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الیحه بودجه  5931کل کشور
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
تبصره «»5
بند «ب» -مغایرت با بند « »1اصل  111و ابهام
 )1عليرغم ابهام اعالم شده در جزء « »1-1-1اظهارنظر شوراي نگهبان،
مبني بر وجود و یا عدم وجود مجوز خاص درباره عدم افزایش سهم صندوق
توسعه ملي ،همچنان وجود مجوز مذکور ابهام دارد ،بهنظر ميرسد درصورت
وجود چنین مجوزي الزم بود در متن مصوبه به عنوان بخشي از بند مذکور ،به
وجود آن اشاره ميشد.
 )2با توجه به اصالح به عمل آمده در این بند و حذف عبارت «پس از کسر
ارزش گاز طبیعي وارداتي» ،ایراد مذکور در جزء « »2-1-1ایرادات شوراي
نگهبان مرتفع به نظر ميرسد.
 )3ایراد مذکور در جزء « »9-1-1مبني بر مغایرت حذف واریز  20درصد
منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي» به صندوق توسعه ملي ،با
بند « »1اصل  110قانون اساسي همچنان به قوت خود باقي است .چراکه مجلس
شوراي اسالمي همچنان در مصوبه اصالحي خود اشارهاي به واریز سهم
صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از «فرآوردههاي نفتی» نکرده است و صرفاً
منابع حاصل از صادرات «نفت» به مصوبه اضافه شده است که پیشتر نیز در بند
«ب» ماده ( )1قانون تنظیم ( )2ذکر شده بود .لذا باتوجه به اینکه عنوان
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«فرآوردههاي نفتي» نسبت به «نفت و گاز» عام بوده و موارد متعدد دیگري را در
بر ميگیرد همچنان مغایرت فوق پابرجاست و الزم بود نظیر قانون بودجه سال
 19۹1به فرآوردههاي نفتي نیز تصریح ميشد.
 )4ابهام موضوع جزء « »1-1-1از اظهارنظر شوراي نگهبان درخصوص
واریز سهم صندوق از ماه یازدهم ،باتوجه به تصریح واریز ماهانه سهم صندوق
در اصالح صورتگرفته ،مرتفع به نظر ميرسد.
 )5باتوجه به اصالح بهعمل آمده ،ابهام موضوع جزء « »2-1از اظهارنظر
شوراينگهبان در خصوص بند «هـ» تبصره « »1مرتفع شده است.
تبصره «»2
بند «الف» -مغایرت با بند « »1اصل  111و ابهام
هرچند ظاهراً باتوجه به اصالح بهعمل آمده در این بند و افزودن جدول
شماره ()19

()1

بهعنوان طریق هزینهکرد منابع حاصل از واگذاريهاي موضوع

جزء « »2بند «د» سیاستهاي کلي اصل  11قانون اساسي ایراد مذکور در جزء
« »1-2مرتفع شده است .اما مسئله حائز اهمیتي که درخصوص اصالح به عمل
آمده وجود دارد این است که جزء « »2بند «د» سیاستهاي کلي اصل  11ناظر
به «مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري» ميباشد و نه موضوعات قابل
واگذاري ،لذا اوالً صدر بند اصالحي که مقرر داشته «واگذاري بنگاههاي دولتي
موضوع جزء « »2بند «د» سیاستهاي کلي اصل  11قانون اساسي» ،ابهام دارد

 -5موضوع جدول شماره  ،19اعتبارات موضوع ماده ( )2۹قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل  11قانون اساسي
است.
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چراکه همانگونه که گفته شد موضوع جزء « »2بند «د» ،مصارف است و نه
واگذاي و ثانیاً ذیل بند اصالحي که بدهي دولت به بخشهاي مذکور در این
ماده را از محل سهام و سهمالشرکه دولت به استثناي موارد مندرج در جزء «»2
بند «د» سیاستهاي کلي اصل  11قانون اساسي دانسته ،فاقد مفهوم بوده و
همچنان به دولت مجوز ميدهد تا منابع حاصل از واگذاري سهام خود را از
طریق جدول شماره ( )11که مشتمل بر موارد خارج از سیاستهاي کلي اصل
 11است ،بهمصرف برساند و لذا ایراد شوراي نگهبان کماکان باقیست.
بند «د» تبصره « - »2مغایرت با بند « »1اصل 111
حذف بند «د» در مصوبه اصالحي هرچند در ظاهر ایراد شوراي نگهبان
(بند 2-2ایرادات) را مرتفع نموده است ،لکن با بررسي ردیفهاي مقرر در
مصوبه اصالحي مشخص ميشود که منابع بند حاضر که «وجوه حاصل از
واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه هاي مشمول واگذاري» بود به
ردیف درآمدي  910101جدول شماره ( )5که عیناً ناظر به همین منابع ميباشد
()1

