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

( )3

ماده  – 3به منظور تحقق اهداف سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،به صندوق
توسعه ملي اجازه داده ميشود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در
مناطق روستايي و عشايري ،با تصويب ه يئت امناي صندوق ،معادل ريالي يک
م يليارد و پانصد ميليون ( )3،100،000،000دالر از منابع صندوق را به صورت
قرضالحسنه نزد بانکهاي کشاورزي ،پستبانک و توسعه تعاون و صندوق
کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي
سپردهگذاري کند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و
 .1الیحه اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت
مناطق کمتر توسعه یافته ،عشایری و مرزی در تاریخ  5248 /5 /32با قيد دو فوریت به تصویب هيئت
وزیران رسيد و برای طی مراحل قانونی تصویب ،به مجلس شورای اسالمی ارسال شد .پس از وصول
این الیحه به مجلس ،نمایندگان صرفاً با قيد یك فوریت رسيدگی به آن موافقت کردند و نهایتاً این
الیحه ،با تغييراتی در متن و عنوان ،سرانجام با عنوان «الیحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی » در تاریخ  5241 /9 /55به تصویب
نمایندگان مجلس رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی،
طی نامهی شماره  335 /21758مورخ  5241 /9 /35به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع
در دو مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان
این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  5241 /8 /55بررسی کرد و نظر خود مبنی بر
مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را طی نامهی شماره  41 /513 /3147مورخ
 5241 /8 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  5241 /8 /25مجلس،
این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مور خ  5241 /1 /5شورای نگهبان بررسی شد و نظر
شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41 /513 /3241مورخ
 5241 /1 /5به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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حقوقيِ غير دولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر
جمعيت ،با اولويت روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيتِ واقع در مناطق
مرزي و مناطق عشايري شود.
تبصره  - 3تبديل دالر به ريال ناشي از اجراي اين قانون نبايد موجب افزايش
خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران شود.
تبصره  - 2تسهيالتِ موضوع اين ماده بين استانها بر اساس شاخص ترکيبي
جمعيت روستايي ،نرخ بيکاري و عکس درآمد سرانه استان توزيع ميشود».
آقاي جنتي ـ آقایان ،ه ر فرمایشی نسبت به این ماده دارید بفرمایيد.
آقاي عليزاده ـ نه  ،بگذارید تا آخر این مصوبه را بخوانند حاجآقا.
آقاي جنتي ـ نه  ،تا همينجا کافی است .اآلن پژوهشكده  ،به همينجای مصوبه اشكال
قانون اساسی گرفته است)5 (.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي جنتي ـ آقای دکتر رهپيك ،شما اشكالتان [که در نظر مجمع مشورتی حقوقی
آمده است] را بگوی يد .مجلس این [قيودِ مازاد بر الیحهی اوليهی دولت] را اضافه کرده
است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي جنتي ـ این [ برداشت از صندوق توسعهی ملی برای اهداف این مصوبه ]،در
س ياستهای کلّی نبوده است.
آقاي عليزاده ـ اشكال قانون اساسی این مصوبه چيست؟
آقاي كدخدائي ـ آقایا ن قم [= اعضای مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان] هم در
این رابطه نظراتی داشتهاند )3 (.باید آن را هم ببينيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن الیحهی دولت ،در مجلس کم و زیاد شده است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله  ،الیحهی اول يه ،اینطوری نبوده است.
 .1در این خصوص ،بنگرید به :نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان)،
yon.ir/mbTeu
شماره  4118197مورخ  ،5241 /8 /51قابل مشاهده در نشانی زیر:
 .2در این خصوص ،بنگرید به :نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /527ف41 /
yon.ir/mlGUA
مورخ  ، 5241 /9 /37قابل مشاهده در نشانی زیر:
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مجلس مبلغی ر ا که در الیحه بوده ،اضافه نكرده است .آنچه که مجلس
اضافه کرده است  ،یك سِری قيودی است که به الیحهی دولت زده اند .نامهی آقای
دکتر الریجانی که خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبری] نوشته اند را بخوانيد .چند تا قيد
در این مصوبه آمده است که مجلس این قيدها را آورده است که مثالً شهر باید دارای
چند هزار نفر جمعيت باشد و کجا باشد و چه شرایطی داشته باشد و مثالً از مناطق
عشایری باشد و غيره .حاال اصل سابقهی این مصوبه را هم به من بدهيد .بله ،نامهی
آقای دکتر الریجانی این است؛ نوشته است« :محضر مبارك حضرت آيتاهلل خامنهاي
(مدّ ظلّه العالي) ،رهبر معظم انقالب اسالمي
با سالم و تحيات
احتراماً به استحضار ميرساند اليحهاي دولت در زمينه توسعه روستا به مجلس
ارائه نمود که اساس آن استفاده از صندوق توسعه ملي به ميزان  3/1ميليارد دالر
( معادل ريالي) ،جهت سرمايهگذاري در روستاها و ايجاد اشتغال بود .در اين اليحه
چند اشکال وجود داشت:
 - 3همه بانکها و صندوقها را شامل ميشد که مي توانستند از اين منبع بهعنوان
بانک عامل استفاده کنند و نتيجتاً روشن نميشد چگونه به هدف اصلي رسيدهاند.
 - 2خود بانک يا صندوق ها از منابع خود چيزي به اين امکاني که ص ندوق ايجاد
کرده نميافزودند.
 - 3گرچه هدفگذاري ،سرمايهگذاري در روستا بود ،ولي چارچوبهاي روشني
براي تحقق آن در اليحه ديده نشده بود؛ لذا در کميسيون مربوطه ،چندين جلسه
مورد بررسي قرار گرفت و بنده نيز با حضور وزراء صنعت ،معدن و تجارت،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه ،جلسهاي
گذاشتم و اين اشکاالت را رفع نموديم؛ يعني اوالً بانکها و صندوقها محدود شد
که قابل نظارت جهت تحقق اين هدف باشند؛ ثانياً اين پنج بانک و صندوق به
شرطي از اين امکان مي توانند استفاده کنند که معادل آن را خود به اين سرمايه
کلّي بيفزايند؛ ثالثاً زمان مشخص شد که بانکهاي عامل منابع صندوق را حداکثر
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( )8ساله بازپرداخت نمايند؛ رابعاً سودي که به بنگاههاي سرمايهگذارانِ بخش
کشاورزي و صنعتي تعلق ميگيرد از ( )8درصد بيشتر نباشد (متوسط)؛ خامساً
براي بخش عشاير و روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر اين منابع تخصيص يابد،
آنهم فقط مربوط به سرمايهگذاري در بخش خصوصي که در زمينه توليد ،چه
کشاورزي و چه صنعتيِ مستقر در اين مناطق باشند؛ سادساً سيستم نظارتي و
کنترلي و شفافيت اطالعات ،براي پرداختها و ارزيابي در نظر گرفته شد.
با اين اصالحات ،قانون در مجلس با رأي باالي ( )360نفر (بيش از دوسوم آراء
حاضرين) تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال گرديد .البته در مجلس چند بار
اخطار مغايرت با اصل ( ) 330قانون اساسي داده شد و بنده نيز اخطار را وارد
دانستم؛ ولي مجلس به اخطار رأي نداد که نشان ميداد نمايندگان عليالعموم اين
کار را براي توسعه روستا الزم ميدانند.
علي القاعده شوراي محترم نگهبان به خاطر استفاده از صندوق ايراد خواهند گرفت.
ايراد ،مربوط به استفاده از منابع صندوق و بخش خصوصي نيست؛ چون اين امر
تأمين شده است .اشکال شوراي نگهبان ورود مجلس در مسير تصميمگيريِ
صندوق است که خالف اساسنامه خواهد بود.
لذا چنانچه با تغييرات حاصله در اليحه دولت ،نظر حضرتعالي بر انجام اين امر
باشد نيازمند انتقال اين نظر به شوراي محترم نگهبان است».

