را زیادتر کردهاند ،هزینههایشان را هم زیادتر میکنند؟
آقاي رهپيك ـ بله دیگر.
آقاي يزدي ـ نه دیگر ،به بنياد شهيد میگوید همان هزینهای که داری ،خرج این
افرادی بكن که زیاد شده است.
آقاي رهپيك ـ خب ،اگر ( )21نفری که قبالً بودهاند ،با این اصالح ( )11نفر شدند،
بنياد شهيد موظف است هزینهی تحصيل آنها را هم پرداخت کند.
آقاي يزدي ـ اگر در اینجا گفته بودند که به هر کدام [از اینهایی که با سهميه وارد
دانشگاه میشوند] یك مبلغ معينی پرداخت بكن ،این افزایش درصد ،اضافه کردن
هزینه برای دولت بود.
آقاي مدرسی يزدي ـ قبالً تعداد ایثارگرانی که به دانشگاه وارد میشدند ،خيلی بيشتر
بود .اآلن چون دیگر استقبال خيلی کم است ،این ماده را اصالح کردهاند .اصالً دليلی
که این کار را کردهاند به خاطر همين است که اآلن ظرفيت افرادی که با سهميه جذب
میشوند ،بيشتر از تعدادی که قبالً جذب میشدند نمیشود.
آقاي رهپيك ـ فقط که خود ایثارگران نيستند ،فرزندانشان هم هستند ،اقوامشان هم هستند.
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آقاي مدرسی يزدي ـ باشد؛ اینها باز هم تعدادشان کمتر [از ميزان پذیرش سهميهدارها
در گذشته] است.
آقاي رهپيك ـ البته وزارت بهداشت یك حرف دیگری دربارهی رشته پزشكی داشت
و میگفت این پایين آوردن حد نصاب نمرهی ورودی برای رشتهی پزشكی ،یك تالی
فاسدی دارد ،که حاال آن ،یك حرف دیگری است.
آقاي مدرسی يزدي ـ اآلن بعضیها که در دانشگاه آزاد درس میخوانند ،رشتهی
پزشكی میخوانند یا رشتههای دیگر میخوانند ،هيچ چيزی بلد نيستند.
آقاي رهپيك ـ اآلن مثالً دانشگاه پيام نور هم جزء دانشگاههای زیرمجموعهی وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری است دیگر .حاال به هر حال تعدادی که قرار است با این
سهميه وارد دانشگاه بشوند را ما احصا نكردهایم ،اما به نظر میرسد از نظر مقررات
اگر درصد قبولی اینطوری بشود ،تعداد سهميهها اضافه میشود که این موجب
افزایش جمعيت سهميهدارها است .از آن طرف ،معلوم نيست که عمالً تعداد پذیرش
دانشجویان دارای سهميه ،کمتر از گذشته بشود.
آقاي ابراهيميان ـ تعداد افراد ورودی به دانشگاه که افزایش پيدا نمیکند؛ چون میگویند
مثالً در این ( )111نفر ظرفيت پذیرش ،باید بيست و پنج درصدشان ایثارگر باشند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر اینطوری بگویند که عيبی ندارد .اینطوری که فرقی با قبل
نمیکند .اگر اینطوری باشد که اصالً فرقی با قبل نمیکند.
آقاي رهپيك ـ نه ،قبالً از ( )111نفر ،بيست درصدشان ( )%21به عنوان سهميه بودند
که با این اصالحيه ،تعداد سهميهایها بيست و پنج درصد ( )%28از ( )111نفر
میشود .قسمت اول این ماده این را میگوید .قسمت دوم این ماده هم ،حد نصاب
آخرین فرد پذیرفتهشده را از هشتاد درصد ( )%51به هفتاد درصد ( )%11کاهش داده
است .خب بنياد شهيد میگوید ما باید تمام هزینههای تحصيلی بعضی از سهميهایها
و بخشی از هزینههای تحصيلی بعضی دیگر را بدهيم .حاال وقتی تعداد آنها افزایش
پيدا میکند ،چون بنياد شهيد و امور ایثارگران کمك هزینهی تحصيلی اینها را میدهد،
میگوید با این اصالح هزینههای ما افزایش پيدا میکند.
آقاي يزدي ـ این حرف دیگری است.
آقاي رهپيك ـ حاال یكی [از مسئوالن بنياد شهيد] هم گفته بود اآلن ما از این جهت،
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ده ميليارد بدهكاریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ یعنی چه؟ یعنی این هزینه را به دانشگاهها میدهند یا به خود
دانشجو؟
آقاي رهپيك ـ نه ،به دانشگاه میدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب پس چه فرقی میکند؟ یك دانشجویی [که سهميه دارد و به
هر حال ،بنياد شهيد باید هزینهی تحصيلش را بدهد ]،چه دانشگاه آزاد بخواند ،چه
دانشگاه دیگر.
آقاي رهپيك ـ نه ،قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران [مصوب ]1141/11/2
میگوید وقتی دانشجویی مثالً به دانشگاه پيام نور رفت و ترمی یك ميليون یا دو
ميليون تومان هزینه داشت ،بنياد شهيد برای بعضی از گروهها ،صد درصد ()%111
هزینه را پرداخت میکند و برای بعضی دیگر ،پنجاه درصد ( )%81هزینه را پرداخت
میکند )1(.یكی از مسئولين میگفت اآلن ما مثالً در کرمان ده ميليارد تومان و در فالن
استان پنج ميليارد تومان بدهی معوقه بابت کمكهزینهی تحصيلی ایثارگران داریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ مگر این حكم ،مربوط به دانشگاههای مجانی دولتی نيست؟
آقاي رهپيك ـ پيام نور یكی از دانشگاههای مشمول این قانون است که مسئولين بنياد
شهيد میگفتند به دانشگاه پيام نور خيلی بدهی داریم .بعضی از این پذیرفتهشدهها در
نوبتهای شبانهی دانشگاهها هم هستند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اینطور باشد و قرار باشد که بنياد شهيد هزینه بدهد ...
آقاي رهپيك ـ  ...این تغيير درصدها در این مصوبه ،قطعاً افزایش جمعيتِ پذیرشِ
 .7ماده ( )11قانون جامع خدماترسانی به جانبازان مصوب « :1141/11/2ماده  -11بنياد موظف است
نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد ( )%111هزینه شهریه کليه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان
شهدا) ،جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28و باالتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و
فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غير انتفاعی غير دولتی ،پيام نور ،شبانه دولتی ،دانشگاه
آزاد اسالمی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریهبگير مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی مشغول تحصيل میباشند ،اقدام نماید.
تبصره -تعيين رشتههای تحصيلی مورد نياز ،نوع ،ميزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به
موجب آیيننامهای خواهد بود که توسط بنياد و با همكاری وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تهيه و به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد».
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سهميهدارها را به دنبال میآورد .بنياد شهيد هم میگوید ما باید هزینهی تحصيلی اینها
را پرداخت کنيم ،بنابراین باعث افزایش هزینهی دولت میشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال معلوم نيست که این اصالح ،واقعاً افزایش جمعيت به
همراه بياورد.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ افزایش جمعيت که قطعاً میآورد.
آقاي مدرسی يزدي ـ از کجا میدانيد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ،به افزایش جمعيت پذیرش ایثارگران منجر میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ معلوم نيست.
آقاي يزدي ـ این مادهی قانونی ،بيشتر از اضافه کردن افرادی که اآلن میتوانند وارد
دانشگاه شوند ،حرف دیگری دارد.
آقاي سليمی ـ اوالً این ماده ،مستقيماً به بودجه ،هيچ کاری ندارد.
آقاي رهپيك ـ چرا؟
آقاي سليمی ـ چون میگوید که بيست درصد ( )%21سهميهی فعلی ،به بيست و پنج
درصد ( )%28تبدیل بشود؛ هشتاد درصد ( )%51حد نصاب آخرین نمره هم به هفتاد
درصد ( )%11تبدیل بشود.
آقاي رهپيك ـ خب با همين کار ،منابع الزم را اینقدر افزایش داده است.
آقاي سليمی ـ ثانياً ببينيد ،همينطوری که حضرت آیتاهلل مدرسی فرمودند ،آمار
جامعهی ایثارگران رو به کاهش است؛ یعنی آن کسانی که داشتند از این سهميه استفاده
میکردند ،یعنی خود آزادگان و طبقهی اول از خانوادهاهای شهدا ،کاهش پيدا کرده است.
در نتيجه آن مقدار سهميهای را که خود بنياد شهيد و ایثارگران برای ایثارگران در نظر
گرفته است ،جذب نمیشود و جای آنها خالی میماند .حاال با این مصوبه میخواهند آن
جاهای خالی را پر کنند .پس در واقع هزینهای اضافه نمیشود ،بلكه با این باال بردن
درصد ،میخواهند جمعيت کمشدهی خودشان را به آن مقدار سهميهای که تا اآلن داشتند
برسانند .پس بنابراین این تغيير ،همانطور که آقای مدرسی هم فرمودند ،قاعدتاً بار مالی
نخواهد داشت .بنابراین به نظرم به این ماده اشكالی وارد نيست.
آقاي سوادكوهی ـ اآلن شما این مسئلهی کم شدن جمعيت ایثارگران را از کجا
میفرمایيد؟
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آقاي مدرسی يزدي ـ برای اینكه هيچ [جنگ نظامی دیگری ،بعد از جنگ تحميلی
هشتساله] نبوده است.
آقاي سوادكوهی ـ آن موارد مربوط به جنگ تحميلی یك بحث است؛ اما اآلن یك
سری موارد هست که به مشمولين این قانون ،ملحق میشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ آنها چيز خاصی نيست.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؛ برای همين حوادثی که در مرزها پيش میآید و اتفاقات
دیگری که پيش میآید و خيلی زیاد هم هست ،افراد زیادی به جمعيت ایثارگران
ملحق میشوند که قانون این مزایا را برای آنها هم پيشبينی کرده است.
آقاي رهپيك ـ من نكته ای را عرض کنم .یك بحث ،بحث مغایرت با قانون اساسی
است ،یك بحث دیگر این است که وقتی در مجلس برای ایثارگران یك سِری مقررات
حمایتی تصویب میکنند که پشتوانهی مالی الزم را ندارد ،بعد که به مرحلهی عمل
میرسد ،نمیتوانند از ایثارگران پشتيبانی کنند ،آن وقت اعتراض و مشكل و دردسر
درست می کند .لذا مجلس باید در خود قانون به صورت شفاف ،منابع اینها را تعيين
بكند .همين اآلن این آقا [= از مسئولين بنياد شهيد و امور ایثارگران] دارد میگوید من
در همهی استانها به دانشگاهها [بابت هزینهی تحصيلی ایثارگران] بدهی دارم .خب،
اآلن دارند به این ميزان ،یك چيز دیگری هم اضافه میکنند که اینها نمیتوانند از
عهدهی آن بربيایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اآلن این حرف ،غير از آن حرف قبلی است.
آقاي رهپيك ـ نه ببينيد ،اینكه ما آمار بگيریم که ببينيم جمعيت ایثارگر در دانشگاهها
کم شده یا نشده است ،یك حرف دیگری است؛ ولی مادهی الحاقی ( )9میگوید اگر
تا اآلن ( )21نفر از ( )111نفر میتوانستند با استفاده از سهميه ،به دانشگاه بروند ،من
اآلن حمایت بيشتری میکنم تا از این بعد ( )28نفر به دانشگاه بروند.
آقاي مدرسی يزدي ـ نمیگوید ( )28نفر ،میگوید بيست و پنج درصد (.)%28
آقاي رهپيك ـ منظورم همان بيست و پنج درصد ( )%28از کل است دیگر .من
میگویم اگر کل تعداد پذیرش ( )111نفر باشد ،بيست درصد ( )%21آن قبالً)21( ،
نفر میشده است ،ولی اآلن ( )28نفر میشود .مطلب دوم این است که تا اآلن میگفت
اگر مثالً در سيستان و بلوچستان کسی هشتاد درصد ( )%51نمرهی آخرین نفری که
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نمرهی قبولی را در رشتهی پزشكی گرفته است بياورد ،میتواند وارد دانشگاه بشود؛
ولی اآلن گفته است این نصاب هفتاد درصد ( )%11میشود .بنابراین یك تعداد دیگری
هم ،اینطوری به ورودیهای دانشگاه با سهميهی ایثارگران اضافه میشوند.
آقاي مدرسی يزدي ـ این یعنی امكان اضافه شدن هست؛ ولی عمالً که اضافه
نمیشوند.
آقاي رهپيك ـ ما هم داریم میگویيم امكان اضافه شدن هست .آخر همهی قوانين
همينطوری است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،در خارج عمالً تعداد بيشتری اضافه نمیشود .حاال راجع به
این موضوع تحقيق کنيد .در این موضوع باید آمار ميدانی داشت.
آقاي رهپيك ـ طبق روال همينطور است .حاال اگر آن نصاب هفتاد درصد ( )%11را
شصت درصد ( )%11بكنند ،کسانی که میتوانند به دانشگاه بيایند باز هم بيشتر
میشوند .این یك چيز طبيعی است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ البته اگر در خارج ،چنين افرادی وجود داشته باشد.
آقاي رهپيك ـ بله ،وجود دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ ولی خب ،واجد شرایط نيستند.
آقاي رهپيك ـ اصالً چرا مجلس ،بيست درصد ( )%21قانون قبلی را بيست و پنج
درصد ( )%28کرده است؟ برای اینكه متقاضی دارد .چون متقاضی دارد ،سهميهی قبلی
را به بيست و پنج درصد ( )%28افزایش دادهاند.
آقاي مدرسی يزدي ـ آنها توقع داشتند که مثالً هر دانشگاهی بتواند این مقدار از
ایثارگران را جذب کند .اآلن میبينند که به این ميزان جذب نمیکنند ،لذا سهميه را باال
بردهاند تا اینكه شاید بشود این ميزان را جذب کرد.
آقاي رهپيك ـ نه ،بيست درصد ( )%21را که تا اآلن جذب میکردهاند.
آقاي مدرسی يزدي ـ نخير.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس اینجوری ،این ماده عبث است.
آقاي رهپيك ـ به نظرم مطلب روشن است.
آقاي مؤمن ـ رأی بگيرید .محض خاطر خدا رأی بگيرید تا جلوتر برویم.
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آقاي مدرسی يزدي ـ من به نظرم میرسد باید راجع به این مطلب ،تحقيق کرد.
آقاي رهپيك ـ اآلن هم کميسيونهای برنامه و بودجه و امور اجتماعی مجلس
میگویند ،هم دولت میگوید که این ماده ،افزایش هزینه را به همراه دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،آنها فكر این جهت را که ما گفتيم ،نكردهاند.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که از جهت بار مالی ،به مادهی الحاقی ( ،)9اشكال مغایرت با
اصل ( )18دارند ،اعالم بفرمایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما باید به این ماده ابهام بگيریم.
آقاي رهپيك ـ خيلی خب )9( .تا رأی داشت .همهی ما خوشحال میشویم که برای
ایثارگران امتياز بگذارند ،اما تا اآلن هر امتيازی برای ایثارگران گذاشتهاند ،تبدیل به
موضوعی برای اعتراض شده است.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -0هرگونه توليد و واردات و عرضه كاالها و خدمات
آسيب رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف ،مشمول عوارض خاص
تحت عنوان عوارض سالمت ميباشد .فهرست خدمات و اقدامات و كاالهای
آسيب رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف ،توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كاال) برای
این كاالها ،در ابتدای هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایي،
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و صنعت ،معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئيس جمهور تعيين و ابالغ ميشود .صد درصد ( )%133مبلغ
وصولي پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد -هزینه در
اختيار دستگاههای اجرایي مربوطه قرار ميگيرد».
آقاي رهپيك ـ این ماده هم مشابه مواد قبلی ،خالف اصل ( )82است دیگر .حاال
میخواهيد ایراد بگيرید یا نگيرید[ ،تصميم با خودتان است].
آقاي ابراهيميان ـ این عوارض باید به خزانه برود ،بعد جای مصرف آن را مشخص کنند.
آقاي رهپيك ـ ایراد اصل ( )82دارد .به عالوه اینكه گفته است صد درصد ()%111
عوارض دریافتی را در اختيار دستگاههای اجرایی قرار بدهند ،شبههی مغایرت با اصل
( )81هم دارد؛ باید میگفت مطابق بودجه مصرف شود.
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آقاي مؤمن ـ بودجه را که گفته است.
آقاي رهپيك ـ نه ،گفته است از طریق موافقتنامه در اختيار دستگاهها قرار میگيرد.
آقاي مؤمن ـ منظورش این است که بودجه را بعداً اینطوری مینویسند.
آقاي رهپيك ـ این ماده دارد میگوید دولت ،از این مواد آسيبرسان ،ده درصد ()%11
ارزش کاال را به عنوان عوارض بگيرد و هر ساله به این دستگاهها بدهد.
آقاي مؤمن ـ منظورش از «هر ساله» ،یعنی اینكه هر سال بودجهنویسی با این مبنا
انجام بشود.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ یعنی دارد دولت را الزام میکند که این موضوع را هر ساله در
بودجه بياورد.
آقاي مؤمن ـ خب ،این همان «قانونی» است که در اصل ( )82آمده [و گفته است
بودجه ،به ترتيبی که در «قانون» معين میَشود ،تنظيم خواهد شد].
آقاي رهپيك ـ نه دیگر.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ همين است دیگر .اآلن دارند همين «قانونی» را مینویسند که اصل
( )82گفته است.
آقاي شبزندهدار ـ اگر اینطور باشد که دیگر اختياری برای دولت در تنظيم الیحهی
بودجه باقی نمیماند؛ چون اینها در ( )11( ،)81تا ماده ،تكليف همه چيز را تعيين
کردهاند.
آقاي رهپيك ـ اآلن کل این مصوبه ( )121تا ماده است .در نصف این تعداد ماده گفته
شده که ده درصد ( )%11یا پنج درصد ( )%8پول را از فالنجا بگيرید و به حساب
فالنجا بریزید؛ یعنی مجلس حداقل برای پنجاه درصد ( )%81بودجه ،الیاالبد تعيين
تكليف کرده است!
آقاي مؤمن ـ اصل ( )82میگوید« :بودجه ساالنه کل کشور به ترتيبی که در قانون
مقرر میشود از طرف دولت تهيه میشود».
آقاي ابراهيميان ـ در آن «قانون» ،ترتيبات کلّی مشخص میشود.
آقاي رهپيك ـ آن موادی از این مصوبه که راجع به شورای برنامهریزی و ضوابط کلّی
بود ،خوب است.
آقاي مؤمن ـ همين مصوبه ،وقتی قانون میشود ،دولت باید طبق آن بودجه را تنظيم
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بكند .این قانون دولت را ملزم میکند که این کارها را بكند.
آقاي رهپيك ـ قانون اساسی گفته است که دولت را نمیشود به بودجهنویسی الزام کرد.
آقاي مؤمن ـ پس عبارت «به ترتيبی که در قانون مقرر میشود» که در اصل ( )82آمده است
به چه معناست؟ منظور از «ترتيبی که در قانون مقرر میشود» ،همان الزام دولت است.
آقاي رهپيك ـ پس اینكه در اصل ( )82گفته است دولت باید بودجهی ساالنه را
بنویسيد ،چيست؟
آقاي مؤمن ـ خب ،به ترتيبی که در قانون مقرر میشود ،باید بودجه را بنویسد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نمیشود که مجلس از اول ،برای هر درآمدی یك محل
مصرف تعيين کند.
آقاي رهپيك ـ ما تا اآلن به این مصوبه ،این همه ایراد اصل ( )82گرفتهایم .شاید به
نصف از موادی که اینطوری بوده است ،ایراد مغایرت با اصل ( )82گرفتهایم ،ولی به
نصف دیگر ،این ایراد را نگرفتهایم .در مورد اختصاص بودجه به وزارت فالن و فالن
ایراد گرفتيم ،ولی اآلن نسبت به این مواد این ایراد را نگرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،اینجوری تعارض پيش میآید.
آقاي مؤمن ـ همهی مواد را رأی بگيرید که آیا اشكال دارد یا نه.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که نسبت به مغایرت با اصل ( )82اشكال دارند ،بفرمایند.
آقاي يزدي ـ به چه شكلی اشكال وارد بشود؟ چرا اشكال وارد بشود؟ این اآلن یك قانونی
است که میگوید به طور دائم از این قبيل کاالها که مصرف آن برای سالمت مضر است،
ماليات و عوارض گرفته بشود .این یك امر کلّی است .هميشه هم هست .باید یك منبعی
برای دولت معين کرد که چقدر بگيرد ،چقدر نگيرد ،به کجا بدهد و به کجا ندهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،آن قسمت اول [که میگوید عوارض سالمت دریافت
شود ]،عيبی ندارد.
آقاي يزدي ـ می گوید کاالهای خاص که این وضعيت را دارند ،مشمول عوارض و
ماليات هستند.
آقاي رهپيك ـ گرفتن عوارض ،اشكالی ندارد .مسئله این است که دولت هر سال ،با
توجه به نيازهایش بودجه را تنظيم میکند .ممكن است یك سال یك بخش ،نياز به
بودجهی زیادی نداشته باشد ،خب این عوارض را میگيرند و به یك بخش دیگر
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میدهند .یعنی در قانون بودجهی ساالنه ،موارد مصرف را معين میکنند .اما حاال این
ماده دارد میگوید شما در بخش کشاورزی ،بهداشت و درمان و غيره ،ده درصد
( ،)%11پنج درصد ( ،)%8هشتاد درصد ( )%51را که گرفتيد ،از همين اآلن موظف
هستيد الیاالبد به جاهایی که ما مشخص کردهایم ،بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،میگوید موظفيد وجوه دریافتی را به همان بخشها بدهيد.
آقاي رهپيك ـ در حالی که ممكن است فالن بخش به این ميزان از بودجهی ساالنه نياز
نداشته باشد .با این کار دارید حق دولت را در تنظيم نحوهی توزیع بودجه میگيرید.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر آنطور شد ،مجلس قانونش را عوض میکند.
آقاي رهپيك ـ دائماً که نمیتوانند قانون را عوض کنند.
آقاي ابراهيميان ـ دفعهی قبل به موارد مشابه ایراد گرفتيم .اآلن بحث یك مقدار
حيثيتی است.
آقاي رهپيك ـ به هر حال قبالً به اینگونه موارد ایراد گرفتهایم .حاال اگر نمیخواهيد
ایراد بگيرید ،نگيرید؛ ولی ایراد این ماده هم مثل ایرادهای قبلی است .آقایانی که
اشكال مغایرت با اصل ( )82را کمافیالسابق در اینجا هم وارد میدانند ،رأی بدهند.
آقاي يزدي ـ اشكالتان از این نظر است که میگویيد دولت باید در اول هر سال،
[الیحهی بودجه را تنظيم کند]؟
آقاي رهپيك ـ بله ،این ماده دارد به دولت میگوید که تو هر سال در بودجهریزی
موظف هستی این منبع درآمد را به همينجا اختصاص بدهی و حق نداری آن را به
جای دیگری اختصاص بدهی.
آقاي ابراهيميان ـ عبارت «در اختيار دستگاههای اجرایی مربوطه قرار میگيرد» اشكال
دارد .ما میگویيم مجلس نباید بگوید که درآمد این ماده در اختيار چه کسی قرار
میگيرد ،بلكه باید بگذارند الیحهی بودجه آن را معلوم کند.
آقاي مدرسی يزدي ـ بگذارید الاقل به این صورت اشكال وارد کنيم که این الزام نباید
به طور دائم باشد.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ و الّا اگر اجرای این حكم را تا ( )8سال بگویند که عيبی ندارد.
آقاي رهپيك ـ همهی این احكام ،در بودجهی ساالنه میآمده است .اآلن مجلس آنها را
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برداشته و دائمی کرده است .در الیحهی بودجه ،دولت [هر جور که مصلحت میدید،
عمل میکرد؛ مثالً] یك سال میخواست بودجهی یك جا را یك درصد ( )%1بكند،
یك سال دیگر ،دو درصد ( )%2بكند؛ یك سال میخواست یك بودجهای را به فالنجا
بدهد ،یك سال دیگر به جای دیگری بدهد؛ اما اآلن در این مواد ،میگویند همهی
درآمدها را بردارید و هر ساله به یك جای مشخصی بدهيد.
آقاي شبزندهدار ـ اینطوری اشكال به خود قانون اساسی وارد میشود؛ چون قانون
اساسی گفته است «بودجه به ترتيبی که در قانون معين میَشود ،تنظيم میشود» .خب
مجلس در اینجا هم «ترتيب» را مشخص کرده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،این مصوبه ،مربوط به ترتيب بودجهنویسی نيست.
آقاي شبزندهدار ـ اآلن این مصوبه ،در راستای چيزی است که قانون اساسی گفته است.
آقاي رهپيك ـ اینكه مجلس شيوهی نوشتن بودجه را مشخص کند با اینكه ردیف
درآمد اختصاصی مشخص کند ،فرق میکند .این ماده و مواد مشابه میگویند در موقع
بودجه ریزی ،یك ردیف درست کنيد و هر سال این پول را به این ردیف بریزید .این
کار ،خود بودجه است[ ،نه ترتيب نوشتن بودجه].
آقاي مؤمن ـ نه ،این مواد هم دارد میگوید دولت باید هر سال در این موارد ،این
کارها را بكند.
آقاي يزدي ـ «در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئوليت وزارت بهداشت» این
مبلغ باید به این وزارتخانه اختصاص داده بشود.
آقاي رهپيك ـ خب ،آقایانی که اشكال مغایرت با اصل ( )82را وارد میدانند ،بفرمایند.
آقاي يزدي ـ چه شد؟ باالخره رأی گرفتيد؟
آقاي رهپيك ـ بله ،ما به این ایراد رأی دادیم؛ جنابعالی هم رأی میدهيد؟
آقاي يزدي ـ بله ،من هم رأی میدهم.
منشی جلسه ـ حاجآقا مدرسی شما هم رأی دادید؟
آقاي رهپيك ـ شما [= آقای مدرسی یزدی] گفتيد نسبت به دائمی بودن ،اشكال دارید!
خب این قانون هم ،یك قانون دائمی است.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،ابهام بگيرید.
آقاي يزدي ـ نه ،این ماده اشكال دارد؛ چون دارد میگوید هر سال این مقدار درآمد را
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به همين وزارتخانه اختصاص بدهيد.
منشی جلسه ـ آقای دکتر [رهپيك] ،اگر حاجآقا هم رأی بدهند )1( ،تا رأی میشود.
آقاي رهپيك ـ آقای عليزاده هم گفت اگر شما به این مواد ،ایراد مغایرت با اصل ()82
بگيرید ،من هم رأی میدهم.
آقاي مؤمن ـ این ماده ،رأی کافی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ عذر میخواهم ،ببخشيد .من خواهش کردم که این قانون برنامه و
بودجهی سال  1181را بياورند .در قانون برنامهی سال  ،1181یك فصلی دارد تحت
عنوان فصل پنجم که اختصاص به «بودجه کل کشور» دارد .در چند ماده ،نحوهی
تنظيم الیحهی بودجه را معلوم کرده است .اینكه اصل ( )82قانون اساسی میگوید
ترتيب آن را «قانون» معلوم میکند ،یعنی ترتيبات مربوط به تهيهی بودجه را «قانون»
مشخص میکند ،نه اینكه خود بودجه را بنویسند.
آقاي مؤمن ـ خود قانون اساسی گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسی میگوید ترتيب بودجهریزی را قانون عادی معلوم
میکند؛ در حالی که در اینجا مجلس دارد خود بودجه را معلوم میکند .وقتی که
میگوید ده درصد ( )%11فالن درآمد ،اینجا خرج شود ،این خود بودجه است ،نه
ترتيب تنظيم بودجه.
آقاي رهپيك ـ حاال که آقایان به این ایراد در مادهی الحاقی ( )8رأی ندادند دیگر؛ چه
کار کنيم؟ مادهی الحاقی ( )1را بخوانيد .خوش به حال وزارت بهداشت شده است؛
چون قبالً به این ایراد در موارد مشابه رأی دادیم.
آقاي ابراهيميان ـ بقيه بد شانس بودند.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -6عالوه بر موارد مندرج در بندهای ماده ( )13قانون
جامع خدماترساني به

ایثارگران)1(،

كه توسط دستگاههای اجرایي و صندوقهای

 .7ماده ( )11قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب « :1141/11/2ماده -11
الف -تأمين صد درصد ( )%111هزینه بهداشتی درمانی به صورت بيمه سالمت ،بيمه همگانی ،بيمه
مكمل و بيمه خاص (خدماتی که مشمول قوانين بيمه همگانی و تكميلی نمیگردند) خانواده شاهد،
جانبازان ،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانين بودجه
سنواتی منظور میگردد.
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ذیربط پرداخت ميشود ،دولت مكلف است مابهالتفاوت خدمات بهداشت و
درمان ایثارگران برای كليه هزینههای مرتبط تا سقف صد درصد ( )%133اعتبارات
مورد نياز را توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران تأمين و پرداخت كند.
تبصره -ماده ( )4قانون جامع خدماترساني به ایثارگران )1(،حذف ميشود».

تبصره  -1کليه دستگاههای اجرای ی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابالغی
نسبت به تأمين و پرداخت کسورات بيمه درمانی همگانی و مكمل ،سهم کارکنان ایثارگر شاغل در
دستگاه مربوط و خانواده شاهد ،جانبازان ،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند.
تبصره  -2شرکتهای دولتی ،نهادها ،بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،موظفند از محل هزینه عمليات جاری خود نسبت به پرداخت
کسورات بيمه درمانی همگانی و مكمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل
آنان اقدام نمایند.
تبصره  -1دولت مكلف است به منظور پرداخت کسورات بيمه درمان همگانی و تكميلی سهم ایثارگران
شاغل در بخش غير دولتی مشمول قوانين کار و تأمين اجتماعی اعتبار الزم را هر ساله در لوایح بودجه
سنواتی کل کشور پيشبينی نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعی قرار دهد.
تبصره  -9دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی سازوکارهای الزم را برای بهرهمندی هماهنگ
مشموالن این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
ب -تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران صد درصد ( )%111هزینههای
درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد درصد
( )%111هزینههای درمانی ایثارگران غير شاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور
ایثارگران است».
 .7ماده ( )9قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب « :1141/11/2ماده  -9ميزان تسهيالت
بانكی این فصل برای هر یك از مشموالن به ازای هر واحد مسكونی ،یكصد و بيست ميليون
( )121.111.111ریال در شهرهای با بيش از یك ميليون نفر جمعيت و در سایر شهرها و روستاها
یكصد ميليون ( )111.111.111ریال میباشد .افزایش سطح تسهيالت موضوع این ماده در سالهای
آتی ،بر اساس نرخ تورم به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد.
تبصره  -1مشموالن این قانون که عضو تعاونیهای مسكن بوده و نيز مالكان امالك مسكونی فاقد سند
مالكيت رسمی اعم از شهری و روستایی میتوانند با ارائه ضمانت الزم (سفته و تعهدنامه کتبی بنياد
استان مربوط) از تسهيالت بانكی استفاده نمایند .این ضمانت نافی مسئوليت بانك در پيگيری اقدامات
قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
تبصره  -2رعایت آیيننامه مقاومسازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهيالت که به تأیيد
شهرداری یا بنياد مسكن رسيده باشد ،ضروری است.
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آقاي رهپيك ـ اآلن این ماده ،وضعيت را بدتر کرده است؛ چون بار مالی دارد.
آقاي سليمی ـ از قبل هم ،بدتر کرد.
آقاي رهپيك ـ بله ،این یك بار مالی جدید است .موضوع ماده ( )11قانون جامع
ایثارگران ،هزینههای درمان است .تا اآلن بحثِ این بود که این هزینهها را دستگاهها
باید بدهند ،بعد گفتند که بنياد شهيد بدهد ،ولی در عمل هيچکدامشان ندادند .هيچ
کدام ندادند؛ چون پول نداشتند .ما در دانشگاه ،این مشكالت را داشتيم؛ مثالً طرف
باید میرفت خارج از کشور جراحی میکرد که هم هزینهی درمان داشت و هم
هزینهی سفر که باید جداگانه پرداخت میشد .قانون قبلی میگفت هزینهی سفر را
بدهيد و هزینهی درمان را هم به صورت صد درصد ( )%111بدهيد .اآلن اینجا گفته
است کليهی هزینههای مرتبط ،یعنی غير از هزینهی درمان ،هزینههای دیگر را هم
بدهيد .این یك حكم جدید است [که بار مالی جدیدی دارد]؛ چون هزینههای دیگر
مثل هزینهی سفر ،هزینهی همراه و امثال اینهاست که اآلن اضافه کردهاند .همان
هزینه هایی که در قانون قبلی مشخص شده بود را هم نتوانستند بدهند ،حاال آمدهاند
این هزینهها را هم اضافه کردهاند.
آقاي سليمی ـ بنياد شهيد باید این هزینهها را بدهد.
آقاي رهپيك ـ دولت باید بدهد .این ماده ،خالف اصل ( )18است دیگر.
آقاي سليمی ـ این ماده گفته است بنياد شهيد باید بدهد.
آقاي رهپيك ـ خب اگر بنياد شهيد باید بدهد ،باید در اینجا بگویند که منبع تأمين مالی
این هزینهها کجاست؟ باید بگویند بنياد شهيد از کجا باید این هزینهها را بدهد .این

تبصره  -1محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهيالت بانكی مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل
بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول،
چهار درصد ( )%9بوده و پرداخت مابهالتفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذکور
در قوانين بودجه سنواتی کل کشور پيشبينی خواهد شد تا از آن طریق به بانكها پرداخت شود.
تبصره  -9ایثارگرانی که از تسهيالت و وام خرید مسكن در سقف باالتر از ميزان اشارهشده در این ماده
استفاده مینمایند ،سود تسهيالت و کارمزد وام دریافتی تا سقف پيشبينی شده در این ماده بر اساس
چهار درصد ( )%9و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكی محاسبه خواهد شد .دریافت این تسهيالت و
وام بدون شرایط سپردهگذاری میباشد».