واریز شده

و از سوي دیگر هزینه موضوع این بند نیز که «افزایش سرمایه

بانکهاي دولتي و پست بانک» بود به ردیف هزینهاي  101000-10جدول
 .5ردیف درآمدي شماره  910101جدول شماره ( )5که عیناً ناظر منابع حاصل از واگذاي باقیمانده سهام دولت
در بانکها و بیمهها است:
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شماره ( )1که عیناً ناظر به همین هزینهها ميباشد اختصاص یافته است(.)1
به عبارت دیگر مجدداً در جداول ،وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده سهام
دولت در بانکها و بیمههاي مشمول واگذاري به افزایش سرمایه بانکهاي
دولتي اختصاص یافته است .لذا ایراد شوراي نگهبان همچنان پابرجاست و
عالوه بر حذف این بند الزم است ردیفهاي مذکور نیز اصالح گردند.
تبصره « - »9عدم رفع ایراد
باتوجه به اینکه ایراد شوراي نگهبان با استحضار به تمدید قانون برنامه پنجم
توسعه بوده است ،عبارت الحاقي در مصوبه اصالحي مبنيبر «تمدید مدت
اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت مصوبه شماره  66691/0101مورخ
 191۹/10/27مجمع تشخیص مصلحت نظام» رافع ایراد شوراي نگهبان
نميباشد .الزم به ذکر است که مصوبه مورد اشاره مجمع تشخیص مصلحت
نظام ناظر به مصوبه این مجمع درخصوص برنامه پنجم توسعه ميباشد .دراین
رابطه باتوجه به ایراد شوراي نگهبان الزم بود مجدداً در اینباره مجمع تشخیص
مصلحت نظام مجوز الزم را بدهد.
بندالحاقی -رفع ایراد
باتوجه به حذف بند مورد ایراد ،ایراد شورا منتفي ميباشد.
 . 5ردیف هزینهاي شماره  101000-10جدول شماره ( )1که عیناً ناظر به افزایش سرمایه بانکهاي دولتي از
محل منابع حاصل از واگذاي باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها است:
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تبصره «»1
بند الحاقی « -»2مغایرت با اصل  55و ابهام
باتوجه به اینکه در مصوبه اصالحي صرفاً به «انفال و اموال دستگاههاي زیر
نظر مقام معظم رهبري» تصریح شده است و به اموال دستگاههاي غیر قوه
مجریه که محل ایراد شوراي نگهبان بوده است تصریح نشده ،ابهام شوراي
نگهبان در خصوص شمول حکم این بند نسبت به اموال دستگاههاي غیر قوه
مجریه همچنان پابرجاست و عالوهبراین باتوجه به تصریح موارد مستثني و عدم
ذکر «دستگاههاي غیر قوه مجریه» ،ابهام موردنظر به ایراد تبدیل شده است .لذا
مستفاد از بند اصالحي این است که وزارت امور اقتصادي و دارایي ميتواند
نسبت به اموال دستگاههاي غیرقوه مجریه نظیر قوه قضائیه و مقننه نیز
تصمیمگیري نماید .لذا از این حیث این بند مغایر اصل  57قانون اساسي است.
سایر ابهامات مقرر در اظهارنظر شوراي نگهبان نیز همچنان به قوت خود
باقي هستند و مشخص نشده اموال مذکور چه اثري در انتشار صکوک اسالمي
دارند و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایي به تنهایي اختیار نقل و انتقال و
تغییر بهرهبردار را دارد یا خیر.
تبصره « -»51رفع ایراد
با توجه به اصالح صورت گرفته ،ایراد شوراي نگهبان مرتفع شده است.
تبصره « -»51مغایرت با بند « »1اصل  111و ابهام
 )1همانگونه در توضیحات ذیل بند «الف» تبصره « »2بیان شد با توجه به
اینکه جزء « »2بند «د» سیاستهاي کلي اصل  11قانون اساسي مربوط به
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مصارف منابع حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي است و نه موارد
واگذاري ،ایراد شوراي نگهبان مبني بر مغایرت اختصاص منابع حاصل از
واگذاري اموال دولت به افزایش سرمایه بانک مسکن با سیاستهاي کلي اصل
 11همچنان باقي است و منابع مذکور مجدداً به افزایش سرمایه دولت در بانک
مسکن اختصاص یافته است.
 )2ابهام مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول توسط وزارت راه و شهرسازي،
باتوجه به اینکه در اصالح به عمل آمده ،صرفاً به اموال مورد بهرهبرداري توسط
وزارت راه و شهرسازي اشاره شده است و نه اموالي که در مالکیت این
وازرتخانه یا دولت هست ،همچنان باقي است ولذا این امکان وجود دارد که
اموال غیري که بهرهبردار آن وزارتخانه مزبور است واگذار شود.
تبصرههای الحاقی « »3و « -»52مغایرت با اصل 53
عليرغم اصالح به عمل آمده همچنان به دلیل عدم تعیین سقف و ردیف
ایراد شورا باقي است.
تبصرههای الحاقی « »51و « -»57نکته
در اصالح بهعمل آمده در این تبصرهها ،ردیف شماره  191600جدول
شماره ( )7بهعنوان منبع تأمین اعتبار مشخص شده است ،ردیف مزبور ناظر به
()1

کل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران ميباشد.

 .5ردیف مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران
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تبصره الحاقی « -»51رفع ابهام
با توجه به حذف این تبصره ابهام مذکور در بند « »1ایرادات شوراي نگهبان
مرتفع شده است.
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