( )3

آقای محمدی

گلپایگانی در جواب این نامه ،یك نامه ای به آقای دکتر الریجانی نوشته است و فرموده
است که ...« :به استحضار مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) رسيد .مقرر فرمودند:
با نظر مجلس شوراي اسالمي موافقم ،مشروط بر اينکه موارد ششگانه آمده در بند
( )3نامهي جنابعالي مورد اهتمام جدي قرار گيرد )2 (».بعد ایشان نامه را برای آقای
الریجانی فرستادند و یك رونوشت از آن را هم برای حضرت آیت اهلل جنتی (دامت
 .1نامهی شماره /51 /23881د مورخ  5241 /9 /31رئيس مجلس شورای اسالمی خطاب به رهبر معظم
انقالب اسالمی.
 .2نامهی شماره  5 /23918مورخ  5241 /9 /35رئيس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئيس مجلس
شورای اسالمی.
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برکاته) ،دبير محترم شورای نگهبان  ،فرستادند.
آقاي يزدي ـ یعنی اگر این مصوبه مخالف اساسنامهی صندوق توسعه ملی هم باشد ،
اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه دیگر.
آقاي يزدي ـ مصارف این صندوق  ،معين است.
آقاي عليزاده ـ یك دقيقه صبر کنيد؛ بگذارید من الیحهی دولت را هم بخوانم.
الیحهی دولت فقط این بود« :ماده واحده  -در راستاي تحققِ اهداف سياستهاي
کليِ اقتصاد مقاومتي ،به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود با هدف توسعه
روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري ،معادل ريالي يک
ميليارد و پانصد ميليون دالر از منابع صندوق را از طريق بانکهاي عامل ،صرف
اعطاي تسهيالت براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر
توسعه يافته ،عشايري و مرزي نمايد.
آيين نامه اجرايي اين قانون متضمن شرايط مربوط به نحوه پرداخت تسهيالت،
نحوه اجرا ،زمان و تضمين بازپرداخت تسهيالت با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه
کشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد ».حاال مجلس آمده است و این الیحهی
دولت را اینقدر توسعه داده است.
آقاي يزدي ـ یعنی مجلس مواردِ مصرف را یك خُ رده بازتر کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ این مطلب ،چ يز مهمی نيست.
آقاي عليزاده ـ حاال اگر ایرادی به این مصوبه هست  ،آقایان بفرمایند .اگر ایرادی به
ماده ( )5دارند ،بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این شش شرطی که «آقا» [= مقام معظم رهبری] فرمودهاند به
شرط رعایت آنها اجازه داده میشود ،دقيقاً رعایت شده است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله ،رعایت شده است .البته «آقا» فرمودها ند در اجرای این مصوبه این
شروط را رعایت بكنند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ «آقا» گفتهاند این شروط ،رعایت
بشود.
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آقاي مدرسي يزدي ـ یع نی این شروط قانوناً باید رعایت بشود.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نسبت به دو سه مورد از این شروط،
اشكال وجود دارد.
آقاي موسوي ـ بله ،دو سه مورد  ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ در مورد بندهای ششگانه  ،آقای الریجانی گفته است که ما در
مصوبهی مجلس این شروط را آوردهایم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب «آقا» میگویند به شرط رعایت این موارد اجازه میدهم.
آقای الریجانی گزارش داده است؛ مصوبهی مجلس را که خدمت ایشان نفرستاده
است.
آقاي عليزاده ـ خب حاال مصوبه را بخوانيم تا ببينيم مجلس چه کرده است .اآلن
مصوبه را می خوانيم تا ببينيم این موارد ششگانه را آورده اند یا نياوردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن موارد را آوردهاند  ،ولی به صورت دقيق نياورده اند« .آقا»
فرموده اند این شروط به طور دقيق رعایت بشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ از این شش شرط ،دو موردش رعایت
نشده است؛ حداقل دو مورد که صریحاً رعایت نشده است.
آقاي عليزاده ـ خب آقای دکتر [رهپيك]  ،حاال بخوانيم تا ببينيم آنجاهایی که رعایت
نشده است کجاهاست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب بله دیگر.
آقاي عليزاده ـ اآلن که هنوز به آنجا [= بخشِ عدم ذکر شروط مورد نظر] نرسيدهایم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب  ،آن شروط اصالً در مصوبه
نيامده است!
آقاي ابراهيميان ـ این کار مجلس  ،خالف شيوههای جاری است .حاال آنچه که مقام
معظم رهبری فرموده اند روی چشم است  ،منتها وقتی در مجلس به آقای الریجانی
اخطار قانون اساسی وارد میکنند ،الاقل باید به قانون اساسی احترام بگذارند .حداقلِ
احترام این است که سازوکارهای قانون اساسی رعایت بشود .مجلس یك قانونی
تصویب میکند  ،این مصوبه به شورای نگهبان میآید  ،شورای نگهبان شاید با آن
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موافقت بكند  ،شاید مخالفت بكند  ،استدالل شورای نگهبان در مخالفتِ با این مصوبه
به اطالع مجلس برسد  ،ممكن است مجلس راضی بشود و اصالح بكند  ،بعد نهایتاً [در
صورت عدم توافق مجلس و شورای نگهبان] مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام
میرود .اوامر رهبری  ،هم اینجا و هم آنجا مطاع است  ،اما این قبيل کارها ،مدلهای
جدیدی است .اینكه ما قبل از اینكه مصوبه را به شورای نگهبان بدهيم ،برویم و
مجوزی بگيریم و بگویيم آقای شورای نگهبان  ،شما حرفی نزن و استدالل نكن ،
درست نيست .چرا اینها بقيهی مراحل مربوط به اظهار نظر راجع به مصوبه و اینها را
کوتاه میکنند؟ من نمی دانم این چه کاری است؟ من به خاطر مغایرت این مصوبه با
سياستهای کلی مخالفم.
آقاي عليزاده ـ حاال آقای دکتر [ابراهيميان]  ،اینهایی که میفرمایيد درست است  ،اما
اآلن جای این بحث که اینجا نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بنده با همهی این مصوبه مخالفم ؛ چون خالف سياستهای کلی
است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال آن [بحثی که مطرح کردید] یك حرف دیگری است؛
ولی اآلن که جای این بحث نيست .به هر حال  ،اآلن نامه را نوشتهاند ؛ تمام شد و رفت.
حاال با توجه به این نامه ای که نوشته شده است ،آقایان ،اگر به ماده ( )5و تبصرهاش
ایراد قانون اساسی دارند بفرمایند.
آقاي ابراهيميان ـ رأیِ به مخالفت با قانون اساسی دارد دیگر.
آقاي عليزاده ـ نه ،منظور این است که اگر آقایان  ،ایرادی دارند بگویند تا ما رأی
بگيریم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقای عليزاده  ،حاجآقای شبزنده دار هم میفرمایند که این
ایرادهای مجمع مشورتی فقهی را مطرح کنيم.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد.
آقاي كدخدائي ـ بخوانم؟
آقاي عليزاده ـ به نظرم اول خودِ آقایان اعضا حرفشان را بزنند تا ببينيم نظرشان
چيست .اول آقای دکتر سوادکوهی بفرمایند.
آقاي سوادكوهي ـ من گمانم این است که ما میتوانيم از آنچه که مرقومهی مقام معظم
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رهبری است  ،این استفاده را بكنيم که آنچه که در مجلس رأی آورد و مصوب شد،
یعنی همينکه اآلن پيش روی ما هست ،به محضر «آقا» [= مقام معظم رهبری] تقدیم
شده است .یعنی این نامه ی آقای الریجانی به مقام معظم رهبری قبل از تصویب نبوده
است که ایشان از رهبری نظرخواهی کنند .این نامه ،مربوط به بعد از تصویب این
مصوبه از سوی مجلس است .همانطور که در نامهی رئيس محترم مجلس آمده است ،
این مصوبه با این اصالحات در مجلس با رأی باالیِ ( )551نفر تصویب شد .پس
آنچه که محضر «آقا» تقدیم شده است ،آن مصوبهای است که قبل از نامه به شورای
نگهبان  ،خدمت ایشان ارسال شده است .در این نامه باز آمده است که شورای نگهبان
قطعاً با آنچه ما فرستادهایم ،مخالفت میکند .به همين اعتبار  ،رئيس محترم مجلس این
استعالم را از ایشان داشته است و این نظر را خواسته است که « ...چنانچه با تغييرات
حاصله در الیحه دولت  ،نظر حضرتعالی بر انجام این امر باشد  ،نيازمند انتقال این
نظر به شورای محترم نگهبان است ».من از مرقومهی «آقا» اینطور استفاده میکنم که
دیگر در ماهيت این پاسخ ،مصوبهی مجلس اتخاذ شده است .ماهيت پاسخ ایشان هم
این است که من با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم؛ یعنی این مصوبه مورد موافقت
ایشان است .بنابراین ما با مصوبه ای از مجلس مواجهيم که این مصوبه به تأیيد حضرت
«آقا» رسيده است .فقط در ارتباط با آنچه که ایشان مشروط قرارداده اند ،باید گفت که
به نظر میرسد مشروط در ارتباط با این مصوبه نيست ،چرا؟ چون در ارتباط با
مصوبه ،اینجا تأیيد را بهطور قطع مرقوم فرموده اند.
آقاي عليزاده ـ رهبری گفتها ند اهتمام جدی به این شروط بشود؛ نگفتها ند شما این
قيود را عوض بكنيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه  ،شما عنایت بكنيد؛ در پاسخ «آقا» اینطورآمده است « :با نظر
مجلس شورای اسالمی موافقم ».یعنی مصوبه به استحضارشان رسيده است و ایشان
نسبت به مصوبهی مجلس فرموده اند « :با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم» ؛ یعنی اِی
مجلسی که تو تصميم گرفتهای و رأی دادهای ،و مصوبه ات را به شورای نگهبان
فرستادهای ،با نظر شما موافقم؛ اما این کلمهی «مشروط» به چه امری برمیگردد؟ اینكه
ایشان گفته اند « با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم  ،مشروط بر اینكه موارد ششگانه
آمده دربند ( )2نامهی جناب عالی مورد اهتمام جدی قرار گيرد ».یعنی این موارد
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ششگانه ای که مجلس نسبت به آن در این مصوبه اهتمام داشته است ،مورد اهتمام جدی
باشد .یعنی در استمرار نسبت به این مطلب بعد از تصویب و بعد از اینكه شورای
نگهبان این مصوبه را تأیيد کرد ،دولت هم نسبت به این مطلب اهتمام داشته باشد .یعنی
این کلمهی «مشروط» برای قوهی مجریه است .در واقع ،به نظر من این مطلبِ شرطی ،به
آنچه که باید قوه ی مجریه نسبت به رعایتش اهتمام داشته باشد ،مربوط میشود .بانكها
باید نسبت به توزیع آنچه که در اینجا پيشبينیشده است ،اهتمام داشته باشند ،نه اینكه
شروطِ شش گانه ،در این مصوبه باید مورد اهتمام قرار بگيرد .یعنی مصوبه بهطور قطع
مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است؛ چون در ابتدای نظرِ مقام معظم
رهبری که اینجا آمده است ،تصریح شده است « :با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم
 »...؛ پس یعنی شورای نگهبان با امری مواجه است [که مقام معظم رهبری آن را تأیيد
کرده است] .به نظر من ،برای اینكه ما بخواهيم در این مصو به ورود بكنيم ،یا باید از مقام
معظم رهبری استعالم بكنيم که آیا نظر شما این است که ما به محتوای این مصوبه ورود
کنيم که ببينيم آیا این شروط شما در آن رعایت شده است یا نه .به نظر میرسد که با
توجه به آن قسمت اول پاسخ ایشان ،دیگر این مطلب نيست؛ اما اگر مقصود این باشد
که ما ورود کنيم و ببينيم که آیا این موارد مخالف [با قانون اساسی و سياستهای کلّی
نظام] است یا نيست ،به نظر من ،این دیگر یك امر کامالً سليقه ای است که ممكن است
ما یك سليقه ای نسبت به این موارد داشته باشيم و بگویيم که این شروط آنطور که باید،
در اینج ا رعایت شده است و ممكن است بگویيم نه ،رعایت نشده است .به این اعتبار،
من معتقدم ما با توجه به قسمت اولِ این نظرِ مقام معظم رهبری نسبت به مصوبهی
مجلس و این مرقومه ای که اآلن پيش روی ما است ،با تكليف دیگری مواجه نيستيم؛
چون این مطلب تأیيد شده است.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر رهپيك هم فرمایشی دارند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب قبل از اینكه مرقومهی «آقا»
بياید  ،این مصوبه [در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان] بررسی شده بود که
نزدیك ده تا ایراد داشت؛ یعنی هفت ،هشت یا ده تا ایرادِ مغایرت با اساسنامهی
صندوق توسعهی ملی و سياستهای کلّیِ برنامهی ششم در آن بود .اما بعد از اینكه
نظر ایشان آمد  ،طبيعتاً بعضی از این اشكاالت رفع شد؛ چون ایشان بهطور کلّی با این
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مصوبه موافقت کردهاند.
آقاي عليزاده ـ اآلن این نظر [کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی]  ،مربوط به قبل از
اذن مقام معظم رهبری است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه  ،نظر ما اصالح شد؛ منتها ابتدای
نظر مجمع ،یك پاراگرافی آمده است که آن هفت ،هشت مورد را در آن نوشته اند  ،ولی
دیگر آنها را توضيح نداده اند؛(  )5فقط گفته اند که قبل از اذن ،این مصوبه از این جهات
اشكال داشته  ،ولی این اشكاالت با اذنِ «آقا» رفع شده است .منتها خب ظاهر مرقومهی
ایشان این است که ایشان موافقتشان را به اینكه آن موارد رعایت بشود مشروط
کرده اند دیگر .عالوه بر اینكه توضي ح رئيس مجلس این است که مجلس این موارد
ششگانه را رعایت کرده است؛ یعنی رئيس مجلس میگوید در الیحه یك مطالب
دیگری بوده است ،ما برداشته ایم و اینها را درست کردهایم و مثالً ما شش تا مالحظه را
رعایت کرده ایم .خب حاال اگر این مالحظات در این مصوبه رعایت نشده باشد چه؟
اگر آن قيدی که ایشان [= مقام معظم رهبری] زدهاند اینجا در متن مصوبه رعایت
نشده باشد  ،جای دیگر هم نمیشود آن را رعایت کرد؛ یعنی طریقِ منحصر رعایت
قيود مقام معظم رهبری ،همين مصوبه است .فرض بفرمایيد مثالً اگر گفتيم که سود
تسهيالت شش درصد ( )%1باشد  ،طریق منحصر رعایتش همين مصوبه است .نمیشود
بگویيم چنين چيزی که در مصوبهی مجلس نيست  ،ولی بعداً دولت نرخ شش درصد
( )%1سود تسهيالت را رعایت کند .یا اگر این مصوبه اجازه داده است که به غير
 « .1پيش از آنكه به بررسی موارد عدم توجه به اذن مقام معظم رهبری بپردازیم ،ذکر این نكته الزم است
که اکثر مواد این مصوبه از جهات متعددی از جمله سپردهگذاری صندوق در بانكهای عامل به صورت
ریالی ،تعيين چهارچوب و نحوه سپردهگذاری صندوق ،امكان سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در
«صندوق کارآفرینی اميد» ،تعيين حداکثر دوره تنفس تسهيالت و دوره بازپرداخت توسط قانونگذار،
واگذاری تعيين موضوعاتی همچون «چارچوب و شرایط عقد قرارداد عامليت با سپردهگذاری نرخ سود
متناظر بخشهای هدف» « ،دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح» و «سازوکار تزریق تدر یجی منابع و
پذیرش طرحهای پيشنهادی سایر دستگاهها» به هيئت وزیران و غيره ،مغایر با بندهایی از سياستهای
کلی برنامه ششم توسعه و همچنين اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده در خصوص اختيارات هيئت
امناء صندوق بوده است که چنين ایرادی همانگونه که متذکر شدیم با توجه به اذن اعطایی مرتفع شده
است » .نظر کا رشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4118197مورخ
yon.ir/mbTeu
 ،5241 /8 /51قابل مشاهده در نشانی زیر:
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واحدهای توليدی هم تسهيالت بدهند [ ،نمی شود بعداً به دولت بگویيم که به غير
واحدهای توليدی ،تسهيالت ندهد] .ایشان [= آقای الریجانی] گفته است که ما
گفتهایم تسهيالت را فقط به توليدیها بدهند؛ یعنی میگوید مجلس این را رعایت
کرده است؛ اما خب اگر در واقع ای ن قيد رعایت نشده باشد چه؟ اآلن به نظر ما
نكتهای [که باید روی آن دقت شود] این است که رهبری نفرمودهاند این شروط
رعایت شود؛ گفتهاند این شروط ،مورد اهتمام جدی قرار گيرد .اهتمام ،از خود رعایت
هم باالتر است .این اذن رهبری ،مبتنی بر آن بند ( )2نامهای است که آقای الریجانی
نوشته است؛ در حالی که مجلس حداقل دو مورد از آن مواردی را که ایشان در بند
( )2گفته است ،رعایت نكرده است .این دو مورد در مصوبهی مجلس نيست و رعایت
نشده است .لذا به نظر میآید در واقع این مصوبه خالف اذن ایشان [= مقام معظم
رهبری] باشد .اذن ایشان مقيد به آن شش مورد است و مشروط به آ نها است ،ولی دو
مورد از آن شروط رعایت نشده است .یكی از آن شروط ،در مورد آن شش درصدی
( )%1است که آقای الریجانی در نامهشان گفته اند« :رابعاً سودی که به بنگاههای
سرمایهگذاران بخش کشاورزی و صنعتی تعلق میگيرد  ،از ( )1درصد بيشتر نباشد
(متوسط) ».این موضوع ،در هيچ جای این مصوبه نيامده است؛ در حالی که ایشان
نوشتهاند مجلس این شروط را رعایت کرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در این مصوبه ،خالف این شرط آمده است؛ گفته اند که
تعيين نرخ سود این تسهيالت ،به عهدهی دولت است)5 (.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله  ،یعنی [این شرط ،رعایت نشده
است] .این یك نكته است .اما نكتهی دوم .در رابطه با نكتهی دوم  ،میشود گفت که
 .1ماده (  )7الیحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی مصوب  5241 /9 /55مجلس شورای اسالمی« :ماده  - 7آیيننامه اجرایی این
قانون مشتمل بر تكاليف و سهم هر یك از دستگاههای اجرایی ذی ربط در این زمينه ،چهارچوب و
شرایط عقد قرارداد عامليت با سپردهگذاری ،نرخ سود متناظر بخشهای هدف ،دور ه بازپرداخت
متناسب با نوع طرح ،سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پيشنهادی سایر دستگاهها ،پس
از ابالغ این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همكاری وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمه وری در چهارچوب قوانين
تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
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مجلس( )5