28

مشروحمذاکراتشوراینگهبان

ماده ،واضح است که خالف اصل ( )18است.
آقاي مدرسی يزدي ـ وظيفهی دولت است که منابع الزم را پيشبينی کند.
آقاي رهپيك ـ خيلی خب؛ ولی چون این مصوبه ،در قالب «طرح» به تصویب رسيده
است ،مجلس باید منبع تأمين اعتبار را مشخص کند.
آقاي مدرسی يزدي ـ میدانم «طرح» است؛ ولی اگر این تكليف را مجلس هم نگفته
بود ،باز دولت باید این کار را میکرد.
آقاي رهپيك ـ بله ،ولی باید بگویند دولت از کدام منبع این هزینه را تأمين کند .یك
بندهی خدایی از ایثارگران پيش من آمده بود .یك سفری به فرانسه رفته بود که برای
درمانش الزم بود .آمپولی که زده بود ،دانهای ( )18ميليون تومان بود .بعد آمده بود به
من میگفت طبق این قانون [= قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران] ،شما باید این
هزینهها را به من بدهيد ،در حالی که در بودجه هيچ منبعی ،برای پرداخت این هزینهها
پيشبينی نشده بود .یك ایثارگر با ریهی خراب ،به من میگفت ،شما نمیخواهيد این
هزینهها را بدهيد؟ من به او گفتم شما برو این حساب را ببين ،هر چه در این حساب
بود ،برو بردار .ببين اصالً چيزی هست که به تو بدهيم؟! تا آخر سال هم چيزی بابت
ردیف بودجهی این هزینهها به ما ندادند! خب اینكه میفرمایيد باید این هزینهها را
بدهند ،درست است؛ ولی باید بگویند منبع آن کجاست .من خدمت شما عرض کردم،
آن ردیفی که در جداول بودجهی سال قبل برای پرداخت صد درصد ()%111
هزینههای درمان ایثارگران ،برای بنياد شهيد دیده بودند ،اعتبارش صفر بود! اآلن دوباره
در اینجا آمدهاند گفتهاند آن هزینههای درمان که سر جایش باشد ،عالوه بر آن ،دولت
باید کليهی هزینههای مرتبط را هم صد درصد ( )%111پرداخت کند! حرف خيلی
خوبی است ،ولی باید منبع آن را هم مشخص کنند؛ باید بگویند از کجا پرداخت شود
تا واقعاً این دردسرها و مشكالت در عمل ایجاد نشود .آقایانی که اشكال اصل ( )18به
این ماده دارند ،بفرمایند.
منشی جلسه ـ ( )8تا رأی دارد.
آقاي رهپيك ـ این هزینهها قبالً نبوده و جدید است؛ بنابراین باید ردیف جدید برای
آن مشخص کنند.
منشی جلسه ـ ( )1تا رأی شد.
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آقاي سوادكوهی ـ ( )1تا رأی دارد.
منشی جلسه ـ حاجآقای جنتی شما هم به این ایراد رأی میدهيد؟ بله )5( ،تا رأی شد.
آقاي مدرسی يزدي ـ جوری ایراد بگيرید که این ماده را حذف نكنند.
آقاي رهپيك ـ باید بروند برای آن منبع تعيين کنند.
آقاي اسماعيلی ـ این ماده را تصویب نكنند بهتر است .چون بعداً این هزینهها را
نمیدهند ،بیخودی آبروریزی هم میکنند .یك اسپری که قيمتش ( )12.111تومان
بوده و جانبازان شيميایی باید صبح و شب آن را مصرف کنند ،اآلن ( )111.111تومان
شده است .چارهای هم نيست ،باید آن اسپری را مصرف کنند .اما هيچ چيزی بابت
هزینهی این اسپریها به این جانبازان نمیدهند! حتی بيمه هم هزینهی آن را نمیدهد!
بعد میآیند مواردی مثل این مادهی الحاقی ( )1را تصویب میکنند و بیخود میگویند
که این هزینهها را میدهيم .کجا میدهند؟! عين فاکتور داروخانه را هم که میآورند،
باز هم چيزی به آنها نمیدهند.
آقاي رهپيك ـ ما به این ماده اشكال مغایرت با اصل ( )18داریم و میگویيم باید منبع
تأمين هزینه های جدید را تعيين کنند .از کميسيون داخلی مجلس هم که به اینجا آمده
بودند ،من به آنها گفتم که این مواد را اینطوری [= بدون تعيين منبع تأمين هزینه]
ننویسيد .میگویند بله ،ما هم موافق هستيم ،ولی در صحن نمیتوانستيم به تصویب
این مواد« ،نه» بگویيم؛ چون به شهرمان که برویم میگویند شما مخالف ایثارگران رأی
دادهاید! به آنها گفتم خب اینكه شما بدون وجود اعتبار ،امتيازی را برای ایثارگران
تصویب کنيد و بعد چيزی به آنها ندهيد که بدتر است.
آقاي ابراهيميان ـ جلوی ایرادی که به این ماده میگيریم عبارت «منبع آن باید تعيين
شود» را هم اضافه کنيد.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ خالف اصل ( )18است.
منشی جلسه ـ آقای دکتر [ابراهيميان] ،نوشتم مادهی الحاقی ( )1از حيث عدم تعيين
منبع ،مغایر اصل ( )18است)1(.

 .7بند ( )22نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -22« :ماده الحاقی ( ،)1از
حيث افزایش بار مالی و عدم تأمين منبع ،مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
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آقاي رهپيك ـ آن بحث افزایش سهميه در ماده الحاقی ( )9هم همينطور بود.
آقاي اسماعيلی ـ آن را دیگر آقایان نمیپذیرند .قبول نمیکنند.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -0وزارت جهاد كشاورزی مجاز است از محل فروش
سهام ،سهمالشركه ،اموال ،دارایيها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركتهای
دولتي وابسته ،پس از واریز به خزانه ،با درج در بودجههای ساالنه ،جهت افزایش
سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش كشاورزی و تكميل و ایجاد
شهركهای كشاورزی (گلخانهای ،دامي ،شيالتي) عالوه بر اعتبارات تملک
دارایيهای سرمایهای استاني مربوط اقدام كند».
آقاي جنتی ـ این صندوق را برای چه کاری تأسيس کردهاند؟ این بند ،خالف
فلسفهی تأسيس صندوق است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،صندوق حمایت از توسعهی بخش کشاورزی ،قانون

دارد)1(.

منشی جلسه ـ حاجآقا میگویند این ماده ،خالف فلسفهی تشكيل آن است.
آقاي رهپيك ـ نه؛ این ماده گفته است از محل اموال خود وزارتخانه ،سرمایهاش را
افزایش میدهند .در خود قانون هم گفته است که محل تأمين منابع این صندوق ،همين
چيزهاست )2(.ما قانون مربوط به صندوق حمایت از بخش کشاورزی را دیدهایم.
« .7اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» در
تاریخ  ،1151/12/28به استناد ماده ( )12قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی مصوب  ،1114/11/1به
تصویب هيئت وزیران رسيده است.
 .2ماده ( )12قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی مصوب  1114/11/1مجلس شورای اسالمی« :ماده
 -12وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی ،نسبت به تشكيل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت توليدکنندگان
اقدام نماید .اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهيه و به تصویب هيئت وزیران
خواهد رسيد .سرمایه اوليه این صندوقها از محل کمكهای دولت ،فروش اموال و امكانات مازاد این
وزارتخانه که پس از فروش به خزانهداری کل واریز و معادل صد درصد ( )%111آن تا مبلغ یكهزار
ميليارد ( )1.111.111.111.111ریال تخصيصیافته تلقی میشود ،تأمين میگردد».
ماده ( )9اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
(اصالحی « :)1151/11/11ماده  -9سرمایه اوليه صندوق مبلغ دویست ميليارد ()211.111.111.111
ریال است که به بيست ميليون ( )21.111.111سهم ده هزار ( )11.111ریالی تقسيم و به این شرح
تأمين میشود:
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منشی جلسه ـ مواد الحاقی ( )4( ،)5و ( )11حذف شد .بعد در تنقيح نهایی این
مصوبه ،این شمارهها هم حذف میشوند.
«ماده الحاقي  -11صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودی به صندوق
توسعه ملي در هر سال:
الف) ده درصد ( )%13را جهت پرداخت تسهيالت به بخشهای خصوصي و
تعاوني و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهای
دارای توجيه فني ،زیستمحيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و
بازپرداخت ریالي در بخش آب ،كشاورزی ،صنایع تبدیلي و تكميلي ،منابع طبيعي
و محيط زیست و صادرات محصوالت كشاورزی در بانکهای دولتي و خصوصي
داخلي و صندوق مهر امام رضا (ع) سپردهگذاری كند .سود سپردهگذاری و اقساط
وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحهای موضوع این بند اختصاص
ميیابد .تبدیل ارز به ریال موضوع این بند ،زیر نظر بانک مركزی جمهوری
اسالمي ایران صورت ميگيرد».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این بند اشكال مغایرت با اصل ( )82دارد .ندارد؟
منشی جلسه ـ نه حاجآقا ،این بند مربوط به صندوق توسعه است .این صندوق،
خودش مصارف خودش را دارد.
آقاي رهپيك ـ در خود سياستهای کلّی برنامهی پنجم توسعه( )1و خود قانون برنامهی پنجم
توسعه( )2گفته است که صندوق توسعه به بخشهای خصوصی و تعاونی ،تسهيالت بدهد.

 -1مبلغ صد ميليارد ( )111.111.111.111ریال ا ز محل فروش اموال و امكانات مازاد وزارت جهاد
کشاورزی که به خزانهداری کل کشور واریز گردیده است.
 -2مبلغ نود و هشت ميليارد ( )45.111.111.111ریال از محل کمكهای دولت
 -1مبلغ دو ميليارد ( )2.111.111.111ریال از محل مشارکت توليدکنندگان بخش کشاورزی».
 .7بند ( )22-2سياستهای کلی برنامهی پنجم توسعه ،ابالغی مورخ  1151/11/21مقام معظم رهبری:
« -22-2ارائه تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی
غيردولتی با هدف توليد و توسعه سرمایهگذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی
و بازدهی مناسب اقتصادی».
 .2بند (ط) ماده ( )59قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ قرار است طبق قانون بودجه ،این تسهيالت را بدهند ،نه
اینطوری.
آقاي رهپيك ـ نه ،اصالً بحث قانون بودجه نيست .حاجآقا ،بحث صندوق توسعه،
جدای از بودجه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مگر دارایی صندوق ،جزء دارایی دولت نيست؟
آقاي رهپيك ـ چرا؛ منتها در ذیل قانون بودجه حساب نمیشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا؟ این صندوق که با بقيهی جاها فرقی نمیکند.
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همهی اموال صندوق با این ده درصد ( ،)%11ده درصدها
( )%11تمام میشود .این کار همان بودجهنویسی میشود دیگر .اینكه بگوید فالن
درصد را به اینجا تسهيالت بده ،فالن درصد را به آنجا تسهيالت بده ،بودجهی
صندوق تمام میشود دیگر .اینجا هم بحث قانون است .قانون اساسی اجازه نمیدهد
که خارج از قانون بودجه این کار را بكنند.
آقاي رهپيك ـ نه ،موضوع صندوق توسعه ،داخل در بحث بودجه بودجه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ صندوق برای خودش یك قانون مستقل دارد.
آقاي رهپيك ـ فقط اشكالی که هم به بند (الف) و هم به بندهای دیگر این ماده
میشود گرفت این است که در قانون برنامهی پنجم در مورد صندوق توسعهی ملی
گفته بود که تسهيالت اعطایی صندوق باید از طریق عامليت بانكها باشد )1(.بعد که

« :1154/11/18ط -مصارف صندوق:
 -1اعطای تسهيالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی
غيردولتی برای توليد و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجيه فنی ،مالی و اقتصادی
»... -2
 .7جزء ( )1بند (ط) ماده ( )11الیحهی برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسالمی ایران
مصوب  1154/4/11مجلس شورای اسالمی« :ط -مصارف صندوق:
 -1اعطاء تسهيالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی
غيردولتی برای توليد و توسعه سرمایهگذاری های دارای توجيه فنی ،مالی و اقتصادی از طریق عامليت
بانكهای دولتی و غيردولتی».
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مصوبهی مجلس با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت رفت ،مجمع
گفت اعطای تسهيالت با عامليت بانكهای خصوصی و دولتی

باشد)1(.

مصوبهی

مجمع این بود؛ ولی اآلن مادهی الحاقی ( )11صندوق مهر امام رضا (ع) را که بانك
نيست ،اضافه کرده است .این قسمت خالف مصوبهی مجمع است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مصوبهی مجمع را فعالً رها کنيد .بحث ما این است که
صندوق توسعه میتواند تسهيالت بدهد و مجاز است این کار را بكند؛ اما اینكه چه
اندازه تسهيالت بدهد و به چه کسی باید تسهيالت بدهد ،موضوع قانون بودجه است
و باید در قانون بودجهی ساالنه بياید .مجاز بودن صندوق به دادن تسهيالت یك مسئله
است که قانونِ خودش را دارد و موضوع بودجه نيست؛ اما وقتی میخواهد تسهيالت
بدهد[ ،این باید در قانون بودجه بياید] .مثل اینكه میگویيم دولت مجاز است برای
امورات مختلف از خزانه خرج کند؛ اما اینكه برای چه چيزی خرج کند و چگونه
خرج کند ،باید در بودجه مشخص شود.
آقاي رهپيك ـ اینجا که بحث خزانه نيست.
آقاي مدرسی يزدي ـ صندوق توسعه ،یك صندوق غيردولتی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی چه که غيردولتی است؟ بودجهی صندوق ،بودجهی
مملكت است« .غيردولتی است» یعنی چه؟ اینكه صندوق را [از شمول مؤسسات
دولتی] جدا بكنند که باعث نمیشود از اموال و دارایی دولت خارج بشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ مصارف صندوق ،غيردولتی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ به هر حال باید اینها را در قانون بودجه بياورند .همهی
اینهایی که در این ماده گفته شده است ،موضوع بودجه و بودجهنویسی است.
آقاي مدرسی يزدي ـ نمیشود؛ مصارف بخش خصوصی که در بودجه نمیآید.
 .7بندهای ( )11و ( )18مصوبهی مورخ  1154/11/28مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص
برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسالمی ایران -11« :عبارت زیر از انتهای جزء ( )1بند (ط)
ماده ( )11حذف شد:
 از طریق عامليت به بانكهای دولتی و غيردولتی -18تبصره زیر به بند (ط) ماده ( )11اضافه گردید:
تبصره -اعطای کليه تسهيالت صندوق صرفاً از طریق عامليت بانكهای دولتی و غيردولتی خواهد بود».
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ خصوصی که نيست؛ بودجهی دولت است .ما میگویيم اینكه
صندوق توسعه چه کار باید بكند ،قانون دارد ،عيبی هم ندارد؛ اما اینكه این مصارف را
به چه کسی می خواهند بدهد ،بحث پول مملكت است و باید در قانون بودجه بياید.
اصالً منابع صندوق چه فرقی با بقيهی داراییهای دولت میکند؟
آقاي رهپيك ـ منابع صندوق به معنای عام ،جزء دارایی دولت است ،ولی در سرجمع
درآمد بودجهی ساالنه حساب نمیشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا حساب نمیشود؟
آقاي رهپيك ـ چون منابع آن جداست؛ مصارف آن هم جداست.
آقاي سوادكوهی ـ عنوانش صندوق توسعهی ملی است که احتماالً خواستهاند خارج
از بودجه باشد.
آقاي رهپيك ـ نه ،صندوق توسعهی ملی ،قانون خودش را دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ کجا گفته است که حساب این صندوق از بودجه جداست؟
درکدام قانون چنين چيزی آمده است؟ در قانون عادی ،آن هم مصوبهی مجمع که
نمیتوانند بگویند دارایی صندوق از بودجه جداست.
آقاي يزدي ـ از اینكه در این ماده گفته است« :صندوق توسعه ملی موظف است از
منابع ورودی صندوق توسعه در هر سال» این کارها را بكند ،پس معلوم است که این
صندوق شخصيت حقوقی معينی دارد؛ یعنی یك منابع ورودی معينی دارد که در هر
سال از این منابع ،این مبالغ به این صندوق واریز میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،منابع صندوق از پول نفت است.
آقاي يزدي ـ خب ،پس این صندوق شخصيت حقوقی مستقل دارد .حاال این ماده
میگوید این صندوق با این کيفيت ،ده درصد ( )%11از منابعش را جهت پرداخت
تسهيالت به این بخشها بدهد .این حرف که میتواند در قانون بياید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آیا این صندوق ضمن دارایی دولت هست یا نيست؟ اگر
مستقل هم باشد ،فرقی نمیکند؛ چون در آن صورت هم مثل خزانه است که یك نهاد
مستقل است.
آقاي يزدي ـ صندوق توسعهی ملی برای خودش شخصيت مستقل حقوقی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ باشد؛ شخصيت مستقل دولتی دارد.
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آقاي يزدي ـ فرض این است که [صندوق توسعه را با شخصيت مستقل] تصویب کردهایم.
آقاي رهپيك ـ در معنای عام ،منابع صندوق ،جزء منابع عمومی دولت است؛ اما در موقع
بودجهریزی ،چون مصارف خاص برای آن تعریف شده و مصارف عمومی برای آن
تعریف نشده است ،در اساسنامهی صندوق و همين مادهی الحاقی ( )11گفتهاند به این
دو ،سه مورد ،یعنی بخش تعاونی و خصوصی و اینها تسهيالت بدهيد و منابع صندوق را
برای این موارد مصرف کنيد .لذا اآلن شما هيچ موقع در سرجمع قوانين بودجه نمیبينيد
که بگویند ما این مقدار از بودجه را برای صندوق توسعهی ملی گذاشتهایم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مسئلهی بودجه که در قانون اساسی آمده ،اجازه نداده است
که بخشی از داراییها را از بودجه جدا کنند و بگویند اینها در بودجه نياید.
آقاي رهپيك ـ حاال اجازه بدهيد این ماده را تا آخر بخوانيم ،بعد از آن ،نسبت به این
دو سه تا اشكال رأی میگيریم.
منشی جلسه ـ «ب) ده درصد ( )%13را جهت پرداخت تسهيالت به بخشهای
خصوصي و تعاوني و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به
طرحهای دارای توجيه فني ،زیستمحيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت
پرداخت و بازپرداخت ریالي در بخش صنعت ،معدن ،گردشگری و صادرات
كاالهای صنعتي و معدني به استثنای بخش ساخت مسكن در بانکهای دولتي و
خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا (ع) سپردهگذاری كند .سود
سپردهگذاری و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحهای موضوع
این بند اختصاص ميیابد .تبدیل ارز به ریال موضوع این بند ،زیر نظر بانک
مركزی جمهوری اسالمي ایران صورت ميگيرد.
تبصره  -1پنج درصد ( )%0از منابع این ماده با سياستگذاری شورای عالي
اشتغال و با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) ،سازمان بهزیستي و سایر
دستگاههای اجرایي مرتبط ،جهت پرداخت تسهيالت اشتغالزایي و كمک به
توسعه كسب و كارهای خُرد ،كوچک و متوسط تخصيص ميیابد و بانکهای
عامل مكلفند عالوه بر منابع مذكور ،حداكثر تا یک برابر آن را از محل منابع
داخلي پرداخت كنند .بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری ،پرداخت مبلغ
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نقدی هدفمندی یارانهها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنين پانزده درصد
( )%10از منابع مذكور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص ميیابد.
تبصره  -2به منظور ساماندهي توليد و افزایش بهرهوری توليد گوشت قرمز سالم و
عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصالح و
افزایش بهرهوری زنجيره تأمين و توليد ،یک درصد ( )%1از منابع بند (ب) این ماده
به صورت یكجا در اختيار بانک كشاورزی قرار ميگيرد تا با معرفي صندوق
حمایت از توسعه سرمایهگذاری عشایر و تشكلهای عشایری ،به صورت تسهيالت
به طرحهای سرمایهگذاری و پرواربندی عشایر و تشكلهای مربوطه پرداخت شود».
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال حضرت آیتاهلل شاهرودی را که مربوط به اصل ()82
است ،قبول دارند و معتقدند این ماده ،مشكل بودجه دارد؛ یعنی مفاد آن مربوط به
بودجهریزی میشود ،بفرمایند.
آقاي سوادكوهی ـ این ماده اصالً معلوم نيست که مربوط به صندوق توسعه باشد.
آقاي رهپيك ـ چرا دیگر؛ همهاش مربوط به صندوق توسعهی ملی است.
منشی جلسه ـ ابتدای آن گفته است که مربوط به صندوق توسعهی ملی است.
آقاي رهپيك ـ به ایرادِ اضافه شدن «صندوق مهر امام رضا (ع)» رأی نمیدهيد؟ آقایانی
که به اضافه شدن «صندوق مهر امام رضا (ع)» از جهت مغایرت با مصوبهی مجمع
اشكال میگيرند ،بفرمایند .متن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام این بوده است
که« :اعطای کليه تسهيالت صندوق ،صرفاً از طریق عامليت بانكهای دولتی و
غيردولتی خواهد بود».
آقاي ابراهيميان ـ صندوق مهر امام رضا (ع) که بانك نيست.
آقاي رهپيك ـ بله ،بانك نيست؛ یك مؤسسهی اعتباری است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که به اضافه شدن این صندوق اشكال دارند ،از این جهت که
مخالف مصوبهی مجمع و در نتيجه مخالف اصل ( )112میشود ،بفرمایند )1(.عالوه بر
 .7بند ( )21نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -21« :در ماده الحاقی (،)11
از آنجا که طبق تبصره ( )1بند (ط) ماده ( )59قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص
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این در تبصره ( ) 1همين ماده گفته است که صندوق یك پولی را کنار بگذارد و
بانك های عامل که اعم از خصوصی و دولتی است ،آنها هم یك برابر این پول را
بگذارند و تسهيالت بدهند .سؤال این است که آیا میشود بانكهای خصوصی را هم
برای دادن تسهيالت الزام کرد یا نه؟
آقاي اسماعيلی ـ بانكهای خصوصی همان موقع که مجوز تأسيس میگيرند ،متعهد
میشوند که قوانين کشور را رعایت بكنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ مثل قوانينی که بانك مرکزی به آنها ابالغ میکند.
آقاي رهپيك ـ خيلی خب ،این موضوع رأی ندارد .برویم سراغ مادهی الحاقی (.)12
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -12دستگاههای اجرایي مشمول ماده ( )0قانون
مدیریت خدمات كشوری )1(،مجازند به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و
توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي ،یک
درصد ( )%1از بودجه خود به استثنای فصول ( )1و ( )6هزینهای و هزینههای
مستقيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت ورزش و امور جوانان و معاونت

مصلحت نظام ،اعطای تسهيالت صرفاً از طریق عامليت بانكهای دولتی و خصوصی خواهد بود،
اعطای تسهيالت از طریق صندوق مهر امام رضا (عليهالسالم) ،مغایر اصل ( )112و نظریه تفسيری
شماره  8115مورخ  1112/1/29این شورا* شناخته شد».
* نظریهی تفسيری شماره  8115مورخ  1112/1/29شورای نگهبان« :هيچیك از مراجع قانونگذاری
حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتی که
مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بوده ،مجلس
پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغيير مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و
در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد ،در
صورت استعالم از مقام رهبری و عدم مخالفت معظمٌله ،موضوع ،قابل طرح در مجلس شورای اسالمی
میباشد».
 .7ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1151/1/5مجلس 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 ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانك مرکزی ،بانكها و بيمههای
دولتی ،دستگاه اجرایی ناميده میشوند».
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برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور تهيه و ابالغ ميگردد ،هزینه كنند.
تبصره  -1سي درصد ( )%33از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشي مدارس
ميشود.
تبصره  -2سي درصد ( )%33از اعتبار برای تكميل فضاها و اماكن ورزشي در
اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار ميگيرد .حداقل سي درصد ( )%33منابع
موضوع این تبصره ،صرف توسعه ورزش در روستاها ميشود».
آقاي رهپيك ـ این ماده هم مغایر اصل ( )82است دیگر.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ روشن است دیگر.
آقاي رهپيك ـ میگوید این دستگاهها مجازند در قالب بودجهی سنواتی ،یك درصد
( )%1از بودجهشان را برای این کارها هزینه کنند که سی درصد ( )%11آن برای فالن
جا اختصاص داده شود و...
آقاي مؤمن ـ این ماده که دیگر بحث بودجه نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ در خود ماده گفته است« :در قالب قوانين بودجه سنواتی»؛
یعنی خودش هم ملتفت بوده که حكم این ماده مربوط به قانون بودجه است.
آقاي مؤمن ـ نه ،در قالب بودجه نيست.
آقاي رهپيك ـ نتيجهِی این ماده این است که دولت هيچ سالی نمیتواند بگوید چون
فالن روستا نياز ندارد ،نمیخواهم این بودجه را برای اینجا صرف کنم .این ماده
میگوید این بودجه حتماً باید در این روستا هزینه شود.
آقاي مؤمن ـ بحث این ماده ،قانون بودجه نيست ،بلكه میگوید اگر پولی به دست
این دستگاهها می رسد باید این کار را با آن بكنند و اگر هيچ پولی نبود ،بالتبع
نمیتوانند به این کارها هم دست بزنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال واقعش این است که این ماده با مواد قبلی فرق دارد .آدم
حدس میزند و احتمال میدهد که این مقداری که در این ماده تعيين کردهاند ،قابل
جذب باشد؛ ولی اینكه میگوید سی درصد ( )%11از این اعتبار ،صرف توسعهی
فضاهای ورزشی مدارس شود ،خب حاال فرض بگيریم که این بخش احتياجی به
صرف بودجه نداشت ،آن وقت چه کار باید بكنند؟
آقاي مؤمن ـ فرض گرفتهاند که احتياج دارد.
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آقاي رهپيك ـ اصالً شاید در مواردی ،اولویت با چيز دیگری بود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،اصالً ممكن است یك مدرسهای است که مثالً آزمایشگاه ندارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال این مطلب را که نمیشود به عنوان ایراد گفت؛ باالخره
قانون دارد میگوید که اینها اولویت دارد.
آقاي رهپيك ـ یك روستایی هست که اصالً مدرسه در آن نيست؛ حاال دولت میگوید
اول باید اصل مدرسه را بسازم ،نه زمين فوتبال آن را.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ پس بودجهنویسی [که دولت متكفل آن است] چيست؟ مگر
غير از همين اولویتهاست که آنها را هم باید دولت مشخص کند .اصالً بودجهنویسی
همين است دیگر.
آقاي مؤمن ـ نه ،اولویتها را دولت مشخص نمیکند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این مصوبه گفته است هر ساله اینقدر را برای فالن موضوع
در بودجه بگذارید ،این قدر را برای فالن موضوع ،آنوقت شما بودجهنویسی که طبق
اصل ( )82با دولت است را چه معنا میکنيد؟! من نمیفهمم .این مصوبه دارد حق
دولت را در تنظيم بودجه و تخصيص منابع از بين میبرد.
آقاي يزدي ـ این ماده نمی گوید امسال از این درآمد ،این مبلغ را اینجا خرج کن و آن
مبلغ را آنجا خرج کن.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر منظورش این است که هر سال این کار را بكن که بدتر است.
آقاي يزدي ـ این ماده میگوید اصوالً از این منابع ،سی درصد ( )%11آن برای این کار
داده شود ،سی درصد ( )%11آن هم برای آن کار.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینكه بدتر شد؛ چون که هم بودجهنویسی است ،هم
هزینهتراشی.
آقاي يزدي ـ بعد در قوانين بودجهی سنواتی جزئيات اینها مشخص میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،همين ماده معين کرده است که باید این درصدها صرف
این کارها بشود.
آقاي يزدي ـ ولی خودش گفته است که در قالب بودجهی سنواتی.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی میفرمایيد اگر این حكم ،همهساله باشد ،از قالب
بودجهای بودن ،بيرون میرود؟ نه ،باز هم ماهيت آن ،بودجهای است.
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آقاي رهپيك ـ این ماده میگوید که هر سال بایستی فضای ورزشی مثل زمين فوتبال
بسازی .هر سال باید این کار را بكنی!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر مثالً بياید بگوید هر سال باید به شورای نگهبان این
مقدار پول بدهی ،این بودجهنویسی نيست؟!
آقاي يزدي ـ قانون دارد این را میگوید؛ این قانون دارد میگوید در قالب بودجه حتماً
باید این سی درصد ( )%11را برای این کار اختصاص بدهی .ظاهر این ماده این است که
دولت نمیتواند وقتی بودجه مینویسد سهم فالن مدرسه در فالن روستا را ندهد.
آقاي رهپيك ـ حاال اگر یك سالی دولت گفت برای تجهيز مدارس نياز به بودجه
ندارم ،طبق این ماده نمیتواند این حرف را بگوید .به همين خاطر ما میگویيم این
ماده بودجهنویسی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ طبق این ماده ،دولت باید هر سال سی درصد ( )%11را به
اینجاها بدهد.
آقاي رهپيك ـ دولت باید هر سال در بودجه این موضوع را بنویسد.
آقاي يزدي ـ بله ،دولت باید هر سال این کار را انجام بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ممكن است دولت بگوید مثل بقيه ردیفهای بودجه ،من نمیخواهم
امسال برای اینجا چيزی اختصاص بدهم؛ چون اولویت را با جای دیگری میدانم.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب مجلس هم اآلن دارد میگوید من اولویت را اینجا میبينم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مجلس این حرف را در موقع تصویب بودجه میتواند بزند.
وقتی قانون بودجه آمد و با آن مخالف بود ،جلوی آن را بگيرد؛ ولی اینجا نمیتواند
برای الیحهی بودجه ،تعيين تكليف کند.
آقاي مؤمن ـ این قانون ،برنامهی تنظيم بودجه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ عزیز من ،بودجه را اول باید دولت بنویسد ،بعد مجلس در
آن نظر بدهد؛ نه اینكه قبالً مجلس نسبت به آن نظر بدهد.
آقاي مدرسی يزدي ـ این مصوبه ،دارد فرمول بودجهنویسی را ارائه میدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینكه فرمول نيست.
آقاي رهپيك ـ خيلی خب .آقایانی که نسبت به مادهی الحاقی ( ،)12اشكال اصل ()82
دارند ،رأی بدهند.

جلسهمورخ7131/71/71شوراینگهبان(صبح)

47

آقاي مدرسی يزدي ـ این کار ،کار خوبی نيست؛ کار بدی است؛ ولی من نمیتوانم این
ماده را خالف قانون اساسی بدانم.
آقاي رهپيك ـ این ماده هم مثل همان حرفی است که قبالً جنابعالی زدید .وقتی یك
مورد ،دو مورد ،ده مورد ،اینطوری است ،خب اشكال دارد دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ بله ،مشكل این مصوبه همين است .وقتی ( )21مورد اینطوری
است ،دیگر هيچ اختياری برای دولت در بودجهریزی باقی نمیماند.
آقاي رهپيك ـ این اآلن مورد بيستم هست که اشكال دارد دیگر .آقایانی که اشكال
اصل ( )82دارند ،بفرمایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ آقا ،بيایيد آخر مصوبه ،یك چنين اشكال کلّی به این مصوبه
بگيریم.
آقاي رهپيك ـ اول موارد مغایر با اصل ( )82را تعيين کنيد .آخر کار میگویيم همهی
اینها روی همدیگر ،اشكال دارد.
منشی جلسه ـ ( )9تا رأی دارد.
آقاي رهپيك ـ فعالً ( )9تا رأی دارد .حاجآقا ،اگر شما هم رأی بدهيد )8( ،تا رأی میشود.
آقاي شبزندهدار ـ مجمع مشورتی فقهی قم در مورد این ماده یك اشكال شرعی
داشت و گفته بود که باالخره برخی از فعاليتهای ورزشی خالف شرع است و این
ماده دارد تجویز میکند که بودجهی کشور ،برای آنها خرج بشود)1(.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینجا که نگفتهاند این بودجه صرف چه کارهایی بشود.
آقاي شبزندهدار ـ این را که میدانيم.
آقاي رهپيك ـ به ورزشهای همگانی ایراد داشتند؟
آقاي شبزندهدار ـ گفته بودند برخی از ورزشها مخصوصاً برای خانمها اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اصل وزیر ورزش ،خالف شرع است.
 « .7نظر دو نفر از اعضاء محترم این بود که اطالق این ماده از جهت شمول نسبت به توسعه ورزش
بانوان  -که مشتمل بر ارتكاب موارد خالف شرع میباشد -خالف شرع است .در مقابل ،نظر اکثر
اعضاء این بود که اصل این ماده خالف شرع نمیباشد ،بلكه نحوه عملكرد مجریان قوانين ورزش باید
اصالح شود ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /212ف 41/مورخ
 ،1141/11/4قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/U9y66 :
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آقاي شبزندهدار ـ نه ،اصل وزیر ورزش خالف شرع نيست؛ بعضی از اقسام
ورزشها ،برخالف شرع است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینجا که چنين چيزی نيامده است .از ورزش خاصی هم اسم
نبرده است.
آقاي شبزندهدار ـ همين که به صورت کلّی گفته است ،دارد این موارد خالف شرع
را هم تجویز میکند.
آقاي رهپيك ـ مقصودشان ورزشهای مختلط و امثال آن که نيست؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،مختلط را که نمیگویيم .همين که اآلن دارند به این شكل دخترها
را در رشتههای مختلف ورزشی به ميدان میفرستند ،مراجع تقليد اشكال وارد میکنند.
آقاي مؤمن ـ ایشان میگوید این ماده دارد این کارها را تأیيد میکند.
آقاي شبزندهدار ـ آقای جوادی گفته که [این ورزشهای قهرمانی برای زنان ضروری
نيست])1(.
آقاي رهپيك ـ ایشان «ورزش قهرمانی» را گفته است.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده که چيزی را استثنا نكرده است .دارد تجویز میکند که
این بودجه ،در تمام مواردی که برنامههای ورزشی هست ،مصرف بشود.
آقاي رهپيك ـ نگفته است که خالف شرع هم بكنند.
آقاي سليمی ـ برای اشكال شرعی ،رأی بگيریم.
آقاي رهپيك ـ آقایان فقها به این اشكال ،رأی میدهند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ولو اینكه این تجویز ،متضمن عمل خالف شرع باشد؛ ولی
اینجا که چيزی ذکر نشده است.
آقاي شبزندهدار ـ به هر حال این ماده دارد صرف بودجه را برای همهی موارد
تجویز میکند.
آقاي رهپيك ـ ظاهراً آقایان فقها ،به این اشكال نظر مثبتی ندارند .حاجآقای مؤمن هم
ایرادی ندارند.
 .7بخشهایی از دیدگاههای معظمٌله در تفسير سوره مبارکهی زمر ،مورخ  1141/1/18که مرتبط با این
موضوع است ،در آدرس زیر قابل دسترسی استyon.ir/q8LZv :
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منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -13شركتهای آب و فاضالب استانها ميتوانند
بهمنظور اجراء و تكميل پروژههای آبرساني و شبكههای جمعآوری و تصفيه
فاضالب شهرها عالوه بر هزینههای معينشده ،اعتبار مورد نياز را با تصویب
شورای برنامهریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پيشدریافت از متقاضيان
اشتراك آب و فاضالب دریافت و از یک سال بعد ،با احتساب نرخ سود اوراق
مشاركت از طریق قبوض مشتركين مستهلک نمایند».
آقاي رهپيك ـ این ماده میگوید شرکت فاضالب میتواند متقاضيانی که هنوز برای
آنها شبكه نكشيده است را الزام بكند به اینكه قبل از کشيدن انشعاب پول آن را بدهند.
بعد شرکت ،سود آن را به عنوان سود اوراق مشارکت حساب میکند و در قبض
مشترکين مستهلك میکند.
آقاي مدرسی يزدي ـ گرفتن حق انشعاب از متقاضيان ،عيبی ندارد.
آقاي يزدي ـ متقاضی که در کار نيست .در اینجا بحث الزام است .هر کس میخواهد از
انشعاب استفاده کند ،یك سال جلوتر پول را میدهد که سال بعد به او اشتراك بدهند.
آقاي رهپيك ـ این ماده ،بحث شرعی دارد .آقایان فقها اگر اشكال شرعی دارند
بفرمایند؛ اگر ایرادی ندارند رد شویم.
آقاي مدرسی يزدي ـ متقاضيان را الزام میکنند.
آقاي رهپيك ـ اسمش متقاضی است ،و الّا اآلن از همه ،هزینهی اشتراك را میگيرند.
آقاي يزدي ـ میگوید شما امسال این پول را بدهيد ،من سال آینده میآیم برای شما
شبكه را میکشم.
آقاي رهپيك ـ مشترکين هم ،شبكهی فاضالب را الزم دارند دیگر.
آقاي يزدي ـ میگوید برای این کنتور آب یا کنتور فاضالب که میخواهم برای شما
بگذارم ،اآلن امسال اعتبار کم دارم .اگر میخواهيد برای سال آینده شبكهی فاضالب
داشته باشيد و از شبكهی فاضالب استفاده کنيد ،این مبلغ را بدهيد ،من سال آینده با
سودش حساب میکنم و به شما برمیگردانم .این چه اشكالی دارد؟
آقاي رهپيك ـ شما بفرمایيد چه اشكالی دارد .اآلن مثالً در تهران دارند فاضالب
میکشند؛ آیا الزام افراد به اینكه بایستی برای استفاده از شبكهی فاضالب پيشپرداخت
بدهند ،اشكالی ندارد؟
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آقاي يزدي ـ دولت اگر بخواهد میتواند این کار را بكند.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،موضوع «سود مشارکت» اشكالی ندارد؟
آقاي يزدي ـ شاید بسياری از مردم اینطوری راحتتر باشند و برایشان صرف هم
بكند که پول انشعاب را پيشپرداخت بكنند و بعد هزینهی نهایی را با سودش برایشان
حساب بكنند و در آینده انشعاب را به آنها بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ مشارکت موضوع این ماده واقعی است یا اینكه فقط نرخ سود
مشارکت را مبنا قرار میدهند؟ ظاهراً در این ماده ،پرداخت پيشپرداخت را واقعاً به
عنوان مشارکت افراد در پروژه تلقی کرده است.
آقاي رهپيك ـ مقصود ،معادل سود مشارکت است.
آقاي يزدي ـ اینكه نرخ سود چطور باید باشد تا شرعی محسوب شود ،بحث جدایی
است .اآلن این ماده در قالب قرارداد مدنی است.
آقاي شبزندهدار ـ یك وقت بحث مشارکت است و میگویند که شما سود مشارکت
را بپرداز ،خب این عيبی ندارد؛ ولی اگر این پول به عنوان پيشپرداخت است ،چنانكه
این ماده هم میگوید پيشپرداخت است و بعداً قرار است آن را روی قبض حساب
کنند ،ولی چون پول را جلوجلو دادهاند ،قرار است سودی مساوی با سود مشارکت به
مشترکين پرداخت شود ،خب این کار اشكال دارد دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ اینطوری ارزانتر حساب میکنند.
آقاي رهپيك ـ نه ،بابت آن پولی که از متقاضی نزد شرکت خوابيده است [این سود
مشارکت را به آنها میدهند]؛ یعنی میگویند ما به دليل این پولهایی که از شما جمع
کردهایم و هنوز خدمتی به شما ندادهایم و این پول ،به مدت یك سال یا بيشتر پيش ما
مانده است ،ما در مقابل به شما سود مشارکت میدهيم.
آقاي شبزندهدار ـ این سود چه مبنایی دارد؟
آقاي رهپيك ـ معادل نرخ سود مشارکت به متقاضيان سود میدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینكه بدتر شد.
آقاي رهپيك ـ اگر مشارکتی در بين نباشد ،اشكال دارد دیگر؛ چون معلوم نيست عنوان
آن چيست.
آقاي يزدي ـ در حقيقت متقاضيان قراردادی با دولت بستهاند که دولت از این پولی
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که از متقاضيان جمع شده است ،در این مدت برای کارهای خود استفاده کند و از
سودی که میبرد سهم آنها را هم بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ «جعاله»( )1است.
آقاي شبزندهدار ـ «بيع سَلَف»( )2است.
آقاي يزدي ـ یعنی موضوع این ماده را در سطح یكی از عقود مدنی میآوریم.
آقاي رهپيك ـ اگر عنوان آن «قرض»( )1باشد که یعنی در واقع متقاضيان این پول را به
دولت قرض داده باشند ،اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ مفهومش معلوم است .مثالً من به عنوان پيشپرداخت )111( ،هزار
تومان به دولت میدهم ،شما هم ( )111هزار تومان میدهی ،این ( )111هزار تومانها
میشود ( )111ميليون تومان .حاال از پولی که جمع شده است ،دولت تا یك سال
آینده که میخواهد شبكه را به متقاضيان بدهد ،قراردادی با صاحبان این پول بسته
است که یك کار خير مثل راهسازی و پلسازی و ...انجام بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،مادهی الحاقی ( )11این را نگفته است.
آقاي يزدي ـ علیایحال قرار است سهم سود مشارکت را هم به متقاضيان بدهند.
آقاي رهپيك ـ اگر آقایان فقها اشكال شرعی به این ماده دارند ،بفرمایند.
آقاي يزدي ـ من هم دارم در خصوص همين اشكال شرعی صحبت میکنم.
آقاي مدرسی يزدي ـ اصل قضيه اینجا مشكلی ندارد؟
آقاي يزدي ـ من در مورد اشكال شرعی مربوط به سود مشارکت در این ماده ،دارم
صحبت میکنم.
 .7ماده ( )811قانون مدنی« :ماده  -811جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در
مقابل عملی اعم از اینكه طرف معين باشد یا غير معين».
« .2بيع سلف» و یا به تعبير دیگر «بيع سلم» عبارت از بيعى است که ثمن آن حال و مبيع آن مؤجّل
است و در عرف عوام به آن پيشخرید یا پيشفروش نيز مىگویند؛ مثل اینكه کشاورزى به تاجرى ده
خروار گندم مىفروشد و ثمن آن را نقداً دریافت مىنماید و تعهد مىکند که در فصل برداشت گندم ،آن
را به تاجر تحویل دهد».
 .1ماده ( )195قانون مدنی« :ماده  -195قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفين مقدار معينی از
مال خود را به طرف دیگر تمليك میکند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد
نماید و در صورت تعذر ردّ مثل ،قيمت یومالرد را بدهد».
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آقاي مدرسی يزدي ـ سودش بعيد نيست که [درست باشد]؛ ولی اینكه گفته است« :به
عنوان پيشپرداخت» یعنی چه؟
آقاي يزدي ـ آن هم درست است .یعنی من اآلن ( )111هزار تومان به عنوان
پيشپرداخت میدهم ،شما هم همين مبلغ را به عنوان پيشپرداخت میدهی ،تا سال
آینده بيایند این کنتور را برای من نصب کنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ میدانم ،اآلن شما بفرمایيد این معامله ،قطعی شده یا نشده است؟
آقاي يزدي ـ در اینجا مشتی حسن و مشتی حسين که با هم معامله نمیکنند .شاید یك
ميليون نفر میآیند این پيشپرداخت را میپردازند .بعد دولت این پول را تا سال آینده که
میخواهد این شبكهها را تحویل دهد ،در اختيار دارد و در حقيقت صاحبان پول در این
مجموعه پولی که در این مدت دولت با آن کار انجام داده است ،شریك هستند.
آقاي مدرسی يزدي ـ شاید نمیخواهند [با این پول کاری انجام شود].
آقاي يزدي ـ چرا؛ این ماده مبنياً بر این [که کاری با این پول انجام شود ،این حكم را]
گفته است.
آقاي رهپيك ـ این را نگفته است.
آقاي مدرسی يزدي ـ موضوع این ماده ،مشارکت است .اگر مشارکت واقعی باشد،
اشكال ندارد.
آقاي يزدي ـ معنای «به عنوان پيشپرداخت» ،این است که من میپردازم و شما و زید
و عمر و بكر هم میپردازید ،مجموع پرداختیها را دولت به عنوان سهمالشرکه در
کاری که ميلياردها تومان هزینه دارد ،به کار میگيرد.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال اگر یك قانونی داشته باشيم که دولت را موظف کند که به
مُقرِضها یك مقدار اضافه بدهد ،میگویيد این کار ربا و حرام است؟ فرض ما جایی است
که خود متقاضيان که پولشان را قرض میدهند ،شرط دریافت اضافه نمیکنند ،بلكه قانون
دولت را موظف کرده است که به هر کس که به شما قرض داد ،این مقدار اضافه بده.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این کار ،الزام به ربا است.
آقاي مدرسی يزدي ـ الزام به ربا که نيست .نظير این است که پدری به فرزندش
بگوید که فالنی که پولی را به تو قرض داده است یا اگر فالنی پولی به تو قرض داد،
عالوه بر اینكه قرض او را میدهی ،یك چيز اضافهای هم به او بده.
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آقاي يزدي ـ در اینجا طرف ،قرض نمیدهد ،پيشپرداخت میکند .اآلن در سازمان
حج هم همينطور است .طرف پول را اآلن در حساب سازمان حج میگذارد و ()8
سال دیگر نوبتش میشود که به حج برود.
آقاي مدرسی يزدي ـ آنجا با آن پول طرف کار میکنند؛ یك مشارکت واقعی است.
آقاي يزدي ـ اینجا هم مشارکت است.
آقاي مدرسی يزدي ـ نگفته که مشارکت است .اگر گفته بود که مشكلی نبود.
آقاي يزدي ـ چه تفاوتی میکند بين پيشپرداختی که من برای حج عمره پرداخت
میکنم با پيشپرداختی که میدهم تا بيایند برای من کنتور آب یا کنتور برق یا کنتور
فاضالب نصب کنند؟
آقاي مدرسی يزدي ـ آن فرع فقهی که من گفتم اگر پدری ،فرزندش را امر بكند که
هر که [به تو قرض داد ،بيشتر به او برگردان ،اینجا راهگشاست].
آقاي يزدي ـ موضوع این ماده ،مسئلهی دیگری است.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال اگر فرض کنيم که آن مسئله حل شود ،اینجا هم که دارد
میگوید اینقدر به متقاضيان سود بدهيد ،مشكلی نخواهد داشت.
آقاي يزدي ـ اصالً موضوع این ماده ،قرض نيست .اینجا که مردم به دولت قرض
نمیدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال داریم فرض میکنيم .سؤال است دیگر.
آقاي رهپيك ـ اجازه میدهيد رأی بگيریم؟
آقاي يزدي ـ فرض مشابه اینجا همان سازمان حج است که به متقاضی حج میگوید
من اآلن نمی توانم تو را مكه ببرم ،ولی اگر اآلن ثبت نام کنی و پولش را بدهی)8( ،
سال دیگر که نوبت تو میشود ،من شما را به مكه میبرم و در این ( )8سال که پولت
پيش سازمان حج مانده است ،با آن پول کار میکنند و سود مشارکت آن را به او
میدهند .چون فقط پول من نيست که پيش سازمان است ،ده نفر مثل من هم هستند،
لذا مبلغی که نزد سازمان حج جمع میشود باالست که با آن پول ،کار میکنند و سود
مشارکت افراد را هم میدهند .پس در اینجا هم در حقيقت من در قراردادی که با
دولت میبندم ،شریك شدهام.
آقاي مدرسی يزدي ـ آن عيبی ندارد.
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آقاي يزدي ـ در حقيقت این ماده این اختيار را به دولت داده است که بتواند هر
قراردادی را که مصلحت میداند ،برای راهسازی ،پلسازی ،بهداشت و درمان،
بيمارستانسازی و هر کار خير دیگری ببندد .به نظر من ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال شرعی را قبول دارند ،رأی بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ این کار باید عنوان مشخصی داشته باشد .یك چيزی در دلمان
هست که با آن چيزی که اینجا گفته است ،تناسبی ندارد .در این ماده« ،پيشپرداخت»
به چه معناست؟
آقاي يزدي ـ پيشپرداخت در واقع همان مفهوم عرفی پيشپرداخت است؛ یعنی اآلن
پول میدهم تا یك سال دیگر خدمات بگيرم.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،اگر شراکت مدّ نظرشان است ،باید آن را انشا کنند؛ نه اینكه
همينطوری پولی را به عنوان دیگری بگيرند [و بعد سود مشارکت برای آن تعيين کنند].
آقاي يزدي ـ با این قراردادی که طبق این ماده انشا شده است ،هر کس پولی را
پيشپرداخت میکند .وقتی که یك ميليارد پول جمع شد ،دولت حق دارد برود با این
پول راهسازی کند .آن وقت همهی افرادی که این پول را میدهند ،میدانند که از این
پولها استفادهی خير و خدماتی میشود .همهی افراد هم این را میدانند.
آقاي جنتی ـ ماهيت این پيشپرداخت ،تقریباً «امانت»( )1است.
آقاي يزدي ـ امانت نيست.
آقاي جنتی ـ امانت است.
آقاي يزدي ـ نه ببينيد ،سازمان حج میگوید من اآلن نمیتوانم شما را به مكه ببرم،
ولی ( )8سال دیگر که نوبت شما میشود ،میتوانم شما را ببرم .اآلن پول بده تا من
شما را در نوبت بگذارم.
آقاي جنتی ـ این کار چه اسمی دارد؟
آقاي يزدي ـ اسم آن مهم نيست .من پول را در حساب سازمان حج گذاشتهام تا ()8
سال دیگر من را مكه ببرد .بله دیگر .عقال هم میگویند من این پول را گذاشتهام که
 .7ماده ( )111قانون مدنی« :ماده  -111ودیعه عقدی است که به موجب آن یك نفر مال خود را به
دیگری میسپارد ،برای آنكه آن را مجاناً نگاه دارد .ودیعهگذار مودع و ودیعهگير را مستودع یا امين
میگویند».
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( )8سال دیگر مرا به مكه ببرند.
آقاي جنتی ـ باالخره یا باید قرض باشد پا چيز دیگر.
آقاي يزدي ـ قرض نيست .این چيزهایی که من و شما در مدرسه خواندهایم ،برای
همان مدرسه است .پيشپرداخت ،قرض نيست ،هبه نيست ،بخشش نيست ،واگذاری
نيست؛ من پول دادهام که اسمم در نوبت قرار بگيرد و ( )8سال دیگر به مكه بروم .این
پول در اختيار سازمان حج است و من به سازمان وکالت میدهم که در هر کار خيری
می خواهد مصرف کند .تصرف او در این پول ،مبنياً بر وکالت است؛ مثل خرید بليت
هواپيما است .شما که به شرکت هواپيمایی پول میدهيد و بليت میخرید تا هفتهی
دیگر مسافرت بروید ،این پول یك هفته پيش شرکت هواپيمایی میماند .اآلن بليت
خریدهاید ،پول شما دست شرکت هواپيمایی است و از آن ده تومان استفاده کرده
است .حاال این کار ،یعنی شما به شرکت هواپيمایی قرض دادهاید؟!
آقاي مدرسی يزدي ـ خب ،بليت خریدهایم.
آقاي يزدي ـ بله دیگر ،بليت خریدهاید.
آقاي مدرسی يزدي ـ اینجا که بليت نمیخرند.
آقاي يزدي ـ مبنياً بر تعهداتی که در پشت بليت نوشته است ،شما بليت را میخرید.
آقاي مدرسی يزدي ـ آنجا بحث خرید بليت است .با اینجا فرق میکند.
آقاي يزدي ـ واجب نيست که همهی داد و ستدها بر همين چيزهایی که من و شما در
کتاب «مكاسب» آوردهایم ،منطبق شود .چيزی که واجب است این است که قرارداد،
عقالیی و عرفی باشد ،شارع هم آن را نهی نكرده باشد .تمام .مبنا ،این است.
آقاي اسماعيلی ـ ما که نمیفهميم چه اشكالی دارد.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال شرعی یا ابهام دارند ،بفرمایند .اگر میخواهيد ابهام
بگيریم؟
آقاي يزدي ـ ما داریم به متن اشكال وارد میکنيم [در حالی که باید محتوا را مدّ نظر
قرار دهيم].
آقاي رهپيك ـ آقایانی که به هر دليل نسبت به این ماده اشكال دارند ،اعم از اینكه میگویند
عنوان پيشپرداخت معلوم نيست یا احتماالت دیگری در مورد آن میدهند ،بفرمایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اآلن عبارت «به عنوان پيشپرداخت» ابهام دارد.
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آقاي رهپيك ـ آقایانی که ابهام شرعی دارند و میگویند که باید توضيح بدهند که
عنوان «پيشپرداخت» چيست ،نظر بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ ابهام که دارد؛ چون عنوان «پيشپرداخت» مشخص نيست.
آقاي رهپيك ـ ( )1تا رأی دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاجآقای جنتی هم رأی میدهند؟
آقاي جنتی ـ نه.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس بفرمایيد به قول شما عنوان فقهی این «پيشپرداخت» چيست؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ایشان میفرمایند عنوانش «خرید» است؛ یعنی آن متقاضی از
حاال دارد انشعاب را میخرد.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس به جای پيشپرداخت باید بگویند خریداری انشعاب.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اآلن میخرد؛ ولی قرار است سال دیگر به او بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ عيبی ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همين .ایشان میگویند ماهيت این کار ،خرید است.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر ماهيت «پيشپرداخت»« ،خرید» است[ ،توجه داشته باشيد که
آقایان فقها] در مورد «بيع سَلَم» میگویند تمام ثمن باید همان ابتدا داده شود و
نمیشود بخشی از ثمن را ابتدا بدهند و بخش دیگر آن را بعداً بدهند .اجماع بر این
است که در «بيع سلف» ،تسليم کاال زمان دارد ،ولی ثمن باید تماماً نقد باشد.
آقاي رهپيك ـ موضوع این ماده ،بيع نيست؛ برای اینكه صحبت کاال نيست ،بلكه
صحبت یك امتيازی است که متقاضی در آینده میخواهد آن را به دست بياورد.
آقاي مدرسی يزدي ـ فرقی نمیکند؛ مبيع این عقد ،همان «امتياز» میشود .از این
جهت عيبی ندارد .اگر قرار باشد آن امتياز را هم در قالب «بيع سلم» بفروشند ،باز هم
اشكال دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینجا اصالً «بيع سَلَم» مطرح نيست.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر سَلَم نيست ،پس چيست؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اآلن امتياز را میفروشند ،انشعاب را سال آینده میدهند« .بيع
سلم» ،یعنی اآلن کاال را میفروشی ،ولی یك سال دیگر آن را تحویل میدهی.
آقاي رهپيك ـ به هر حال اشكال این ماده ،رأی نياورد .مادهی الحاقی ( )19حذف
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شده است .مادهی الحاقی ( )18را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -10به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طریق
شركتهای تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتي وابسته به نفت و گاز
مانند پاالیشگاه های گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي ،خصوصي و
تعاوني با رعایت ماده ( )3قانون اجرای سياستهای كلي اصل چهل و چهارم
( )44قانون

اساسي()1

و سقفهای مشاركت تعيينشده نسبت به تضمين تسهيالت

 .7ماده ( )1قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب :1151/1/28
« ماده  -1قلمرو فعاليتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعيين میشود:
الف -مالكيت ،سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع
فعاليت آنها مشمول گروه یك ماده ( )2این قانون است ،اعم از طرحهای تملك داراییهای سرمایهای،
تأسيس مؤسسه و یا شرکت دولتی ،مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی
غيردولتی ،به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره  -1دولت مكلف است سهم ،سهمالشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه ،حقوق مالكانه،
حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها ،بنگاهها و مؤسسات دولتی و غيردولتی که موضوع
فعاليت آنها جزء گروه یك ماده ( )2این قانون است ،تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غيردولتی واگذار
نماید.
تبصره  -2تداوم مالكيت ،مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یك ماده ( )2این
قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی و یا
شروع فعاليت در موارد ضروری ،تنها با پيشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی و برای مدت
معين مجاز است.
تبصره ( -1اصالحی  )1154/12/11سازمانهای توسعهای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از
سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غيردولتی برای
سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعاليتهای گروه یك ماده ( )2این
قانون در مناطق کمترتوسعهیافته میتوانند به هر ميزان اقدام به سرمایهگذاری مشترك با بخشهای
غيردولتی نمایند .سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از
بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود .نوع طرحهای اقتصادی ،نحوه فراخوان و حد
مجاز سرمایهگذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذیربط ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بهطور مشترك تهيه شود و به تصویب هيئت
وزیران برسد .دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایهگذاریها را همهساله به
صورت جداگانه و پيوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی اعالم نماید .حكم این تبصره
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تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران اعتبار دارد.
تبصره ( -9اصالحی  )1154/12/11سازمانهای توسعهای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به
صورت وجوه ادارهشده نزد بانكهای توسعهای دولتی برای اعطاء تسهيالت یا کمك به طرحهای
مصوب در حوزههای نوین با فناوری پيشرفته به بخشهای غيردولتی اختصاص دهند .همچنين این
سازمانها میتوانند تا سقف چهل و نه درصد ( )%94با بخشهای غيردولتی به صورت مشترك در
حوزههای نوین با فناوری پيشرفته سرمایهگذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه
سال پس از بهره برداری ،سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند .نام
سازمانهای توسعهای ذیربط و سرمایهگذاریهای موضوع این بند در هر مورد ،قبل از اجراء باید به
تصویب هيئت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوایح بودجه ساالنه
به مجلس شورای اسالمی اعالم شود.
تبصره ( -8اصالحی  )1142/11/11سازمان صنایع کوچك با شهركهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه
استانی آن ،به عنوان سازمان توسعهای تعيين میشود و امور حاکميتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد.
تفكيك وظایف حاکميتی و غير حاکميتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون
اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم ( ) 99قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
صورت میگيرد .واگذاری شهركها و نواحی صنعتی به مالكان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق
قانون نحوه واگذاری مالكيت و اداره امور شهركهای صنعتی مصوب  1151/2/11انجام میپذیرد و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام
نماید .در مورد اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی که متقاضی احداث شهرك یا ناحيه صنعتی در
زمين شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند ،واحدهای تابعه استانی سازمان
با رعایت قوانين و مقررات ذیربط مكلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال
نظارت ،حمایتهای الزم را به عمل آورند.
در مناطق غير برخوردار و کمتر توسعهیافته که شهركها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در
مناطقی که متقاضی غير دولتی برای احداث شهرك یا نواحی صنعتی وجود ندارد ،همچنان سازمان
صنایع کوچك و شهرك های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظيفه ایجاد ،خدماترسانی
و تأمين زیرساختها را بر عهده دارند.
آیيننامه اجرای ی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ه مكاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد.
تبصره ( -1الحاقی  )1142/11/11شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی بهعنوان یك واحد پژوهش
بنيادی و توسعهای است که در جهت خودکفایی به صورت یك شرکت حاکميتی فعاليت میکند.
تبصره ( -1الحاقی  )1142/11/11سرمایهگذاری و مشارکت سازمانهای توسعهای کشور در فعاليتهای
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موضوع گروه ( )2ماده ( )2این قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمانها ،با
رعایت سقف تعيينشده در مورد سهم بازار موضوع تبصره ( )1بند (ب) ماده ( )1مجاز است ،مشروط
به اینكه موارد مشارکت و سرمایهگذاری در گروه ( )2باشد و مازاد بر سقف تعيينشده برای
فعاليتهای این گروه ،حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرهبرداری واگذار شود .سهام ،سهمالشرکه و
حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع گروههای ( )1و ( )2تا هنگامی که واگذار نشده است ،توسط
سازمان توسعهای ذیربط اداره میشود .وجوه حاصل از واگذاریها جهت اجرای مفاد بند (د)
سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی و ماده ( )24قانون اجرای سياستهای کلی
اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی به خزانه واریز میشود .هفتاد درصد ( )٪11وجوه حاصل از
واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای کشور در اختيار سازمانهای مذکور برای
مشارکت با بخش غيردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته ،تكميل طرحهای
نيمهتمام ،ایفای وظایف حاکميتی در حوزههای نوین با فناوری پيشرفته و پرخطر و آمادهسازی بنگاهها
جهت واگذاری مصرف میشود .برای انجام بقيه تكاليف مذکور در بند (د) سياستها و ماده ()24
قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی از محل وجوه حاصل از
واگذاری سایر شرکتها عمل میشود.
ب -دولت مكلف است هشتاد درصد ( )%51از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعاليت
مشمول گروه دو ماده ( )2این قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی ،تعاونی و
عمومی غيردولتی واگذار نماید.
تبصره  -1دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتی در فعاليتهای گروه دو ماده ()2
این قانون با توجه به حفظ حاکميت دولت ،استقالل کشور ،عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی
به ميزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بيست درصد ( )%21ارزش این فعاليتها در بازار بيشتر
نباشد.
تبصره  -2بخشهای غيردولتی مجاز به فعاليت در زمينه راه و راهآهن هستند .سهم بهينه بخشهای
دولتی و غيردولتی در فعاليتهای راه و راهآهن مطابق آیيننامهای خواهد بود که به پيشنهاد مشترك
وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سياستهای
کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی خواهد رسيد.
تبصره  -1دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين کاالهای اساسی مانند گندم و
سوخت برای مدت معين ،تمهيدات الزم را بيندیشد.
ج -سرمایهگذاری ،مالكيت و مدیریت در فعاليتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده ( )2این قانون
منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره  -1خرید خدمات مالی ،فنی ،مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غيردولتی در
فعاليتهای گروه سه ماده ( )2این قانون به شرط حفظ مالكيت صد درصد ( )%111دولت طبق
آیيننامه ای که ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای
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بانكي ،متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
ماده الحاقي  -16كليه دستگاههای اجرایي موضوع ماده ( )0قانون مدیریت
خدمات كشوری و دستگاههای موضوع ماده ( )03قانون الحاق موادی به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( )1مصوب

)1(1384/8/10

مكلفند عالوه بر

اعتبارات پژوهشي كه ذیل دستگاه در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است ،یک
درصد ( )%1از اعتبارات تخصيصیافته هزینهای به استثنای فصول ( )1و ( )6و در
مورد شركتهای دولتي از هزینههای غير عملياتي را برای امور پژوهشي و توسعه
فناوری هزینه كنند.
تبصره -دستگاههای مذكور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و
اولویتهای تحقيقاتي دستگاه ذیربط كه به تصویب شورای عالي علوم ،تحقيقات
و فناوری ميرسد ،مكلفند نحوه هزینهكرد این ماده را هر شش ماه یکبار به
شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارش دهند .شورای
عالي علوم ،تحقيقات و فناوری موظف است گزارش عملكرد این ماده را بهطور
ساالنه حداكثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمي ارائه كند .همچنين مركز

ذیربط به تصویب هيئت وزیران میرسد ،مجاز است .آیيننامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی،
انتظامی و امنيتی نيروهای مسلح و امنيتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيبانی
نيروهای مسلح تهيه و جهت تصویب به فرماندهی کل نيروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره  -2فعاليتهای حوزه های سالمت ،آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول این قانون نيست و
هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غيردولتی و همچنين هرگونه واگذاری به بخش غيردولتی در
این حوزهها مطابق الیحه ای خواهد بود که ظرف مدت یك سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس
شورای اسالمی میرسد».
 .7ماده ( )81قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت( )1مصوب 1159/5/18
مجلس شورای اسالمی« :ماده  -81همه دستگاههایی که در جداول قوانين بودجه سنواتی برای آنها
اعتبار منظور شده است و شكل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ( )9( ،)1( ،)2و ( )8قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب  1111/1/1نيست ،از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده صرفاً به
مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی به شمار میآیند .آیيننامه نظارت بر
نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده ،بنا به پيشنهاد سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد».
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آمار ایران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینهكرد تحقيق و توسعه را
منتشر نماید».
آقاي رهپيك ـ این ماده هم اشكال اصل ( )82دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ اصالً مقصودشان از «هزینههای غير عملياتی» چيست؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی غير از هزینههایی که مشخص شده است برای چه
کاری باید استفاده شود.
آقاي مدرسی يزدي ـ هزینهی اینطوری که وجود ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا؛ وجود دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ گفته است« :از اعتبارات تخصيصیافته هزینهای» این درصد را
اختصاص بدهيد؛ یعنی هزینهای است که معلوم است و برای آن ،موافقتنامه هم مبادله
شده است .پس اینكه میگوید در مورد شرکتهای دولتی ،از «هزینههای غير عملياتی»
برای امور پژوهشی اختصاص دهند ،یعنی چه؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی غير از هزینههایی که برای دستگاهها معين شده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،بحث این است که گفته است از مخزن اعتبارات
تخصيصیافته ،هزینه میشود.
آقاي رهپيك ـ هزینههای عملياتی شرکتهای دولتی ،هزینههایی است که مستقيماً
برای اهداف تجارت و امثال آن مشخص شده است .این شرکتها یك سری
هزینههای دیگری هم دارند که هزینههای پشتيبانیشان است.
آقاي مدرسی يزدي ـ مقصود از «پشتيبانی» دیگر چيست؟ هزینههای پشتيبانی هم
عملياتی است دیگر.
آقاي رهپيك ـ نه .هزینههای عملياتی ،هزینههایی است که مثالً یك شرکت دولتی
برای حفاری نفت انجام میدهد .غير از این هزینهها ،هزینهی پرسنلی ،غذا ،خوراك،
سفر و  ...هزینههای غير عملياتی است .این ماده میگوید از هزینههای عملياتی کم
نكنيد ،بلكه از هزینههای غير عملياتی که برای پشتيبانی کارهای عملياتی است ،یك
درصد ( )%1را برای امور پژوهشی اختصاص دهيد.
آقاي مدرسی يزدي ـ من که واقعاً نمیدانم منظورشان از این اصطالحات چيست و
تعریف دقيقش چيست .شاید اشكال داشته باشد.
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آقاي رهپيك ـ تعریف اینها در قوانين آمده است؛ در قانون محاسبات عمومی و. ...
آقاي مدرسی يزدي ـ اصالً این هزینهها برای چيست؟
آقاي رهپيك ـ حاال فرض کنيد که حدود و تعریف این هزینهها ،همين چيزی باشد که
عرض کردم .این ماده میگوید یك درصد ( )%1از این نوع بودجه را بردارید و برای
امور پژوهشی کنار بگذارید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خالف اصل ( )82است دیگر.
آقاي رهپيك ـ اگر می خواهيد به این ماده ،اشكال بگيرید ،باید اشكال مغایرت با اصل
( )82بگيرید .اگر اشكال ندارید که هيچ.
آقاي مدرسی يزدي ـ شاید اشكال دیگری هم داشته باشد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال اشكال اصل ( )82را رأی بگيرید.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که مثل مواد سابق ،اینجا هم اشكال مغایرت با اصل ( )82را
دارند ،بفرمایند .چون موضوع روشن است دیگر.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ [موافقان این اشكال ]،همان ( )9نفر قبلی هستيم.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -10حذف شد.
ماده الحاقي  -18به خزانهداری كل كشور اجازه داده ميشود معادل درآمد
اخذشده از برگزاری آزمونهای سازمان سنجش آموزش كشور در سال را به
عنوان پيش پرداخت در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار داده و در سال
بعد تسویه نماید».
آقاي رهپيك ـ این ماده اشكال اصل ( )81دارد؛ چون پرداخت موضوع این ماده خارج
از بودجه است.
آقاي مدرسی يزدي ـ بله ،خود خزانهداری که نمیتواند بدهد؛ باید با تصویب مجلس باشد.
آقاي رهپيك ـ اصالً اینكه به خزانهداری بگوید هزینهای را که امسال برای آزمون
میگيری ،مستقيماً و بدون پيشبينی در بودجه به سازمان سنجش بده ،بعد در سال
دیگر بيا و این را تسویه بكن ،اشكال دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ بله همينطور است .این اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ درست است.
آقاي يزدي ـ گفته است خزانهداری کل کشور ،مبلغی را به عنوان پيشپرداخت به
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سازمان سنجش بدهد.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که به این ماده ،ایراد بودجهای بودن و مغایرت با اصل ()81
دارند ،بفرمایند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اشكال این ماده روشن است.
آقاي رهپيك ـ پرداخت این مبلغ ،خارج از بودجه است.
آقاي شبزندهدارـ آقایان مجمع مشورتی فقهی قم نوشتهاند« :الزم است عبارت
اینگونه اصالح شود كه« :دولت موظف است كه به خزانهداری كل كشور اجازه
بدهد كه معادل درآمد اخذشده ». ...تا بودجهنویسي توسط غير دولت انجام نشود
و مخالفت با اصل ( )02قانون اساسي الزم

نياید)1(».