صریحاً [با شرط پنجم مذکور در نامهی

حداقل در این قسمت ،مصوبهی
رئيس مجلس] تغایر دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این دومی خيلی مهم نيست؛ چون خدمات هم به نوعی
صنعت است .خدمات هم صنعت است.
آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آقای الریجانی در نامهاش گفته است
که این منابع فقط در زمينهی توليد ،چه کشاورزی و چه صنعتی مصرف میشود .ایشان
تعبير «فقط» را بهکار برده است ،ولی حاال مجلس میگوید که شامل گردشگری و
صنایع دستی و خدمات هم میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثالً اگر عبارت «صنعت گردشگری» را بنویسند [که مشكل
حل شود]؛ چون به گردشگری هم صنعت گردشگری میگویند.
آقاي عليزاده ـ بله ،صنعت گردشگری میگویند.
آقاي موسوي ـ مجلس در این مصوبه نگفته است این تسهيالت در صنعت گردشگری
و امثال آن مصرف شود .در هيچکدام از این موارد  ،عبارت «صنعت» را نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،فرقی نمیکند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد ؛ عرض شود به حضور شما ،این [نامهی موافقت مقام معظم
رهبری با این مصوبه] ،م ثل فتوایی است که آقایان مراجع می دهند .اول  ،فتوا را داده
است  ،بعد آن موضوع [ = تأکيد بر مورد اهتمام قرار گرفتن شروط] را داخلش نياورده
که بگویيم احتياط واجب است .بنابراین این تأکيد ایشان ،مثل احتياط مستحب
میشود« .آقا» اول فرمودها ند با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم؛ نگفتها ند با نظر شما
[= آقای الریجانی] موافقم ،بلكه گفتهاند با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم؛ یعنی
من مصوبه را مورد تأیيد قرار میدهم  ،مشروط بر اینكه موارد ششگانهای که در بند
 .1ماده (  )9الیحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی مصوب  5241 /9 /55مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 9تسهيالت موضوع این
قانون به طر حهای غير دولتی در حوزه کشاورزی ،منابع طبيعی ،معادن کوچك ،فناوری اطالعات،
گردشگری ،صنایع دستی ،کليه فعاليتهای مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و
عشایری و همچنين برای تأمين سرمایه در گردش واحدهای توليدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی
و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعيت اختصاص مییابد».
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( )2این نامه آمده است مورد اهتمام قرار گيرد .نگفتهاند موافقت من مشروط به این
است که این شروط مورد اهتمام قرار گرفته باشد .بله ،اگر فرموده بودند قبالً شما باید
این موارد ششگانه را رعایت میکردید ،اشكال شما درست بود؛ اما اآلن چه گفتهاند؟
گفته اند بعداً به این شروط توجه بكنند .حضرت آقا حتماً همينطوری که نيامده است
بنویسد من موافقم ،بلكه هر دوی این مصوبه و این نامه را به یك عده ای داده است و
آنها آن را خواندهاند و برای ایشان گز ارش داد ه اند و همين مطالب را خدمت ایشان
عرض کردهاند ،ایشان هم فرمود ها ند بله ،من موافق هستم و مصوبهی مجلس را قبول
دارم .بعد در ادامه گفته اند البته اینهایی که شما گفتيد  ،در آینده توسط آن کسی که
می خواهد اجرا بكند مورد اهتمام قرار گيرد ،نه اینكه ایشان گف ته باشند مشروط بر
اینكه این شروط ،مورد اهتمام قرار گرفته باشد اجازه میدهم .اگر اینطور بود  ،ایشان
میفرمودند مشروط بر اینكه این شروط رعایت شده باشد  ،موافقم.
آقاي مؤمن ـ موافقت ایشان با عنایت به این است که این شروط رعایت شده باشد یا
رعایت نشده باشد؟
آقاي ع ليزاده ـ این شروط ،رعایت شده است .ایشان نگفته است « با عنایت به اینكه
این شروط رعایت شده باشد»  ،موافقم؛ بلكه گفته اند این شروط مورد اهتمام قرار
گيرد .خود این عبارت ،صریح در این مطلب است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آنوقت ما در مقابل این اجازهی رهبری بيایيم و بگویيم که مجلس
شرایط ششگانه را رعایت نكرده است! به نظر من  ،ما هم باید بنویسيم که با توجه به
اذن مقام معظم رهبری ،این مصوبه اشكالی ندارد  ،مشروط بر اینكه این موارد را در
اجرا رعایت بكنند .کار درست ،عينِ همين است.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت به شما.
آقاي عليزاده ـ اگر آن موارد ششگانه را در آیيننامهی این قانون رعایت نكردند  ،فردا
میآیند و آیيننامه اش را باطل میکنند .این آیيننامه در آن هيئتی که برخی از آقایان
حقوقدان در آن تشریف د ارند یا آقایان دیگر تشریف دارند مطرح میشود .دیوان
عدالت اداری یا جاهای دیگر هم می توانند ورود کنند و اگر جایی در اجرا ،آن شروط
را رعایت نكردند ،میتوانند آن را باطل کنند.
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آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر کدخدائی ،بفرمایيد.
آقاي كدخدائي ـ یك بخشی از این مسائل ،مربوط به اجرا است .این مسائل ،باید در
اجرا رعایت شود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ آقای رئيس مجلس
میگوید من این شروط را در مصوبه رعایت کرد هام.
آقاي عليزاده ـ خب حاال به هر ترتيب« ،آقا» که این مصوبه را اجازه داده اند .اگر
شرطی هم که فرموده اند ،در این مصوبه دیده نشده است ،باز «آقا» فرمودها ند اشكالی
ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب [ در زمان نگارش نامهی رئيس
مجلس به مقام معظم رهبری] هنوز این متن ،مصوب نشده بود.
آقاي عليزاده ـ یعنی میفرمایيد «آقا» دیدهاند که این شروط رعایت نشده است ،ولی
باز فرمودهاند که این شروط مورد اهتمام «قرار گيرد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد ؛ عبارتِ «قرار گيرد»  ،یعنی شما
که مصوبه را به شورای نگهبان دادید  ،این شروط را رعایت کنيد دیگر.
آقاي عليزاده ـ نه« ،یعنی» ندارد دیگر! ما هم فارسی بلد هستيم .رهبری در نامهاش
عبارت «قرار داده باشيد» که نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای علي زاده ،ببينيد؛ البته جا دارد کسی بگوید اینكه «آقا»
گفته است من موافقم ،یعنی از این نظر که این مصوبه مخالف اصل ( )551است و
تصویبش مشروط به اذن ایشان است و از اختيارات ایشان است  ،اشكالی ندارد .یعنی
ایشان از این نظر گفته است که موافقم ،نه از هر جهتی که حتی اگر یك ماده از این
مصوبه ،خالف یك اصل دیگری از قانون اساسی هم بود ،اشكالی نداشته باشد .شاید
این مصوبه ،با اصول دیگری از قانون اساسی هم مخالف باشد؛ ولی «آقا» نمیخواهد
این موارد را هم بگوید .خب پس بنابراین« ،آقا» میگوید من از این جهت  ،با این
مصوبه موافقم ؛ یعنی از جهت مخالفت با اصل ( )551که مربوط به اختيارات ولیّ امر
است و اینكه قبالً گفته ام من اجازه [= اجازهی برداشت از صندوق توسعهی ملی را]
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نمیدهم ،با این مصوبه موافقم ؛ و لذا فقط این اشكال شورای نگهبان رفع میشود  ،نه
بيشتر از این .اما اینكه این مصوبه نبایستی مخالف اصل دیگری باشد  ،این از آن اذن
رهبری استفاده نمیشود.
آقاي عليزاده ـ بله  ،ما در مورد مغایرت این مصوبه با اصول دیگر قانون اساسی حرفی
نداریم .خب «آقا» آن موضوع [= تجویز مصوبه از جهت مخالفت با سایر اصول] را
نمی خواهد بگوید .اگر این مصوبه ایرادات دیگری دارد  ،ما آن ایرادات را میگویيم.
اینكه ایشان می فرمایند با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم« ،مشروط بر اینكه موارد
ششگانه رعایت شود»  ،به آن [برداشت از صندوق توسعهی ملی] بر میگردد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی این ماده ( )7که در این مصوبه آمده است ،خالف
است؛ خالف اذن رهبری است؛ چون در اذن رهبری آمده است که سود تسهيالت
بایستی بيشتر از شش درصد ( )%1نباشد ،ولی در این ماده آمده است که آیيننامهی
اجرایی میتواند سودی ب يشتر از شش درصد ( )%1قرار بدهد .اصالً اینطوری اشكال
وارد کنيد ؛ بگویيد ماده ( ) 7این مصوبه خالف اذن رهبری است؛ چون در اذن رهبری
آمده است که نرخ سود می بایستی بيشتر از شش درصد ( )%1نباشد ،ولی این ماده
گفته است که آیيننامهی اجرایی نرخ این سود را تعيين خو اهد کرد .حاال ممكن است
آیيننامهی اجرایی نرخ سود تسهيالت را ده درصد ( )%51معين کند ،ممكن است
بيست درصد ( )%31معين کند .اطالق این ماده ( )7خالف اذن رهبری است.
آقاي عليزاده ـ فعالً ماده ( )5اشكالی ندارد .ما اآلن داریم دربارهی ماده ( )5بحث
میکنيم .ما هنوز که به ماده ( )7نرسيدهایم .اآلن بحث ما در خصوص ماده ( )5است.
ما هنوز ماده ( )7را نخواندهایم .ما گفتيم ماده ( )5ایرادی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب  ،اشكال آقایان [در مجمع مشورتی حقوقی] این
است ؛ اشكال آقایان این است که بگویيم این ماده ( )7خالفِ ا ذن رهبری است.
آقاي عليزاده ـ ولی به نظر ما آن ماده هم خالف اذن رهبری نيست .حاال اجازه بدهيد
تا به آنجا برسيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده ( )7میگوید سود تسهيالت را آیين نامه معين میکند؛
میگوید آیين نامه نرخش را معين میکند[ .این موضوع ،خالف اذن مقام مع ظم رهبری
است] برای اینكه آنجا [= در شروط ششگانهی مذکور در نامهی آقای الریجانی که
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اذن رهبری مشروط به رعایت آنها شده است] آمده است که نرخ سود ،بيشتر از شش
درصد ( )%1نشود؛ یعنی بانك بایستی برای این آقایی که می خواهد وام بگيرد  ،بيشتر
از شش درصد ( )%1نرخ نگذارد .ماده ( )7گفته است که هيئت وزیران در آیيننامه
میتواند هر نرخی بخواهد تعيين کند .ممكن است در آیيننامه سود تسهيالت را به
نفع بانك ،ده درصد ( )%51یا پانزده درصد ( )%58تعيين کنند.
آقاي عليزاده ـ بدیاش این است که نگذاشتيد ما همهی این مصوبه را بخوانيم .اآلن
هر چه اشكال به ماده ( )5داریم  ،بگویيم .اشكال ماده ( )5چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ حاال آقایان در [مجمع مشورتی فقهی] قم سه تا اشكال در
خصوص همين مادهی اول  ،قبل از تبصرهها داشتند(  )5که یكی از آن اشكاالت ،با این
فرمایش «آقا» [= مقام معظم رهبری] رفع میشود .آن اشكال این بود که صندوقها را
به عامليت اعطای تسهيالت اضافه کرده بودند که خب البته «آقا» این موضوع را اجازه
فرمود .اما اشكال دیگر این است که در بند ( )51- 9سياستهای کلی برنامهی ششم،
ابالغی از سوی رهبری اینطور آمده است - 30- 4« :سپردهگذاري ارزي حداکثر
( )20درصد از منابع ورودي صندوق نزد بانکهاي عامل در قبال اخذ خط
اعتباري ريالي از بانک هاي مذکور ،براي ارائه تسهيالت ريالي به بخش کشاورزي،
صنايع کوچک و متوسط و تعاوني ،با معرفي صندوق توسعه ملي» .مفاد این بند ()9
 - 5 « .1مفاد ماده با بند (  )51- 9سياستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه ابالغی از سوی مقام معظم
رهبری (مدّ ظلّه العالی) سازگار نيست؛ زیرا بر اساس بند (  )51- 9سياستهای کلی برنامه پنجساله
ششم ،صندوق نزد بانكهای عامل سپردهگذاری مینماید و خود صندوق پرداختکننده تسهيالت
میباشد ( .مستفاد از عبارت اخذ خط اعتباری ریالی از بانكها) نه اینكه صندوق به بانكها قرض داده و
آنها مالك شده و خود بانكها تسهيالت را پرداخت نمایند.
 - 3بر اساس بخش ( خ) اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی -که در ماده (  )51الیحه تنظيم برخی از
احكام برنامههای توسعه کشور بيان شده است  -مصارف صندوق ،اعطای تسهيالت می باشد ،نه اعطای
منابع به صورت قرض الحسنه که در این ماده ذکر شده است.
 - 2بر اساس تبصره (  )2بند (  )1بخش (  )1اساسنامه دائمی صندوق توسعه «اعطاء کليه تسهيالت
صندوق ،صرفاً از طریق عامليت بانك های دولتی و غير دولتی خواهد بود» و علیهذا اضافه نمودن
صندوق کارآفرینی اميد و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،خالف تبصره
اساسنامه دائمی صندوق توسعه میباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،ش ماره
yon.ir/mlGUA
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چيست؟ « اخذ خط اعتباری ریالی»  ،یعنی اینكه خود صندوق در قبال این ارزی که به
بانك می دهد ،یك خط اعتباری ریالی را اخذ میکند و بعد خودش مُعطی تسهيالت
میشود  ،نه بانكهای عامل .پس اول معنای این عبارت را می خواهيم ببينيم چيست.
آقاي عليزاده ـ ما اشكال را فهميدیم.
آقاي شبزندهدار ـ معنای این عبارت هم ين است یا چيز دیگری است؟
آقاي عليزاده ـ اگر این کار را نكنند  ،خالف چه چيزی میشود؟
آقاي شبزندهدار ـ خالف آن چيزی میشود که در سياستهای کلّی برنامهی ششم
آمده است.
آقاي عليزاده ـ خالف سياستهای کلّی میشود دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خب «آقا» [= مقام معظم رهبری] فرمودهاند که اشكال ندارد دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ حاال همين را می خواهم بگویم که اگر «آقا» نسبت به این جهاتش
هم نظر داشته باشند ،مشكل حل میشود.
آقاي عليزاده ـ بله« ،آقا» فرمودهاند هر طور که باشد با مصوبه موافقم.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،چون در این مصوبه آمده است که صندوق توسعهی ملی
سپردهگذاری میکند و به بانكها قرض الحسنه می دهد ،بعد بانكها که قرض الحسنه را
گرفتند ،خودشان از مال خودشان تسهيالت را پرداخت میکنند .اما آنچه که در
سياستهای ابالغی هست این است که صندوق توسعه به بانكها قرضالحسنه نمیدهد و
منابع این صندوق ،یكی از منابع بانكها نمی شود ،بلكه خود صندوق در بانكها
سپردهگذاری میکند ،اعتبار ریالی میگيرد و خودش تسهيالت را اعطا میکند .خب اگر
آقایان هم اجازه بدهند ،بنده اشكال مجمع مشورتی فقهی را بخوانم .اشكال اول این بوده
است که - 3« :مفاد ماده با بند ( )30- 4سياستهاي کلي برنامه پنجساله ششم توسعه
ابالغي از سوي مقام معظم رهبري (مدّظلّه العالي) سازگار نيست؛ زيرا بر اساس بند
( )30- 4سياستهاي کلي برنامه پنجساله ششم ،صندوق ،نزد بانکهاي عامل
سپردهگذاري مي نمايد و خود صندوق پرداخت کننده تسهيالت ميباشد( .مستفاد از
عبارت اخذ خط اعتباري ريالي از بانکها) نه اينکه صندوق به بانکها قرض داده و
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آنها مالک شده و خود بانکها تسهيالت را پرداخت نمايند».