آقاي رهپيك ـ طبق اصل ( ،)81دریافتها و پرداختها در هر سال ،باید طبق قانون
بودجه باشد.
آقاي مؤمن ـ اینجا خزانهداری کل را موظف به این کار کرده است؛ در حالی که این
کار ،کاری است که قاعدتاً دولت باید در هر سالی که بودجه تصویب میشود،
خزانهداری کل را موظف به انجام آن کند؛ نه اینكه مجلس بياید به طور کلّی این
حرف را بگوید .لذا آقایان در قم گفتهاند که اگر این عبارت ،اینطور اصالح شود که
دولت به خزانهداری کل بگوید که تو میتوانی این کار را بكنی ،مسئله حل است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ باز هم خالف اصل ( )81است.
آقاي مؤمن ـ نه ،دولت میتواند این کار را بكند ،ولی مجلس نمیتواند .اآلن اگر
تصویب کنند که دولت به خزانهداری کل چنين حرفی را بزند که همهساله این کار را
بكن ،این اشكال ندارد دیگر.
آقاي يزدي ـ اگر در قانون به این صورت گفته باشد که به خزانهداری کل اجازه داده
میشود که معادل درآمد سازمان سنجش از محل برگزاری آزمونها را ،نه هر درآمدی
را ،به عنوان پيشپرداخت یك سال ،در اختيار همين سازمان قرار بده ،اشكال دارد؟
چون درآمد سازمان سنجش باید به خزانهداری کل ریخته بشود ،این ماده میگوید
 .7نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /212ف 41/مورخ  ،1141/11/4قابل
مشاهده در نشانی زیرyon.ir/U9y66 :
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آقای خزانهداری ،کل درآمد سازمان سنجش از محل برگزاری آزمونها را به این
سازمان ،برای انجام کارهایش ،به عنوان پيشپرداخت بدهيد و بعد با همدیگر حساب
و کتاب کنيد.
آقاي رهپيك ـ آخر ما چيزی به عنوان «پيشپرداخت» در بودجه نداریم؛ فقط
«پرداخت» داریم.
آقاي مؤمن ـ اینجا که پيشپرداخت نيست .آقای دکتر ،اینجا پيشپرداخت نيست.
آقاي رهپيك ـ «پيشپرداخت» است؛ چون میگوید که پرداخت این مبلغ مثل تنخواه،
موقت است و قرار است سال دیگر بروند و تسویه کنند.
آقاي مؤمن ـ نه ،اجازه بدهيد .بحث این ماده ،در مورد «درآمد اخذشده از برگزاری
آزمونها در یك سال» است .این ماده دارد پرداخت معادل درآمد اخذشده را اجازه
میدهد ،نه پيشپرداخت را .در اینجا بحث پيشپرداخت مطرح نيست .چون موضوع در
مورد درآمد یكساله است ،بودجهای است و چون موضوع ،بودجهای است کاری است
که باید دولت آن را انجام بدهد و مجلس نباید در بودجهنویسی ساالنه دخالت کند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خالف اصل ( )81است دیگر.
آقاي مؤمن ـ راه حلش این است [که خود دولت ،خزانهداری را مكلف کند] .اگر که
به این صورت تغيير پيدا بكند ،ایرادش رفع خواهد شد.
آقاي رهپيك ـ حاال به هر حال در وضعيت فعلی ،جنابعالی هم به این ماده ،ایراد
مغایرت با اصل ( )81دارید.
آقاي مؤمن ـ بله ،ولی اگر نحوهی رفع ایراد را هم داخل پرانتز بنویسيد که کار حرامی نيست!
آقاي رهپيك ـ نحوهی اصالح را هم میگویيم .ما میگویيم پرداخت هم باید طبق
قانون باشد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ واجب هم نيست که این ایراد را برای آنها اصالح کنيم.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال اصل ( )81دارند ،بفرمایند .خيلی خب ،رأی

آورد)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -11به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود ده
 .7بند ( )29نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -29« :ماده الحاقی (،)15
مغایر اصل ( )81قانون اساسی شناخته شد».
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درصد ( )%13از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصي،
سپردهگذاری نماید .مبلغ مذكور از سوی بانکهای عامل با معرفي وزارتخانههای
صنعت ،معدن و تجارت و جهاد كشاورزی در قالب تأمين سرمایه در گردش
واحدهای توليدی و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاههای اقتصادی وابسته به
مؤسسات عمومي غيردولتي به صورت تسهيالت ارزی پرداخت ميشود».
آقاي يزدي ـ این موضوع سپردهگذاری صندوق توسعهی ملی برای کسب سود بانكی
را تازه آوردهاند؛ وگرنه تسهيالت را فقط برای کارهای دولتی میدهند .خود دولت هم
میخواهد از سود بانكی استفاده بكند .به صندوق توسعه میگوید برو و در بانك
سپرده بگذار و از سود آن استفاده بكن .مثل اینكه به اشخاص میگویند پولتان را در
بانك بگذارید و از سود آن استفاده کنيد ،اینجا هم به صندوق توسعه میگوید پولت را
در بانك بگذار و از سود آن در این موارد استفاده کن
آقاي رهپيك ـ نه حاجآقا ،این پول را برای کار دیگری در بانك میگذارند .چون
وظيفهی صندوق توسعه این است که به بخش خصوصی تسهيالت بدهد ،طبق این
ماده ،صندوق میرود به بانكهای عامل میگوید من مثالً ( )11ميليارد نزد شما
سپردهگذاری میکنم ،شما که میخواهی به بخش خصوصی تسهيالت بدهی)11( ،
ميليارد آن را از پولی که من به شما میدهم ،بده .دادن تسهيالت هم طبق روال بانك
انجام میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر تسهيالت را گرفتند و پس ندادند ،چه کار میکنيد؟
آقاي رهپيك ـ نه دیگر ،هر کس که میآید از بانك تسهيالت میگيرد ،تضمين میدهد،
ضامن میدهد ،وثيقه میدهد .هم در سياستهای کلّی اصل ( )99و هم در ماده ()59
قانون برنامهی پنجم گفته است که این صندوق باید تسهيالت بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همهی این وامهایی که میگيرند ،تضمين دارند.
آقاي جنتی ـ پس اآلن ميلياردها تومان معوقهی بانكی که هست ،چطور به وجود آمده است؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همهشان تضمين دارند.
آقاي رهپيك ـ این مشكل مختص به صندوق نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ تضمين دارند؛ تضمينها که بدون وثيقه نمیشود.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،معوقات به خاطر اشكال عملی بانكها است ،ربطی به صندوق
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ندارد .اآلن وامهای دیگر را هم که میدهند ،برنمیگردد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اشكالِ حاجآقا هم همين است؛ میگویند اگر منابع این
صندوق توسعهی ملی را هم بيایيم مثل بانكها اینطوری عمل کنيم ...
آقاي جنتی ـ  ...به کلّی عوضش میکنند.
آقاي رهپيك ـ حاال باالخره سياستها گفته است که صندوق باید تسهيالت بدهد؛
ماده الحاقی ( )15هم میگوید از این طریق این تسهيالت را بدهند.
آقاي يزدي ـ سپردهگذاری یعنی چه؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی مضاربه و امثال اینها دیگر.
آقاي يزدي ـ یعنی [صندوق توسعهی ملی ،منابعش را سپردهگذاری کند و] از محل
سود آن ،تسهيالت بدهد؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتی ـ اگر این تسهيالت یك وثيقهی مطمئن داشته باشد که از آن وثيقه در
صورت ندادن وامها بردارند ،خيلی خوب است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ایشان [= آقای جنتی] اشكال قانون اساسی به این ماده ندارند.
آقاي ابراهيميان ـ مثل یك شخص عادی که برای گرفتن تسهيالت میرود [و کلی از
او وثيقه میخواهند ،باید عمل بشود].
آقاي يزدي ـ این ماده به صندوق توسعهی ملی میگوید که شما با پولی که در اختيارت
هست سپردهگذاری کن و از سود آن ،از طریق بانكهای عامل ،تسهيالت بده.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این بحث رکود جدی است .آقایان در مجلس میگفتند با
اعطای تسهيالت ممكن است نقدینگی زیاد بشود.
آقاي رهپيك ـ باید از منابع صندوق برای توليد و کشاورزی استفاده کنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ صندوق توسعهی ملی برای همين است دیگر.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینكه گفته است ده درصد ( )%11از منابع صندوق را هر سال
بردارند و برای این کار بگذارند ،بودجهنویسی نيست؟
آقاي رهپيك ـ نه ،عرض ما این است که صندوق توسعهی ملی ،خارج از بودجه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بودجهنویسی است دیگر .من نمیفهمم [اینكه صندوق را
خارج از بودجه محسوب میکنند] یعنی چه؟
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آقاي يزدي ـ ده درصد ( )%11را صرف سپردهگذاری میکند و هر وقت هم که
بخواهد آن را پس میگيرد .ممكن است یك سپردهی حداقل یكساله و حداکثر
پنجساله در بانك بگذارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ممكن است اولویت با جای دیگر باشد.
آقاي يزدي ـ حاال تشخيص اولویت با خود صندوق است دیگر.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -23به وزارت كشور (سازمان شهرداریها و
دهياریها) اجازه داده ميشود بيست درصد ( )%23از سهم شهرداریها و
دهياریها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن
وزارتخانه قرار ميگيرد ،برای كمک و تأمين ماشينآالت خدماتي و عمراني
شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياریها هزینه نماید .وزارت كشور
مكلف است در مقاطع ششماهه گزارش عملكرد این ماده را به معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و كميسيونهای عمران و برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي گزارش كند».
آقاي يزدي ـ این ماده هم دارد میگوید بيست درصد ( )%21از سهم شهرداریها و
دهياریها ،صرف این کارها بشود.
آقاي رهپيك ـ عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده ،برای همين مصارف
شهرداریها و دهياریها است .حاال این ماده میگوید وزارت کشور خودش بيست
درصد ( )%21از آن منبع مالياتی را به نحو متمرکز بگيرد و برای همان شهرداریها،
ماشينآالت بخرد.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی وزارت کشور بدون تأیيد دولت ،مستقالً عمل کند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ وزارت کشور که همان دولت است؛ ولی این ماده ،اشكال
اصل ( )82دارد.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،ماليات بر ارزش افزوده برای خودش قانون دارد و محل
مصرف آن هم برای همين کارها است)1(.
 .7ماده ( )14قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  1151/2/11مجلس شورای اسالمی« :ماده -14
مؤدیان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( )15این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ پس این بيست درصد ( )%21چيست؟
آقاي رهپيك ـ این بيست درصد ( )%21در دل همان مالياتی است که بابت ارزش
افزوده میگيرند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آخر این ماده ،محل مصرف را عوض کرده است .مصرف

درخواست سازمان امور مالياتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان
امور مالياتی کشور اعالم می گردد ،واریز نمایند .سازمان امور مالياتی کشور موظف است عوارض
وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب
مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده ( )15در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری
محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع
بين دهياریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمترتوسعهیافتگی؛
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)( ،ج) و (د) ماده ( )15به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره  -1سه درصد ( )%1از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میگردد ،در
حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار
اختصاصی که در قوانين بودجه سنواتی منظور میگردد ،در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسایی،
رسيدگی ،مطالبه و وصول این عوارض را عهدهدار میباشد ،قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهيزات،
آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید .وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش
وصولی از شمول ماليات و کليه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره  -2حساب تمرکز وجوه قيدشده در این ماده ،توسط خزانهداری کل کشور به نام وزارت کشور
افتتاح میشود .وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخير بند
(الف) این ماده و تبصره ( )1ماده ( )15این قانون) به نسبت بيست درصد ( )%21کالنشهرها (شهرهای
باالی یك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت ،شصت درصد ( )%11سایر شهرها بر اساس
شاخص کمتر توسعهیافتگی و جمعيت و بيست درصد ( )%21دهياریها بر اساس شاخص جمعيت
تحت نظر کارگروهی متشكل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یك نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی مطابق آیيننامه اجرای ی که به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت
کشور و شورای عالی استانها به تصویب هيئت وزیران میرسد ،توزیع و توسط شهرداریها و
دهياریها هزینه میشود .هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و
دهياریها و وجوه موضوع ماده ( ،)11تبصرههای ( )2و ( )1ماده ( )15این قانون و تبصره ( )1این ماده
ممنوع می باشد .وزارت کشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یكبار به
شورای عالی استانها و کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید».
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ماليات برای تأمين ماشينآالت و خدمات نبوده است.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ همان است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بحث خرید ماشينآالت که در آن قانون نيست.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ فقط در قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته است که این وجوه را
مستقيماً به دهياریهای و شهرداریها بدهند ،اما اینجا میگوید وزارت کشور بيست
درصد ( )%21همين پول را مجتمعاً و یكجا برای شهرداریها و دهياریها
ماشينآالت بخرد تا دیگر الزم نباشد دهياری فالن و شهرداری فالن ،به صورت
تكتك ،خودشان بخرند .بنابراین ،نه مقدار این پول تغيير کرده است و نه مصرف آن.
مصرف آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده هم برای همين شهرداریها بوده است.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -21حذف شد.
ماده الحاقي  -22حذف شد.
ماده الحاقي -23
الف -به منظور توسعه و پيشرفت حوزههای علميه با رعایت معماری اسالمي و
ایراني در سراسر كشور ،اقدامات زیر صورت ميپذیرد:
 -1حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ،طرح جامع توسعه
فضای فيزیكي حوزههای علميه در سراسر كشور باالخص در مناطقي از كشور كه
فاقد حوزه بوده و امكان راهاندازی و توسعه آن وجود دارد ،به پيشنهاد مراكز
مدیریت حوزههای علميه به تصویب كميسيون موضوع ماده ( )32این قانون ميرسد.
به منظور تأمين اعتبار احداث و توسعه فضاهای فيزیكي ،برنامه احداث مراكز و
مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذیل فصل آموزش در اعتبارات تملک
دارایيهای سرمایهای استاني و ملي و اعتبارات مورد نياز پيشبيني گردد.
 -2دستگاه بهرهبر دار فضاهای احداثي ،مراكز مدیریت حوزه علميه هستند كه در
موافقتنامه مربوطه درج ميگردد .زمين مورد نياز این فضاها ،حسب طرح جامع
مصوب دریافت خدمات شهری توسط دولت تأمين ميشود.
 -3فضای احداثي از پرداخت عوارض ساخت و ساز (بر و كف) و هزینههای
مصرف و حق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب معاف ميباشند.
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ب -حوزههای علميه و مراكز خدمات حوزههای علميه از تسهيالت ،مزایا و امكاناتي
كه برای مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده یا ميشود ،برخوردار هستند».
آقاي جنتی ـ این ماده اشكال اصل ( )18دارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،این ماده ،خالف اصل ( )18میباشد .به نظر ما ذیل بند ( )1هم
مغایر اصل ( )82است ،حاال البته برخی آقایان میگویند که نيست .این موضوعِ دادن
زمين که بند ( )2گفته است و معافيتی که در بند ( )1گفته است هم تا حاال نبوده و
جدید است.
آقاي مدرسی يزدي ـ دادن زمين که مشكلی ندارد.
آقاي رهپيك ـ زمين از منابع دولت است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ کم که نمیشود.
آقاي رهپيك ـ بند ( )1هم که مغایر اصل ( )18است.
آقاي مدرسی يزدي ـ «کميسيون موضوع ماده ( »)12چه کميسيونی است؟
آقاي رهپيك ـ همان شورای برنامهریزی استانی است که قبالً تصویب کردند و گفته
بودند بودجههای استانی را خُرد میکنند و بين آنها توزیع میکنند .منظورش کميسيون
تخصيص بودجه و توزیع بودجه است.
آقاي مدرسی يزدي ـ ماده ( )12همين مصوبه را گفته است.
آقاي رهپيك ـ بله ،همين مصوبه.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینجا هم نوشته است همين مصوبه .اشكال مغایرت این ماده با
اصل ( )18که یقينی است؛ پس اشكال اصل ( )18را دارد .حاال شما [= آقای رهپيك]
میفرمایيد که اشكال اصل ( )82هم دارد؟ در کجا این اشكال را وارد میدانيد؟
آقاي رهپيك ـ ذیل بند ( )1گفته است هر سال در بودجهی سنواتی ،بخشی از
اعتبارات تملك دارایی هر سال را به احداث ساختمانهای فيزیكی اختصاص بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ گفته است در اعتبارات تملك دارایی پيشبينی گردد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،این موضوع را ذیل فصل آموزش بودجههای سنواتی گفته
است .قانون بودجه ،یك فصل آموزش دارد که در اینجا گفته است این موضوع آنجا
پيشبينی بشود .حاال ممكن است در نهایت ،این بودجه در آنجا الزام بشود یا نشود.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که نسبت به بندهای ( )2و ( )1اشكال مغایرت با اصل ()18
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دارند ،رأی بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ من قبول ندارم که دادن زمين بار مالی داشته باشد؛ چون منبع را
که کم نمیکند؛ زمين هم که آزاد است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،زمين مال است دیگر؛ مال دولت است .منبع را کم
نمیکند ،یعنی چه؟! دولت میتوانسته آن را بفروشد و پول آن را نگه دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ طبق قانون که نمیتواند بفروشد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،زمين موات را که میتواند بفروشد.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،نمیتواند بفروشد.
آقاي رهپيك ـ چرا نمیتواند؟ مغایرت با اصل ( )18را رأی میگيریم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آنكه روشن است.
آقاي مدرسی يزدي ـ فقط بند ( ،)1ایراد اصل ( )18دارد.
آقاي رهپيك ـ نسبت به بند ( )2و موضوع دادن زمين هم ،اشكال مغایرت با اصل
( )18را به رأی میگذاریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما فقط به اشكال بند ( )1رأی میدهيم.
منشی جلسه ـ ( )1تا رأی دارد.
آقاي رهپيك ـ ( )1تا رأی .حاجآقای یزدی هم رأی دادند.
آقاي رهپيك ـ مغایرت بند ( )2با اصل ( )18هم رأی آورد.
آقاي مدرسی يزدي ـ در ماده ( )12این مصوبه ،بحث از «کميسيون» مطرح نشده
است؛ من نگاه کردم.
آقاي اسماعيلی ـ آن ماده ،جلسهی قبل خوانده شد.
آقاي مدرسی يزدي ـ ماده ( )12را نگاه کنيد .یك کميسيونی از مجلس را اسم برده
است که ربطی به این قضایا

ندارد)1(.

آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینجا که ماده ( )12را گفته است؛ حاال شاید شمارهی آن
 .7تبصرهی الحاقی به ماده ( ) 12طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب  1141/4/14مجلس شورای اسالمی« :تبصره الحاقی -معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئيس جمهور موظف است هر ساله گزارش عملكرد این ماده را به کميسيونهای اقتصادی و برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند».
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عوض شده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال هر چه هست ،ما باید بفهميم که منظورشان چه کميسيونی
است [که چنين وظيفهای بر عهدهی او گذاشته شده است] .مادهای که فعالً به عنوان
ماده ( )12شماره خورده است ،یك کميسيونی از مجلس در آخر آن هست که ربطی به
این قضایا ندارد« :هر ساله گزارش عملكرد این ماده را به کميسيونهای اقتصادی و
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند ».کميسيونی که در این
ماده آمده است ،ربطی به این قضایا ندارد.
آقاي رهپيك ـ نه ،منظورشان این کميسيون نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ شاید شمارهی ماده عوض شده است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب ،این کميسيون کجاست؟
آقاي رهپيك ـ حاال آن را پيدا میکنيم.
منشی جلسه ـ آقای دکتر ،اگر شمارهی ماده درست نيست ،باید ابهام بگيریم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ گمان میکنم که ماده ( )11است.
آقاي يزدي ـ ماده ( )12این مصوبه ،اینطور شروع میشود« :پيشنهاد طرحهای تملك
داراییهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امكانپذیر است»...:
آقاي مدرسی يزدي ـ بله این ماده را خواندم ،حرفی از کميسيون مرتبط در آن نيست.
پس به بند ( )1این ماده ،ابهام بگيرید.
آقاي رهپيك ـ ابهام بگيریم و بگویيم منظور از کميسيون ماده ( )12کدام است .حتی
اگر شمارهی ماده هم عوض شده باشد ،باید بنویسند دیگر .از این ماده رد شویم.
آقاي سوادكوهی ـ معذرت میخواهم .بند ( )1این ماده ،ایرادی ندارد؛ با توجه به
اینكه ما قبالً راجع به تبصره ( )1ماده ( )94که گفته بود معيشت طالب و روحانيون
غير شاغل که تحت پوشش مراکز خدمات حوزههای علميه هستند با دولت است،
ایراد گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ اینجا که بحث معيشت نيست.
آقاي سوادكوهی ـ بحث کمك دولت به حوزههای علميه است .من فكر میکنم آنچه
در صدر ماده با آن مواجه هستيم این است که خواسته است برای حوزههای علميه
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یك تسهيالت دولتی پيشبينی کند .فكر میکنم همان مبنایی که ماده ( )94بر اساس آن
نوشته شده بود ،اینجا هم هست.
آقاي رهپيك ـ اینجا بحث ساخت حوزه است.
آقاي سوادكوهی ـ به هر حال دولتی کردن و به عهدهی دولت گذاشتن ساخت حوزه
هم یك مسئلهای است که باید به آن توجه شود.
آقاي مدرسی يزدي ـ به عهدهی دولت که نگذاشتهاند.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؛ به عهدهی دولت گذاشته است دیگر؛ نوشته است ظرف شش
ماه طرح جامع توسعهی فضای فيزیكی حوزهها را به تصویب برسانند.
آقاي رهپيك ـ مثل دانشگاهها میماند .فرض کنيد بگویند که دولت موظف است
دانشگاهسازی کند.
آقاي سوادكوهی ـ دانشگاهسازی مبنایش فرق میکند.
منشی جلسه ـ آقای دکتر در تبصره ( )1ماده ( )94هم ابهام گرفتيم منظور از هزینهی
معيشت طالب چيست که قرار است دولت تأمين کند.
آقاي رهپيك ـ بحث تأمين معيشت طالب ،فرق میکرد.
آقاي مدرسی يزدي ـ آقا [= مقام معظم رهبری] هم ظاهراً فرموده بودند که تأمين
زیربنای حوزهها از سوی دولت ،عيبی ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،مثل دانشگاهها میماند.
آقاي يزدي ـ اشكالی ندارد .اآلن هم وجود

دارد)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -24به منظور مشاركت بخش غيردولتي در توسعه
فضاهای فرهنگي ،دیني و قرآني و حوزوی و همچنين اماكن قرآني همجوار و
متعلق به مساجد و كانونهای فرهنگي و قرآني ،دولت موظف است طرح مشاركتي
توسعه اینگونه فضاها را در صورتي كه حداقل پنجاه درصد ( )%03از هزینههای
احداث توسط بخش غيردولتي تأمين شود ،در قوانين بودجه سنواتي درج نماید.
 .7بند ( )28نظر شماره  41/111/1259مورخ  -28« :1141/11/21جزء یك بند (الف) ماده الحاقی
( ،)21منظور از «کميسيون موضوع ماده ( )12این قانون» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر
خواهد شد .همچنين اجزاء ( )2و ( )1این بند ،مغایر اصل ( )18قانون اساسی میباشد».
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آیيننامه اجرایي این ماده به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئيس جمهور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد
اسالمي به تصویب هيئت وزیران ميرسد».
آقاي شبزندهدار ـ این معاونت هم اآلن تبدیل به سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور شده است .اینطور نيست؟
آقاي رهپيك ـ بله .حاال در آن خصوص ،طبق قانون گفته شده است هر جایی را که
گفتيم معاونت ،منظور سازمان مدیریت است دیگر .این ماده ایراد اصل ( )18دارد.
آقایانی که موافق هستند ،رأی بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ چنين حكمی قبالً در قوانين نبوده است؟
آقاي رهپيك ـ نخير ،نبوده است.
آقاي مؤمن ـ میفرمایيد منبع ندارد؟
آقاي رهپيك ـ اصل آن خوب است ،ولی منبع ندارد .چون این مصوبه ،در قالب
«طرح» در مجلس مطرح شده است ،مجلس باید معين کند که دولت از کجا هزینهی
این کار را بدهد.
آقاي مؤمن ـ ولی دولت باید این کار را بكند؛ این جزء کارهای دولت است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،اصل ( )18هم برای همين موارد است .برداشت دیگری که از
اصل ( )18نداشتهایم.
آقاي مؤمن ـ نخير ،اصل ( ،)18ساالنه است.
آقاي رهپيك ـ میگوید باید در بودجهی سنواتی درج شود.
آقاي مؤمن ـ بله ،باید در بودجهی سنواتی بياید .این ماده ،بيان کيفيت بودجهنویسی است.
آقاي رهپيك ـ نه ،دارد در مورد یك موضوع خاص ،مثل ساخت مدرسه درصد تعيين
میکند.
آقاي مؤمن ـ دولت باید مراقبت کند که هر جا مردم خواستند ،بتوانند برای این کارها
هم پول بریزند.
آقاي رهپيك ـ این چيزهایی که این ماده دارد میگوید منبع ندارد و هيچ موقع اجرا نمیشود.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،اجرا نشود.
آقاي رهپيك ـ خب نمیشود دیگر .قانون اساسی را گذاشتهاند برای اینكه این اتفاق نيفتد.
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آقاي اسماعيلی ـ همان اشكال سابق مغایرت با اصل ( )82را نسبت به این ماده دارید؟
آقاي رهپيك ـ نه ،غير از اصل ( ،)82مغایر اصل ( )18هم هست .بار مالی دارد.
آقاي اسماعيلی ـ بحث درج در بودجهی سنواتی است.
آقاي رهپيك ـ ایراد ما غير از مغایرت با اصل ( )82است.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،اآلن که چيزی نمیخواهند بدهند .مگر چيزی میخواهند بدهند؟
آقاي مدرسی يزدي ـ پس چه میگوید؟
آقاي رهپيك ـ باید معلوم کند که از کجا میخواهد بدهد.
آقاي مؤمن ـ دولت باید در الیحهی بودجه بياورد.
آقاي مدرسی يزدي ـ چطور بياورد؟ از کجا بياورد؟ از آسمان بياورد؟
آقاي رهپيك ـ ایراد اصل ( )18هميشه همينطور بوده است .ما چيز دیگری که
نمیگفتيم.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال رأی بگيریم.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که به این ماده ،اشكال اصل ( )18دارند ،رأی بدهند.
منشی جلسه ـ ( )8تا رأی آورد.
آقاي مدرسی يزدي ـ آقا این اشكال واضح است دیگر ،چرا رأی نمیدهيد؟!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب ،حاال اگر آقای عليزاده هم با این ایراد موافقت
کرد )1( ،تا رأی میشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ جناب آقای یزدی هم رأی دادند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چند تا رأی شد؟
آقاي رهپيك ـ ( )1تا

شد)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -20متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 01مكرر)
قانون محاسبات عمومي كشور )2(،الحاق ميشود:
 .7بند ( )21نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -21« :ماده الحاقی (،)29
مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
 .2ماده ( 11مكرر) قانون محاسبات عمومی کشور ،اصالحی  1141/2/14مجلس شورای اسالمی« :ماده
 11مكرر -پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع
ماده ( )2این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمك یا هدیه به صورت نقدی و غيرنقدی به جز در
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تبصره -دریافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههای
اجرایي موضوع ماده ( )0قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ( )0قانون
محاسبات

عمومي)1(،

باید در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه

دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال
دولتي است .كليه مسئولين و مقامات ذیربط ،مدیران ،ذیحسابان و مدیران مالي،
حسب مورد مسئول اجرای این حكم ميباشند.
ماده الحاقي  -26افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان
انقالب اسالمي دچار آسيب جسمي ،روحي و رواني شدهاند ولي صورت سانحه و
مدارك باليني همزمان را ندارند ،با معرفي یگانهای اعزامكننده و نهادهای متولي،
توسط كميسيو ن احراز بنياد شهيد و امور ایثارگران و با نظر كميسيون پزشكي،

مواردی که در مقررات قانونی مربوط ،تعيين شده یا میشود ،ممنوع است .هدایای نقدی که با رعایت
ماده ( )9این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء
میشود ،باید تنها به حساب بانكی مجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح
شده یا میشود ،واریز گردد .مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده برابر آیيننامهای
خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه و به تصویب هيئت وزیران میرسد .هدایایی
که به طور غيرنقدی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهداء میگردد ،مشمول مقررات اموال دولتی
خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.
هدایای اهداءشده به سازمان بهزیستی کشور و کميته امداد امام خمينی (ره) ،مساجد ،مصالها ،هالل
احمر ،ستاد دیه ،ستاد اقامه نماز ،بنياد بيماریهای خاص ،بنياد شهيد و امور ایثارگران (گلزار شهدا)،
سازمان انتقال خون ایران ،کانونهای فرهنگی بسيج ،هيئتهای ورزشی ،امامزادهها ،حسينيهها،
دارالقرآنها ،دانشكدههای علوم قرآنی ،هيئتهای مذهبی و پاركهای علمی و فناوری ،هدایای خاص
تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان
بهزیستی و کميته امداد امام خمينی (ره) به مصرف خواهد رسيد .اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب
این قانون بال مانع است».
 .7ماده ( )8قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1111/1/1مجلس شورای اسالمی« :ماده -8
مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی از نظر این قانون ،واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با
اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ،تشكيل شده و یا میشود.
تبصره -فهرست این قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت
پيشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسالمیخواهد رسيد».
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جانبازی آنها مورد تأیيد قرار ميگيرد و متناسب با ميزان جانبازی ،تحت پوشش
بنياد شهيد و امور ایثارگران قرار ميگيرند.
ماده الحاقي  -20تحصيل ایثارگران ،رزمندگان ،حافظان كل قرآن كریم و قاریان
ممتاز كشوری و مشموالن بند (ك) ماده ( )23قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمي ایران )1(،در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي
رایگان است .هزینههای مربوط به دانشگاه پيام نور ،دانشگاههای علمي -كاربردی و
دورههای شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طریق دستگاههای
ذیربط اعم از بنياد شهيد و امور ایثارگران ،سازمان بهزیستي كشور ،كميته امداد امام
خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيریه در ابتدای هر نيمسال تحصيلي از محل
اعتبارات پيشبينيشده در قانون بودجه سنواتي پرداخت ميشود .كمکهزینه
تحصيلي اعم از شهریه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران به
ایثارگران ،رزمندگان و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهای بينالملل داخل یا
خارج دانشگاههای دولتي و یا غيردولتي پذیرفته ميشوند ،معادل شهریه پرداختي به
پذیرفتهشدگان رشتهها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي و
واحدهای دانشگاهي داخلي ،تعيين و پرداخت ميگردد و باقيمانده شهریه توسط
دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمين و پرداخت ميشود.
آیيننامه اجرایي این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به
پيشنهاد دستگاههای اجرایي ذیربط با تأیيد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئيس جمهور به تصویب هيئت وزیران ميرسد».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده ظاهراً خالف اصل ( )18است؟
آقاي اسماعيلی ـ حاجآقا ،مفاد این ماده ،هر سال در قانون بودجه تكرار

میشد)2(.