( )3

آقاي عليزاده ـ حاجآقا  ،اصالً اساسنامهی صندوق یك چيز دیگری است که در قانون
برنامهی ششم توسعه آمده است و عوض شده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این اشكال مربوط به اساسنامه نيست.
آقاي عليزاده ـ میدانم ؛ من میگویم اصالً مجلس در قانون برنامهی ششم آمده است
و اساسنامهی این صندوق توسعه ملی را به طور کلّی تغيير داده است .اساسنامهی این
صندوق در آن قانون پيش بينی شده است .اصالً به سياستهای کلی نظام کاری نداریم.
فعالً مصوبهی مربوط به این صندوق که در اینجا آمده است محل بحث است« .آقا»
آمده است و گفته است من این مصوبهی مجلس را تأیيد میکنم و این چيزها را هم
باید رعایت بكنيد .بگذارید من این نكته را هم عرض بكنم؛ اگر اشتباه نكنم ،هفت تا
از نمایندگان که برخی رؤسای کميسيون بودند ،در همين ارتباط یك نامهای به
حضرت «آقا» نوشتند و گفتند که این مصوبه خالف سياستهای کلّی برنامهی ششم و
سياستهای اقتصاد مقاومتی و غيره است« .آقا» با توجه به همهی این مسائل ،این نظر
را داده است .رئيس مجلس نوشته است که این الیحه خالف سياستهای کلی نظام
است ؛ یعنی خودشان آمدهاند و به رهبری گفتهاند این مصوبه خالف است .در آن
نامهی دیگر هم که بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به همين مسئله تذکر دادهاند.
بنابراین وقتی «آقا» میف رمایند به نظر من این ای رادی ندارد ،یعنی ایراد که دارد ،ولی من
[با علم به این ایرادها] این مصوبه را قبول کردم.
آقاي شبزندهدار ـ خب اگر رهبری این مصوبه را قبول کردها ند که ما حرفی نداریم.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر ،این را قبول کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ ولی پاسخ آقا ناظر به این اشكال است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهرش همين است.
آقاي عليزاده ـ ظاهرش این است.
آقاي عليزاده ـ حاج آقای مدرسی ،شما در مورد ماده ( ) 5امری دارید؟ آقای دکتر
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کدخدایی ،شما در مورد ماده ( )5نظری دارید؟ حضرات آقایانی که با توجه به این
چيزهایی که عرض کردیم ،خود ماده ( )5و تبصرههایش را خالف هر اصلی می دانند
بفرمایند .خيلی خب  ،برویم ماده ( )3را بخوانيم.
منشي جلسه ـ «ماده  - 2بانکها و صندوقهاي مذکور مکلفند بازپرداخت منابع
صندوق توسعه ملي را تضمين نموده و حداقل معادل منابع موضوع اين قانون ،از
محل منابع خود و به صورت تلفيقي تسهيالت اعطاء نمايند».
آقاي عليزاده ـ این ماده که اشكالی ندارد .اشكالی دارد؟ نخير  ،برویم.
منشي جلسه ـ «ماده  - 3حداکثر دوره تنفس تسهيالت موضوع اين قانون يک سال
پس از بهرهبرداري طرحها تعيين ميشود و دوره بازپرداخت تسهيالت حداکثر
شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه ميشود.
تبصره  - 3بانکهاي عامل و صندوقهاي مذکور در اين قانون مجاز به تسويه
تسهيالت پرداختشده قبلي ،از محل منابع موضوع اين قانون نميباشند.
تبصره  - 2بانکهاي عامل و صندوقهاي مذکور در اين قانون موظفند جهت
تسهيل پر داخت تسهيالت مذکور از انواع تضامين شامل سند منازل مسکوني
روستايي ،سند زمين کشاورزي ،سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و
نواحي صنعتي ،سفته دريافت نمايند که ارائه آن توسط روستاييان و عشاير
امکان پذير باشد.
ماده  - 4تسهيالت موضوع اين قانون به طرحهاي غير دولتي در حوزه کشاورزي،
منابع طب يعي ،معادن کوچک ،فناوري اطالعات ،گردشگري ،صنايع دستي ،کليه
فعاليت هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و
همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي
روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت اختصاص مييابد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال دوم آقایان [اعضای مجمع مشورتی حقوقی](  )5اینجاست.
« .1با توجه به اینكه رئيس مجلس در شرط پنجم مذکور در بند (  )2نامه خود بر این نكته تأکيد نموده
است که تسهيالت موضوع این مصوبه فقط برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی که در زمينهی توليد
«چه کشاورزی و چه صنعتی» میباشد ،استفاده خواهد شد ،لذا حكم مقرر در ماده (  )9مصوبه مجلس
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،اینجا ایراد دارد دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال وارد نيست.
آقاي عليزاده ـ البته ما این ایراد را قبول نداریم .آقای الریجانی آمده است و گفته
است ...« :خامساً برای بخش عشایر و روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر این منابع
تخصيص یابد ،آن هم فقط مربوط به سرمایهگذاری در بخش خصوصی که در زمينه
توليد  ،چه کشاورزی و چه صنعتیِ مستقر در این مناطق باشد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این اشكال در این ماده هست .آقای
الریجانی موارد تخصيص منابع را منحصر در توليدِ کشاورزی و صنعتی کرده است و
«آقا» هم با این انحصار موافقت کردهاند.
آقاي عليزاده ـ ما میگویيم «آقا»  ،اصالً این مصوبه را تأیيد کرده است که آمده است و
گفته است بعداً در اجرا این شروط را رعایت کنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا « ،آقا» نگفته است که این
شروط در اجرا رعایت شود .این فرمایش «آقا» مربوط به اجرا نيست.
آقاي موسوي ـ اگر دقت بفرمایيد آن مرقومهی حضرت «آقا» دو قسمت دارد؛ در آن
نامه فرمودهاند « :با نظر مجلس شورای اسالمی موافقم  ،مشروط بر اینكه موارد
ششگانه آمده در بند ( )2نامهی جنابعالی مورد اهتمام جدی قرار گيرد» ؛ یعنی در
این قسمت دومش فرموده اند نظر مجلس را مشروط به آن چيزهایی که در نامهی
جنابعالی آمده است قبول میکنم؛ یعنی اول [قبول کرده اند و در قسمت دوم برای
پذیرش ،شرط گذاشته اند].
آقاي عليزاده ـ این شرط ،قسمت دوم نيست  ،بلكه همان قسمت اول  ،مشروط است.
آقاي موسوي ـ یعنی می شود این عبارت را دو قسمت کرد .جناب آقای عليزاده،

مبنی بر تجویز استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملی برای توسعهی طرحهایی که در زمينه «توليد»
نمیباشند و مربوط به حوزه «خدمات» هستند ( مانند «گردشگری» و مطلق «خدمات در مناطق روستایی
و عشایری ») ،خارج از حدود اذن مقا م معظم رهبری محسوب شده و در نتيجه واجد ایراد است ».نظر
کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4118197مورخ ،5241 /8 /51
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رهبری در قسمت اول پاسخشان میگویند با نظر مجلس موافق هستم  ،اما به چه
شرطی؟ به شرطی که آن چيزی که در بند ( )2نامهی جنابعالی آمده است رعایت
بشود .آقای الریجانی در بند ( )2شش مورد را ذکر کرده است.
آقاي عليزاده ـ خب ادامهاش فرمودهاند که چه بشود؟
آقاي موسوي ـ میفرمایند که این موارد باید خيلی مورد اهتمام جدی قرار بگيرد.
آقاي عليزاده ـ «مورد اهتمام قرار بگيرد».
آقاي كدخدائي ـ در واقع  ،یعنی این شرایط در اجرا مورد اهتمام قرار بگيرد.
آقاي عليزاده ـ بله ،در اجرای مصوبه ،مورد اهتمام قرار گيرد ؛ یعنی انشاءاهلل این
شروط در آینده مورد اهتمام قرار بگيرد.
آقاي ابراهيميان ـ [برداشت شما با این عبارت ]،سازگار نيست.
آقاي موسوي ـ نه ،دقت بفرمایيد ؛ ببينيد آقای الریجانی در همين بند پنجم که خواندید
که یكی از این شش مورد است میگوید که ...« :خامساً برای بخش عشایر و روستاها
و شهرهای زیر ده هزار نفر این منابع تخصيص یابد آن هم فقط مربوط به
سرمایه گذاری در بخش خصوصی که در زمينه توليد ،چه کشاورزی و چه صنعتی
مستقر در این مناطق باشد ».در این عبارت ،ایشان کلمهی «فقط» را آورده است ،پس
یعنی میگوید این منابع فقط در زمينهی توليد به کار برود ،حاال توليد هم شامل
کشاورزی است و هم شامل صنعتی است.
آقاي عليزاده ـ خب مگر مصوبه چه میگوید؟
آقاي موسوي ـ وقتی که در این مصوبه گردشگری و امثال آن را بهطور مطلق آورده
است  ،پس نشان می دهد این مسئله که حضرت «آقا» فرمودند این شش بند باید رعایت
بشود و مورد اهتمام قرار بگيرد ،در این مصوبه مورد اهتمام قرار نگرفته است؛ چون
در اینجا گردشگری را بهصورت مطلق آورده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود از کلمهی «فقط» این است که دولتی نباشد ؛ یعنی
سرمایهگذاری در بخش عمومی نباشد ،بلكه فقط در بخش خصوصی باشد.
آقاي عليزاده ـ بله  ،یعنی در بخش عمومی نباشد.
آقاي موسوي ـ نه  ،کلمهی «فقط» مربوط به ادامهی آن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی سرمایهگذاری فقط در بخش خصوصی باشد.
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آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «توليد» (حاال چه صنعتی و چه کشاورزی) ،مثل همان کلمهی
«اطالعات» است که عام است .وقتی میگویند «توليد»  ،شامل همهی انواع صنعتها
می شود .یكی از این صنایع هم ،صنعتِ خدمات است دیگر.
آقاي عليزاده ـ همانطور که حضرت آیت اهلل شاهرودی فرمودند  ،اگر معنای عبارت،
آنطوری بود که شما [= آقای موسوی] میگویيد ،مینوشت « :برای بخش عشایر و
روستاها و شهرهای زی ر ده هزار نفر این منابع تخصيص یابد» ؛ دیگر عبارتِ «آن هم
فقط مربوط به سرمایهگذاری در بخش خصوصی که در زمينه توليد چه کشاورزی و
چه صنعتی مستقر در این مناطق باشد» را نمیگفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی فقط سرمایهگذاریها در بخش خصوصی اند  ،نه دولتی.
آقاي عليزاده ـ اگر برداشت شما درست بود ،آقای الریجانی باید میگفت« :که فقط
در زمينه توليد  »...؛ یعنی باید این «فقط» را اینجا میآورد ،نه آنجایی که اآلن آورده
است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،نگفته است این منابع ،فقط در زمينهی توليد اختصاص
یابد؛ گفته است فقط این منابع به بخش خصوصی تخصيص یابد  ،در مقابل بخش
دولتی .اینجا این را می خواهد بگوید .در این ماده ( )9هم آمده است که این تسهيالت
به طرحهای غير دولتی تخصيص پيدا میکند.
آقاي عليزاده ـ بله  ،اگر مقصود این بود که فقط این منابع به توليد اختصاص یابد،
جای «فقط» اینطرفتر میآمد.
آقاي موسوي ـ این [عبارتِ « آن هم فقط مربوط به سرمایهگذاری  »...تا آخر آن]،
ادامهی آن جمله است.
آقاي عليزاده ـ باشد ؛ کلمهی «فقط» که به ادامهی جمله نمی خورد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ هدف «آقا»  ،تقویت توليد است .اینقدر که امسال ایشان روی
این مسئلهی تقویت توليد تكيه کردند و شعار امسال را هم « اقتصاد مقاومتی ،توليد ،
اشتغال» گذاشتند ،برای همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن علی القاعده است دیگر .معنای عامش همين است.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
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آقايرهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ صندوق توسعهی ملی که اصالً
نمیتواند در کارهای دولتی سرمایهگذاری کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امروز خيلی از توليدات ،از خدمات است .خيلی از توليداتِ
صنعتی ،مربوط به صنعت خدمات است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ صنعت گردشگری هست ،صنعتهای مختلف هست .اص ً
ال
اسم برخی خدمات را «صنعت» میگذارند؛ صنعت رباتيك هست ،صنعت چه و چه و...
آقاي موسوي ـ نه  ،این «توليد» ،یك ویژگی خاصی دارد .شعار امسال هم «توليد و
اشتغال» است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،قبول داریم؛ اما اگر کالم شما در اینجا مقصود بود ،کلمهی
«فقط» نباید آنجا میآمد؛ آنوقت « ،فقط» باید جلوی کلمهی «توليد» میآمد .یعنی باید
میگفت :تخصيص این منابع فقط در زمينهی توليد است ؛ در حالی که آن کلمهی
«فقط»  ،در آنجا [= در عبارت « آن هم فقط مربوط به سرمایهگذاری در بخش
خصوصی»] آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي موسوي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ شما هفت تا کلمه آنطرفتر را می خواهيد به کلمهی «فقط» مربوط
کنيد! آن «فقط» به یك جا بر میگردد .آن «فقط» به هشت تا عبارت که بر نمیگردد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود این است که سرمایهگذاری در بخش دولتی یا
عمومی نباشد ،بلكه «فقط» در بخش خصوصی باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر «فقط» مربوط به توليد بود « ،فقط» را آنجا نمیآورد.
آقاي ابراهيميان ـ کار ما به تفسير نامهی آقای روحانی و نامهی آقای الریجانی رسيده
است!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تأک يد اینها این است که مصرف این منابع در سرمایهگذاری
بخش دولتی یا عمومی نباید باشد ،بلكه فقط در بخش خصوصی باشد.
آقاي عليزاده ـ همينطور است؛ والّا «فقط» را اینجا نمیآورد  ،بلكه آن را بعدتر
میآورد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،این اشكال خيلی وارد نيست .این اشكال را رأی بگيرید.
آقاي موسوي ـ به هر حال  ،باید این شرط را رعایت میکردند .این یك و نيم ميليارد
( )5081101110111دالر که می خواهد خرج بشود ،باید در جای درست  ،یعنی توليد
خرج بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی از توليدات مربوط به صنعتهای خدماتی مهمتر از
صنعتهای دیگر است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاال اگر محل مصرف این منابع ،خدمات باشد و روستاها رشد
بكنند و اشتغال در آنها ایجاد بشود ،چه اشكالی دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله  ،مثالً صنعت گردشگری خيلی مهم است.
آقاي موسوي ـ این عبارت ،یعنی این منابع باید صرف توليدِ کشاورزی و صنعتی
بشود.
آقاي عليزاده ـ نه ،آقای دکتر موسوی [ ،در صورت صحت حرف شما] جای کلمهی
«فقط» اینجا ن بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امروز در دنيا  ،درآمد صنعت گردشگری از صنایع نفتی بيشتر
است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا  ،بحث بر سر اهميت صنعت
گردشگری نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گردشگری هم توليد است؛ این هم توليدِ صنعتی است.
آقاي سوادكوهي ـ حاال رأیگيری کنيد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این ماده ( )9را خالف اصل ( )551می دانند  ،از
این جهت که به معنای مخالفت با سياستهای کلّ ی است بفرمایند .خيلی خب  ،رأی
نياورد.
منشي جلسه ـ دو تا رأی آورد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )8را بخوان.
منشي جلسه ـ «ماده  - 1منابع موضوع اين قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه
درصد ( ،)%10بر اساس شاخص سهم بيکاران روستايي ،جمعيت عشايري ،مناطق
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مرزي و مناطق محروم بهصورت استاني توزيع ميگردد و پنجاه درصد ()%10
باقيمانده بهصورت ملي و بر اساس شاخصهاي مصوب شوراي عالي اشتغال و
بر مبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع ميشود.
ماده  - 8به منظور حُ سن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت کار ،سازمان
برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به کارگيري سامانه مناسب ،بر نحوه اعطاي
تسهيالت و اشتغال ايجادشده نظارت کند.
دستگاههاي اجرايي موظفند در چهارچوب اعالمي سازمان برنامه و بودجه کشور،
اطالعات مربوط به چهارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت کنند .سازمان موظف
است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه يک بار به مجلس شوراي اسالمي ارائه
کند.
تبصره  -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي مکلف است سامانه جامع اطالعات
بازار کار ،متناسب با اهداف اين قانون را با استفاده از امکانات موجود ايجاد کرده
و دادههاي مورد ن ياز را در اختيار دستگاههاي مرتبط قرار دهد.
ماده  - 3آييننامه اجرايي اين قانون مشتمل بر تکاليف و سهم هر يک از
دستگاههاي اجرايي ذيربط در اين زمينه ،چهارچوب و شرايط عقد قراردادِ
عامليت با سپردهگذاري ،نرخ سود متناظر بخشهاي هدف ،دوره بازپرداخت
متناسب با نوع طرح ،سازوکار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرحهاي پيشنهادي
ساير دستگاهها ،پس از ابالغ اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه
روستايي و مناطق محرومِ رياست جمهوري ،در چهارچوب قوانين تهيه ميشود و
به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نرخ سود در این ماده ،مطلق آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ تعيين نرخ سود ،بر عهدهی آیين نامه است دیگر؛ باید در آیيننامهی
این قانون ،این موضوع را رعایت کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «قانون» باید نرخ سود را بنویسد؛ شما که قانونگذار نيستيد.
این ماده میگوید نرخ سود متناظر بخشهای هدف در آیيننامه میآید؛ یعنی فردا
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آیيننامهی اجرایی میگوید مثالً در گردشگری یا در فالن صنعت  ،ده درصد ()%51
باید سود بدهند .این خالف شش درصدی ( )%1است که «آقا»  ،آنجا [در پاسخ به
نامهی آقای الریجانی] قبول کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این  ،خالف است.
آقاي عليزاده ـ ب بينيد؛ اینجا دو تا نظر وجود دارد :یك عده مثل حضرت آیتاهلل
شاه رودی و آقایان دیگر میفرمایند با توجه به اینكه «آقا» فرموده اند که موارد ششگانه
مورد اهتمام جدی قرار گيرد  ،نرخ این سود باید در قانون بياید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بعضی مثل حقير میگویيم که شرطی که «آقا» فرمودهاند  ،یعنی این
موارد در اجرا باید رعایت شود .به هر حال  ،اگر ایراد بگيرید ،هيچ جای عالَم خراب
نمیشود .حضرات آقایانی که میگویند نرخ سود باید در قانون پيش بينی بشود  ،رأی
بدهند .اگر یك رأی کم داشتيد من هم رأی میدهم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله  ،این نرخ شش درصد ( )%1باید در همين مصوبه بياید.
آقاي عليزاده ـ با توجه به این فرمایش «آقا»  ،آقایان در مورد اشكال به عدم تعيين نرخ
سود در ماده ( ) 7رأی بدهند .چند نفر شدید؟ من هم رأی میدهم .این اشكال ،رأی
آورد.
آقاي كدخدائي ـ مجلس این ماده را اصالح میکند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله  ،اصالح میکند.
آقاي عليزاده ـ خب پس اآلن در مورد این ماده ( )7بفرمایيد که « با توجه به اذن مقام
معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و نظر به اینكه یكی از شروطی که در نامهی رئيس
مجلس آمده است  ،این است که متوسط نرخ سود شش درصد ( )%1باشد  ،و این
متوسط نرخ سود در ماده ( )7ذکر نشده است و این ماده اطالق دارد و اختيار تعيين
سود را به آیيننامه داده است ،بنابراین از این جهت اشكال دارد که باید مطابق این [=
شرط مذکور در نامه] اصالح بشود».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ متن ایراد را مرقوم فرمودید؟
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منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ متن این اشكال را بنویسيد و بياورید .من خودم متنش را اصالح
میکنم .اگر مجلس نرخ سود را در متن مصوبه بياورد  ،هيچ جای عالَم خراب
نمیشود؛ تازه ،بهتر هم میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خيلی خوب میشود.
آقاي عليزاده ـ خب من اینطور نوشتم « :اذن مقام معظم رهبری مشروط به موارد
ششگانهی بند ( )2نامهی رئيس مجلس بود .در بند ( )2این نامه آمده است که نرخ
سود بيشتر از شش درصد ( )%1نباشد ؛ بنابراین مصوبه خالف اذن مقام معظم رهبری
است ».این متن را بدهيد تا تایپ کنند و بياورند تا ببينيم چطور است .بگویيد متن این
ایراد را درست بكنند و یك بار دیگر بياورند تا آن را ببينيم.
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ من این را نوشتم :تعيين نرخِ سود به هيئت وزیران اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ تعيين نرخ سود به عهدهی هيئت وزیران نيست .تعيين نرخ سود را به
آیين نامه محول کردهاند .اصالً نگفته اند تعيين نرخ سود به عهدهی هيئت وزیران است ،
بلكه به آیين نامه محول شده است.
آقاي مؤمن ـ آیيننامهای که به تصویب ه يئت وزیران میرسد.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفته است نرخ سود در آیيننامه پيشبينی بشود.
آقاي مؤمن ـ پس تعيين نرخ سود ،به عهدهی هيئت وزیران است.
آقاي عليزاده ـ میدانم؛ منتها این ماده فقط گفته است که نرخ سود ،با آیيننامه
مشخص میشود.
آقاي مؤمن ـ خب باشد؛ اطالق دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفته است در همان آیيننامهی اجرایی این قانون که مشتمل بر
تعيين نرخ سود است .بله ،ما گفتيم این ماده اشكال دارد؛ چون تعيين نرخ سود را به
آیين نامه محول کردهاید.
آقاي مؤمن ـ بله ،اطالق این ماده ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اطالقش ایراد دارد .همين را نوشتيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عين همين را بنویسيد.
آقاي عليزاده ـ اطالق این ماده ،خالف آن اذن رهبری است.
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آقاي كدخدائي ـ الزم است نسبت به خود مصوبه هم بنویسيم که ...
آقاي عليزاده ـ بله ،این را هم بنویسيم که این مصوبه  ،با توجه به اذن مقام معظم
رهبری فاقد اشكال است؛ یعنی از این جهت ،این مصوبه مورد اشكال قرار نگرفت و
خالف شرع و خالف قانون اساسی تشخيص داده نشد .یعنی نمیگویيم که مصوبه
فاقد اشكال است.
آقاي موسوي ـ این رعایت آن شش مورد چه میشود؟
آقاي عليزاده ـ نه ،مجلس آن شش مورد را رعایت کرده است .ما که رأی دادیم،
میگویيم همين یك مورد را رعایت نكردهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب  ،برویم سر بعدی.
آقاي عليزاده ـ ما فقط به همين یك مورد [= تعيين نرخ سود تسهيالت] که به
آیيننامه محول کرده اند ،اشكال داریم.
آقاي موسوي ـ [اطالق گردشگری هم ایراد دارد].
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،نسبت به این موضوع که یك بار بحث کردیم  ،ولی رأی
نياورد .حاال اینجا می خواهيد دوباره بحث کنيد؟! این چيزی که اآلن اینجا مورد ایراد
است  ،فقط در مورد نرخ سود تسهيالت است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،همين اشكال درست است.
آقاي موسوي ـ نه ،این اشكال را میدانم  ،ولی آیا آن مواردِ دیگر نباید رعایت شود؟
آقای عل يزاده  ،ما کاری به این اشكال نداریم .این اشكال که حل شد  ،ولی خود آن شش
مورد نباید مورد اهتمام قرار بگيرد؟
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ شما میگویيد شروط دیگر در در این مصوبه رعایت نشده
است  ،ولی ما میگویيم رعایت شد ه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،این [= موضوع مربوط به گردشگری] اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله)5 (.