 .7بند (ك) ماده ( )21قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسالمی ایران ()1141-1149
مصوب  1154/11/18مجلس شورای اسالمی« :ك -شهریه دانشجویان جانباز بيست و پنج درصد
( )%28و باالتر و فرزندان آنان ،فرزندان شاهد ،آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش
کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزیستی ،از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمين شود».
 .2بهعنوان مثال میتوان به بند (الف) تبصره ( )11قانون بودجهی سال  1141کل کشور ،مصوب
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آقاي رهپيك ـ در قانون برنامهی پنجم هم بوده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ چون این حكم هر سال در بودجهای که خود دولت میداده ،تكرار
میشده است ،در این مصوبه هم با اصالحاتی آوردهاند ،ولی آن را اشتباه اصالح کردهاند.
آقاي رهپيك ـ بله ،ما قبالً همين را میگفتيم ،ولی شما رأی ندادید.
آقاي مدرسی يزدي ـ من فكر کردم که شما گفتيد نسبت به این موضوعات ،در قانونِ
کلّی حكم داریم.
آقاي رهپيك ـ نه دیگر ،در قانون بودجه میآمده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،اگر اینطور باشد که ایراد اصل ( )18دارد.
آقاي رهپيك ـ این حكم در قوانين برنامه میآمد ،بعد در بودجهی ساالنه هم آنها را
مینوشتند.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر در قانون برنامه باشد ،مانعی ندارد.
آقاي رهپيك ـ مهلت اجرای قانون برنامهی پنجم ،سال دیگر تمام است .اینها
میخواهند این حكم را دائمی کنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس اطالق این ماده نسبت به بعد از اتمام زمان قانون برنامه،

 1142/12/1مجلس شورای اسالمی اشاره کرد« :الف -تحصيل ایثارگران ،حافظان کل قرآن کریم و
قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند (ك) ماده ( )21قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است .هزینههای مربوط
به دانشگاه پيام نور ،دانشگاههای علمی -کاربردی و دورههای شبانه و همچنين مراکز آموزشی و
پژوهشی غير دولتی از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنياد شهيد و امور ایثارگران ،سازمان بهزیستی
کشور ،کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان اوقاف و امور خيریه در ابتدای هر نيمسال تحصيلی از
محل اعتبارات برنامه  11911پيوست شماره ( )9این قانون پرداخت میشود .کمك هزینه تحصيلی اعم
از شهریه ثابت و متغير پرداختی توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده
آنها که در واحدهای بينالملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غيردولتی پذیرفته میشوند .معادل
شهریه پرداختی به پذیرفتهشدگان رشتهها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و
واحدهای دانشگاهی داخلی تعيين و پرداخت میگردد و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر
یا خانواده وی تأمين و پرداخت میشود .آیيننامه اجرای ی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این
قانون به پيشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تأیيد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس
جمهور به تصویب هيئت وزیران میرسد».
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اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ گفته است« :از محل اعتبارات پيشبينیشده در قانون بودجه سنواتی» این
کار را بكنند؛ یعنی پيشبينی شده است ،نه اینكه بخواهند پيشبينی بكنند.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،تفسير خود شورای نگهبان این است که آوردن عنوان بودجه
سنواتی ،تعيين منبع تلقی نمیشود)1(.
آقاي مؤمن ـ وقتی می گوید «از محل اعتبارات پيشبينی شده در قانون بودجه
سنواتی» ،یعنی در قانون بودجه ی سنواتی ،محلی را برای پرداخت این سِری از امور
پيشبينی کردهاند.
آقاي رهپيك ـ منظورش این است که اینها را پيشبينی کن.
آقاي مؤمن ـ نه ،گفته است از محل اعتبارات پيشبينیشده در قانون بودجهی سنواتی
این هزینهها را میدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ،یعنی هر ساله این هزینهها را در بودجه پيشبينی بكنيد.
آقاي مؤمن ـ نمیگوید پيشبينی کنيد.
آقاي شبزندهدار ـ چرا دیگر.
آقاي مؤمن ـ میگوید از آن محلی که پيشبينی شده است ،بدهيد.
آقاي رهپيك ـ خب بودجه را که هنوز ننوشتهاند.
آقاي مؤمن ـ آن مبلغ در بودجه هست.
آقاي مدرسی يزدي ـ اصالً میخواهد همين یك سال فرصت هم نگذرد.
آقاي رهپيك ـ این حكم را برای سالهای بعد دارد میگوید.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب .اگر برای سالهای بعد هم باشد و منظورش این باشد که این
اعتبارات را هر ساله در بودجه پيشبينی بكنيد ،این بيان کيفيت بودجهنویسی است دیگر.
 .7بند ( )1نظریهی تفسيری شماره  41/11/94194مورخ  1141/12/21شورای نگهبان در خصوص
اصل ( )18قانون اساسی -1« :درج عبارت «از محل صرفهجویی» ،به نحو مطلق و برای مدت نامحدود
و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيشبينی در بودجه سنواتی» ،بدون تعيين 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 ( )18قانون اساسی
محسوب نمیگردد».
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه دیگر.
آقاي مؤمن ـ این ماده میگوید از محل اعتباراتی که در اینجا پيشبينی شده است ،این
اعتبارات را بدهند .شما میگویيد این حرف یعنی پيشبينی بكنند .خب اگر اینگونه
هم باشد ،این در واقع همان قانون بودجهنویسی است .مجلس چه گناهی کرده است؟!
شما دارید قانون اساسی را خراب میکنيد.
آقاي رهپيك ـ اشكال مغایرت این ماده با اصل ( )18را برای بعد از اتمام زمان قانون
برنامهی پنجم ،رأی میگيریم.
آقاي مؤمن ـ خالف اصل ( )18نيست؛ چون اعتبار مورد نياز این ماده از محل
بودجههای پيشبينیشده است .اینجا که نمیگوید از محل بودجهای که بعداً پيشبينی
میکنند ،تأمين شود.
آقاي مدرسی يزدي ـ رأی دو تا از آقایان را هم باید مفروض بگيرید.
آقاي شبزندهدار ـ ( )8نفر بيشتر نيستيم .مثل اینكه آقایان رأی نمیدهند.
آقاي رهپيك ـ فعالً ( )1تا رأی آورده است .این حكم قرار است هر سال در بودجه،
پيشبينی شود.
آقاي مؤمن ـ «پيشبينی بشود» نيست؛ «پيشبينی شده است».
آقاي رهپيك ـ اگر «پيشبينیشده» باشد که برای گذشته میشود.
آقاي مؤمن ـ آخر نگفته است که «پيشبينی شود».
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر پيشبينی نشد ،چه؟
آقاي مؤمن ـ فرق دارد.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا این قانون ،دائمی است.
آقاي مؤمن ـ «پيشبينیشده»؛ یعنی اینكه در بودجه پيشبينی شده است که این پول را
هم بدهند.
آقاي رهپيك ـ آن نكته را خدمت جنابعالی عرض کردم .شورای نگهبان در تفسير
اصل ( )18قانون اساسی گفته است اینكه در مصوبات بگویند در قوانين بودجهی
سنواتی پيشبينی بشود ،تعيين منبع و تأمين مالی محسوب نمیشود.
آقاي مؤمن ـ آخر منظور این ماده «پيش بينی بشود» نيست .اگر میگفت «پيشبينی
بشود» ممكن بود بگویيم این ماده بار مالی دارد.
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آقاي رهپيك ـ ( )1تا رأی شد دیگر.
آقاي جنتی ـ ما موافق حاجآقای مؤمن هستيم.
آقاي رهپيك ـ نه حاجآقا ،این ماده ابهامی ندارد.
آقاي مؤمن ـ نه ،ابهامی

ندارد)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -28قانون جامع خدماترساني به ایثارگران به شرح
زیر اصالح ميشود:
الف -در بند ( )1تبصره ( )1ذیل بند (ز) ماده ()3

قانون)2(،

عبارت «بيست و پنج درصد

( )%20و باالتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی» جایگزین ميشود».
آقاي رهپيك ـ این ماده در مورد تسهيالت مسكن جانبازان است .قبالً در آن قانون
گفتهاند« :جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28و باالتر»؛ ولی اآلن راه را باز کرده است
و میگوید برای دادن تسهيالت مسكن به ترتيب اولویت پایين بيایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ چيزی که به دولت تحميل نكردهاند؛ میگوید به ترتيب اولویت
این تسهيالت را بدهيد .عيبی ندارد.
آقاي رهپيك ـ با این تغيير ،تعداد افراد مشمول زیاد میشود دیگر؛ چون تا جانبازان ده
درصد ( )%11و پنج درصد ( )%8را هم شامل میشود.
منشی جلسه ـ «ب -در بند ( )2تبصره ( )1ذیل بند (ز) ماده ( ،)3عبارت «پایان
 .7بند ( )21نظر شماره  41/111/1259مورخ  -21« :1141/11/21اطالق ماده الحاقی ( ،)21نسبت به
بعد از سالهای برنامه ،مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
 .2تبصره ( )1بند (ز) ماده ( )1قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب  1141/11/2مجلس
شورای اسالمی« :ماده  -1خدمات مسكن با استفاده از روشهای ذیل ارائه میگردد:
الف...-
ز -معافيت از هزینههای آمادهسازی زمين ،خدمات و تسهيالت مهندسی و شهری که حسب مورد به
ایثارگران واجد شرایط تعلق میگيرد.
تبصره  -1مشموالن دریافت خدمات مسكن عبارتند از:
 -1همسر ان ،فرزندان و والدین شهدا ،اسرا و مفقوداالثرها ،جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28و باالتر
و آزادگانی که فاقد مسكن بوده یا دارای مسكن نامناسب میباشند.
 -2تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،فرزندان جانبازان هفتاد درصد
( )%11و باالتر فاقد مسكن ،در صورتی که قبالً از زمين یا مسكن دولتی استفاده نكردهاند».
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قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» حذف ميشود».
آقاي رهپيك ـ این موضوع در قانون برنامهی پنجم هم آمده بود؛( )1اما اآلن دائمی شد.
منشی جلسه ـ چی؟
آقاي رهپيك ـ همين قيد «جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28و باالتر» در برنامهی
پنجسالهی پنجم هم آمده بود که حاال هم آن قيد بيست و پنج درصد ( )%28حذف شد
و هم با حذف عبارت «پایان قانون برنامه پنجساله پنچم توسعه» ،این موضوع دائمی شد.
آقاي مدرسی يزدي ـ صبر کنيد تا یكییكی بررسی کنيم .اآلن نسبت به این ماده
اشكالی وارد شده است یا نه؟
آقاي رهپيك ـ این دو بن د (الف) و (ب) با هم ارتباط دارند .ظاهر تغييراتی که در این
دو بند داده شده است ،توسعهی دامنهی آنها است؛ لذا اشكال مغایرت با اصل ()18
دارد .آقایانی که اشكال اصل ( )18را قبول دارند ،بفرمایند.
آقاي مدرسی يزدي ـ ( )8تا رأی دارد.
آقاي رهپيك ـ ( )1تا شد .قبالً گفته بودند دولت به جانبازان باالی بيست و پنج درصد
( ،)%28آن هم فقط تا پایان قانون برنامهی پنجسالهی پنجم ،تسهيالت مسكن بدهد؛
اآلن میگویند جانبازان باالی بيست و پنج درصد ( )%28نه ،بلكه کليهی جانبازان و تا
پایان قانون برنامهی پنجم هم نه ،بلكه الیاالبد این تسهيالت داده بشود .اشكال
مغایرت با اصل ( )1( ،)18تا رأی

آورد)2(.

 .7بند (ل) ماده ( )99قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( )1141-1149مصوب
 1154/11/18مجلس شورای اسالمی« :ماده  -99دولت به منظور استمرار ،توسعه و ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت ،در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی ،فرصتها ،امكانات و
تسهيالت و امتيازات به ایثارگران ،پدر ،مادر ،همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان ،آزادگان و
افراد تحت تكفل آنان ،اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف...-
ل -وزارت راه و شهرس ازی موظف است تا پایان برنامه ،مسكن جانبازان پنجاه درصد ( )%81و باالتر،
جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28تا پنجاه درصد ( )%81را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه
داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد ( )%11و باالتر فاقد مسكن را در
صورتی که قبالً از زمين یا مسكن دولتی استفاده نكردهاند ،تأمين نماید».
 .2بند ( )25نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -25« :بندهای (الف) و (ب)
و همچنين جزء یك بند (ج) ماده الحاقی ( ،)25مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
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منشی جلسه ـ «ج -در ماده ( 3مكرر) قانون )1(،تغييرات زیر صورت ميپذیرد:
 -1پاراگراف اول به شكل زیر تغيير ميكند»... :
آقاي شبزندهدار ـ کلمهی «پاراگراف» فارسی نيست.
آقاي رهپيك ـ «فراز» هم باز فرانسوی و انگليسی است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ ولی «پاراگراف» معادل فارسی هم دارد.
آقاي رهپيك ـ «پاراگراف» به معنای «فراز» نيست.
آقاي سوادكوهی ـ مگر «فراز» فرانسوی است؟

آقاي رهپيك ـ برگرفته از « »Phraseاست.

آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،از « » Phraseنيست.
منشی جلسه ـ باالخره «پاراگراف» ،مغایر اصل ( )18قانون اساسی بود؟
آقاي مدرسی يزدي ـ فرانسویها از ما گرفتهاند.

آقاي رهپيك ـ باید به جای «پاراگراف» ،بنویسند «بند».
آقاي مدرسی يزدي ـ «پاراگراف» را ایراد بگيرید.
آقاي رهپيك ـ تذکر

دادیم)1(.

 .7ماده ( 1مكرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب « :1141/11/2ماده  1مكرر -دولت
موظف است در اجرای بند (ل) ماده ( )99قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال
 ،1141به تعداد یكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28و باالتر ،آزادگان و فرزندان
شهدا ،فرزندان جانبازان باالی هفتاد درصد ( ،)%11همسران و والدین شهدا تسهيالت خرید یا ساخت
مسكن اعطا نماید .مبلغ تسهيالت مزبور به ازای هر واحد مسكونی در شهرهای بيش از یك ميليون نفر،
چهارصد و پنجاه ميليون ( )981.111.111ریال ،مراکز استانها سيصد و پنجاه ميليون ()181.111.111
ریال ،سایر شهرها دویست و پنجاه ميليون ( )281.111.111ریال و برای روستاها یكصد و پنجاه ميليون
( )181.111.111ریال با نرخ چهار درصد ( )%9و بازپرداخت بيستساله بدون رعایت الگوی مصرف و
نوساز بودن مسكن تعيين میگردد .دولت موظف است نسبت به تضمين ،پيشبينی و پرداخت
مابهالتفاوت سود بانكی تا سقف نرخ مصوب نظام بانكی بانكهای عامل اقدام نماید .بانكهای عامل
موظفند نسبت به ارزیابی ملك ،محاسبه و اخذ تضمينهای بازپرداخت الزم به ميزان اصل تسهيالت و
سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره -د ولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسكن ناتمام و نامناسب که
قبالً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال  1141استفاده کردهاند ،مابهالتفاوت آن را با همان
وثيقه قبل یا وثيقه جدید پرداخت نماید».
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منشی جلسه ـ « ...دولت موظف است در هر سال تعداد یكصد هزار نفر از جانبازان با
اولویت درصد جانبازی ،آزادگان و فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان هفتاد درصد
( ،)%03همسران و والدین شهدا ،تسهيالت خرید یا ساخت مسكن اعطاء نماید».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این عبارت را برای کجا آوردهاند؟
آقاي رهپيك ـ این عبارت ،اصالح قانونی است که قبالً بوده است .در قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران مصوب  1141گفته بودند که دولت در سال  1141به
یكصد هزار نفر تسهيالت بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال آمدهاند هر سالهاش کردهاند.
آقاي رهپيك ـ بله ،اآلن «سال  »1141تبدیل به «هر سال» شده است؛ به اضافهی اینكه
قيد «جانبازان بيست و پنج درصد ( )%28و باالتر» تبدیل به «جانبازان با اولویت درصد
جانبازی» شده است .این بند هم بار مالی دارد دیگر؛ چون گفته است «هر سال»
آقاي مدرسی يزدي ـ آنهایی که ایراد بار مالی دارند ،رأی بدهند.
آقاي رهپيك ـ اآلن گفته است« :هر سال»؛ در حالی که قبل از اصالحيه ،این تكليف
فقط برای یك سال ،یعنی سال  1141بود.
منشی جلسه ـ « -2پاراگراف دوم به شرح زیر تغيير ميكند:
مبلغ تسهيالت مزبور به ازاء هر واحد مسكوني در هر سال (از سال  )1313نسبت
به سال قبل ،بر اساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصویب هيئت
وزیران ميرسد .نرخ این تسهيالت چهار درصد ( )%4و بازپرداخت آن ،بيستساله
بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسكن است».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینكه میگوید الزم نيست الگوی مصرف و نوساز بودن
مسكن ،رعایت شود معنایش چيست؟ چه میخواهد بگوید؟
آقاي رهپيك ـ این بند ،عيبی ندارد .در بند دوم همان ماده ( 1مكرر) هم فقط بحث
نرخ تسهيالت را گفته بودند.

 .7بند ( )1تذکرات مندرج در نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -1« :در
بند (ج) ماده الحاقی ( ،)25معادل فارسی واژه «پاراگراف» ذکر گردد».
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آقاي ابراهيميان ـ این بند ،مبنياً بر ایراد قبلی ،ایراد ندارد؟
آقاي رهپيك ـ نه ،این اشكالی ندارد.
آقاي مؤمن ـ این بند میگوید از سال  1141مبلغ تسهيالت هر واحد مسكونی در
هرسال بر اساس نرخ تورم اضافه میشود .این حرف ،یعنی برای سال  41هم که
بودجهی آن تعيين شده است ،این مبلغ را اضافه میکنند.
آقاي اسماعيلی ـ تا اینها بخواهند این مصوبه را نهایی کنند و اجرا کنند ،سال  41تمام
شده است.
آقاي مؤمن ـ باالخره اآلن دارید این موارد را تأیيد میکنيد .اگر قائل هستيد که ایراد
اصل ( )18دارد ،خب ایراد بگيرید.
آقاي رهپيك ـ تسهيالت این بند مبنی بر همان تسهيالت مقرر در بند قبلی است که ما
گفتيم اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اگر قائل به ایراد اصل ( )18هستيد ،این ایراد برای اجرا شدن این بند در
امسال است .من نمیگویم که این ماده ،نسبت به سال آینده ایراد دارد؛ برای اجرا شدن
در سال آینده ،اشكالی ندارد.
آقاي اسماعيلی ـ فرمایش شما ،یعنی اینكه این ماده ،شامل  41هم میشود؟
آقاي مؤمن ـ بله ،خودش گفته است «از سال  .»1141اجرا شدن این ماده ،نسبت به
سال  ،41خالف اصل ( )18است.
آقاي رهپيك ـ نسبت به امسال که دیگر این قانون عمالً قابل اجرا نيست.
آقاي مؤمن ـ شما اآلن دارید این قانون را تصویب میکنيد .اگر تا ده روز مانده به آخر
اسفند ،کارهای این مصوبه تمام شود ،این قانون میتواند برای سال  41هزینهای را به
هزینههای دولت اضافه کند.
آقاي اسماعيلی ـ میتوانيم بگویيم جزء ( )2بند (ج) ماده الحاقی ( ،)25نسبت به سال
( ،)41خالف اصل ( )18است.
آقاي مؤمن ـ ایرادی که آقایان در قم گرفتهاند ،همين

است)1(.

« .7ماده الحاقی ( )25بخش (ج) ،بند ( :)2پاراگراف دوم به شرح ...
بررسی :نظر اکثر اعضاء این بود شمول این پاراگراف ،نسبت به سال  1141مستلزم تحميل هزینه اضافی
بر دولت در سال جاری بوده و خالف اصل ( )18قانون اساسی میباشد .لكن نظر بعضی از اعضاء این



مشروحمذاکراتشوراینگهبان

81

آقاي شبزندهدار ـ اگر بخواهد بگوید که سال  41به عنوان مبدأ حساب شود ،خود
سال  41را هم شامل میشود .ظاهر عبارت این است دیگر.
آقاي مؤمن ـ گفته است «از سال »1141؛ یعنی نرخ تورم امسال را هم باید بدهند.
آقاي رهپيك ـ عين این عبارت که گفته بود تسهيالت را بر اساس نرخ تورم ،با نرخ
سود چهار درصد ( )%9بدهند ،در ماده ( )9آمده بود که اآلن در این مصوبه ،در
تبصرهی مادهی الحاقی ( ،)1ماده ( )9را حذف کردهاند و مفاد آن را در این ماده
آوردهاند .لذا همين مفاد ،اآلن در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران هست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر عين این عبارت ،همين اآلن در قانون باشد که دیگر
هزینهای برای دولت اضافه نمیشود.
آقاي رهپيك ـ در ماده ( )9قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ،همين موضوع
پيشبينی شده بود که به موجب تبصرهی مادهی الحاقی ( )1همين طرح ،آن ماده
حذف شد و آن مفاد را اینجا آوردهاند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی جابهجا کردهاند.
آقاي رهپيك ـ بله ،جابهجا کردهاند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ پس به سراغ مادهی الحاقی ()24

برویم)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -21كارفرمایان و كشاورزان كارگاههای كشاورزی تحت
شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين ،مشمول قانون معافيت از پرداخت
سهم بيمه كارفرمایي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند ،مصوب  1361/12/16و
اصالحات بعدی آن ميباشند .اعتبار الزم بابت اجرای این حكم از محل بيست
درصد ( )%23ردیف درآمدی ( )163132مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان

بود که احتمال دارد مراد از این پاراگراف ،این مطلب باشد که مبنای احتساب از سال  1141میباشد،
ولی شروع اعطاء تسهيالت از سال  1149میباشد و لذا مخالفت با اصل ( )18الزم نمیآید ».نظر
کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /212ف 41/مورخ  ،1141/11/4قابل مشاهده در
نشانی زیرyon.ir/U9y66 :
 .7بند ( )25نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -25« :بندهای (الف) و (ب)
و همچنين جزء یك بند (ج) ماده الحاقی ( ،)25مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
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«درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزیجات» تأمين و به سازمان
تأمين اجتماعي پرداخت ميشود».
آقاي مؤمن ـ اینجا میگوید دولت باید این کار را انجام بدهد .اینكه معلوم است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده که این دسته از کارفرمایان و کشاورزان را معاف
کرده است ،منبع جبران کاهش درآمد را هم معلوم کرده است .این منبعی را هم که
مشخص کرده است ،کافی است.
آقاي مؤمن ـ معنای این قسمت این نيست که این اعتبار را تصویب کنند [بلكه
اعتباری است که از قبل مشخص شده است]؛ در حالی که در برخی از مواد قبلی
معنای حرف مجلس این بود که اعتبار الزم را تصویب کنند؛ فلذا این ماده ،خالف
اصل ( )18است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ عرض کردم ،اگر منبعی که اینجا گفته است ،کافی باشد،
خالف اصل ( )18نيست .اآلن در اینجا دارد میگوید «اعتبار الزم بابت اجرای این
حكم از محل بيست درصد ( )%21ردیف درآمدی ( )111112مندرج در قوانين بودجه
سنواتی» تأمين میشود.
آقاي مؤمن ـ یعنی باید اعتبار این محل را تصویب کنند و برای این کار قرار بدهند.
آقاي اسماعيلی ـ اگر اعتبار این ردیف ،برای این کار ،کافی نباشد ،خب این حكم را
اجرا نمیکنند.
آقاي مؤمن ـ بله ،اشكالی ندارد .ما هم میگویيم که اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ ولی ما این ماده را هم خالف اصل ( )82میدانيم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،خالف اصل ( )82است ،ولی خالف اصل ( )18نيست.
آقاي رهپيك ـ خالف اصل ( )18هم هست؛ از این جهت که مشمولين آن ردیف
درآمدی را توسعه داده است .قانون سال  1111فقط شامل برخی از کارگاهها بود ،اما
اآلن آمدهاند یك سِری از کارگاههای دیگر را هم به آن قانون اضافه کردهاند.
آقاي مؤمن ـ خب ،این ماده می گوید از محلی که اعتبار دارند ،این هزینهها را بدهند؛
یعنی اگر اعتبار آن محل به اینها هم میرسد ،پول بيمهی آنها را بدهند.
آقاي رهپيك ـ این را نمیگوید.
آقاي مؤمن ـ این ماده میگوید از این محل بدهند؛ یعنی محل تأمين هزینه را هم
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معين کرده است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا اصالً معنای اصل ( )18چيست؟ میگوید اگر کاهش درآمد یا
افزایش هزینه درست کنيد و منبعش را نگویيد ،ایراد دارد .این ردیف درآمدی ،یك
منبعی بوده که هزینهی الزم برای بخشی از معافيتها را تأمين میکرده است ،ولی حاال
آمدهاند یك گروه دیگری را به مشمولين آن معافيت اضافه کردهاند.
آقاي مؤمن ـ قرار است هزینهی آنها را هم از همين منبع بدهند ،نه از منبع جدید.
معنایش این است که اگر اعتبار آن منبع رسيد ،به اینجا هم بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آخر دولت ملزم است که این هزینهها را بدهد؛ چون خود
ماده گفته است اعتبار الزم از این محل «پرداخت میشود».
آقاي مؤمن ـ بسيار خوب ،از این بحث بگذریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ چه چيزی را اضافه کرده است؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حق بيمهی همينهایی را که معاف کرده است.
آقاي مؤمن ـ ولی گفته است اعتبار الزم برای آن را از این محل بدهند؛ یعنی اعتبار
الزم را در این محل تعيين کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ سهم بيمهای را که بایستی برای اینها بدهند ،چه کسی
میدهد؟ گفتهاند از این ردیف بدهيد .خب این الزام میشود دیگر.
آقاي مؤمن ـ الزام دارند ،ولی قرار است از این ردیفی که هست و از این ردیفی که
موجود است ،بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ باالخره هزینه اضافه میشود.
آقاي مؤمن ـ یعنی با آن پولی که اینجا هست ،بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آقای دکتر [رهپيك] ،رأی بگيرید.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال باید ببينيم هزینهای اضافه شده است یا نه.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،همينطور است.
آقاي رهپيك ـ اینجا [در نظر مجمع مشورتی حقوقی] گفته شده که دایرهی مشمولين
اضافه شده است ...« :این ماده دایره شمول «قانون معافيت از پرداخت سهم بيمهی
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ کارفرما که معاف شده است؛ یعنی دولت باید حق بيمهی
کارگران را از این ردیف بدهد.
آقاي رهپيك ـ آن قانون قبالً گفته بود که فقط کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند،
مشمول این معافيت هستند .اآلن این مصوبه دارد میگوید دولت حق بيمهی کارفرمایان و
کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان را هم بدهد.
آقاي مؤمن ـ خب ،گفته است از این محل بدهند.
آقاي رهپيك ـ بله ،باید از این محل بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ قبالً فقط خود کارگاه مشمول این قانون بوده است ،اما اآلن گفته
است کارفرمایان و کشاورزان هم مشمول هستند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ میخواهند کارگاههای پنج نفری را تشویق کنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ قبالً گفته بود که سهم بيمهی کارگاه را دولت بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قبالً کارفرمایان و کشاورزان ،خودشان سهم بيمهشان را میدادند.
آقاي سليمی ـ آن قانون هم کارگر از را از دادن سهم بيمه معاف میکرد و هم کارفرما را.
کارفرما را که معاف کرده بود ،یعنی [کارفرما موظف نبود که سهم بيمهی کارگرش را بدهد].
آقاي سوادكوهی ـ مهم کارفرماست که معاف شده بود.
آقاي سليمی ـ این را نگویيد که قبالً فقط خودش معاف شده بود و حاال کارگرانش
هم معاف شدهاند.
آقاي رهپيك ـ اآلن کشاورزان را هم اضافه کردهاند.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،کشاورزان را هم اضافه کردهاند.
آقاي رهپيك ـ اآلن کشاورزان را هم اضافه کردهاند و میگویند حق بيمهشان را از این
صندوق بدهيد .قبالً فقط کارفرمایان معاف بودند .آقایانی که میگویند این کار،
توسعهی مشموالن قانون است و خالف اصل ( )18است ،رأی بدهند.
منشی جلسه ـ ( )1تا رأی آورد.
 .7نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4111111مورخ
 ،1141/11/4صص  ،21-28قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/HkxAE :
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاجآقای یزدی ،شما هم اشكال میگيرید؟ کشاورزان که
اضافه شده است ،دایرهی مشمولين را توسعه داده است.
آقاي رهپيك ـ بله ،کشاورزان هم اضافه شده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ تا اآلن ( )1تا رأی دارد .قبالً کارفرمایان کارگاههای کشاورزی
بود ،اآلن کشاورزان را هم اضافه کرده است.
آقاي سوادكوهی ـ قانون سابق ،مصوب سال  ،1111فقط معافيت کارفرمایان را گفته بود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاجآقای یزدی هم رأی دادند )5( .تا شد.
آقاي مدرسی يزدي ـ در اینجا یك سؤالی هست؛ ممكن است واقعاً درآمد حاصل از
اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزیجات برای این موضوع [= پرداخت حق بيمهی
کسانی که جدیداً اضافه شدهاند] کافی باشد.
آقاي يزدي ـ شاید منبع ذکرشده ،کافی است.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس اینطوری اشكال وارد میکنيم که اطالق این ماده نسبت به
حالتی که واردات کم باشد و [درآمد حاصل از آن ردیف برای پرداخت حق بيمهی
مشمولين جدید] کافی نباشد ،خالف اصل ( )18است.
آقاي رهپيك ـ عنوان آن ردیف قبالً همين بوده است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ یكوقت میبينيد که درآمد حاصل از این ردیف ،زیاد میشود.
آقاي رهپيك ـ ما که به آن موضوع ورود نمیکنيم.
آقاي مدرسی يزدي ـ اطالق این ماده را نسبت به این حالت ،خالف اصل ( )18اعالم کنيد.
آقاي رهپيك ـ ما که قبالً هم به ميزان درآمد ،ورود پيدا نمیکردیم.
آقاي مدرسی يزدي ـ باید حداقل ( )1تا رأی داشته باشد .ایراد را اینطور بنویسيد:
اطالق این ماده ،نسبت به صورتی که واردات [کم باشد و درآمد حاصل از این ردیف
برای پرداخت حق بيمهی مشمولين جدید کافی نباشد ،خالف اصل ( )18است].
آقاي مؤمن ـ اآلن که ( )5تا رأی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ،باالخره اآلن این ایراد )5( ،تا رأی دارد .اگر یك رأی
هم کم شود ،باز هم رأی میآورد.
آقاي مؤمن ـ اگر آقای جنتی هم موافق این ایراد باشد )1( ،تا رأی میشود
آقاي رهپيك ـ شما خودتان از حاجآقای جنتی رأی گرفتيد.
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آقاي مؤمن ـ رأی خودش [= آقای مدرسی یزدی] که باطل شد ،رأی آقای جنتی هم
باطل شد.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -33یک تبصره به شرح زیر به ماده ( )6قانون تأسيس
و نحوه اداره كتابخانههای عمومي كشور مصوب  1382/12/10مجلس شورای
اسالمي( )1الحاق ميشود:
تبصره -در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نيم درصد ()%3/0
مذكور ،وزارت امور اقتصادی و دارایي (خزانهداری كل كشور) مكلف است بر
اساس فهرست اعالمي از طرف دبير كل نهاد كتابخانههای عمومي كشور ،مبالغ
مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها
و دهياریهای كشور) و یا درآمد موضوع مواد ( )38و ( )31قانون ماليات بر
ارزش

افزوده)2(،

از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه

 .7ماده ( )1قانون تأسيس و نحوهی ادارهی کتابخانههای عمومی کشور مصوب  1152/12/11مجلس
شورای اسالمی« :ماده  -1شهرداریها مكلفند همهساله حداقل نيم درصد ( )%1/8از درآمدهای خود را
به منظور اداره امور کتابخانهها دراختيار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوطه قرار دهند».
 .2مواد ( )15و ( )14قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  1151/2/11مجلس شورای اسالمی« :ماده
 -15نرخ عوارض شهرداریها و دهياری ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون ،عالوه بر نرخ
ماليات موضوع ماده ( )11این قانون ،به شرح زیر تعيين میگردد:
الف -کليه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ( )11این قانون ،یك و نيم درصد()%1/8
ب -انواع سيگار و محصوالت دخانی ،سه درصد ()%1
ج -انواع بنزین و سوخت هواپيما ،ده درصد ()%11
د -نفت سفيد و نفت گاز ،ده درصد ( )%11و نفت کوره پنج درصد (.)%8
تبصره  -1واحدهای توليدی آالینده محيط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زیست را
رعایت نمی نمایند ،طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال
برای اجراء در سال بعد) ،همچنين پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشيمی ،عالوه بر ماليات و
عوارض متعلق موضوع این قانون ،مشمول پرداخت یك درصد ( )%1از قيمت فروش به عنوان عوارض
آالیندگی میباشند .حكم ماده ( )11این قانون و تبصرههای آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده
قابل تسری نمیباشد .واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند ،با درخواست
واحد مزبور و تأیيد سازمان حفاظت محيط زیست از فهرست واحدهای آالینده خارج میگردند .در این
صورت ،واحدهای یادشده از اول دوره مالياتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور
مالياتی کشور ،مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهند شد .واحدهاییکه در طی سال بنا به
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تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زیست به فهرست واحدهای آالینده محيط زیست اضافه
گردند ،از اول دوره مالياتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان حفاظت محيط زیست مشمول پرداخت
عوارض آالیندگی خواهند بود .عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری
محل استقرار واحد توليدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ( )2ماده
( )14واریز میشود ،تا بين دهياریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره  -2در صورتی که واحدهای توليدی به منظور ارتقای مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز
آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ،با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی
میتوانند ده درصد ( )%11عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته
درخواست استرداد نمایند ،در صورت تأیيد هزینههای مزبور توسط سازمان امور مالياتی کشور ،وجوه
مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره  -1به منظور تأسيس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نياز در مناطق کمتر توسعه یافته ،معادل
نيم درصد ( ) %1/8از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت
آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانين بودجه سنواتی منظور
می گردد در اختيار وزارت یادشده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث
مراکز آموزشی مورد نياز در مناطق مزبور هزینه گردد .آیيننامه اجرایی این تبصره به پيشنهاد مشترك
وزارتخانههای آموزش و پرورش ،کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيئت وزیران میرسد.
ماده  -14مؤدیان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( )15این قانون را به حسابهای رابطی
که بنابه درخواست سازمان امور مالياتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق
سازمان امور مالياتی کشور اعالم میگردد ،واریز نمایند .سازمان امور مالياتی کشور موظف است
عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه
حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده ( )15در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری
محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع
بين دهياریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعهیافتگی
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)( ،ج) و (د) ماده ( )15به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره  -1سه درصد ( )%1از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میگردد ،در
حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار
اختصاصی که در قوانين بودجه سنواتی منظور میگردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسایی،
رسيدگی ،مطالبه و وصول این عوارض را عهدهدار میباشد ،قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهيزات،
آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید .وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش
وصولی از شمول ماليات و کليه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره  -2حساب تمرکز وجوه قيدشده در این ماده توسط خزانهداری کل کشور به نام وزارت کشور
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كتابخانههای عمومي همان شهر اقدام كند».
آقاي اسماعيلی ـ اینكه درست نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قرار است این ميزان را از شهرداریها بگيرند.
آقاي مؤمن ـ نه ،این نيم درصد ( )%1/8را خود قانون گفته است که باید بدهند .ماده
( )1آن قانون را بخوانيد.
آقاي رهپيك ـ حكم این ماده هم مثل تأمين اجتماعی ،قانون دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،نيم درصد ( )%1/8بایستی از طرف شهرداریها داده شود.
آقاي اسماعيلی ـ با اعالم دبير کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور نمیشود؛ باید حكم
قضایی داشته باشند.
آقاي رهپيك ـ نه دیگر ،در بحث مربوط به تأمين اجتماعی هم چنين قانونی داریم که
گفته اگر ندادند ،خودشان بگيرند.
آقاي مؤمن ـ اینجا گفته است اگر شهرداریها ندادند ،نيم درصد ( )%1/8را از طریق
وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهرداریها بگيرید.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ از نظر حقوقی حكم قضایی میخواهد ،ولی حاال در اینجا
قانونگذار اینطوری گفته است.
آقاي اسماعيلی ـ خب حاجآقا اینطور که نمیشود .اینجا دارد میگوید این ميزان را از

افتتاح میشود .وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخير بند
(الف) این ماده و تبصره ( )1ماده ( )15این قانون) به نسبت بيست درصد ( )%21کالنشهرها (شهرهای
باالی یك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت ،شصت درصد ( )%11سایر شهرها بر اساس
شاخص کمتر توسعهیافتگی و جمعيت و بيست درصد ( )%21دهياریها بر اساس شاخص جمعيت
تحت نظر کارگروهی متشكل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یك نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی مطابق آیيننامه اجرای ی که به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت
کشور و شورای عالی استانها به تصویب هيئت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و
دهياریها هزینه میشود .هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و
دهياریها و وجوه موضوع ماده ( ،)11تبصرههای ( )2و ( )1ماده ( )15این قانون و تبصره ( )1این ماده
ممنوع می باشد .وزارت کشور موظف است ،گزارش عملكرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یكبار به
شورای عالی استانها و کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید».
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شهرداریها بگيرند؛ خب بروند بگيرند ،اما حاال [اگر شهرداری نداد که نمیشود از
اعتبارات او برداشت] .فرض کنيد اگر در مبلغ این ميزان ،بين شهرداری و نهاد
کتابخانهها اختالف به وجود آمده باشد و شهرداری بگوید که نيم درصد ()%1/8
اینقدر است و نهاد کتابخانهها میگوید فالنقدر است[ ،چگونه میتوان این اعتبار را
از حساب شهرداریها برداشت و به کتابخانههای عمومی آن شهر پرداخت کرد].
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسی يزدي ـ این دعوای حقوقی است.
آقاي اسماعيلی ـ میدانم ،منظور من هم دعوای حقوقی است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ فرض کنيد مقدارش مشخص است؛ به هر حال ،مجلس
نمیتواند بگوید بروید از مال شهرداری بردارید ،بلكه قاضی باید بگوید.
آقاي اسماعيلی ـ همينطور است .من هم میگویم که حكم قضایی میخواهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ شهرداریها که دولتی نيستند .شهرداری ،یك نهاد عمومی
[غيردولتی] است.
آقاي اسماعيلی ـ فرض کنيد آقای سليمی ،دبيرکل یك نهادی است و حاال دولت
میآید میگوید اینقدر از حساب آن نهاد بردارید و به من بدهيد!
آقاي مؤمن ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي اسماعيلی ـ این مسائل ،رسيدگی قضایی میخواهد.
آقاي مدرسی يزدي ـ میتوانند عوارض بگيرند؟ حكم قانون است .در اینجا قانون
میگوید اگر فالنجا عوارضش را پرداخت نكرد ،بروید از فالنحسابش بردارید.
آقاي اسماعيلی ـ چون اختالفی است ،بدون حكم قضایی نمیتوان دستور داد .اگر
معلوم باشد [مشكلی نيست].
آقاي رهپيك ـ ميزان تخصيص ،معلوم است؛ مثالً طبق قانون ،ميزان تخصيص صد
تومان است.
آقاي مؤمن ـ بله ،اینجا دارد میگوید اگر این صد تومان را ندادند ،این مبلغ را از فالن
حسابشان بردارید و بدهيد.
آقاي رهپيك ـ چون اگر هم ندهند ،طبق تخصيصی که در آن قانون مشخص شده
است ،باید نيم درصد ( )%1/8را به نهاد کتابخانهها بدهند.
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آقاي اسماعيلی ـ اینها برای چه آن را تصویب کردند؟ از خود نهاد کتابخانهها آمدند و
این مسئله را توضيح دادند.
آقاي مؤمن ـ نه ،اجازه بدهيد .ماده ( )1را بخوانيد« .ماده  -6شهرداریها مكلفند
همهساله حداقل نيم درصد ( )%3/0از درآمدهای خود را به منظور اداره امور
كتابخانهها در اختيار انجمنهای كتابخانه عمومي شهر قرار دهند ».حاال بعد
میگوید اگر شهرداریها ندادند ،از سرجمع اعتبارات شهرداریها بردارید و به این کار
اختصاص دهيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ گفته است بروید از جلوی شهرداری بردارید! خب نمیشود
که از جلوی شهرداری برداشت؛ حكم قضایی میخواهد .اگر ندادند ،فرق میکند .اگر
نداده باشند قاضی باید حكم کند که بدهند.
آقاي مؤمن ـ گفته است وزارت امور اقتصادی به آنها ندهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ شخصيت هم مثل فرد است.
آقاي رهپيكـ همين اآلن مشابه همين را دو سه جا در سایر قوانين تصویب کردهاند.
اآلن در خصوص تأمين اجتماعی ،همينطور است؛ یعنی وقتی حق بيمه را پرداخت
نمیکنند ،میروند از حساب اینها برمیدارند .اینجا هم همينطور است که نيم درصد
( )%1/8پولی که به خزانه ریختهاند باید برای ادارهی کتابخانههای عمومی تخصيص
داده شود .این نيم درصد ( )%1/8را چه کسی باید میداد؟ شهرداری باید میداده است.
حاال که شهرداری نداده است ،به خزانهداری میگویند بنا بر اعالمی که شده مراجعه
کن و ببين این نيم درصد ( )%1/8که باید پرداخت میشده ،پرداخت شده است یا نه؟
اگر پرداخت نشده ،خودت آن را از حساب شهرداری بردار و به کتابخانهها بده .قانون
این است .در دو سه مورد دیگر هم به همينگونه عمل کردهایم.
آقاي اسماعيلی ـ خود نهاد کتابخانههای عمومی آمدند و این موضوع را توضيح دادند
و چون توضيح دادند من فهميدم که حكم این ماده ،کار اشتباهی است .قانون میگوید
که نيم درصد ( )%1/8بگيرند .خب بله ،قانون گفته باید بگيرند ،اما اآلن کتابخانهها و
شهرداریها دعوا دارند .کتابخانهها میگویند نيم درصد ( )%1/8رقمش اینقدر ميليارد
است ،ولی شهرداریها میگویند اینقدر است .اینها سر رقم با هم دعوا دارند.
آقاي مؤمن ـ مصوبه این نيست.
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آقاي اسماعيلی ـ چرا.
آقاي رهپيك ـ نهاد کتابخانهها فقط فهرست کسانی که ندادهاند را اعالم میکند.
آقاي اسماعيلی ـ اآلن با این مصوبه میخواهند کاری کنند که همين که دبير کل نهاد
کتابخانههای عمومی  -که یك مقام دولتی است -اعالم کرد این مقدار باید به من
بدهی از حساب یك شهرداری بردارند و به آنها بدهند .این ،درست نيست و حكم
قضایی میخواهد .حتی اگر بنده از یك کسی طلبكار باشم ،اگر طلبم مسلّم هم باشد و
همهی مدارك را داشته باشم ،باز دوباره باید بروم دادگاه و دادگاه به این موضوع
رسيدگی کند و دادگاه حكم بدهد .مجوزی که این ماده میدهد خيلی مسئله ایجاد
میکند و همهی شهرها را به دعوا میکشد .حكم این ماده برای شهرداریهای کل
کشور است .اآلن همهی شهرداریها با نهاد کتابخانهها دعوا دارند .با تصویب این ماده
تازه دعواها شروع میشود.
آقاي يزدي ـ این ماده گفته در صورت امتناع ،نهاد کتابخانهها معلوم کند و اعالم کند
که این مقدار طلب دارد و شهرداری نمیدهد.
آقاي مدرسی يزدي ـ این ماده اصالً متعرض صورت دعوا نيست.
آقاي يزدي ـ چرا؛ گفته است در صورت امتناع از پرداخت.
آقاي مدرسی يزدي ـ فرض این است که شهرداریها از ادای حق ثابتی که برای
کتابخانهها تعيين شده ،امتناع کرده است .لذا اینجا مسئلهی دعوا مطرح نيست .میگوید
شهرداری از پرداخت آن حق ثابت امتناع میکند ،حاال میگویيم این حق ثابت از کجا
برای او ثابت شده بود؟ طبق قانون ثابت شده بوده است .قانون هم اآلن میگوید چون
آن حق ثابت را نداد ،طبق همان قانون یك مرجع دیگری پرداخت کند .لذا حكم این
ماده ،نه از نظر شرعی و نه از نظر قضایی ،هيچ مشكلی ندارد.
آقاي اسماعيلی ـ فرض کنيد اآلن قانون شورای نگهبان را موظف کرده که باید یك
حق مسلّم بدون شرط را به من بدهد .خب اگر شورای نگهبان این حق را پرداخت
نكرد و بنده رفتم اعالم کردم که یك حق مسلّم دارم[ ،میشود حكمی که در اینجا
آمده است را قبول کرد؟]
آقاي مؤمن ـ نه ،اینجا مسئلهی اعالم کردن نيست.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر قانون گفته بود میتوانيد بردارید ،بردارید.
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آقاي رهپيك ـ خب اشكال شما ،اشكال صالحيت قوهی قضائيه است.
آقاي اسماعيلی ـ بله.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال مغایرت این ماده با صالحيت قوهی قضائيه ،یعنی
مغایرت با اصول ( )181و ( )181را دارند ،بفرمایند.
آقاي يزدي ـ معنای ظاهری عبارت «در صورت امتناع» ،دعواست.
آقاي رهپيك ـ آقایان ایراد صالحيت قوهی قضائيه دارند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصل ( )181است.
آقاي رهپيك ـ چند تا رأی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ ( )1تا رأی دارد.
آقاي رهپيك ـ حاجآقای شاهرودی و دکتر اسماعيلی رأی دادند .آقای شبزندهدار
میگویند مخالف هستند.
آقاي شبزندهدار ـ بله )2( ،تا رأی دارد.
آقاي رهپيك ـ مادهی بعدی را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -31دولت مكلف است تا پایان تكاليف تعيينشده ذیل
عالوه بر دریافت نرخ گاز ،به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ،ده درصد
( )%13بهای گاز مصرفي به استثنای خوراك پتروشيميها را بهعنوان عوارض از
مشتركين دریافت و به حساب خزانهداری كل كشور واریز كند.
الف -هشتاد درصد ( )%83وجوه دریافتي صرفاً برای احداث تأسيسات و خطوط
لوله گازرساني به شهرها و روستاها ،با اولویت مناطق سردسير ،نفتخيز ،گازخيز
و استانهایي كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ،توسط
شركت ملي گاز ایران ،هزینه ميشود.
تبصره -شركت ملي گاز ایران مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي
روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع این بند جبران نماید».
آقاي مدرسی يزدي ـ این ماده ،از نظر قانونی مشكل ندارد؟
آقاي مؤمن ـ نمیدانم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ شرکت نفت [مگر مشكل عدم تصویب اساسنامه نداشت]؟
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منشی جلسه ـ حاجآقا ،چهار شرکت از شرکتهای اصلی تابعهی وزارت نفت بودند
که چنين مشكلی داشتند.
آقاي مؤمن ـ شرکت ملی گاز هم بود؟
منشی جلسه ـ شرکت پتروشيمی بود ،شرکت نفت ،شرکت گاز و شرکت پخش و
پاالیش فرآوردههای نفتی هم هستند.
آقاي مؤمن ـ فقط این شرکتها باید بررسی شود؛ چون در قانون وظایف و اختيارات
وزارت نفت گفتهاند اساسنامهی شرکتهای اصلی تابعهی وزارت نفت باید به
تصویب مجلس

برسد)1(.

منشی جلسه ـ آقای دکتر [رهپيك] ،وضعيت این بند چه شد؟ ابهام سابق را بگيریم؟
آقاي مؤمن ـ نه ،معلوم نيست [که شرکت ملی گاز ،جزء آنهایی است که هنوز
اساسنامهشان به تصویب نرسيده است] .باید بررسی شود که شرکت ملی گاز،
اساسنامهی مصوب دارد یا ندارد.
آقاي رهپيك ـ نه ،ندارد .آقایانی که نسبت به این موضوع ایراد دارند ،رأی

بدهند)2(.

آقاي هاشمی شاهرودي ـ این بند ایراد اصل ( )82هم دارد.
منشی جلسه ـ «ب -بيست درصد ( )%23از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازی
سامانه گرمایشي و سرمایشي مدارس با اولویت مدارس روستاها ،تجهيزات
آموزشي و كمک آموزشي مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در
قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئيس جمهور به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهيز مدارس كشور
اختصاص ميیابد.
تبصره -منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب
نميشود و مشمول ماليات نيست».
 .7ماده ( )1قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت مصوب  1141/2/14مجلس شورای اسالمی« :ماده
 -1اساسنامه شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد».
 .2بند ( )24نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -24« :در بند (الف) ماده
الحاقی ( )11و تبصره آن ،عنوان «شرکت ملی گاز ایران» ،همان ابهام معموله این شورا در خصوص
الیحه بودجه سالهای قبل کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
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آقاي رهپيك ـ کسانی که ایراد مخالفت با اصل ( )82دارند ،بفرمایند .روشن است
دیگر .ایراد این ماده شبيه همان موارد قبلی است .آقایانی که مخالف هستند ،رأی
بدهند .همان ( )9نفر قبلی رأی دادند .مشابه حكم تبصرهی بند (ب) ،هر سال در
قوانين بودجهی ساالنه بوده است )1(.این موضوع ،هر سال در قانون بودجه هست.
منشی جلسه ـ آقای دکتر )9( ،تا رأی داشت؟
آقاي رهپيك ـ بله ،ایراد اصل ( )82رأی نياورد.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي -32
الف -حذف شد.
ب -درآمد حاصل از طرحهای تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و
آموزش عالي دارای مجوز قطعي از وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام
ميشود با تأیيد شورای پژوهشي مؤسسه پژوهشي یا آموزشي مربوطه ،مشمول ماليات
با نرخ صفر ميباشد .دستورالعمل اجرایي این ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس
از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایي با همكاری دبيرخانه ستاد
راهبری اجرای نقشه جامع علمي كشور و وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابالغ ميشود.
تبصره -دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع این ماده مكلفند هر ساله گزارش این
طرحها را به وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي یا علوم ،تحقيقات
و فناوری ارائه و وزارتخانههای مذكور نيز این گزارشها را به كميسيونهای
 .7بند (ح) تبصره ( )2قانون بودجه سال  1141کل کشور مصوب « :1142/12/1ح -وزارت نفت از
طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است عالوه بر دریافت نرخ گاز ،به ازای مصرف هر متر
مكعب گاز طبيعی یكصد و سی ( )111ریال به عنوان عوارض ازم شترکين دریافت و پس از واریز به
خزانهداری کل کشور عين وجوه دریافتی را تا سقف بيست و یكهزار و پانصد ميليارد
( )21.811.111.111.111ریال صرفاً برای احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و
روستاها ،با اولویت مناطق سردسير ،نفتخيز ،گازخيز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از
متوسط کشور است ،هزینه نماید .منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیگردد و
مشمول ماليات نمیباشد».
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آموزش ،تحقيقات و فناوری و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي
تقدیم كنند».
آقاي مدرسی يزدي ـ قبالً چنين حكمی بوده است؟
آقاي رهپيك ـ نبوده است.
آقاي مدرسی يزدي ـ نبوده است؟
آقاي رهپيك ـ نخير.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس مغایر اصل ( )18است.
آقاي رهپيك ـ تاکنون ،چنين موضوعی مشمول ماليات با نرخ صفر نبوده است.
آقاي سليمی ـ درآمدش وجود داشته است؟
آقاي رهپيك ـ بله ،درآمد موضوع این بند بوده است ،ولی دانشگاهها ماليات آن را
میدادهاند .اآلن به صورت دائمی میگویند ماليات با نرخ صفر محاسبه میشود .لذا
مغایر اصل ( )18است.
آقاي مدرسی يزدي ـ ایراد اصل ( )18دارد.
آقاي اسماعيلی ـ ( )1تا رأی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ( )1تا )5( ،تا رأی

دارد)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -33شركتهای مشمول اصل چهل و چهارم ()44
قانون اساسي كه واگذار شده و یا در حال واگذاری ميباشند و یا در فهرست
واگذاری قرار گرفته و یا ميگيرند ،موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان
واگذاری ،از قوانين و مقررات مربوط به ایثارگران تبعيت نمایند».
آقاي مؤمن ـ شرکتهایی که واگذار شدهاند ،چطور باید از قوانين و مقررات مربوط
به ایثارگران تبعيت کنند؟
آقاي مدرسی يزدي ـ مثالً موضوع استخدام است.
آقاي مؤمن ـ بله؟
آقاي مدرسی يزدي ـ مثالً از جهت استخدام.
 .7بند ( )11نظر شماره  41/111/1259مورخ 1141/11/21شورای نگهبان -11« :بند (ب) ماده الحاقی
( ،)12مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
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آقاي مؤمن ـ نه ،گفته است «شرکتهای واگذار شده».
آقاي مدرسی يزدي ـ میدانم ،ولی اگر آن شرکت ،میخواهد نيرو بگيرد [بر اساس این
مصوبه ،باید از قوانين و مقررات مربوط به ایثارگران تبعيت نماید].
آقاي مؤمن ـ نه ،بحث گرفتن نيرو نيست .موضوع این است که در زمان واگذاری این
شرکتها ،چنين قانونی وجود نداشته است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ گفته است «در زمان واگذاری»؛ یعنی شرکتهایی که واگذار
شدهاند را در بر نمیگيرد.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ گفته است «واگذار شده یا در حال واگذاری میباشند».
آقاي رهپيك ـ حاال این را ببينيد حاجآقا.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ منظورش از «در زمان واگذاری» ،یعنی از اآلن به بعد ،نه قبالً.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب ممكن است شرکتهایی که واگذار شدهاند ،مثالً
میخواهند نيرو بگيرند.
آقاي ابراهيميان ـ منظورش مثالً [ایثارگری است که در یكی از این شرکتها کار
میکرده و] «حالت اشتغال» دارد.
آقاي مؤمن ـ حكم این ماده برای همهی شرکتهای مشمول واگذاری است؛ چون
میگوید «شرکتهایی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست
واگذاری قرار گرفتهاند»؛ هر سه را گفته است.
آقاي مدرسی يزدي ـ راجع به این موضوع ،تذکر بدهيد.
آقاي سليمی ـ این ماده ،عيبی ندارد.
آقاي مؤمن ـ در اینجا آن شرکتهایی که واگذار شدهاند را هم گفتهاند« .در زمان
واگذاری» ،یعنی زمانی که این قانون نبوده است.
آقاي اسماعيلی ـ این ماده این را میخواهد بگوید که اآلن یك سری از ایثارگران در
این شرکتها که همه دولتی هستند ،شاغل بودهاند.
آقاي سليمی ـ خب این شرکتها واگذار شدهاند.
آقاي اسماعيلی ـ میدانم؛ اصالً شرکتهای دولتی هستند که طبق اصل ( )99واگذار
میشوند .این ماده میگوید ایثارگرانی که در این شرکتها شاغل بودهاند و طبعاً از
مزایای ایثارگری خود استفاده میکردهاند ،حاال هم که واگذار شدهاند ،یا آنهایی که در
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حال واگذاری هستند و هم آنهایی که بعداً واگذار میشوند ،همان مزایا را داشته باشند
و این مزایا را از آنها قطع نكنند.
آقاي مؤمن ـ چه موقع؟
آقاي اسماعيلی ـ بعد از آنكه واگذار میشوند.
آقاي مؤمن ـ نه ،اگر میگفت بعد از زمان واگذاری ،حرف شما درست بود ،اما گفته
است در زمان واگذاری از قوانين مربوط به ایثارگران تبعيت میکنند.
آقاي اسماعيلی ـ نه ،این ماده میخواهد بگوید ایثارگرانی که در این شرکتها شاغل
بودهاند ،مزایایی که قانوناً میگرفتهاند ،بعد از واگذاری هم برقرار بماند.
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ گفته است «در زمان واگذاری»؛ میگوید در زمان واگذاری از
قوانين و مقررات مربوط به ایثارگران تبعيت نمایند ،نه بعد از واگذاری .حاال اگر
میگویيد ایرادی ندارد ،عيبی ندارد ،ولی انجام حكم این ماده ،امكان ندارد .حاال اگر
میخواهيد بگویيد ایرادی ندارد ،عيبی ندارد.
آقاي رهپيك ـ نه .حاجآقا ،این ماده مغایر اصل ( )18نيست .اگر بگویيد چون این
شرکتها دارد به بخش خصوصی واگذار میشود و این فرد هم دارد به بخش
خصوصی میرود ،از این جهت [که در این ماده دارد برای بخش خصوصی تعيين
تكليف میکند] میتوانيد بگویيد ایراد دارد؛ چون این ماده در مورد واگذاری به بخش
خصوصی است و می گوید ایثارگرانی که در شرکت دولتی و سازمان دولتی شاغل
بودهاند ،حاال که این شرکتها میخواهد به بخش خصوصی واگذار شود ،آقای بخش
خصوصی آن حمایتهایی که در قانون از ایثارگران شده ولو ایثارگر به بخش
خصوصی بياید ،باید استمرار پيدا کند.
آقاي شبزندهدار ـ اگر در قرارداد واگذاری شرط کنند [که باید از قوانين مربوطه ،از
جمله همين قانون تبعيت کنند ،مشكل حل میشود].
آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ یعنی هر شرکتی که میخواهد واگذار شود[ ،با این شرط
واگذار میشود].
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب شرکتهای قبلی که واگذار شدهاند را که دیگر
نمی توانند به انجام این شرط الزام کنند؛ چون این شرط در قراردادهای واگذاری
قبلیها نبوده است.
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آقاي اسماعيلی ـ در واقع ،این مصوبه ،یك شرط به قراردادهای واگذاری اضافه کرده است.
این دارد میگوید به هر شرکتی که ما واگذار میکنيم ،یك شرط اینچنينی با آن داریم.
آقاي مؤمن ـ تكليف شرکتهای واگذارشده چه میشود؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قبلیها چه میشود؟ آخر این ماده ،واگذاریهای قبلی را هم
در بر میگيرد.
آقاي اسماعيلی ـ خب بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این اشكال دارد؛ چون آنهایی که واگذار شده ،بدون شرط
واگذار شده و تمام شده است .بنابراین آن شرکتهایی که واگذاری آنها بدون شرط
انجام شده است ،حاال نمیتوانيم شرط برای آن بگذاریم؛ مثل یك بيع است که بعد از
بيع بخواهيم برای آن شرط بگذاریم! حاجآقای مؤمن در این خصوص وارد هستند.
باالخره مثل جایی است که قبالً عقد بيع منعقد کردهایم و حاال بخواهيم یك شرط
اضافه برای آن بگذاریم! این که نمیشود.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،حكم این ماده عطف به ماسبق نمیشود.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا بستگی دارد به تحميالتی که در قرارداد کار بين کارفرمایان
وجود دارد .منتها شما در مورد قانون کار هم همين حرف را میزنيد.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،این ماده ،واگذاریهای قبلی را شامل نمیشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خالصه اینكه این ماده ،از این جهت اشكال شرعی دارد.
آقاي رهپيك ـ من یادم است که این موضوع قبالً هم بوده است و بررسی شده است.
احتمال میدهم که در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران این حكم بوده است.
چون یك چنين احتمالی هست ،اجازه بدهيد که این موضوع بررسی بشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،این را تازه میخواهند الحاق کنند.
آقاي رهپيك ـ بعضی از این احكام که میخواهند الحاق کنند ،تكراری است.
آقاي مؤمن ـ آقایان قم هم همين ایراد را به این ماده

گرفتهاند)1(.

« .7اطالق لزوم عمل به قوانين و مقررات مربوطه از جهت شمول نسبت به مثل قوانين و مقرراتی که
مستلزم تحميل هزینه اضافی به شرکت های واگذارشده قبل از تصویب این ماده است و چون این شرط
قبالً مصوب بوده است تحميل هزینه اضافی بر آن صحيح نيست ،مگر اینكه گفته شود که هنگام
واگذاری این شرکتها چه بسا شرط میشود که هر قانون و مقرراتی که در مورد این شرکتها وضع
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آقاي رهپيك ـ میخواهيد ایراد را به این شكل مطرح کنيد که در صورتی که چنين
حكمی برای واگذاریهای قبلی وجود نداشته است ،اشكال شرعی دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،نسبت به شرکتهایی که قبالً واگذار شده ،ایراد دارد.
آقاي مؤمن ـ فرض این است [که شامل واگذارشدههای قبلی هم میشود].
آقاي رهپيك ـ آقایانی که اشكال شرعی را وارد میدانند ،نظر بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ ( )8تا رأی آورد.
آقاي ابراهيميان ـ عذر میخواهم .یعنی میفرمایيد اگر مقررات کار هم در ميان باشد
باز همين اشكاالت وجود دارد؟
آقاي رهپيك ـ شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده است ،نباید مكلف
شوند [از قوانين مربوط به ایثارگران تبعيت کنند].
آقاي مدرسی يزدي ـ البته این اشكال در خصوص شخصیها مراد است.
آقاي رهپيك ـ بله خب ،این شرکتها را به شخصیها ،یعنی بخش خصوصی واگذار
میکنند)1(.
آقاي رهپيك ـ «ماده الحاقي  -34بهمنظور جلب مشاركت سرمایهگذاران و حمایت از
سرمایهگذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلي ،به شركت راه آهن جمهوری اسالمي
ایران و شهرداریها اجازه داده ميشود تا در مقابل اخذ تضمينهای الزم از محل
منابع داخلي خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومي دولت نسبت به
تضمين اصل و سود تسهيالت مربوط به سرمایهگذاری بخشهای غيردولتي در این
بخش و استفاده از ابزار كمکهای فني و اعتباری برای اقتصادی كردن طرحهای مورد
نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایهگذاریهای مزبور اقدام كنند».

گردد الزماالتباع می باشد که این احتمال نيز با توجه به اینكه اکنون این شرط وضع میشود صحيح
نيست ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /211ف 41/مورخ ،1141/11/11
قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/fPU0U :
 .7بند ( )11نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -11« :در ماده الحاقی (،)11
در صورتی که چنين حكمی در خصوص واگذاریهای قبلی وجود نداشته باشد ،خالف موازین شرع
میباشد».
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ چون گفته است «بدون ایجاد تعهد» ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ اصالً از محل منابع داخلی خودشان است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي ( )30حذف شد.
ماده الحاقي  -36به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده ميشود در صورت
درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاری قطعي زمينهای اجارهای نود و نه
ساله پروژه مسكن مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به
حساب خزانه واریز نماید .صد درصد ( )%133درآمد حاصله از طریق بودجه
سنواتي برای اجرای طرحهای زیرساخت (تأسيسات زیربنایي و روبنایي) مسكن
مهر با اولویت همان مجموعهها و یا شهرهای جدید به مصرف ميرسد».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خودشان دارند میگویند که اینها منبع تأمين هزینه نداشته است.
آقاي مؤمن ـ گفته است «از طریق بودجه سنواتی».
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -30حذف شد.
ماده الحاقي  -38به دولت اجازه داده ميشود:
الف -نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشيدنيهای قندی توليد داخل ،توليد
مشترك داخلي ،خارجي و نوشيدنيهای وارداتي اقدام نماید .منابع حاصله به
حساب درآمد عمومي نزد خزانهداری كل كشور واریز و طي ردیفي كه در قانون
بودجه مشخص ميشود به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و تصویب
هيئت وزیران به منظور پيشگيری ،آموزش ،تغيير سبک زندگي و غربالگری بيماران
دیابتي و بيماران قلبي و عروقي ،كمک به تشكلهای غيردولتي ذیربط ،پيشگيری
از بيماریهای مشترك انسان و دام ،توسعه ،تكميل و تجهيز اماكن ورزشي با
اولویت مناطق كمتر توسعهیافته و روستاها هزینه شود.
ب -به منظور ارتقای سالمت جامعه و كاهش مصرف دخانيات نسبت به وضع و
اخذ عوارض از خُردهفروشي سيگار اقدام كند .درآمد حاصله به حساب درآمد
عمومي نزد خزانهداری كل كشور واریز و طي ردیفي كه در بودجههای سنواتي
مشخص ميشود به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و تصویب دولت
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به منظور كاهش مصرف دخانيات و آموزش ،پيشگيری و درمان بيماریهای ناشي
از آن ،بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به
خصوص ورزش همگاني در مدارس در اختيار دستگاههای ذیربط قرار گيرد.
ماده الحاقي  -31حذف شد.
ماده الحاقي  -43حذف شد.
ماده الحاقي  -41حذف شد.
ماده الحاقي  -42به منظور نگهداری راههای كشور و تالش در جهت تثبيت تعرفه
حق دسترسي شبكه ریلي و كمک به احداث ،توسعه ظرفيت و بهسازی خطوط،
ناوگان و شبكه حمل و نقل ریلي برونشهری و نگهداری راههای كشور با هدف
صرفهجویي در مصرف سوخت ،كاهش آالیندگي محيط زیست و كاهش تلفات
ناشي از تصادفات جادهای ،بيست درصد ( )%23قيمت نفت گاز (گازویيل)
بهاستثنای مصارف بخش كشاورزی به عنوان عوارض توسط شركت ملي پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتي ایران محاسبه و دریافت ميشود.
منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانهداریكل كشور واریز و در قالب
ردیفهایي كه در قوانين بودجه سنواتي مشخص ميشود به نسبت مساوی به
توسعه ،بهسازی خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ریلي و نگهداری راهها پس از
مبادله موافقتنامه بين دستگاههای اجرایي ذیربط با معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئيس جمهور اختصاص ميیابد».
آقای دکتر ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران هم از لحاظ اساسنامه
باید بررسی شود؟
آقاي رهپيك ـ به نظرم این شرکت ،اساسنامه دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ عبارت «تالش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسی شبكه
ریلی» ،یعنی چه؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی تعرفهها را زیاد نكنند.
آقاي اسماعيلی ـ یعنی تعرفهی حمل و نقل ریلی گران نشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ پس باید میگفت «تثبيت تعرفه شبكه ریلی»؛ خب این «حق
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دسترسی» یعنی چه؟ تعبيرات عجيب و غریبی است!
آقاي رهپيك ـ ایراد اصل ( )82که نمیگيرید؟ آقایان به این ماده ،اشكال اصل ( )82ندارند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه .این اشكال را که اگر تكرار کنيد ،از کيسهتان رفته است.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -43شورای برنامهریزی و توسعه استان یک درصد
( )%1از سرجمع كل اعتبارات و تملک دارایي سرمایهای استان را به منظور
احداث و توسعه و تجهيز به پایگاههای حوزههای مقاومت بسيج اختصاص دهد».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این اشكال اصل ( )82دارد دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده یعنی شورای برنامهریزی و توسعهی استان این بودجه را
پيشنهاد کند.
آقاي رهپيك ـ نه ،در مواد قبلی گفتند که بودجهی استانها را شورای برنامهریزی استان
توزیع کند .حاال این ماده میگوید شورای برنامهریزی موظف است هر سال یك درصد
( )%1از بودجهی تملك دارایی را برای ساخت و توسعهی پایگاههای بسيج بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ایراد اصل ( )82دارد؛ چون میگوید دولت ملزم است هر
ساله این بودجه را اختصاص بدهد.
آقاي رهپيك ـ ما هم میگویيم خالف اصل ( )82است ،منتها آقایان که رأی نمیدهند.
لذا این ماده هم مثل بقيه میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب با این مصوبه ،مگر دولت میتواند قبول نكند؟
آقاي اسماعيلی ـ نه ،به آن موادی ایراد اصل ( )82را میگرفتيم که میگفت در بودجه
میآورند.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر ،قبالً [در برخی موارد ،به این موضوع] ایراد نگرفتيم .آقایان
ایراد نگرفتند.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما اصلش را ایراد میگرفتيم.
آقاي اسماعيلی ـ اصل آن را ایراد میگرفتيم؛ چون در آن مواد گفته میشد که این
موارد در قانون بودجه میآید.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه[ ،در مادهی الحاقی ( ])1گفته بودند شورای برنامهریزی
استان ،بودجهی استانی را تقسيم میکند.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،عنوانهای کلّی را در قانون بودجه میآورند ،بعد شورای
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برنامهریزی ریز آن را تقسيم میکند.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که این ماده را خالف اصل ( )82میدانند ،نظر بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر [آوردن این موضوع در الیحهی بودجه برای دولت]
الزامی باشد ،بله این ماده با اصل ( )82مغایرت دارد.
آقاي رهپيك ـ از نظر «الزام» که معلوم است حكم این ماده برای دولت الزامی است.
منشی جلسه ـ این اشكال )8( ،تا رأی دارد.
«ماده الحاقي  -44دولت مكلف است برای گسترش ،تكميل و پوشش كامل
دیجيتالي شبكه های تلویزیوني كشور توسط سازمان صدا و سيما در مدت زمان
ششساله ،نسبت به پيشبيني اعتبار الزم در قوانين بودجه سنواتي اقدام كند».
آقاي ابراهيميان ـ این ماده ،تقریباً دارای ماهيت برنامهای است؛ منتها آیا تغيير قانون
برنامه تلقی نمیشود؟
آقاي مدرسی يزدي ـ ایراد اصل ( )18ندارد؟
آقاي رهپيك ـ خالف اصل ( )18است دیگر؛ چون دولت را مكلف کرده است و
میگوید برود این چيزها را توسعه بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ما قبالً اصل ( )18را تفسير کردهایم و گفتهایم که استفاده از
عبارت «پيشبينی در بودجهی سنواتی» ،منبع تأمين هزینه نيست.
آقاي رهپيك ـ بله .اآلن این ماده دولت را مكلف کرده است که شش ساله پخش دیجيتالی
شبكههای تلویزیونی را گسترش بدهد .مخالفت با اصل ( )18را رأی میگيریم.
آقاي سليمی ـ ( )1تا رأی این طرف دارد )1( ،رأی هم آن طرف.
آقاي رهپيك ـ ( )8تا رأی آورد.
آقاي اسماعيلی ـ آقای دکتر [سوادکوهی] ،شما رأی دادید؟
آقاي رهپيك ـ آقای دکتر [اسماعيلی] )8( ،تا رأی دارد .آقای دکتر سوادکوهی که رأی ندادند.
آقاي سليمی ـ ما قبالً در تفسير اصل ( )18گفتهایم که حتی اگر در مصوبهای بنویسند:
«هزینهی این کار را در بودجهی سنواتی پيشبينی بكنند» ،باز هم خالف اصل ( )18است.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد این ماده ،یا ما باید بگویيم این ماده ،ماهيت برنامهای دارد
یا ماهيت بودجهای؟ اگر ماهيت برنامهای داشته باشد ،آیا نباید تابع نصاب مذکور در
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قانون آیيننامهی داخلی مجلس باشد؟( )1چون ما هنوز قانون برنامهی پنجم را داریم.
آقاي رهپيك ـ ما اصالً نسبت به آن موضوع ،ایرادی نگرفتيم؛ یعنی ما گفتيم که
نمایندگان ،آیيننامهی داخلی را خودشان رعایت میکنند.
آقاي ابراهيميان ـ رعایت آن نصاب را که ما باید کنترل کنيم.
آقاي رهپيك ـ نه ،ما میگویيم ماهيت این ماده ،در برنامه پنجم آمده است ،نه اینكه
این مصوبه ،اصالح برنامهی پنجم باشد .در مواردی که مصوبهای مربوط به اصالح
قانون برنامه باشد ،در آیيننامهی داخلی مجلس گفتهاند که برای تصویب و اصالح
قانون برنامه باید نصاب دوسوم را رعایت کنند .در آن موارد هم ما فرضمان بر این
است که نصاب دوسوم را رعایت کردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ این ماده ،اضافه کردن یك حكم به قانون برنامهی قبلی است.
آقاي رهپيك ـ نه ،نيست.
آقاي ابراهيميان ـ شما نصاب مقرر در اصالح قانون برنامه را باید کنترل کنيد .اصل
( )18قانون اساسی میگوید در تصویب طرحها و لوایح باید نصاب آیيننامهی داخلی
را رعایت کنند ،مگر در مواردی که قانون اساسی گفته باشد نصاب دیگری باید
رعایت

شود)2(.