 .1نظر شماره  41 /513 /3147مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 335 /21758
مورخ  5241 /9 /35و پيرو نامه شماره  41 /513 /5459مورخ  ،5241 /9 /35الی حه حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ،مصوب
جلسه مورخ هجدهم تير ماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ
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اليحه هواي پاك (اعاده شده از شوراي نگهبان)

آقاي عليزاده ـ دستور بعدی  ،الیحهی هوای پاك است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ «اليحه هواي پاك (اعادهشده از شوراي نگهبان)».

( )3

ظاهراً قبالً

آقایان اعضای شورا به این مصوبهی مجلس ایراد گرفته بودند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اآلن مجلس آن ایرادها را حل کرده است.
آقاي عليزاده ـ اولين ایراد [در نظر شماره  41/511/5957مورخ  5241/2/31شورای
نگهبان] این بوده است - 3« :در تبصره يک ماده ( )2 (،)3چنانچه اليحه مد نظر است،

 5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبه با توجه به اذن مقام معظم
رهبری مدّ ظله العالی که طی نامه شماره  5 /23918مورخ  5241 /9 /35در پاسخ استفسار رئيس محترم
مجلس شورای اسالمی اعالم فرمودند ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخيص داده نشد.
 نظر به اینكه در بند (  )2نامه رئيس محترم مجلس شورای اسالمی ،سود متوسط (  )1%شش درصدپيشبينی شده و ليكن در ماده (  )7مصوبه ،تعيين ميزان آن به آیيننامه واگذار گردیده است ،لذا اطالق
ماده (  )7از این جهت ،مغایر اذن معظمٌله و بالنتيجه مغایر اصول (  )87و (  )551قانون اساسی میباشد».
 .1الیحه هوای پاك با عنوان اوليهی الیحه اصالح قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا ،در تاریخ
 5242 /1 /32به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً
در تاریخ  5241 /3 /54به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  52 /59144مورخ  5241 /3 /21به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه
در مجموع در دو مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است.
شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  5241 /2 /51بررسی کرد و
نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را طی نامهی شماره 41 /511 /5957
مورخ  5241 /2 /21به مجلس اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مور خ  5241 /9 /38مجلس ،این مصوبه
در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41 /513 /3141مورخ
 5241 /8 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2تبصره (  )5ماده (  )2الیحه هوای پاك مصوب  5241 /3 /54مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 2در
مواقع اضطرار ،سازمان با همكاری وزارت کشور و تصویب هيئت وزیران باید ممنوعيتها یا
محدودیت های موقت زمانی ،مكانی و نوعی را برای پيشگيری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع
آلودهکننده هوا برقرار ن ماید و بالفاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطالع عموم برساند .با
برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدودیت
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بايد توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح مي باشد که تحديد اختيارات
مجلس محسوب ميگردد؛ لذا مغاير اصل ( )34قانون اساسي شناخته شد ».حاال
مجلس در این اصالحيه گفته است« :در تبصره ( )3ماده ( ،)3عبارت «هيئت وزيران
رسيده و جهت اقدام قانوني الزم به» پس از کلمه «تصويب» اضافه و کلمه
«ميرسد» به «ارسال ميگردد» اصالح ميشود».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال خوب شده است.
آقاي عليزاده ـ چطور شده است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ باز آن اشكال مغایرت با اصل ( )79به
این تبصره وارد میشود ؛ چون این تبصره دوباره دولت را به دادن الیحه الزام کرده
است.
آقاي عليزاده ـ من متوجه نشدم؛ اآلن چه فرقی کرده است؟ این عبارتِ اضافهشده را
باید بياوریم و در جایش قرار بدهيم [تا ببينيم عبارتش چه میشود] .گفته اند :در تبصره
( )5ماده ( ، )2عبارت «هيئت وزیران رسيده و جهت اقدام قانونی الزم به» پس از کلمه
«تصویب» اضافه شود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن میگوید ميزان جریمه به تصویب
هيئت وزیران رسيده و جهت اقدام قانونی الزم به مجلس ارسال میگردد.
آقاي عليزاده ـ پس اشكال این تبصره رفع نشده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بدتر شد ه است؛ چون تصریح کرده
است که قالب ارائهی این جریمهها ،به صورت الیحه است.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که میفرمایند علیرغم اصالح به عملآمده اشكال قبلی رفع
نشده است ،رأی بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ببينيد؛ تبصرهی اصالحی دارد میگوید هر جا که این

برقرارشده ،اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطالع می دهد.
تبصره  - 5ميزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان
وسایل نقليه موتوری که وارد محدوده ممنوعه میشوند بنا بر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد».
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جریمهها به تصویب رسيد  ،قبول است؛ نگفته است که این جریمهها باید به تصویب
برسد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ گفته است « به تصویب برسد»؛
میگوید این موضوع به تصویب هيئت وزیران میرسد؛ یعنی باید به تصویب این
هيئت برسد ؛ چون در مقام انشاء است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگوید ميزان جریمهها اینطوری است ؛ ميزانش باید به
تصویب برسد  ،اما حاال اینكه هيئت دولت می خواهد آن ميزان پيشنهاد را تصویب بكند
یا تصویب نكند ،خودش می داند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،حكم این تبصره که مشروط نيست
حاجآقا.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،این تبصره بيش از این را نمیگوید .ببينيد؛ میگوید ميزان
و نحوهی جریمهی نقدی به تصویب هيئت وزیران برسد .یعنی به هيئت وزیران
میگوید اگر آن ميزان جریمه را خواستی ،آن را تصویب کن.
آقاي عليزاده ـ میگوید « :در تبصره ( )5ماده ( ، )2عبارت «هيئت وزیران رسيده و
جهت اقدام قانونی الزم به» پس از کلمه «تصویب» اضافه  »...شود .آهان  ،مجلس این
عبارت را به تبصرهی قبلی اضافه کرد ه است؛ یعنی گفته است عبارت «هيئت وزیران
رسيده و جهت اقدام قانونی الزم به» به آن عبارت قبلی اضافه شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درست است .میگوید ميزان جریمهی پيشنهادی حاال هر
قدر باشد  ،باید به تصویب هيئت وزیران برسد .حاال دولت می خواهد آن ميزان را
تصویب بكند یا می خواهد تصویب نكند.
آقاي مدرسييزدي ـ بعد از تصویب هم ،دولت آن الیحه را به مجلس بفرستد .اصالً
این تبصره چه عيبی دارد؟!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب  ،آن فرستادن الیحه به مجلس که
طبيعی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این تبصره نگفته است دولت باید این ميزان را یقيناً تصویب
بكند .این را که نگفته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ در ای نجایش اشكالی نيست  ،ولی ميزان
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جریمه مهم است .این تبصره راجع به این موضوع میگوید ميزان جریمه باید به
تصویب هيئت وزیران برسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگوید ميزانی که به تصویب هيئت وزیران نرسد  ،قبول
نيست؛ می خواهد این مطلب را بگوید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه  ،ببينيد؛ این مطلب که روشن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميزانی که به تصویب هيئت وزیران برسد ،قبول است.
آقاي عليزاده ـ نه ،آقایان میگویند الزام این تبصره نسبت به هيئت وزیران ایراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الزامی ندارد .هيئت دولت الزامی ندارد ؛ چون مفاد این تبصره
یك قضيهی شرطيه است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل شاهرودی میگویند الزامی برای هيئت دولت ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،مفاد این تبصره یك قضيهی شرطيه است.
آقاي ع ليزاده ـ آقای شاهرودی میگویند اگر دولت جریمهها را تصویب کرد  ،باید
آنها را به مجلس بفرست ند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد از تصویب هيئت وزیران ،آن ميزانِ مصوب ،ميزان
جریمهها محسوب میشود  ،والّا اگر دولت آن ميزان را تصویب نكرد  ،ميزان محسوب
نمیشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،تصویب ميزانش الزامی نيست.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که علیرغم اصالح به عملآمده باز اشكال دارند و
میگویند اشكال این تبصره رفع نشده است ،رأی بدهند .آقایانی که میگویند اشكال
این تبصره رفع نشده است و باقی است  ،رأی بدهند .خيلی خب  ،سراغ اشكال بعدی
برویم.
آقاي عليزاده ـ [بند ( )3نظر شماره شماره  41/511/5957مورخ  5241/2/31شورای
نگهبان] - 2« :در فراز سوم ماده ( )3 (،)33الزماالجرا دانستن تصميم کميسيون ،اين
 .1ماده (  )55الیحه هوای پاك مصوب  5241 /3 /54مجلس شورای اسال می « :ماده  - 55هرگونه احداث،
توسعه ،تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهای توليدی ،صنعتی و معدنی ،مستلزم رعایت مقررات
ابالغی از سوی سازمان میباشد .سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یك ماه به استعالمهای
درخواست جواز تأسيس و بهرهبرداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان ،دالیل آن را
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ايهام را دارد که ذينفع حق شکايت به مراجع قضايي را ندارد؛ پس از رفع ابهام
اظهار نظر خواهد شد ».حاال مجلس برای اصالح این ایراد نوشته است« :در سطر
چهارم فراز سوم ماده ( ،)33عبارت «نظر کميسيون الزماالجراء بوده و» حذف
ميشود».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب  ،این اشكال رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً این اشكال هم رفع شده است .حضرات آقایانی که میگویند این
اشكال رفع نشده است ،اعالم نظر بفرمایند.
« - 3در ماده ( )3 (،)33واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر
خواهد شد ».اآلن در این اصالحيه گفتهاند« :در سطر چهارم ماده ( ،)33عبارت
«چهارچوب قوانين و مقررات» جايگزين عبارت «برخورد» ميشود».
آقاي ابراه يميان ـ اآلن این ماده چطوری شد ه است؟ این عبارت ،به عبارتِ « اقدام
الزم را به عمل آورند» اضافه میشود ،درست است؟
آقاي عليزاده ـ این ماده اینطوری میشود « :نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و
یگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستری در موارد وقوع جرائم ...
اقدام الزم را در چهارچوب قوانين و مقررات  ...به عمل آورند ».این ماده اشكالی

به استعالمکننده به صورت کتبی ارائه کند .عدم پاسخ در مدت یادشده ،به منزله تأیيد میباشد .در هر
استان کميسيونی با عضویت یكی از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس) ،مدیر کل محيط زیست
استان (دبير) ،مدیر کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان ،مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان،
رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیر کل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشكيل
میشود .در صورت اعتراض متقاضی ،مرجع استانی فوق به اختالفات فی مابين حداکثر ظرف مدت یك
ماه رسيدگی میکند و در صورت آالینده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعملهای ابالغی سازمان)،
مجوز مقتضی را صادر و در غير این صورت تقاضا را رد میکند .نظر کميسيون الزماالجراء بوده و
دبيرخانه کميسيون در اداره کل حفاظت محيط زیست هر استان مستقر میباشد».
 .1ماده (  )25الیحه هوای پاك مصوب  5241 /3 /54مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 25نيروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران و یگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستری در موارد وقوع
جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعالم سازمان یا با اطالع از وقوع جرائم غير
مشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذیربط اقدام الزم را در برخورد با واحدهای
آلودهکننده یا اشخاص حقيقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند».
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ندارد دیگر .پس این اشكال هم رفع شده است .تذکراتی هم نسبت به این مصوبه داده
بودیم )5 (،ولی نمیدانم مجلس به این تذکرات توجه کرد ه است یا توجه نكرد ه است.
حاال اگر به آن تذکرات توجه نكرد ه باشند هم خالف شرع نيست که بخواهيم ایراد
بگيریم .به هر حال حضرات آقایانی که این مصوبه را دارای اشكال می دانند ،اعالم نظر
بفرمایند .پس اشكالهای این مصوبه هم تمام شده است)3 (.

 .1تذکرات مندرج در نظر شماره  41 /511 /5957مورخ  5241 /2 /31شورای نگهبان« :تذکرات:
 - 5در بند یك ماده یك و ماده (  )21چنانچه معادل فارسی واژه «یونساز » و «غير یونساز » وجود دارد
جایگزین شود.
 - 3در بند (  )2ماده یك ،بعد از واژه «جنگلها» عالمت « » ،به حرف «و» تبدیل گردد.
 - 2در تبصره ماده (  ،)9بعد از واژه «طی » عبارت « مدت اجرای » اضافه شود.
 - 9در سطر سوم تبصره (  )2ماده (  ،)1حرف «به » اضافی حذف گردد».
 .2نظر شماره  41 /513 /3141مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 52 /23452
 5241 /9 /37و پيرو نامه شماره  41 /513 /3122مورخ  ،5241 /8 /9الیحه هوای پاك که با اصالحاتی در
جلسه مورخ بيست و پنجم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسيده است ،در جلسه مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به
اصالحات به عملآمده ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعاده شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدی «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعادهشده از
شوراي نگهبان)»

( )3

است .ایراد ما [در بند ( )5نظر شماره  41/511/575مورخ

 5241/3/55شورای نگهبان در خصوص تبصره ( )5بند ( )5ماده ( ])3 ()7این بوده
 .1طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با عنوان اوليهی «طرح ت أسيس سازمان ملی استاندارد ایران»
توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در سال  5245به مجلس ارائه شده بود  ،سرانجام در تاریخ
 5248 /3 /35با اصالحاتی در متن و عنوان به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه مطابق
با روند قانونی پيشبينیشده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  99 /55275مورخ
 5248 /3 /37به شورای نگه بان ارسال شد .این مصوبه در مجموع در هفت مرحله بين شورای نگهبان و
مجلس رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی
مورخ  ،5248 /2 /52در مرحلهی دوم در جلسات مورخ  5248 /51 /5 ،5248 /51 /5و  ،5248 /51 /58در
مرحلهی سوم در جلسهی مورخ  ،5248 /53 /55در مرحلهی چهارم در جلسهی مورخ  ،5241 /3 /52در
مرحلهی پنجم در جلسهی مورخ  ،5241 /2 /39در مرحلهی ششم در جلسهی مورخ  5241 /8 /55و در
مرحلهی هفتم در جلسهی مورخ  5241 /1 /5بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این
مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به ترتيب طی نامههای شماره  48 /513 /758مورخ
 48 /511 /2411 ،5248 /2 /57مورخ  48 /511 /8525 ،5248 /51 /55مورخ 41 /511 /575 ،5248 /53 /57
مورخ  41 /513 /5918 ،5241 /3 /55مورخ  41 /513 /3154 ،5241 /2 /38مورخ  5241 /8 /53و
 41 /513 /3249مورخ  5241 /1 /5به مجلس شورای اسال می اعالم کرد .در نهایت ،با اصرار مجلس
شورای اسالمی بر مصوبه ی خود و عدم تأمين نظر شورای نگهبان ،این مصوبه بر اساس اصل ( )553
قانون اساسی ،به موجب نامهی شماره  32 /84229مورخ  5241 /7 /54به مجمع تشخيص مصلحت نظام
ارجاع شد که این مجمع ضمن بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،5241 /4 /9نظر مجلس شورای
اسالمی را عيناً مورد تأیيد قرار داد و نظر خود را طی نامهی شماره  4111- 98389مورخ  5241 /4 /8به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2تبصره (  )5بند (  )5ماده (  ) 7طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5241 /3 /9مجلس شورای
اسالمی« :ماده  - 7مأموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (  )2و تبصرههای (  )5و (  )2آن در
این قانون به شرح زیر میباشد:
 - 5تعيين ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در
کشور
تبصره  - 5تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهای « دارویی » بر عهده وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی« ،نظامی » بر عهده وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح (با اذن
مقام معظم رهبری)« ،انرژی هستهای و پرتوی » بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران میباشد.
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است - 3« :عليرغم اصالح به عملآمده ،ايراد بند يک سابق اين شورا

( )3

کماکان

به قوت خود باقي است .الزم به ذکر است منظور از مسئوليت امر ،تعيين ،تدوين و
نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي کاالها و تجهيزات پزشکي
ميباشد که تعيين مصاديق مذکور توسط شوراي عالي استاندارد نيز محل ايراد
است».
آقاي عليزاده ـ ظاهراً این اشكال [در مصوبهی اصالحی فعلی] حل شده است .بله،
مجلس این تبصره را حذف کرده است )3 (.مگر آن را حذف نكرده است؟
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،اگر مجلس این تبصره را حذف بكند ،ایراد حل نمیشود.
آقاي ابراهيميان ـ مطالب خيلی مهمی در این تبصره هست.
آقاي عليزاده ـ اآلن مجلس چهکار کرد ه است؟
منشي جلسه ـ مصوبهی اخير مجلس را بخوانيم؟
آقاي عليزاده ـ بله ،بخوانيد.
آقاي مدرسييزدي ـ در واقع ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی باید این کار
[= تعيين استانداردهای پزشكی] را تأیيد بكند ،در صورتی که این تبصره میگوید
وزارت بهداشت این استانداردها را تدوین بكند و در عين حال ،مصوبات شورای عالی
استاندارد را هم رعایت بكند)2 (.

نظارت بر اجرای استانداردهای کاالهای سالمت محور بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی است .مصادیق کاالهای سالمت محور و نحوه نظارت بر اساس سياستهای کلی سالمت
(بندهای (  )1و (  ))7- 5و سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بند (  )) 39توسط شورای عالی استاندارد
تعيين میشود».
 .1بند (  )5نظر شماره  48 /511 /8525مورخ  5248 /53 /57شورای نگهبان - 5 « :در تبصره یك بند یك
ماده (  ) 7از این حيث که مشخص نيست در سایر موارد نظير کاالها و تجهيزات پزشكی مسئوليت امر
بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی است یا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر
خواهد شد» .
 .2اصالحيهی مورخ  5241 /9 /37مجلس شورای اسالمی در خصوص بند (  )5ماده (  )7طرح تقویت و
توسعه نظام استاندارد « :در بند (  )5ماده (  )7عبارت « به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه درکشور » و
تبصره (  )5آن حذف میشود».
 .1تبصره (  )5بند (  )5ماده (  ) 7طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5241 /2 /7مجلس شورای
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گرفتيم)5 (.

آقاي عليزاده ـ ما که قبالً به همين مطلب ایراد
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،به همين عبارت « با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد»
هم ایراد گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ نه ،اآلن این اشكال در بند ( )5ماده ( )7اصالحی رفع شده است؛ اآلن در
بند ( )5ماده ( )7این مصوبه ،عبارتِ « به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در کشور»
حذف شد ه است.
آقاي عليزاده ـ خب  ،بعد عبارت چه شده است؟
آقاي مؤمن ـ اآلن این عبارت حذف شد ه است ؛ یعنی عبارت این بند در مصوبهی
قبلی این بود ه است - 3« :تعيين ،تدوين ،بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي
بهعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در کشور» که شما به این بند ایراد گرفتيد و
گفتيد که چرا میگوید این سازمان تنها مرجع رسمی این وظيفه است .مجلس هم آمده
است و این عبارت را حذف کرد ه است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه حاجآقا  ،این عبارت ،مورد اشكال
نبوده است.
آقاي عليزاده ـ اشكال چيز دیگری بوده است.
آقاي مؤمن ـ همين عبارت مورد اشكال بوده است .حاال این بند اصالً آن عبارت را
ندارد.

اسالمی « :ماده  - 7مأموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (  )2و تبصرههای (  )5و (  )2آن در
این قانون به شرح زیر میباشد:
 - 5تعيين ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در
کشور
تبصره  - 5با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر
استانداردهای « دارویی و کاالها و تجهيزات پزشكی» بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی« ،نظامی » بر عهده وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح (با ا ذن مقام معظم رهبری)« ،انرژی
هستهای و پرتوی» بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران میباشد».
 .1بند (  )5نظر شماره  41 /513 /5918مورخ  5241 /2 /38شورای نگهبان - 5 « :در تبصره (  )5بند (  )5ماده
(  )7با عنایت به اصالحات به عمل آمده ،رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد در امور مذکور خالف
سياستهای کلی سالمت و بالنتيجه مغایر بند (  )5اصل (  )551قانون اساسی شناخته شد».
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منشي جلسه ـ حاجآقا  ،این مصوبه زیاد به شورای نگهبان آمده است و رفته است.
آخرین ایراد آن  ،اشكالی بود که اآلن خوانده شد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن عبارت ،مورد اشكال ما [در
مرحلهی قبل] نبوده است .این عبارت را خودشان [در اصالحيهی فعلی] حذف
کردهاند.
آقاي عليزاده ـ آخرین ایراد ما این بوده است« :علیرغم اصالح به عملآمده  ،ایراد بند
یك سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است .الزم به ذکر است منظور از
مسئول يت امر ،تعيين ،تدوین و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهای کاالها
و تجهيزات پزشكی میباشد که تعيين مصادیق مذکور توسط شورای عالی استاندارد
نيز محل ایراد است ».ما این ایراد را به عنوان ایراد آخرمان به مجلس گفتيم.
آقاي مؤمن ـ یعنی این اصالحيه ،اصالح این اشكال است؟! این اشكال که در نظر آخر
شور ا نيامده است.
آقاي عليزاده ـ چرا دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،حاال اجازه بدهيد تا من توضيح
بدهم تا معلوم میشود که وضعيت این مصوبه چه بود ه است .ببينيد؛ این اصالحی که
اآلن مجلس [نسبت به بند ( )5ماده ( ])7انجام داد ه است )5 (،جزء ایرادِ آخرِ شورا نبوده
است .مجلس از ابتدای تصویب این مصوبه آمد و یك قاعده ای گذاشت که سازمان
استاندارد در همه چ يز دخالت بكند .ما نسبت به این موضوع اشكالی مطرح کردیم که
این مواردی که شما مسئوليت آن را در این مصوبه به سازمان استاندارد دادهاید ،بعضی
از مواردش در سياستهای کلّی سالمت آمده است [و مسئول مشخص برای آن وجود
دارد]؛ مثل کاالهای پزشكی که توليت آن با وزارت بهداشت است  )3 (،بحث نظامیاش
 .1اصالحيهی مورخ  5241 /9 /37مجلس شورای اسالمی در خصوص بند (  )5ماده (  )7طرح تقویت و
توسعه نظام استاندارد « :در بند (  )5ماده (  )7عبارت « به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه درکشور » و
تبصره (  )5آن حذف میشود».
 .2بند (  )5- 7سياستهای کلّی سالمت ابالغی  5242 /5 /55مقام معظم رهبری - 7 « :تفكيك وظایف
توليت ،تأمين مالی و تدارك خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگویی ،تحقق عدالت و ارائه
خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
 - 5- 7توليت نظام سالمت شامل سياستگذاریهای اجرایی ،برنامهریزیهای راهبردی ،ارزشيابی و
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هم مسئول مشخص دارد ،بحث مربوط به انرژی اتمی هم همينطور .اینها آمدند و در
اصالحيه[ ،مسئوليت این موارد را تفكيك کردند و] در تبصره ( )5آنها را استثنا کردند .بعد
از این اصالح ،اشكال شورا در مرحلهی آخر ای ن بوده است که این استثنا صریح نيست؛
یعنی شورا به مجلس گفت که شما صریحاً بيان نكرده اید که تعيين استانداردهای این
کاالهای پزشكی در اختيار وزارت بهداشت باشد؛ چون مدام می نویسيد که این استانداردها
با نظر سازمان استاندارد یا با نظر شورای عالی استاندارد تعيين شود )5 (.حاال مجلس آمده
است و در این مصوبه آن بند ( )5را اصالح کرده است.
آقاي عليزاده ـ یعنی این تنها مرجع تعيين استانداردها را حذف کردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ ایراد آخر شورا  ،اصالً
به بند ( )5نبوده است  ،بلكه ایراد شورا به این استثنا بود .حاال مجلس آمده است و این
استثنا را کالً حذف کرد ه است؛ آنوقت با این حذف ،اطالق و عمومِ تعيين استانداردها
توسط این سازمان باقی ماند ه است .این بند ( )5یك قيدی داشت که میگفت سازمان
استاندارد تنها مرجع رسمی تعيين استانداردها در کشور است .حاال مجلس آن قيد را
برداشته است تا بگوید حاال از این بند استنباط میشود که سازمان استاندارد تنها مرجع
رسمی تعيين استانداردها نيست .اما اآلن در واقع چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی مجلس
قيد « به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در کشور» را از این بند برداشته است  ،و از
طرف دیگر ،چون [تبصره ( )5بند ( ) 5را حذف کرده است ،بدین ترتيب] آن
استثناهایی که در تبصره آمده بود هم حذف شده است؛ یعنی اآلن اینطوری شده است
که سازمان استاندارد بهطور کلّی در همهی موضوعات نظر میدهد ؛ چون وظایف
سازمان استاندارد یك اطالق و عمومی دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر ،سازمان استاندارد نظر نمی دهد ،بلكه شورای عالی
استاندارد نظر می دهد که وزارت بهداشت هم عضو آن شورا است.