آقاي رهپيك ـ وقتی مجلس چيزی را مصوب کرد ،فرض بر این است که آیيننامهی
داخلی را رعایت کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ نباید حمل بر صحت کنيم؛ باید بررسی کنيم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بحث این ماده را رها کنيد .دیگر از آن رد شدیم.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -40دولت مكلف است:
 .7ماده ( )218قانون آیيننامهی داخلی مجلس شورای اسالمی اصالحی « :1141/2/11ماده -218
اصالح قانون برنامه توسعه در ضمن الیحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نيز دیگر طرحها و لوایح ،با رأی
دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می شود و هرگونه اصالح نيز با رأی دوسوم نمایندگان ،معتبر خواهد
بود».
 .2اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :پس از برگزاری انتخابات ،جلسات
مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسميت مییابد و تصویب طرحها و
لوایح ،طبق آیيننامه مصوب داخلی انجام میگيرد ،مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی
تعيين شده باشد .برای تصویب آیيننامه داخلی ،موافقت دو سوم حاضران الزم است».
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الف -حداقل دو درصد ( )%2از اعتبارات بودجه عمومي كشور را برای برنامههای
تقویت بنيه دفاعي ،در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید.
ب -برای تأمين سامانههای راداری و كمکناوبری مدافعان هوایي پایگاه پدافند هوایي
مهاجمان ،ده درصد ( )%13از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپيماهای غيرنظامي و
پنجاه درصد ( )%03درآمد حاصل از عبور هواپيماهای نظامي را كه درآمد حاصل از
ترانزیت هوایي است ،به حساب اعتباری ( )112333ارتش واریز كند.
پ -بدهي خود به كليه بازنشستگان نيروهای مسلح را با احتساب مابهالتفاوت آن،
هر سال در بودجه سنواتي پيشبيني نماید».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده ،خالف اصل ( )18است.
آقاي رهپيك ـ این ماده ،هم خالف اصل ( )18است و هم خالف اصل (.)82
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،ایراد هر دو اصل را دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ ایراد اصل ( )82را که ندارد.
آقاي يزدي ـ چرا؛ گفته است دولت باید این موارد را هر ساله در بودجه بياورد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ میگوید این درآمدها را در فالن ردیف بگذارید؛ یعنی این
درآمدها هميشه مخصوص آن ردیف میشود.
آقاي يزدي ـ اعتبارات بودجهی عمومی کشور ،برای چه کارهایی است؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ شاید دولت میخواهد این درآمدها را در بودجهی سنواتی
برای کار دیگری بگذارد.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که این ماده را خالف اصل ( )82میدانند ،بگویند.
آقاي يزدي ـ به چنين مواردی ،هميشه اشكال وارد میکردیم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،رأی بدهيد )1( .تا رأی دارد؛ ( )1تا این طرف )1( ،تا آن طرف.
آقاي رهپيك ـ اآلن بودجهی کارهای ذکرشده در بندهای (الف) و (ب) ،دو درصد
( )%2نيست .اآلن این درآمد دارد جای دیگری مصرف میشود.
آقاي يزدي ـ اآلن این ماده دارد میگوید از پولی که از این محلها به دست میآید،
هر ساله در بودجه اینچنين عمل کنيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این درآمدها که درآمد جدیدی برای دولت نيست؛ عوارض
مربوط به ترانزیت را هميشه میگرفتهاند.
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آقاي مؤمن ـ اآلن این ماده دارد میگوید آن پولها را در اینجاها مصرف کن.
آقاي مدرسی يزدي ـ یعنی هزینهی دولت ،اضافه شده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي يزدي ـ میگوید هر سال وقتی دارید بودجه مینویسيد ،باید این ميزان از
بودجهی کل کشور را صرف مسائل دفاعی کنيد.
آقاي مدرسی يزدي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بله ،می گوید هر سال این ميزان را صرف کارهای دفاعی کنيد؛ ولی اآلن
اینقدر نيست.
آقاي مدرسی يزدي ـ اآلن چقدر است؟
آقاي رهپيك ـ اآلن هشتدهم درصد ( )%1/5میدهند.
آقاي مؤمن ـ خب در این مصوبه دارند یك مقدار اضافه میکنند.
آقاي رهپيك ـ اآلن کل درآمدهایی که در بند (ب) گفته است را به سازمان هواپيمایی
میدهند.
آقاي مؤمن ـ خب حاال این ماده میگوید آن درآمدها را به ارتش بدهند.
آقاي رهپيك ـ اآلن این مبلغ را برای تأمين سوخت ،فرودگاه و غيره به سازمان
هواپيمایی میدهند.
آقاي مؤمن ـ خب حاال این ماده میگوید یك مقدار از آن عوارض را به ارتش بدهند.
آقاي رهپيك ـ ما کجاها ایراد اصل ( )18میگرفتيم؟
آقاي مؤمن ـ آقا ،این ماده یك تغيير برنامه است.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما نمیدانيم .واقعاً اگر محاسبه کردهاند و این مقدار هزینه برای
امور دفاعی الزم است و شرعاً این ميزان هزینه واجب است ،اشكالی ندارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ پس اصل ( )18چه میشود؟ اصل ( )18باید کنار برود؟!
آقاي مدرسی يزدي ـ باشد؛ وقتی چيزی شرعاً واجب بود...
آقاي يزدي ـ من عذر میخواهم .اینكه این کار الزم است یا واجب است یا مستحب
است ،یك مسئله است و اینكه مجلس به دولت اینگونه بگوید مسئلهی دیگری است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،این ماده خالف اصل ( )18است.
آقاي رهپيك ـ دولت هم با این ماده مخالف است.
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آقاي هاشمی شاهرودي ـ دولت باید این ماده را در الیحهی بودجه پيشنهاد بكند ،نه
اینكه مجلس به این صورت دولت را الزام بكند.
آقاي يزدي ـ باید در بودجهنویسی دست دولت را باز گذاشت.
آقاي رهپيك ـ واقعاً شما قبالً چنين مواردی را ایراد اصل ( )18نمیگرفتيد؟!
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر مربوط به کار واجبی بود ،ایراد نمیگرفتيم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آقای مدرسی ،اگر چيزی واجب باشد ،بر دولت واجب است
که برای آن الیحه بياورد .در این موارد ،اگر مجلس طرح بدهد [و طریق تأمين اعتبار
آن را مشخص نكند ]،خالف قانون اساسی است.
آقاي يزدي ـ خودتان هميشه اشكال وارد میکردید که مجلس نمیتواند دولت را
موظف کند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ با مبنای شما فردا مجلس هر چيزی را در قالب «طرح»
تصویب میکند و میگوید من این را واجب میدانم [بدون اینكه اعتبار الزم برای آن
را پيشبينی کند]!
آقاي مدرسی يزدي ـ این چه حرفهایی است که میزنيد.
آقاي رهپيك ـ اآلن دولت میگوید که من اعتبار کافی برای اجرای این ماده ندارم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ کسی که مسئول است ،واجب است مسئوليتش را انجام دهد؛
اما اگر کسی واجبی را انجام نداد ،آیا دیگری حق دارد [که آن را انجام دهد]؟
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر میخواهيد در این باره صحبت کنيد بيایيد با آرامش صحبت
کنيم .اگر میخواهيد مطلب روش شود ،راه وجود دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ هر روز حرفهای جدیدی زده میشود .هر روز یك بدعتی
گذاشته میشود .قانون اساسی در اصل ( )18میگوید مجلس حق تصویب چنين
طرحی را ندارد؛ آنوقت شما میگویيد اصل ( )9میگوید مجلس چنين حقی را دارد؟!
آقاي مؤمن ـ در مورد آنچه واجب است ،مجلس این حق را دارد .اصل ( )9قانون
اساسی[ )1(،قيد اصل ( )18است] و اطالق اصل ( )18را از بين میبرد.
 .7اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :کليه 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
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آقاي يزدي ـ مگر مجلس میتواند به دولت بگوید شما وقتی الیحهی بودجه را تهيه
میکنيد ،باید آن را اینطوری تنظيم کنيد؟ میتواند یا نمیتواند؟
آقاي مؤمن ـ بله ،میتواند.
آقاي يزدي ـ قطعاً نمیتواند.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ میتواند.
آقاي يزدي ـ نه .آیا مجلس میتواند به دولت بگوید وقتی الیحهی بودجه را تهيه
میکنی ،میبایستی این مبلغ را برای این کار بگذاری؟
آقاي مؤمن ـ نه ،مجلس میتواند کيفيت بودجهنویسی را تصویب کند.
آقاي رهپيك ـ به این ماده ،ایراد اصل ( )82که نگرفتيد ،حاال آنهایی که این ماده را
مخالف اصل ( )18میدانند ،رأی بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ بگذارید ما کمی در این باره صحبت بكنيم تا مسئله روشن
بشود ،بعد رأی بگيرید .ببينيد اینجا دو تا مسئله است :یك بحث صغروی داریم و یك
بحث کبروی .بحث کبروی چيست؟ اینكه اگر یك چيزی واجب باشد که انجام شود
باید دولت ،مجلس و همه ،مقدمات آن را فراهم کنند .اگر ما تشخيص دادیم که امری
الزم هست و واجب هست ،فرقی ندارد [که بار مالی داشته باشد یا نداشته باشد] .در
این موارد ،ما نمیتوانيم آن مصوبه را خالف قانون اساسی اعالم کنيم.
آقاي جنتی ـ نه ،جایی غير از شورای نگهبان باید این تشخيص را بدهد .شورای
نگهبان حق ورود در تشخيص واجب و مستحب را ندارد.
آقاي مؤمن ـ چرا حاجآقا؛ پس اصل ( )9برای چيست که گفته است تمام مقررات باید
بر اساس موازین اسالمی باشد؟!
آقاي مدرسی يزدي ـ ببينيد ،اگر بودجهی شورای نگهبان را به اندازهی کافی ندهند،
[شورا نمیتواند کارش را به درستی انجام بدهد] .برای همين آقایان [= اعضای شورای
نگهبان] گفتهاند مجلس و دولت باید بودجهی شورای نگهبان را هر چقدر که الزم
است ،بدهد )1(.مسئله ی دفاع و مقدمات آن هم یك چيزی است که حاال یا به صورت

عهده فقهای شورای نگهبان است».
 .7بند ( )11نظر شماره  52/11/1542مورخ  1152/12/11شورای نگهبان در خصوص الیحه بودجه
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وجوب شرعی و یا به صورت وجوب عقلی ،واجب است .اگر دولت بودجهی الزم
برای این کار را در نظر نگرفت ،مجلس باید آن را تصویب بكند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ البد اگر مجلس هم آن بودجه را تصویب نكرد ،شورای
نگهبان باید بكند! اگر مجلس این کار را نكرد ،شورای نگهبان قانون وضع کند! اگر
شورای نگهبان هم نكرد ،حوزهی عمليه وضع کند!
آقاي مدرسی يزدي ـ موضوع دفاع ،یك واجب کفایی است و اگر واقعاً روی زمين
مانده است ،هر کس توانست باید آن را انجام بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ما این حرف را قبول نداریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال اگر روی زمين مانده باشد باید انجام شود و نمیشود
خالف شرع مرتكب شد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ با مبنای شما ،اگر مجلس هم این هزینه را اختصاص نداد،
باید حوزهها در این خصوص قانون بگذارند! این حرف را قبول دارید؟!
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال بگذارید عرض من تمام بشود .اگر این کار [= تأمين
هزینهی امور دفاعی] از ردیفهای بودجه و راه عادی انجام میشود ،عيبی ندارد ،از
همان طریق انجام شود؛ ولی اگر از راه عادی این کار انجام نشد ،فرض کنيد دولتی با

سال  1151کل کشور ،مصوب  1152/12/11مجلس شورای اسالمی -11« :با توجه به اینكه شورای
نگهبان مطابق اصول متعدد قانون اساسی وظایف خطيری به عهده دارد و بدون تخصيص بودجه الزم
قادر بر انجام وظایف نيست و نباید از جهت بودجه و امكانات تحت هيچگونه فشار یا مضيقهای قرار
گيرد و مبلغ مندرج در الیحه بودجه با در نظر گرفتن منابع و مقدورات دولت بر اساس حداقل نياز
ضروری این نهاد برای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی است که به تأیيد دولت نيز رسيده است؛
لذا کاهش ردیف  111111بودجه شورای نگهبان به یك چهارم الیحه دولت موجب اختالل جدی در
وظایف شورای نگهبان است و مغایر اصول متعدد مِنجمله اصول ( )49و ( )44قانون اساسی شناخته
شد ».گفتنی است عالوه بر این مورد ،ماده ( )11قانون محاسبات عمومی کشور اصالحی 1111/1/22
نيز مقرر کرده است« :ماده  -11در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی و مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،رعایت مقررات این قانون الزامی نيست و مصرف اعتبارات هر یك از آنها تابع
آیيننامه داخلی خاص هر کدام خوا هد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير
شورای نگهبان و رئيس مجلس شورای اسالمی و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و یا مقاماتی که
از طرف ایشان مجاز هستند ،توسط خزانه قابل پرداخت میباشد».
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این موضوع مخالفت میکند یا حتی مجلس هم مخالفت کرد ،از هر راهی که شد ،باید
این کار انجام شود .چون موضوع دفاع ،مهم است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب ،برای اینجور مواقع ولیّ فقيه داریم .او باید وارد عمل بشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ عيبی ندارد .وقتی واجب شد ،ولیّ فقيه و غير ولیّ فقيه ندارد.
واجب ،واجب است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ از آن حرفها میزنيد!
آقاي هاشمی شاهرودي ـ امور اجتماعی مربوط به ولیّ فقيه است؛ اگر قرار باشد هر
کس خودش به ميدان بياید که نمیشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ وقتی فرض این است که یك چيزی به طور مطلق واجب است،
بر همه واجب است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینها چه فرضهایی است که شما میکنيد؟!

آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،حاال من یك نكته عرض کنم و رأی بگيرید.
آقاي مدرسی يزدي ـ در این مورد ،چند رقم میشود بحث کرد :یكی اینكه اصالً این
موضوع ،برآورد خود مجلس بوده است ،یا اینكه دولت حاضر است این بودجه را
اختصاص دهد که از راه قانونی موضوع حل میشود ،یا اینكه ولیّ فقيه خودش میخواهد
این کار را تصدی کند .منتها ما اآلن نمیدانيم وضعيت این مسئله به چه نحو است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،حاال ما باید یا اشكال قانون اساسی بگيریم یا اشكال شرعی.
آقاي جنتی ـ حاجآقای مدرسی ،اجازه میدهيد که من صحبت کنم؟ دو مسئله را در
نظر بگيرید :یكی اینكه اگر میخواهيد این کار را بكنيد از حاال قرار بگذارید که ما
باید مصوبات مجلس را از سه نظر بررسی کنيم؛ یكی از لحاظ قانون اساسی ،یكی از
لحاظ شرع و یكی اینكه آیا آن موضوع ،واجب است یا واجب نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ «شرع» ،همان بحث واجب بودن یا نبودن است.
آقاي مؤمن ـ واجب بودن یا نبودن ،همان «شرع» است.
آقاي جنتی ـ نه .مسئلهی دوم این است که اآلن سازمان هواپيمایی خودش آمده است
و میگوید که ما یك هزینههای بسيار واجب و الزمی مربوط به فرودگاه بينالمللی
امام خمينی داریم که زمين مانده است .این هم واجب است دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ راجع به آن ،بحثی نداریم.
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آقاي جنتی ـ خب[ ،با مبنای شما] این هزینهها هم واجب است دیگر .سازمان
هواپيمایی میگوید ما کارهای بسيار واجب و زمينمانده داریم و اگر این ماده به این
صورت تصویب بشود ،تمام کارهای ما لَنگ میشود .خب ،با اینها چه کار کنيم؟
آقاي مدرسی يزدي ـ من داشتم بحث دفاع را عرض میکردم.
آقاي رهپيك ـ حاال آن هم موجب اشكال است .اگر میخواهيد ،بفرمایيد اشكال
شرعی بگيرید.
آقاي مؤمن ـ اشكال قانون اساسی ندارد.
آقاي رهپيك ـ خيلی خب ،رأی بگيرید.
آقاي مدرسی يزدي ـ اگر این مقدار برای دفاع الزم است ،ولی آن را ندهند ،واقعاً
اشكال وارد است.
آقاي مؤمن ـ آقای مدرسی اجازه بدهيد؛ مگر اصل ( )9قانون اساسی ندارد که تمام
اطالقات قانون اساسی در هر جایی که خالف شرع باشد ،باید تقييد بخورد؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصل ( )9میگوید هر قانونی که خالف شرع است ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ فرقی نمیکند .هر چيزی را که مصداق واجب باشد و مجلس تصویب
کند ،اصل ( )18نمیتواند جلوی قانونی شدن آن را بگيرد.
آقاي رهپيك ـ چرا؟
آقاي مؤمن ـ برای اینكه خالف شرع است .اصل ( )18اگر بگوید «فالن واجب شرعی
نباید انجام بشود» ،این «نباید» ،خالف شرع است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ «قانون» که خالف شرع نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ قانونگذاری این موضوع ،خالف شرع میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصل ( )9که نگفته است فعل شورای نگهبان ،خالف شرع است.
آقاي مؤمن ـ مقرراتی که میگوید فالن موضوع با وجود وجوب شرعی باید طبق
اصل ( )18باشد ،خالف شرع است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ نه ،نيست.
آقاي مؤمن ـ دارد جلوی تصویب یك واجب را میگيرد.
آقاي مدرسی يزدي ـ هر قانونی که خالف شرع است ،شورای نگهبان جلوی آن را میگيرد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر قانونی خالف شرع بود ،شورای نگهبان جلوی آن را
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میگيرد؛ ولی اصل ( )9که نگفته است جلوی عدم خالف شرع را بگيرید.
آقاي رهپيك ـ آقایان ،این موضوع را رأی بگيریم که اگر اصل ( )18را اینجا جاری
کنيم ،خالف شرع است یا نه؟
آقاي مؤمن ـ خالف اصل ( )18بودن ،وجهی ندارد.
آقاي عليزاده ـ این ماده ،ابهام دارد.
آقاي رهپيك ـ اآلن ما باالخره چه چيزی را رأی بگيریم؟
آقاي اسماعيلی ـ هيچ چيز.
آقاي مدرسی يزدي ـ من میگویم از لحاظ کبروی ،اگر یك چيزی واجب باشد ،ولو
خالف اصل ( )18باشد ،ما نمیتوانيم نسبت به آن ایراد قانون اساسی بگيریم؛ چون
اصل ( )9قانون اساسی در این موارد [حكومت موازین شرع بر اطالق یا عموم قانون
اساسی را] حكم داده است.
آقاي رهپيك ـ پس اآلن آقایان بگویند که این ماده خالف شرع است یا نه.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما در این مورد ،بحث داریم.
آقاي رهپيك ـ پس میفرمایيد در این موارد ،ما نسبت به مغایرت مصوبه با اصل ()18
نمیتوانيم رأی بگيریم.
آقاي ابراهيميان ـ رأی بگيرید که آیا میتوانيم این ماده را خالف اصل ( )18بگيریم
یا نه .آقایان میگویند خالف شرع است .آیا خالف اصل ( )18است یا نه؟
آقاي مؤمن ـ در جایی که [جاری کردن اصل ( )18مستلزم] خالف شرع باشد،
نمیتوانيم این کار را بكنيم.
آقاي رهپيك ـ یعنی اینجا باید اصل ( )18را تقييد بزنيم یا نه؟
آقاي مؤمن ـ نمیتوانيم اصل ( )18را جاری کنيم.
آقاي رهپيك ـ آقایان باید رأی بدهند که این بند خالف شرع است یا نه.
آقاي مؤمن ـ نخير ،رأی نمیدهيم.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما فعالً باید اینجا ابهام بگيریم تا معلوم شود آیا واقعاً این ميزان
بودجه ،برای دفاع نياز است یا نه؟
آقاي ابراهيميان ـ چه کسی باید این را به شما بگوید؟ مجلس خودش طرف دعوا با
دولت است .مجلس میگوید این ميزان نياز است ،اما دولت میگوید نيست .ما که
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نمی توانيم به حرف یكی از آنها اکتفا کنيم ،مگر اینكه خودمان فحص بكنيم .آن هم که
کار ما نيست.
آقاي جنتی ـ باید طرفين دعوت بشوند .آن وقت دليلشان را بگویند که چرا اگر این
بند تصویب شود ،ضربهی بزرگی برای آنها خواهد بود.
آقاي مدرسی يزدي ـ من قبول دارم .این حرف ،منطقی است.
آقاي رهپيك ـ دو طرف آمدهاند و صحبت هم کردهاند .هر دو طرف هم میگویند که
این رقم برای ما الزم است.
آقاي مدرسی يزدي ـ هر دو تا میگویند این موضوع الزم است؛ پس چرا ما خالف
اصل ( )18بگيریم.
آقاي رهپيك ـ سازمان هواپيمایی میگوید من اآلن به این درآمد نياز دارم ،قانون هم
دارد [میگوید به من بدهيد].
آقاي مدرسی يزدي ـ آهان ،هر دو طرف برای خودشان میگویند.
آقاي اسماعيلی ـ بله ،برای خودشان میگویند.
آقاي رهپيك ـ بله ،از آن طرف نظامیها میگویند ما داریم هوافضا را تأمين نظامی
میکنيم؛ ما هم به این درآمد نياز داریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ آقای دکتر ،ما اآلن داریم راجع به آن دو درصد ( )%2بودجهی
دفاعی بحث میکنيم؛ کاری به بحث سازمان هواپيمایی نداریم.
آقاي رهپيك ـ وزارت دفاع میگوید بنيهی دفاعی خوابيده است؛ من دو درصد ()%2
[از درآمدهای عمومی دولت] را برای احيای آن میخواهم .خود دولت با این حرف
مخالف است و میگوید من [هشتدهم درصد ( )%1/5درصد را برای مسائل دفاعی
کافی میَدانم] و یك خردهای درصد را هم به جاهای دیگر دادهام .با این وضعيت ما
اآلن بگویيم چه کسی کارشناس است؟
آقاي مدرسی يزدي ـ ما اینجا باید خودمان درك کنيم.
آقاي ابراهيميان ـ واقعاً این امر دشوار است و ما ابزار این وضوحسنجی و کنترل را نداریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ چرا نداریم؟
آقاي ابراهيميان ـ از یك طرف بحث نظامی است؛ یك طرف میآید میگوید خيلی
خب من برای کنترل مرزها این رقم را الزم دارم ،از آن طرف وزارت اقتصاد میآید
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می گوید اگر من نتوانم امنيت داخلی را با کنترل اقتصاد تأمين کنم ،کنترل مرزها هم به
هوا میرود.
آقاي مدرسی يزدي ـ عيبی ندارد؛ بررسی میکنيم ببينيم این حرف راست است یا نه.
بررسی میکنيم.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،شما هيچ ابزاری برای این کار ندارید.
آقاي مدرسی يزدي ـ کارشناس دعوت میکنيم ،صحبت میکنيم.
آقاي رهپيك ـ ما از نظر قانون اساسی میگویيم این حكم قبالً در قوانين بودجه نبوده
است ،بنابراین اآلن ک ه اضافه شده است ،آیا از نظر قانون اساسی اشكال دارد یا نه؟ ما
این را داریم میگویيم.
آقاي مدرسی يزدي ـ ما که نمیدانيم؛ چون احتمال میدهيم که این بودجه برای دفاع
الزم باشد .آقای دکتر ،بعضیها در کلّهشان اینطور است که اصالً ما نباید به مسائل
دفاعی بها بدهيم.
آقاي يزدي ـ این بعضیها چه کسانی هستند؟
آقاي مدرسی يزدي ـ هستند دیگر.
آقاي رهپيك ـ بفرمایيد که ما مغایرت با اصل ( )18را رأی بگيریم یا نه؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مثل بقيهی موارد ،رأی بگيرید.
آقاي يزدي ـ جواب من را بفرمایيد .من میگویم که آیا مجلس میتواند دولت را
مكلف کند که بودجه را اینطور تنظيم کن یا اینكه خود دولت باید الیحهی بودجه را
تنظيم کند؟
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال آن یك حرف دیگری است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ هر که میخواهد رأی ندهد دیگر.
آقاي يزدي ـ موضوع این است که مجلس فقط میتواند الیحهی دولت را کم و زیاد کند
و شورای نگهبان هم فقط میتواند آن را تأیيد یا رد کند .شما جواب من را بفرمایيد که آیا
مجلس میتواند دولت را مكلف کند که بودجه را فالنطور تنظيم کند یا نه؟
آقاي مدرسی يزدي ـ بله میتواند؛ به صورت کلّی میتواند [تكاليفی را برای دولت]
مقرر کند.
آقاي يزدي ـ صد بار شما گفتهاید مجلس نمیتواند این کار را بكند.
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آقاي مدرسی يزدي ـ ما هميشه گفتيم میتواند.
آقاي يزدي ـ شما میگویيد اول باید دولت الیحهی بودجه را بياورد؛ بعد مجلس آن
بودجه را باال و پایين کند.
آقاي مدرسی يزدي ـ شما فرمودید به صورت کلّی میتواند این کار را بكند ،من هم
عرض کردم ،بله.
آقاي رهپيك ـ شاید اصالً مغایرت با اصل ( )18رأی نياورد .بحث را تمام کنيد تا
جلوتر برویم .آقایانی که میگویند این ماده ،خالف اصل ( )18است بفرمایند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ رأی بگيرید .این ماده ،خالف اصل ( )18است.
آقاي مدرسی يزدي ـ من واقعاً این مسئله را درست نمیفهمم.
آقاي رهپيك ـ خب شما رأی ندهيد دیگر.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آقای یزدی ،شما رأی نمیدهيد که این ماده خالف اصل
( )18است؟
آقاي يزدي ـ من میگویم این [حكم را باید خود دولت طی الیحه بياورد].
آقاي مدرسی يزدي ـ چه سادهاید! بحث سرنوشت کشور است .آقای دکتر ،ما
می خواهيم بررسی این یك ماده را تمام کنيم و جلوتر برویم ،در حالی که شما
میگویيد اآلن این رقم دو دهم درصد ( )%1/2است که اینجا آن را تبدیل به دو درصد
( )%2کردهاند!
آقاي رهپيك ـ نه ،اآلن هشتدهم درصد ( )%1/5است.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب ،هشتدهم درصد ( )%1/5با دو درصد ( )%2از زمين تا
آسمان تفاوت دارد .آنوقت ما به سادگی اینجا دستمان را باال میبریم و رأی میدهيم.
آقاي يزدي ـ بحث این است که آن هشتدهم درصد ( )%1/5اآلن کفایت میکند یا
نمیکند .اینها اگر میخواهند این رقم را اضافه کنند ،باید الیحهاش را به مجلس بدهند
و مجلس هم تصویب بكند.
آقاي رهپيك ـ مغایرت با اصل ( )18رأی آورد؟
آقاي مدرسی يزدي ـ برای کل ماده دارید میگویيد؟
آقاي رهپيك ـ نه ،برای بندهای (الف) و (ب).
آقاي مؤمن ـ در بند (ب) که دیگر چيزی اضافه نكردهاند.
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آقاي رهپيك ـ بندهای (الف) و (ب) بار مالی دارد.
آقاي مؤمن ـ بند (ب) را چرا میگویيد خالف اصل ( )18است؟!
آقاي رهپيك ـ نه حاجآقا ،شما بند (پ) را میفرمایيد .بندهای (الف) و (ب) است که
بار مالی دارد .به بند (پ) که کاری نداریم.
آقاي مدرسی يزدي ـ آقا ،بند (پ) را ایشان ننوشتهاند .برای بند (پ) رأی نگرفتيم.
آقاي رهپيك ـ بند (پ) اشكالی ندارد؛ گفته است دولت باید بدهیهایش را به
بازنشستگان نيروهای مسلح بدهد.
آقاي مدرسی يزدي ـ بند (پ) که میگوید بدهیها را هر سال بدهند ،ممكن است
دولت پول نداشته باشد که اآلن بدهیها را بدهد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ مابهالتفاوت بدهی را باید هر سال بدهند.
آقاي مؤمن ـ از محل آن پولی که میگيرند ،بدهیهایشان را به بسيج بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ خب ،دولت ممكن است بگوید دو سال دیگر این بدهی را میدهيم.
منشی جلسه ـ حاجآقا ،به بند (پ) اشكال نگرفتيم.
آقاي مدرسی يزدي ـ گفتيم که بند (پ) مغایر اصل ( )18نيست.
آقاي رهپيك ـ بله ،گفتيم بند (پ) اشكالی ندارد.
آقاي مؤمن ـ بند (پ) را نخوانده بودید.
منشی جلسه ـ بندهای (الف) و (ب) را رأی گرفتيم؟
آقاي مدرسی يزدي ـ بند (پ) اشكال دارد؛ به خاطر اینكه میگوید دولت هر سال هر
چه بدهی به بازنشستگان نيروهای مسلح دارد ،باید همه را بدهد؛ خب ممكن است
گاهی اعتبار کافی برای آن وجود نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ از آن درآمدهای بندهای قبلی بدهند.
آقاي رهپيك ـ گفته است اعتبار الزم را در بودجهی سنواتی پيشبينی کنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بدهی را باید خُُرد خُرد از بودجه بدهند.
آقاي مدرسی يزدي ـ بله ،درست است؛ ولی حاال اگر یك سال نداشت ،میگویيم
«المفلس فی امان اهلل».
آقاي رهپيك ـ باالخره بدهی است و بر عهدهی دولت است.
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آقاي مدرسی يزدي ـ هر سال باید بدهد؛ ولی حاال ممكن است یك وقت نداشته باشد.
آقاي رهپيك ـ اگر نداشته باشد ،برای سال بعد میگذارد .طبق قانون باید دیونش را به
سال بعد منتقل کند)1(.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -46حذف شد.
ماده الحاقي  -40در كليه دستگاههای اجرایي ،كمکهزینه فوت و ازدواج،
( )6033امتياز و حساب پسانداز كاركنان دولت (سهم دولت) )1033( ،امتياز
تعيين و پرداخت ميشود».
آقاي سوادكوهی ـ این [( )181امتياز فعلی که سهم دولت در حساب پسانداز
کارکنان دولت بوده است] را ،مثل اینكه اضافه کردهاند)2(.
آقاي رهپيك ـ به نظرم میرسد اینجا یك اشتباهی کردهاند .منظورشان باید همان
( )181امتياز باشد؛ چون ( )1811امتياز ،رقم خيلی زیادی میشود .به نظرم باید تذکر
بدهيم که اصالح کنند.
آقاي سليمی ـ عدد اول درست است؟
آقاي رهپيك ـ بله ،آن درست است ولی دومی را باید تذکر بدهيم؛ چون ()1811
امتياز ،هر ماه معادل صد و هشتاد هزار ( )151.111تومان میشود.
منشی جلسه ـ آقای دکتر ،تذکر است یا ابهام؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اصالً این ماده در مورد چيست؟
آقاي رهپيك ـ باید بگویيم در این ماده ( )181صحيح است یا ()1811؟ همين را
بررسی کنند.
آقاي مدرسی يزدي ـ به این ماده هم ایراد اصل ( )18بگيریم؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اگر منظورشان ( )1811باشد ،هزینهی دولت اضافه میشود.
آقاي مؤمن ـ چه فرقی میکند سال قبل چقدر بوده است؟
 .7بند ( )12نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -12« :بندهای (الف) و (ب)
ماده الحاقی ( ،)98مغایر اصل ( )18قانون اساسی شناخته شد».
 .2بند (ب) تبصره ( )14قانون بودجه سال  1141کل کشور ،مصوب  1142/12/1مجلس شورای
اسالمی« :ب -در تمامی دستگاههای اجرایی ،امتياز کمكهزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج،
( )1811و امتياز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) )181( ،تعيين و پرداخت میشود».
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منشی جلسه ـ نه ،آقای دکتر میگویند ایراد بگيریم.
آقاي مؤمن ـ اگر رقمی اضافه بشود ،به هر دو جا [= این قانون و قانون بودجه] قرار
است اضافه بشود.
آقاي رهپيك ـ نه حاجآقا ،اآلن سهم دولت معادل ( )181امتياز است؛ یعنی دولت دارد
یك سهمی را به عنوان سهم حساب پسانداز کارکنان میپردازد )181( .امتياز فعلی
معادل هجده هزار ( )15.111تومان میشود؛ ولی ( )1811امتياز برای هر کارمند ،صد
و هشتاد هزار ( )151.111تومان میشود.
آقاي مؤمن ـ خب ،اآلن این قانون دارد آن امتياز را اضافه میکند و میگوید دولت
سهمش را معادل ( )1811امتياز بدهد .اگر قبالً ( )181امتياز بوده است ،حاال دارد یك
چيزی به آن اضافه میکند.
آقاي رهپيك ـ بله ،پس بار مالی دارد دیگر.
آقاي مؤمن ـ اآلن دارد اضافه میکند .میگوید امتياز سهم دولت اینقدر تعيين
میشود ،نه اینكه قبالً چيزی بوده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،اآلن سهم دولت ،معادل ( )181امتياز است.
آقاي مؤمن ـ ( )181نيست .اینكه میگوید «این ميزان تعيين و پرداخت میشود» ،یعنی
تا حاال چيزی نبوده است [و اآلن تازه دارد تعيين میشود].
منشی جلسه ـ حاجآقا ،سهم دولت قبالً به این ميزان بوده است.
آقاي مؤمن ـ اگر بوده است ،چرا دوباره آوردهاند؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قبالً ( )181امتياز بوده است.
آقاي رهپيك ـ این خودش ،قرینهای بر این است که میخواهند اضافه بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ درست است؛ قبالً این عدد )181( ،بوده است.
آقاي مؤمن ـ اگر قبالً بوده است ،پس چرا گفته است« :تعيين و پرداخت میشود».
آقاي رهپيك ـ همين قرینهی این است که احتماالً سهم دولت را اضافه کردهاند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ پس اشكال اصل ( )18دارد.
آقاي سوادكوهی ـ البته اگر منظورشان ( )1811باشد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اگر ( )1811هم نبوده است ،خب میشود اشكال مغایرت با
اصل ( )18گرفت.
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آقاي رهپيك ـ بگویيم اگر عدد ( )1811اشتباه نيست ،سهم دولت افزایش پيدا کرده
است و بنابراین مغایر اصل ( )18است.
آقاي مؤمن ـ ( )1811چطور؟
آقاي رهپيك ـ به آن کاری نداریم؛ چون ( )1811اآلن هم در قانون بودجه هست.
آقاي مؤمن ـ گفته است اینقدر تعيين میشود.
آقاي رهپيك ـ خب داریم میگویيم ( )1811اشكال دارد .این حكم قبالً در قوانين
بودجه میآمده است ،ولی حاال میخواهند آن را دائمی کنند .در قانون بودجهی سال
 ،1141امتيازها به ترتيب ( )1811و ( )181بوده است .پس اگر امتياز سهم دولت ،به
( )1811افزایش پيدا کرده باشد ،خالف اصل ( )18است.
منشی جلسه ـ آقای دکتر ،بگویيم اگر این امتياز ( )181نبوده است ایراد دارد ،یا بگویيم
کالً این ماده ایراد دارد؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اگر منظورشان همين عدد بوده باشد که قطعاً اشكال دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ [اگر منظورشان ( )1811بوده باشد ]،هجده هزار ()15.111
تومان فعلی که برای هر کارمند میدهند ،به صد و هشتاد هزار ( )151.111تومان برای
هر کس در هر ماه افزایش پيدا میکند .خب این اشكال

دارد)1(.