نظارت توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی».
 .1بند (  )5نظر شماره  41 /513 /5918مورخ  5241 /2 /38شورای نگهبان - 5 « :در تبصره (  )5بند (  )5ماده
(  ،)7با عنایت به اصالحات به عمل آمده ،رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد در امور مذکور
خالف سياستهای کلّی سالمت و بالنتيجه مغایر بند (  )5اصل (  )551قانون اساسی شناخته شد».
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ هر کسی باشد؛ عضو بودن وزارت
بهداشت در آن شورا هم مهم نيست.
آقاي مؤمن ـ مجلس اشتباه کرد ه است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،احتماالً بند ( )5هم مورد اشكال بود ه است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه  ،شما به این بند ،اشكال نداشتيد.
آقاي مؤمن ـ ایراد ما چه بود؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ موضوع این استثنا که دو سه
بار به مجلس رفته است و به شورا آمده است ،چه بوده است؟ استثنا این بوده است که
استانداردهای این کاالهای پزشكی باید با تأیيد وزارت بهداشت تدوین شوند؛ چون
توليت این کاالها [در سياستهای کلّی سالمت] با وزارت بهداشت است و به سازمان
استاندارد ربطی ندارد .حاال مجلس آمده است و [با حذف تبصره ( )5بند ( ])5این
استثنا را هم حذف کرد ه است .اآلن نتيجه چه شده است؟ نتيجه این شده است که
وظيفهی سازمان استاندارد کالً رسيدگی به همهی موضوعات است.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا دیگر.
آقاي عليزاده ـ مرحلهی قبلی که این تبصره را اصالح کردند ،گفت ند که تدوین
استانداردهای پزشكی « با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد» بر عهدهی وزارت
بهداشت است)5 (.
آقاي مؤمن ـ حاال این مصوبهی اخير را بخوانيد.
 .1تبصره (  )5بند (  )5ماده (  ) 7طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5241 /2 /7مجلس شورای
اسالمی « :ماده  - 7مأموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (  )2و تبصرههای (  )5و (  )2آن در
این قانون به شرح زیر میباشد:
 - 5تعيين ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در
کشور
تبصره  - 5با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد تعيين ،تدوین ،نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر
استانداردهای « دارویی و کاالها و تجهيزات پزشكی» بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی« ،نظامی » بر عهده وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح (با اذن مقام معظم رهبری)« ،انرژی
هستهای و پرتوی » بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران میباشد».
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آقاي كدخدائي ـ اگر خود متن این مصوبه را بياوریم  ،مطلب روشن میشود .خاطرتان
هست که بحثهای مربوط به استانداردهای پزشكی و مانند اینها در اختيار خود
نهادهای مربوط به ای نها قرار گرفته بود .این تبصره ( )5 ()3هم اآلن به عنوان یك
استثنای دیگر در خود این مصوبه هست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،تبصره ( )3چنين مطلبی را ندارد.
در این مصوبه در دو جا این استثنا وجود داشت؛ یكی در خصوص استاندارد کاالهای
دارویی است  )3 (،منتها استثنای اصلی ،هم ين تبصره ( )5بود که این تبصره ( ، )5اآلن [در
این مصوبهی اصالحی فعلی] کالً حذف شده است.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )5گفته بو د تعيين استانداردهای پزشكی با رعایت مصوبات
شورای عالی استاندارد بر عهدهی وزارت بهداشت است.
آقاي مؤمن ـ این تبصره در مصوبهی مرحلهی قبلی بوده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،اآلن معنای حذف این تبصره ،این
است که آن استثنایی که سرش دعوا بود  ،اآلن کالً حذف شده است.
 .1تبصره (  )3ماده (  ) 7طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5241 /3 /9مجلس شورای اسالمی:
« ماده  - 7مأموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (  )2و تبصرههای (  )5و (  )2آن در این
قانون به شرح زیر میباشد:
... - 5
تبصره  - 3سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حالل موظف است به
منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهای حالل با موازین فقه اسالمی و نظارت بر اجرای آن یك
فقيه مجتهد متجزی صاحبنظر در مسائل حالل به شورای نگهبان پيشنهاد و پس از تأیيد فقهای شورای
نگهبان با حكم رئيس سازمان برای چهار سال منصوب نماید .این حكم برای دورههای بعدی قابل
تمدید میباشد .حكم این ماده نافی اختيارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (  )9قانون
اساسی نيست .در مورد ذبح و صيد حالل رعایت ماده (  )1قانون نظارت شرعی بر ذبح و صيد مصوب
 5257 /53 /59الزامی است» .
 .2تبصره (  )9ماده (  )2طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5248 /3 /35مجلس شورای
اسالمی « :ماده  - 2سازمان تنها مرجع رسمی حاکميتی در کشور میباشد که عهده دار سياستگذاری،
حُسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمينانبخشی به کيفيت کاالها و خدماتی است که در داخل
کشور توليد یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود.
تبصره ... - 5
تبصره  - 9خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی مشمول حكم این ماده نمیباشد».
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آقاي عليزاده ـ اآلن مجلس گفته است :در بند ( )5ماده ( ، )7عبارت «به عنوان تنها
مرجع رسمی این وظيفه در کشور» حذف میشود .این یعنی باز این استانداردها توسط
سازمان استاندارد تدوین میشوند.
آقاي كدخدائي ـ اآلن تبصره ( )5که حذف میشود  ،دیگر عبارت «با رعایت مصوبات
شورای عالی استاندارد» را ندارد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن با حذف این تبصره ،تدوین
استانداردهای پزشكی ،نظامی  ،انرژی اتمی ،همهی اینها با خود سازمان استاندارد است.
آقاي عليزاده ـ بله ،همينطور است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ولی این تبصره که بود  ،گفته بود
تدوین استانداردهای کاالهای پزشكی با وزارت بهداشت است.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا دیگر.
آقاي كدخدائي ـ وقتی که این تبصره نباشد  ،اشكالی ندارد؛ چون این مطلب در خود
این مصوبه هست؛ در خود این مصوبه تدوین استانداردهای پزشكی به وزارت
بهداشت ارجاع داده شده است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر کدخدائی  ،ببينيد؛ مجلس آمد ه است و این عبارت [=
عبارت « به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در کشور»] را که یك جملهی معترضه
بود  ،ب رداشته است ،ولی وظيفهی تدوین استانداردها کماکان بهعهدهی سازمان
استاندارد است؛ یعنی رعایت نظر سازمان استاندارد کماکان ضروری است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،یعنی اینطوری شد ه است.
آقاي عليزاده ـ مجلس آمده است و آن عبارت [« به عنوان تنها مرجع رسمی این
وظيفه در کشور»] را برداشته است ،اما گفته است باید نظر سازمان استاندارد رعایت
شود ؛ یعنی با اینكه سازمان استاندارد تنها مرجع تدوین استانداردها نيست ،ولی باید
نظر این سازمان رعایت بشود .خب  ،اصالً ایراد اول ما این بوده است که وزارت
بهداشت الزم نيست در امور پزشكی ،نظر سازمان استاندارد را بگيرد  ،بلكه طبق
سياستهای کلّی  ،خود این وزارتخانه مسئول تدوین این استانداردها است.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،خودشان مسئول تدوین ضوابط استاندارد هستند.
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آقاي عليزاده ـ بله ،خود این وزارتخانه ،مسئوليت استانداردها را بر عهده دارد .تدوین
استانداردهای این مورد طبق سياستهای کلی ،بر عهدهی خود وزارت بهداشت است.
آقاي كدخدائي ـ خب حاجآقا ،در بقيهی بندها این مطلب آمده است .درست است که
اآلن مجلس این تبصره را حذف کرد ه است ،ولی طبق بندهای دیگر  ،الزم نيست
وزارت بهداشت برود و استانداردهایش را از آن سازمان بگيرد.
آقاي عليزاده ـ چرا دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بند دیگری که در این مورد نداریم.
آقاي مدرسييزدي ـ این تبصره گفته است تدوین استانداردهای پزشكی با رعایت
مصوبات شورای عالی استاندارد باشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب این تبصره ،اآلن حذف شده
است.
آقاي عليزاده ـ طبق این تبصره ،تدوین استانداردهای پزشكی با رعایت مصوبات
شورای عالی استاندارد بود .اآلن تنها کاری که کرده اند این است که عبارت « به عنوان
تنها مرجع رسمی این وظيفه در کشور» را از اینجا حذف کرده است.
آقاي كدخدائي ـ خب مجلس تبصره ( )5را هم حذف کرده است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،مجلس که عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی
استاندارد» را حذف نكرده است؛ تنها کاری که کرده است  ،عبارت «تنها مرجع رسمی
این وظيفه در کشور» را از بند ( )5حذف کرده است.
آقاي كدخدائي ـ نه ،ببينيد؛ توجه بفرمایيد؛ مجلس در این اصالحيه میگوید« :در بند
( )3ماده ( )3عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در کشور» و تبصره
( )3آن حذف ميشود».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب  ،بله دیگر.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )5چه بوده است؟
آقاي كدخدائي ـ تبصره ( )5گفته بود که تدوین استانداردهای پزشكی با رعایت
مصوبات شورای عالی استاندارد است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ [در جدول تطبيقی این مصوبه آمده است که] تبصره ( )5این
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بند اصالح میشود؛ پس مجلس این تبصره را اصالح کرده است و آ ن را حذف نكرده
است .مجلس این تبصره را اصالح کرده است.
آقاي مؤمن ـ نه ،این تبصره در مصوبهی فعلی حذف شده است؛ گفته است ...« :و
تبصره ( )5آن حذف میشود».
آقاي كدخدائي ـ بله ،حاال معلوم نيست این جدول درست باشد.
آقاي مدرسييزدي ـ اینكه این جدول درست نباشد  ،یك حرف دیگری است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ در این جدول آمده است که مجلس این تبصره را اصالح
کرده است.
آقاي كدخدائي ـ نه  ،ببينيد؛ ما باید خود این مصوبه را که اصالح شده است ببينيم تا
بفهميم مجلس چه چيزی را اصالح کرده است .خود این مصوبه آنطوری که گفتم
اصالح شده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این درست است.
آقاي مدرسييزدي ـ آقا ،این جدول تطبيقی غلط است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این جدول غلط است.
آقاي مؤمن ـ بله ،در این جدول اشتباه آمده است.
آقاي كدخدائي ـ شما خود مصوبه را ببينيد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،من دو روزِ گذشته که این مصوبه را دیدم  ،گفتم این ایراد
درست شده است .اول این جلسه هم گفتم که این اشكال درست شده است ،ولی اآلن
که این جدول را می بينم ،میبينم که نه [این اشكال برطرف نشده است].
آقاي مؤمن ـ من هم به خاطر اشتباه بودن این جدول  ،نسبت به تبصره ( )5دچار
اشتباه شدم.
آقاي هاشميشاهرودي ـ آقا  ،این تبصره که هنوز در مصوبه هست دیگر ؛ با عبارت «با
رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد» شروع میشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،در این اصالحيه ،این تبصره حذف شده است .تبصره ( )5را حذف
کردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،این تبصره حذف شده است.
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تبصره را حذف کردهاند.
آقاي عليزاده ـ این تبصره را حذف کرده اند.
آقاي كدخدائي ـ خود متن این مصوبه را مالحظه بفرمایيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ گفته است « :در بند ( )5ماده (، )7
عبارت «به عنوان تنها م رجع رسمی این وظيفه در کشور» و تبصره ( )5آن حذف
میشود».
آقاي عليزاده ـ بله ،درست است.
آقاي كدخدائي ـ هر دو تایش حذف میشود.
آقاي مدرسييزدي ـ پس حاال این اصالحيه باز اشكال دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،اشكال این مصوبه همين است
دیگر.
آقاي هاشميشاهرودي ـ اینجا که گفته است فقط عبارت « به عنوان تنها مرجع رسمی
این وظيفه در کشور» در بند ( )5و تبصرهی آن حذف میشود.
آقاي مؤمن ـ نخير  ،گفته است [این عبارت] «و تبصره ( )5آن» حذف میشود .اینها با
هم فرق دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،این تبصره هم حذف شده است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ نگفته است که کل تبصره ( )5حذف میشود.
آقاي مؤمن ـ چرا.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا ؛ گفته است تبصره ( )5حذف
میشود.
آقاي هاشميشاهرودي ـ نه ،گفته است عبارت « به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه
در کشور» حذف میشود.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ این تبصره را هم برداشته است دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ گفته است «و تبصره ( )5آن» حذف
میشود.
آقاي مؤمن ـ بله« ،و تبصره ( »)5آن حذف میشود.
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آقاي عليزاده ـ بله ،نگفته است آن عبارت در ماده ( )5و تبصره ( )5آن حذف
میشود.
آقاي مدرسييزدي ـ اآلن این تبصره حذف میشود  ،ولی این مشكل اطالق و عموم
این بند باقی است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب بله دیگر.
آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا ،اطالق و عمومش باقی نيست.
آقاي مؤمن ـ جای دیگر که چيزی ن يامده است.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اصالً شما ببينيد اشكال اصلی ما به
این مصوبه چه بوده است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بحث اصلی ما این بود که در بند ( )5گفته است - 5« :تعيين،
تدوین ،بهروزرسانی و نشر اس تانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه
در کشور ».حاال این مصوبه عبارتِ «تنها مرجع رسمی این وظيفه در کشور» را
برداشته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب حاال اطالق و عموم این بند باقی
مانده است.
آقاي مؤمن ـ این اشكال  ،مربوط به تبصره ( )5این بند هم مربوط بوده است.
آقاي كدخدائي ـ نه .خب این مصوبه آمده است و در جاهای دیگر گفته است نحوهی
تدوین استانداردها در بحث پزشكی و مانند اینها کجا است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،چنين مطلبی نگفته است.
آقاي مدرسييزدي ـ فقط تبصره ( )5این مطلب را گفته بود ،که با این اصالحيه آن را
حذف کرده اند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،اشكال همين است.
آقاي كدخدائي ـ مجلس تبصرهی بند ( )5را برداشته است.
آقاي مدرسييزدي ـ خب در هيچ جای دیگر این مصوبه ،این استثناها را ندارد.
آقاي كدخدائي ـ چرا ؛ در دو سه جای دیگر مصوبه این مطلب هست که خود وزارت
بهداشت میتواند این کار را بكند.
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چنين مطلبی نيست.
آقاي كدخدائي ـ متن مصوبه را بياورید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بياورید؛ متن را ب ياورید.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل مدرسی  ،ببينيد؛ آن چيزی که ابهام ایجاد میکرد دو
مطلب بود؛ یكی اینكه بند ( )5میگفت تنها مرجع تدوین استانداردها این سازمان
است؛ پس همهی نهادها باید برای تدوین استانداردها به آنجا بروند .مطلب دوم این
بود که در تبصره ( )5این بند آمده بود که وزارت بهداشت هم باید برای تدوین
استانداردهای پزشكی به آنجا [= شورای عالی استاندارد] برود .حاال این مصوبه ،این
تبصره را بهطور کلّی برداشته است و آن سازمان را هم از تنها مرجع بودن برای تدوین
استانداردها درآورده است .بنابراین این مصوبه یك مرجع دیگری [= وزارت بهداشت]
را هم برای تدوین استانداردهای خودشان قرار داده است.
آقاي كدخدائي ـ بله  ،یك مرجع دیگری هم هست.
آقاي مدرسييزدي ـ آن مرجع کجاست؟
آقاي كدخدائي ـ آن مرجع ،همين وزارت بهداشت است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مرجع دیگری در این مصوبه نداریم.
آقاي مدرسييزدي ـ کجاست؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،آن مرجع در سياستهای کلّی سالمت هست  ،در قانون [=
این مصوبه] هم آن مرا جع را آوردهاند .حاال مصوبهی اصلی را بياورید.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،اگر در یك جای دیگر این مصوبه به مرجع دیگری تصریح
کرده باشد ،اشكال [ آقای کدخدائی به ایراد ما] وارد است  ،والّا این مصوبه ،دوباره
اشكال دارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،اشكال وارد است.
آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا  ،این اشكال وارد نيست .تبصره ( )5حذف شد .ببينيد ؛ بند ()5
ماده ( )7این بوده است« :ماده  - 3مأموريتها و وظايف سازمان به شرح زير
ميباشد:
 - 3تعيين ،تدوين ،بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي بهعنوان تنها مرجع رسمي
اين وظيفه در کشور» مجلس آمده است و از این عبارت «به عنوان مرجع تصویب» تا
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آخر تبصره ( ) 5را حذف کرده است .آنوقت در تبصره ( )5مصوبهی قبلی عبارتِ «با
رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد» بوده است .پس عبارت « با رعایت شورای
عالی استاندارد» هم همراه با این تبصره حذف شده است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،حذف کردند .این حرف درست است .همهی اینها حذف
شده است .خب ،حاال آیا همان مقداری که باقی مانده است اطالق ند ارد؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشميشاهرودي ـ چرا اطالق ندارد؟!
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ با توجه به اینكه قبالً تبصرهای برای این بند بود  ،و در مقام بيان
هم بود ،ولی اآلن که آن تبصره را حذف کردهاند  [ ،فقط خود آن بند مانده است که این
بند هم در مقام بيان است].
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،با حذف این تبصره ،دیگر این استثنائاتی که در این تبصره
بود که همراه این بند نمیآید.
آقاي هاشميشاهرودي ـ اآلن هر جا که استانداردی را تعيين کرد ،بایستی به آن عمل
بشود دیگر.
آقاي مؤمن ـ نه ،با تعيين چه کسی؟
آقاي هاشميشاهرودي ـ تعيين هر جا .یعنی هر جایی که استاندارد تعيين کرد ،بایستی
به آن عمل بشود .هر جایی که این شورا [= شورای عالی استاندارد] تعيين کرد،
استانداردهایش «قانون» میشود و باید به آنها عمل بشود دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي هاشميشاهرودي ـ خب این یعنی چه؟ یعنی اطالق این بند  ،آن [استانداردهای
مربوط به وزارت بهداشت] را هم در بر میگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی شامل تجهيزات پزشكی نمیشود؟
آقاي هاشميشاهرودي ـ چرا ؛ شامل آنها هم میشود دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،شامل آنها نمیشود.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،رأی میگيریم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ببينيد؛ این بند اطالق ندارد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ چرا اطالق ندارد؟
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آقاي كدخدائي ـ چون تبصره ( )9ماده ( )2میگوید « :تبصره  - 4خدمات بهداشتي،
درماني و دارويي مشمول حکم اين ماده نميباشد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،قبالً هم دربارهی این تبصره بحث
کردهایم.
آقاي عليزاده ـ شما به این تبصره ایراد گرفتيد و گفتيد این تبصره شامل ادوات و
کاالهای پزشكی نيست و تجهيزات پزشكی را هم باید میگفت.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ دربارهی این تبصره قبالً بحث شد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این تبصره شامل تجهيزات و کاالهای
بهداشتی نمیشود.
آقاي عليزاده ـ بله  ،اآلن این تبصره شامل تجهيزات پزشكی نمیشود.
آقاي كدخدائي ـ حاال این مصوبه را بياورید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ استثنای دیگری در این مصوبه نداریم.
آقاي كدخدائي ـ چرا ؛ داریم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ شما نگاه کنيد .اگر استثنای دیگری
بود  ،به ما بگویيد .ما این مصوبه را دیدیم  ،چيزی نبود.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر [کدخدائی]  ،ایراد قبلی ما بر همين مبنا بود که تبصره ()2
ماده ( )9تنها تدوین استانداردهای « خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی» را به عنوان
استثنا گفته بود  ،اما تدوین استانداردهای تجهيزات پزشكی هم هست که باید استثنا
میشد .اآلن مجلس آمد ه است و یك کاری کرد ه است که باز ایرادِ مربوط به
استانداردهای تجهيزات پزشكی از آن جهت که استثنا نشده است  ،به قوت خودش
باقی میماند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی آن تبصره ( )2سر جایش هست،
[ولی با وجود آن ،اشكال بند ( )5حل نمیشود].
آقاي كدخدائي ـ نه ،اشكال آن هم رفع میشود.
آقاي عليزاده ـ رفع نمیشود.
آقاي كدخدائي ـ ما ایراد گرفتيم که آنها بروند و اینها را حذف بكنند ؛ چون مجلس
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آمده بود و در واقع همهی راهها را بسته بود.
آقاي عليزاده ـ اینطور نيست.
آقاي هاشميشاهرودي ـ [بند ( )5مصوبهی قبلی و تبصرهی آن در منحصر بودن
مرجعيت سازمان استاندارد در تدوین استانداردها] صریح بود  ،ولی حاال با این
اصالحيه ،تبدیل به اطالق شد ه است؛ یعنی مجلس صراحت ی که این مصوبه [در بند
( )5و تبصره ( )5آن بود] را حذف کرده است  ،ولی اطالقش باقی مانده است.
آقاي عليزاده ـ این ایراد باقی است .ببينيد؛ اآلن به موجب تبصره ( )9ماده ( ، )2تنها
چيزی که این مصوبه شامل آن نمیشود  ،فقط خدمات پزشكی و بهداشتی و دارویی
است؛ یعنی تجهيزات پزشكی ،استثنا نشده است و تحت اطالق این مصوبه قرار
میگيرد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،داخل در عموم مقررات این مصوبه میشود.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اصالً بحث ما ،همين بند بود
دیگر .ما به تبصرههای دیگر که ایراد وارد نكردیم.
آقاي عليزاده ـ بله  ،حضرات آقایانی که علیرغم این اصالح بهعملآمده  ،اشكال سابق
را به قوت خود باقی می دانند  ،اعالم نظر بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ این اشكال را بنویسيد ؛ بنویسيد این مصوبه اطالق دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،اگر این مصوبه« ،تجهيزات پزشكی» را در مواد دیگر به
عنوان استثنا ندارد  ،ال جرم این بند اشكال دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،آنها را ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ تازه  ،این اشكال در موارد «نظامی» و
مانند اینها هم وارد است ؛ چون مورد «نظامی» هم در جای دیگری از این مصوبه [به
عنوان استثنای حكم این مصوبه] نيامده است.
آقاي عليزاده ـ حاال موافقين با این ایراد چند نفر شدیم؟ خيلی خب  ،هفت تا رأی
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شد؛ پس این اشكال رفع نشده است.
آقاي مؤمن ـ سرّ این ایراد را هم در متنش بگویيد.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بنویسيد اطالق این مصوبه باقی است.
آقاي عليزاده ـ میگویيم :این مصوبه با توجه به اطالقی که در ماده  ...آمده است ،
اشكال دارد».
آقاي مدرسييزدي ـ اشكالش از جهت عموم آن است.
آقاي عليزاده ـ بله ،عموم.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله  ،بگویيم مجلس باید مواردی غير از آن [= موارد مذکور
در تبصره ( )9ماده ( ])2را هم به عنوان استثنا در این مصوبه بياورد .بگویيم باید
مواردی غير از آنها هم از عموم این مصوبه خارج بشود.
آقاي كدخدائي ـ من پيشنهاد میکنم یك متنی بنویسيد و آن را به مجلس بدهيد تا آن
را تصویب بكند و به شورا بياورد؛ چون اآلن ده بار است که این مصوبه مدام به
مجلس میرود و میآید.
آقاي عليزاده ـ خب چه کار کنيم؟
آقاي مدرسييزدي ـ نمیشود که آن را همينطور بپذیریم.
آقاي عليزاده ـ اگر رفت و برگشتش یازده بار هم بشود ،باالخره باید اشكالش اصالح
بشود.
آقاي كدخدائي ـ من میگویم یك متنی بنویسيد تا به مجلس بدهيم و بگویيم این را
بنویسيد.
آقاي عليزاده ـ میگویيم :با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد و اینكه آن
تبصره ( )9ماده ( )2تنها به خدمات پزشكی و دارویی و بهداشتی برمیگردد ،اشكال
قبلی باقی است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ به اطالقش ایراد میگيریم؛ تجهيزات پزشكی هم باید استثنا
شود.
آقاي عليزاده ـ بله ،من بعداً عبارت این اشكال را درست میکنم.
آقاي كدخدائي ـ این مصوبه در جاهای دیگر مثالً گفته است مفاد این ماده نافی
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نيست؛( )5