آقاي رهپيك ـ «ماده الحاقي  -48سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختيهای
نقدی و غير نقدی شركتهای دولتي ،مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،نهادها و
مؤسسات عمومي غير دولتي ،بانکها و بيمهها موضوع ماده ( )0قانون مدیریت
خدمات كشوری ،به كاركنان و مدیران خود ساالنه توسط هيئت وزیران تعيين
ميشود .از ابتدای هر سال ،اجرای بودجه شركتهای مذكور در سقف یادشده
امكانپذیر است .در اصالحيه بودجه ساالنه عناوین مذكور ،افزایش پرداخت نقدی و
غير نقدی از قبيل حقوق و مزایا ،پاداش تحت هر عنوان ،عيدی و نظایر آن و
همچنين كمکهای نقدی و غير نقدی به كاركنان و مدیران و اعضای هيئت مدیره
 .7بند ( )11نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -11« :در ماده الحاقی (،)91
در صورت افزایش حساب پسانداز کارکنان (سهم دولت) به ( )1811امتياز ،مغایر اصل ( )18قانون
اساسی شناخته شد».
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نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركتهای دولتي و شركتهایي كه شمول
قانون در مورد آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ،عالوه بر پرداختهای قانوني
منظورشده در سقف بودجه مصوب ساالنه دستگاههای مذكور ،ممنوع است».
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -41به شهرداریهای كشور و سازمانهای وابسته به
آن ،اجازه داده ميشود به طور مشترك یا انفرادی با مجوز بانک مركزی و تأیيد
وزارت كشور تا سقف مبالغي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميشود ،اوراق
مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها ،با
رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر نمایند.
ماده الحاقي  -03حذف شد.
ماده الحاقي  -01حذف شد.
ماده الحاقي  -02به منظور تأمين اعتبار برای پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند در
محكوميتهای مالي مانند دیه و امثال آن كه ناشي از قتل و یا جرح غير عمدی است
و محكومين مالي نيازمند غير كالهبرداری ،مبلغي كه در قوانين بودجه ساالنه تعيين
ميشود ،از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص ميیابد و در اختيار ستاد
مردمي رسيدگي به امور دیه و كمک به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا با نظارت
وزارت دادگستری اقدام كند .آیيننامه اجرایي پرداخت تسهيالت مذكور توسط
وزارت دادگستری و ستاد دیه تهيه ميشود و به تصویب هيئت وزیران ميرسد .دولت
مكلف است نسبت به تضمين تسهيالت اعطایي این ماده اقدام نماید».
آقاي هاشمی شاهرودي ـ طبق این ماده ،بانك خصوصی ملزم میشود که بياید به
زندانيان ،تسهيالت قرضالحسنه بدهد؛ ولی الزام بانكهای خصوصی به دادن
قرضالحسنه ،خالف شرع است.
آقاي جنتی ـ نه ،دولت یك اختياراتی در مورد این بانكها دارد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آخر در اینجا بانك خصوصی را الزام کردهاند.
آقاي مدرسی يزدي ـ بانكهای خصوصی هم باید قوانين بانك مرکزی را رعایت کنند.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا ببينيد؛ دولت وقتی که سياستگذاری میکند ،به بانكها
میگوید یك درصدی از تسهيالتتان برای قرضالحسنه است ،یك درصدی برای
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تسهيالت مشارکتی است و یك درصدی برای فالن مورد است .این الزامها برای
همهِی بانكها هست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این ماده میگوید بانكها باید مبلغی را برای دادن
قرض الحسنه به زندانيان ،در اختيار ستاد دیه بگذارند .خب شاید یك بانك خصوصی
نمیخواه د این مبلغ را در اختيار زندانيان بگذارد .الزام به دادن این مبلغ به ستاد دیه،
مثل این است که بانك را ملزم کنند به شخص خاصی قرضالحسنه بدهد.
آقاي مؤمن ـ در مورد بانكها اینطور نيست .همهجا بانكها را ملزم میکنند که
قوانين بانكی را رعایت کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قوانين بانكی میگوید اگر میخواهی به کسی قرض بدهی،
این کار را بكن یا آن کار را بكن؟!
آقاي مؤمن ـ فرقی نمیکند.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا این ماده میگوید «از محل وجوه قرضالحسنه» این مبلغ را
بدهند؛ یعنی آن بيست درصدی ( )%21را که بانكها طبق سياستگذاری بانك
مرکزی ،برای قرضالحسنه کنار میگذارند ،از آن محل باید این تسهيالت را بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خب یك بانك خصوصی میگوید نمیخواهم این وام را به
ستاد دیه بدهم؛ چون وقتی میخواهند وام را پس بگيرند ،اقساط وام را پس نمیدهند.
آن بانك میخواهد وام قرضالحسنه را به شخص دیگری بدهد.
آقاي مؤمن ـ پرداخت همهی تسهيالتها با تضمين است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ پس دادن آن را که تضمين نكردهاند.
آقاي مؤمن ـ دولت همهاش را تضمين میکند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ تضمين نكرده است.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ در آخر ماده گفته است« :دولت مكلف است نسبت به تضمين
تسهيالت اعطایی این ماده اقدام نماید».
آقاي سليمی ـ بله .یك اشكال دیگری هم این ماده دارد و آن اینكه فقط مرتكبين جرم
کالهبرداری را [از شمول دریافتکنندگان وام قرضالحسنه موضوع این ماده] استثنا
کرده است.
آقاي رهپيك ـ بله ،آن هم یك اشكال دیگر است .این ماده دو تا اشكال عبارتی دارد :یكی
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اینكه گفته است« :ناشی از قتل و یا جرح غيرعمدی» ،حرف «واو» باید حذف شود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ هر دو مورد هم «غير عمدی» باید باشد.
آقاي رهپيك ـ آن «واو» وسط را باید بردارند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قيد «غير عمدی» ،به هر دو برمیگردد.
آقاي رهپيك ـ همينطور است دیگر؛ ولی «واو» را که آوردهاند ،موجب فصل و جدا
شدن این دو کلمه از هم است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ قيد «غير عمدی» برای هر دو است دیگر.
آقاي رهپيك ـ معموالً عبارت «و یا» [برای فصل و جدا کردن استفاده میشود].
آقاي مدرسی يزدي ـ اینجوری دیگر قتل «غير عمدی» مقصود نيست دیگر.
آقاي مؤمن ـ قتل عمدی که اعدام دارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ حاال ابهام بگيرید؛ عيبی ندارد.
آقاي مؤمن ـ ابهام ندارد.
آقاي مدرسی يزدي ـ من اشكال را قبول دارم؛ ولی با ابهام گرفتن ،یك احتياطی هم
کردهایم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اشكال آقای سليمی ،واردتر است؛ این ماده فقط مرتكبين
«کالهبرداری» را استثنا کرده است!
آقاي رهپيك ـ آن هم هست؛ آن هم یك اشكال دیگر این ماده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ افعال مجرمانهی دیگر مثل اختالس هم هست که جزء
محكومين مالی هستند.
آقاي رهپيك ـ به غير از کالهبرداری ،ارتشاء و اختالس را هم داریم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اینطوری محكومين مالی مثل اختالس و ارتشا [میتوانند
تسهيالت قرضالحسنه بگيرند]!
آقاي رهپيك ـ باید بگویيم آنها را هم استثنا کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ آنها را هم باید از شمول این ماده خارج کنند.
آقاي مؤمن ـ تصرف غير مجاز در اموال دولتی هم باید ذکر شود.
آقاي مدرسی يزدي ـ همهی اینها را باید بگویند .فقط محكومين مالی دارای عذر
[میتوانند مشمول این ماده باشند].
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آقاي رهپيك ـ میخواهيد دو تا اشكال را به صورت ابهام مطرح کنيم تا هر دو را
درست کنند .یكی اینكه بگویيم غير از کالهبرداری ،تكليف موارد دیگر مثل اختالس
و ارتشاء چه میشود؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ارتشاء و اختالس و مفسد اقتصادی و مواردی از این قبيل را
هم باید استثنا کنند.
آقاي رهپيك ـ بگویيم نسبت به جرایم غير از کالهبرداری ،مانند ارتشا ،اختالس،
سرقت و امثال آن ،حكم چيست؟
آقاي يزدي ـ آقای دکتر اجازه بدهيد .این ستادی که اآلن وجود دارد ،یك ستاد مردمی
برای کمك به کسانی است که به خاطر عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی هستند ،نه
برای کمك به کسانی که به هر دليل زندانی شدهاند؛ یعنی مثالً برای کسانی که به
خاطر مهریه یا برای بدهكاری و اختالس زندانی هستند ،چنين ستادی وجود ندارد.
این ستادی که اآلن هست و مردمی هم هست و مقرراتی دارد و سالهاست دارد کار
میکند ،سال به سال هم مردم به این ستاد کمك میکنند و جلوتر میآیند ،فقط برای
بدهیهای مربوط به دیه کمك میکنند ،نه برای پرداخت هر نوع دیون مالی.
آقاي مؤمن ـ این ستاد ،برای امور دیه است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب؛ ولی اآلن این ماده به ستاد این اجازهها را هم
داده است.
آقاي رهپيك ـ نه حاجآقا ،این ماده میگوید «محكوميتهای مالی مانند دیه و امثال آن».
آقاي يزدي ـ اینجا میگوید ...« :مبلغی که در قوانين بودجه ساالنه تعيين میشود ،از
محل وجوه قرضالحسنه بانكها اختصاص مییابد و در اختيار ستاد مردمی رسيدگی
به امور دیه و کمك به زندانيان نيازمند قرار میگيرد تا با نظارت وزارت دادگستری
اقدام کند» ،نه برای کمك به کسی که به علت اختالس زندانی شده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،گفته است «محكوميتهای مالی مانند دیه و امثال آن» ،یعنی سایر
محكوميتهای مالی را هم اضافه کرده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ محكومين مالی نيازمند غير از کسی است که کالهبردار
است .اینجا فقط کالهبرداری را استثنا کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ تبعيض نارواست.
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آقاي رهپيك ـ آقایانی که میگویند این ماده ،نسبت به جرایم غير از کالهبرداری ابهام
دارد و بایستی نسبت به آنها هم تعيين تكليف بشود ،بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ نسبت به عبارت «امثال آن» هم باید تعيين تكليف بشود.
آقاي رهپيك ـ در مورد «امثال آن» که تعيين تكليف شده است دیگر.
آقاي جنتی ـ خيلی خب ،این ابهام رأی کافی دارد دیگر.
آقاي رهپيك ـ بله ،رأی کافی

دارد)1(.

منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -03به منظور برقراری عدالت آموزشي و اجرای اصل
سيام ( )33قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاههای آموزش و پرورش با
اولویت مناطق محروم و روستاها ،آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و
بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نيروهای مسلح و ستاد اجرایي فرمان امام و سایر
دستگاههای اجرایي كه تا زمان تصویب این قانون ماليات پرداخت نكردهاند،
موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده ميباشند .منابع
حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش
قرار ميگيرد تا بر اساس آیيننامهای كه به این منظور تهيه و به تصویب هيئت
وزیران ميرسد ،هزینه نماید».
آقاي رهپيك ـ ظاهراً بنا بر فرمایش «آقا» [= مقام معظم رهبری] ،اینها از سال ( )51یا
( ،)59ماليات بر ارزش افزوده و غيره خودشان را میپردازند .یك نامهای هم از طرف
آقای مخبر ،رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای شورای نگهبان آمده است
که ایشان میگوید ما هم داریم مالياتمان را

میپردازیم)2(.

حاال چرا در این ماده

نوشتهاند که این نهادها تا حاال ماليات نپرداختهاند؟!
آقاي مؤمن ـ ببينيد حاجآقا ،من یك نكتهای را عرض کنم .این مؤسسات و بنگاههای

 .7بند ( )19نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -19« :در ماده الحاقی (،)82
حرف (و) از عبارت «قتل و یا جرح غير عمدی» حذف گردد .همچنين الزم است در این ماده نسبت به
جرایم غير کالهبرداری امثال ارتشاء ،اختالس ،سرقت ،خيانت در امانت تعيين تكليف شود».
 .2نامهی شماره /11/1942س/م مورخ  1141/4/11رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضواناهلل
تعالی عليه (اجرای اصل ( )94قانون اساسی) به شورای نگهبان.
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اقتصادی که در این ماده گفته شده است ،وضعيت یكسانی ندارند .در مورد آستان قدس
یك موقعی حضرت امام(ره) فرموده بودند که ماليات ندهند )1(.بعد از آن« ،آقا» [= مقام
معظم رهبری] فرمودند یك بخشهایی از فعاليتهایشان را نباید ماليات بدهند ،ولی یك
بخشی را باید بدهند .به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هم فرمودهاند که باید ماليات بدهند و
آنها هم دارند میدهند .این معافيتها در قانون هم آمده است )2(.این مؤسسات و بنگاهها
وضعيت یكسانی ندارند؛ لذا اینجور نوشتن و اطالق اینكه همهی اینها ماليات نمیدهند،
درست نيست .بعد هم اینكه اآلن معلوم نيست منظورشان از اینكه اینها ماليات نمیدهند،
این است که طبق قانون باید میدادند و تا اآلن ماليات پرداخت نكردهاند یا اینكه معاف
بودهاند و ماليات نمیدادهاند؟ خب ،خيلی از این مؤسسات و بنگاهها مثل ستاد اجرایی
برای پرداخت ماليات ،قانون داشتهاند و میگویند مالياتمان را هم دادهایم .در مورد اینها هم
ممكن است بگویند تو ماليات نمیدادی.
آقاي يزدي ـ مثالً واحدهای اکتسابی و تجاری آستان قدس رضوی چون دامداری
دارد ،نساجی دارد ،صنایع غذایی دارد ،کارخانجات متعدد دارد [که اینها مشمول
ماليات است] ،اما مسئلهی درآمد نذورات و صدقات را هم دارد که این موضوع
نذورات و صدقه یك مسئلهی جدایی است [که اینها نباید مشمول ماليات باشد].
آقاي رهپيك ـ «آقا» [= مقام معظم رهبری] این موارد را جدا کردهاند؟
آقاي يزدي ـ «آقا» هم فرمودهاند آستان قدس نباید ماليات بدهد؛ اما چرا واحدهای
تجاری و صنعتی آستان قدس نباید ماليات بدهند؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اینها که میگویند ما داریم ماليات میدهيم« .آقا» فرمودهاند که اینها
باید ماليات بدهند و آنها هم دارند میدهند.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا عذر میخواهم .این ماده یك چيز دیگری گفته است؛
 .7نامهی مورخ  1115/1/21امام خمينی (ره) در پاسخ به نامهی مورخ  1115/1/11توليت آستان قدس
رضوی« :همانطور که قبالً گفتهام آستان قدس رضوى و شرکتها و مؤسسات وابسته ،از پرداخت
هرگونه مالياتى معاف مىباشند .نظر اینجانب را به مقامات ذىربط ابالغ نمایيد( ».موسوی خمينی ،سيد
روحاهلل ،صحيفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره) ،چ  ،1154 ،8ج  ،21ص )195
 .2تبصره ( )1ماده ( )2قانون مالياتهای مستقيم اصالحی  1151/11/21مجلس شورای اسالمی« :تبصره
 -1معافيت مالياتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمينی(ره) یا مقام معظم رهبری
دارای مجوز میباشند ،بر اساس نظر مقام معظم رهبری است».
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میگوید اینهایی که موظف به پرداخت ماليات بودهاند ،ولی ماليات پرداخت نكردهاند،
باید ماليات بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این قيد اشكال دارد؛ چون بعضی جاها ماليات میدادهاند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ما بگویيم اطالق این ماده ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد .بر اساس نامهی شمارهی فالن مورخ فالن [= نامهی شماره
 1/22111مورخ  ]1142/1/21از دفتر مقام معظم رهبری و نامهی شماره فالن مورخ فالن
[= نامهی شماره /11/1942س/م مورخ  ]1141/4/11از ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) ،اینها میگویند ما داریم ماليات میدهيم .بنابراین این ماده باید اصالح شود.
آقاي رهپيك ـ حاال بگویيم با توجه به نظرات مقام معظم رهبری ،این ماده باید اصالح شود.
آقاي مؤمن ـ نه ،ارجاع بدهيم به نامهای که از طرف دفتر مقام معظم رهبری آمده
است .بگویيم بر اساس نامهی فالن ،شمارهی فالن ،این ماده باید اصالح شود.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که موافق هستند ،رأی بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ببخشيد؛ اینكه گفته است «ماليات پرداخت نكردهاند» لزوم ًا
به این معنا نيست که مشمول ماليات نبودهاند؛ یعنی ممكن است قانون گفته باشد که
شما باید ماليات پرداخت کنيد ،ولی این مؤسسات و بنگاهها ماليات ندادهاند و هنوز
بدهی دارند .لذا اینها حق داشتهاند اینطوری بنویسند.
آقاي رهپيك ـ [خب ،از آنهایی که مشمول ماليات بودهاند و ندادهاند ]،بگيرند .برخی
از اینها که اصالً مشمول حكم ماليات نبودهاند .آقایانی که موافق هستند ما بنویسيم که
این ماده خالف اصل ( )81قانون اساسی است ،بفرمایند.
آقاي جنتی ـ خالف شرع است.
آقاي رهپيك ـ خالف اصل ( )111هم هست .هر کدام از این نهادها وضعيتشان فرق
میکند و باید مطابق با نظراتی که «آقا» [= مقام معظم رهبری] ،در آن نامهها ارائه
دادهاند ،تعيين تكليف بشوند که چه کسانی و کجاها باید ماليات بدهند و چه کسانی
نباید ماليات بدهند .این ماده باید اصالح بشود.
آقاي مؤمن ـ شمارهی آن دو نامه را هم بنویسيد.
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،گفتنِ آنها الزم نيست .اصالً خودمان بنویسيم فیالجمله
ماليات این نهادها پرداخت میشده است و بعد ،مجوز عدم پرداخت ماليات [در آن
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موارد خاص را بنویسيم].
آقاي رهپيك ـ ما باید بگویيم طبق ضابطهای که «آقا» گذاشتهاند ،باید موضوع ماليات
این نهادها تعيين تكليف شود.
منشی جلسه ـ من عذر میخواهم .ما یك پيشنهاد دیگری داریم .میتوانيم یك طور دیگر
بگویيم .میتوانيم به یك نحوی ابهام بگيریم که اصالً به آن نامهها هم شاره نكنيم؛ بگویيم
حسب اطالع واصله ،برخی از این نهادها یا تمام این نهادها قبالً ماليات میدادهاند .حاال
مراد از صدور حكم مجدد برای پرداخت ماليات در این ماده ،روشن نيست ،منظورتان را
برای ما تبيين کنيد .اما اگر استناد به آن نامهها را بنویسيد ،برخی میآیند و اینطور تبليغ
میکنند که «آقا» دستور داده است که از این نهادها ماليات نگيرید.
آقاي رهپيك ـ ما باید بر اساس همان حكمی که از سوی مقام معظم رهبری صادر
شده است ،بگویيم که این ماده را تنظيم کنند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بر اساس حكم صادرشده ،ماليات گرفته میشده و اآلن هم بر
اساس همان حكم ،از درآمد این نهادها ،ماليات کم میشود.
آقاي رهپيك ـ میگویيم به همان احكام مراجعه کنيد و بر اساس همانها تعيين تكليف کنيد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي رهپيك ـ آقایانی که موافق هستند ،رأی بدهند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ همه موافقند.
آقاي جنتی ـ بله.
آقاي مدرسی يزدي ـ البته من نمیدانم که «آقا» [= مقام معظم رهبری] چه فرمودهاند،
ولی اطالق این ماده [که شامل همهی داراییهای این نهادها میشود] در مورد
چيزهایی که وقف بوده است ،اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ «آقا» موارد مختلف را تفكيك کردهاند.
آقاي مؤمن ـ گفتهاند که از موقوفات نباید بگيرند؛ چون ماليات را دولت وضع میکند.
آقاي مدرسی يزدي ـ از این نهادها چند تا ماليات میگيرند؟
آقاي رهپيك ـ همين چيزی که نوشتيم خوب است دیگر .هر چه «آقا» فرمودهاند ،طبق
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«ماده الحاقي  - 04كميته امداد امام خميني(ره) ميتواند از محل منابع قابل
پرداخت به خانوارهای تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) ،تمام یا بخشي
از حق بيمه سهم كارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای
اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش ،به كارفرمایاني كه حاضر به
جذب عضو خانواده باشند ،پرداخت نمایند.
ماده الحاقي  - 00وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح مكلف است بر اساس نظر
ستاد كل نيروهای مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهای مسلح در
سطح كشور ،متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیستمحيطي ،به منظور
رعایت پراكندگي در استقرار تأسيسات حسّاس و حياتي و صنایع دفاعي و همچنين
انتقال پادگانهای مراكز نظامي و كارخانههای بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهای
بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهي كل نيروهای مسلح برساند.
دولت مجاز است نسبت به تأمين و واگذاری تسهيالت اعتباری ،بانكي ،زمين،
تغيير كاربری در چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و تفصيلي و ایجاد حریم
جهت تأسيسات مورد نياز ،اقدامات الزم را به عمل آورد .اعتبارات دریافتي از
منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقلشده بازپرداخت ميشود».
آقاي مؤمن ـ این عبارت «به تصویب فرماندهی کل نيروهای مسلح برساند» شاید یك
مقدار با رعایت اکرامی که الزم است نسبت به مقام معظم رهبری بشود ،مناسب نباشد.
بهتر است بنویسند« :پيشنهاد کنند که ایشان تأیيد کند» ،نه اینكه به تصویب برساند.
آقاي سليمی ـ بگویند« :پس از تصویب ایشان ،اقدام کنند».
آقاي مؤمن ـ یا «پس از تصویب فرماندهی کل قوا ،اقدام الزم را انجام دهند».
 .7بند ( )18نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -18« :در ماده الحاقی (،)81
چون وضعيت مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مذکور یكسان نيست ،باید طبق ضوابط تعيينشده توسط
مقام معظم رهبری (مدّ ظلهالعالی) که در نامههای شماره  1/22111مورخ  1142/1/21دفتر مقام معظم
رهبری ،شماره  8/11111مورخ  1141/4/11معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و
شماره /11/1942س/م مورخ  1141/4/11رئيس ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (رحمهاهلل عليه) ذکر
گردیده ،اصالح شود و الّا مغایر اصول ( )81و ( )111قانون اساسی میباشد».
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آقاي رهپيك ـ تذکر بدهيم دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد انتقال پادگانهای نظامی هم اشكال قانون اساسی مربوط به
«حُسن اداره» قابل طرح است؛ چون انتقال پادگانها به خارج از شهر یك نوع «سوء
اداره» است .وجود پادگانهای نظامی در مراکز شهرها خودش یك مسئلهای دارد و
فلسفهی آن برای تأمين امنيت شهرهاست.
آقاي رهپيك ـ اینكه دستور خود «آقا» [= مقام معظم رهبری] است که پادگانهای
نظامی از شهر خارج بشوند .اآلن هم دارند همين کار را میکنند)1(.
«ماده الحاقي  -06وزارتخانههای نيرو ،نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مكلفند
نسبت به تأمين آب ،برق ،گاز و امكانات مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي و
مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتي و معدني مستقر در شهركها و
نواحي صنعتي و معدني و منطقه ویژه اقتصادی اقدام كنند.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور موظف است اعتبار مورد نياز
را در لوایح بودجه سنواتي به این منظور پيشبيني كند».
آقاي مؤمن ـ اینجا ممكن است معاونت برنامهریزی بگوید ما مصلحت نمیدانيم که
این موضوع را در لوایح بودجهی سنواتی پيشبينی کنيم.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ چرا؛ این کار را میکنند.
آقاي مؤمن ـ اینجا که به دولت گفته است باید در بودجه این موضوع را پيشبينی
کنی ،چرا ایراد نمیگيرید؟
آقاي رهپيك ـ آقایانی که میگویند این ماده خالف اصل ( )18است ،رأی بدهند .رأی ندارد.
منشی جلسه ـ «ماده الحاقي  -00كليه بانکها موظفند مانده وجوه ادارهشده و یارانه
سود تسهيالتي را كه حداكثر یک سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل
گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده ،با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه
نزد بانک ،به حساب ردیف درآمدی كه در قانون بودجه منظور ميشود ،واریز
 .7بند ( ) 1از تذکرات مندرج در نظر شماره  41/111/1259مورخ  1141/11/21شورای نگهبان -1« :در
ماده الحاقی ( ،) 88عبارت اخير فراز اول باید به این نحو اصالح گردد که پس از تصویب فرماندهی کل
نيروهای مسلح اقدام نمایند».
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كنند .به كميتهای مركب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور،
وزرای امور اقتصادی و دارایي ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و
رئيس كل بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران اجازه داده ميشود وجوه الزم را
از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور برای اجرای
طرحهای كشاورزی و منابع طبيعي ،صنعت ،معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه
بانکهای دولتي پس از تصویب مرجع قانوني ذیربط و یا پرداخت وجوه
ادارهشده جهت توسعه و تبدیل زمينهای شيبدار به باغات مثمر ،توسعه عمليات
آبخيزداری ،جنگلكاری ،احياء جنگلها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزی
اختصاص دهد».
آقاي رهپيك ـ ایراد مغایرت با اصل ( )82رأی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ در مجمع مشورتی فقهی ،جهت فقهی این ماده مورد بحث بود که
آقایان گفتند وجه فقهی این ماده چيست؟()1
آقاي هاشمی شاهرودي ـ اشكالی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده میگوید کليهی بانكها موظفند مانده وجوه ادارهشده و
یارانه سود تسهيالتی را که حداکثر یك سال از تاریخ واریز به حساب بانك عامل
گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده ،با احتساب سود به حساب دولت واریز کنند؛
یعنی وجوهی که در بانك گذاشته شده و بانك با آن تسهيالتی نپرداخته است ،حتماً
باید در ازای آنها سود بدهند؛ در حالی اصالً این پولها در کار گردش نداشته است.
همينطور این پول پيش بانك مانده است و تسهيالت نداده است ،اما حاال میگوید
بانك باید اصل آن پول را با سودش پس بدهد.
« .7نظر بعضی از اعضاء این بود که قرارداد شرعی که بر اساس آن اعطاء سود سپرده گنجاده شود،
منعقد نشده است و چه بسا بانك ها با این وجود سودآوری انجام نداده باشند و لذا اخذ سود از ایشان،
اکل مال بالباطل بوده و حرام می باشد .در مقابل ،نظر اکثر اعضاء این بود که وجوه مذکور به بانك
تمليك شده است و بانك با آن وجوه یا معادل آن ،عمليات سودآوری انجام داده است و درآمد بهدست
آورده است و لذا الزام به اعطاء مقداری از این سود و درآمد به دولت ،که اصل پول را داده است،
خالف شرع نمیباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /211ف 41/مورخ
 ،1141/11/11قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/fPU0U :
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آقاي مؤمن ـ اشكالی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اگر بخواهيم همينطوری بگویيم اشكالی ندارد ،من نمیدانم پيش خدا
چه جوابی بدهم .واقعاً چه گرفتاری بزرگی است! بانك اصالً با این پول کار نكرده است.
وقتی با آن کار نكرده است ،چطوری میخواهيم بگویيم که از او سود بگيرند؟
آقاي مؤمن ـ بانكها با پولهای ما هم کار میکنند.
آقاي ابراهيميان ـ ميزان خواب پول را اگر بخواهيد بررسی کنيد ،باید بر اساس نرخ
بانك مرکزی حساب کنيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ میگوید این وجوه را در این تسهيالت به کار بيندازید .شما
[در مادهی الحاقی ( ])82میگفتيد دولت میتواند به بانكها تحميل کند که به
اشخاص خاصی قرضالحسنه بدهد ،اما حاال میگویيد تسهيالت را نمیتواند بدهد؟!
به طریق اولی در اینجا میتواند این کار را بكند .در این ماده میگوید با این پولها
مضاربه کنيد ،اینجا سرمایهگذاری کنيد و...
آقاي مدرسی يزدي ـ نه ،سؤال ایشان در اینجا این است که میگویند در صورتی که
این پول را در بانك گذاشتهاند ،ولی بانك با آن کار نكرده است[ ،تجویز و الزام
پرداخت سود به آن پول ،چگونه قابل پذیرش است]؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب ،دارد میگوید آن پولها را در اینجاها به کار بگير.
آقاي مدرسی يزدي ـ میگوید پول سپرده را با احتساب سودش ،به حساب فالن
بریزد؛ در حالی که ممكن است [با آن پول ،سرمایهگذاری نشده باشد و لذا آن پول،
اصالً] سودی نداشته است.
آقاي مؤمن ـ یعنی بانك با پولی که در اختيارش بوده ،کاری نكرده است؟!
آقاي مدرسی يزدي ـ بله ،مثل اینكه ما پولی را از کسی قرض میکنيم ،ولی با آن کار نمیکنيم.
آقاي مؤمن ـ حرفهایی میزنيد! این فرض ،غير واقعی است.
آقاي مدرسی يزدي ـ باشد؛ به هر حال اطالق این ماده اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ خب ،شما به آن اشكال وارد کنيد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ میگوید این پولها را برای این کار اختصاص دهند ،نه
«بدون سود» ،بلكه «با سود» .سودش را هم میگيرند و به دولت میدهند دیگر.
آقاي مدرسی يزدي ـ اصطالحاً معنای این ماده این است که این پولها هر چقدر بوده
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و هر جا بوده است ،به عالوهی بيست درصد ( )%21سود به حساب دولت ریخته
شود .خب ممكن است بانك با این پولها برای خودش کار کرده باشد که در این
صورت ،میشود از او سود هم گرفت.
آقاي مؤمن ـ همهی آن سپرده برای دولت بوده است .حاال هم میگوید سود این
پولها را به دولت بده .این اشكالی که جناب آقای شب زندهدار فرمودند ،برخی از
آقایان در مجمع مشورتی فقهی قم گفتند که تقریباً نظر یك نفر و نصفی این بوده
است ،که آن نصف هم خود آقای شب زندهدار بودند.
آقاي يزدي ـ [سودی که قرار است بدهند] از این بانك به آن بانك میدهند؛ یعنی
قرار است از دولت به دولت بدهند .آخر دوباره این سود به خود بانك داده میشود.
آقاي مدرسی يزدي ـ دوره ماندگاری وجوه نزد بانك که خود به خود سود ندارد ،مگر
اینكه این پولها در یك حسابی بوده باشد که طبق قانون با آن حساب کار کنند.
آقاي مؤمن ـ خب در اینجا هم همينطور است.
آقاي رهپيك ـ به بانك میگوید شما باید با این پولها تسهيالت میدادید و ندادید.
حاال این پولها را که قرار بود ما با آنها به بخش کشاورزی تسهيالت بدهيم و او با
سود به ما برگرداند ،شما همراه با سود برگردان.
آقاي مدرسی يزدي ـ الاقل اگر این الزام برای بانكهای خصوصی باشد ،الزام به
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