یعنی همه اش دارد اینها را

وظایف و اختيارات قانونی سایر دستگاهها
میگوید.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،گفتيم این اشكال باقی است)3 (.
آقاي هاشميشاهرودي ـ سراغ اشكال بعدی برویم.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اشكال بعدی این مصوبه را بياورید .اشكال بعدی رفع
شده است دیگر.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،این جدول تطبيقی که اصالً غلط است؛ این جدول کامل نيست.
اما ظاهراً مجلس موضوع این اشكال دوم ما را هم حذف کرده است.
آقاي عليزاده ـ ایرا د دوم ما چه بوده است که آن را حذف کردهاند؟
منشي جلسه ـ اآلن عرض میکنم.
منشي جلسه ـ بله [ ،بند ( )3نظر شماره  41/513/5918مورخ  5241/2/38شورای
نگهبان] - 2« :در بند ( )6ماده (،)38
اين شورا

( )4

( )3

عليرغم اصالح به عملآمده ،ايراد سابق

کماکان به قوت خود باقي است .همچنين الزم به ذکر است در ماده

 .1ماده (  )31طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5248 /3 /35مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 31کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای توليد ،بستهبندی ،تمرکز ،عرضه و فروش
کاالها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونهبرداری بپردازند.
تبصره ... - 5
تبصره  - 2مفاد این ماده نافی وظایف و اختيارات قانونی سایر دستگاهها نيست».
 .2نظر شماره  41 /513 /3154مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :با توجه به عمو م اختيارات سازمان
استاندارد در این مصوبه و اینكه تبصره (  )9ماده (  )2تنها به خدمات بهداشت ،درمانی و دارویی بر
میگردد و شامل کاال و تجهيزات پزشكی نمیشود ،لذا اشكال بند (  )5سابق این شورا کماکان به قوت
خود باقی است».
 .1بند (  )5ماده (  )21طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5241 /2 /7مجلس شورای اسالمی:
«ماده  - 21وظایف و اختيارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
... - 5
 - 5تعيين وظایف و اختيارات و تأیيد و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان با تأیيد مسئوالن
ردیفهای (  )5تا (  ) 8این ماده فقط در چهارچوب این قان ون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و
اجرایی میگردد».
 .4بند (  )2نظر شماره  48 /511 /8525مورخ  5248 /53 /57شورای نگهبان - 2 « :در تبصره (  )9الحاقی به
ماده (  )28از آنجا که تعيين وظایف و اختيارات شورای استاندارد در استان جنبه تقنينی دارد ،مغایر اصل
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( ) 38مقاماتي ذکر نگرديده ،ظاهراً منظور مقامات مذکور در ماده ( )3 ()31است که
بايد اصالح گردد».
آقاي هاشميشاهرودي ـ بند ( )5ماده ( )21حذف شده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این بند را هم حذف کرده اند.
آقاي عليزاده ـ آهان  ،مجلس آمده است و نحوهی تعيين وظایف شورای استاندارد
استانها را حذف کرده است؛ پس اآلن وظيفهی شورای استاندارد استانها چگونه
تعيين میشود؟ اشكال این بند با حذف حل میشود؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ [ با حذف این بند ،قاعدتاً] وظایف
شورای عالی استاندارد استان با آیين نامهی اجرایی این مصوبه مشخص میشود)3 (.
آقاي عليزاده ـ باید نحوهی تعيين وظایف این شورا را تعيين تكليف بكنند .شورای
عالی استاندارد باید چه چيزی را تصویب بكند؟ با این حذف ،این مصوبه بدتر شده
است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ اآلن این مصوبه نسبت به وظایف این شور ا ساکت است .اآلن
این مصوبه در این خصوص ،سكوت کرده است.

(  )58قانون اساسی شناخته شد .بند (  )5ماده (  )21نيز مبنياً بر ایراد مذکور اشكال دارد».
 .1ماده (  ) 28طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5248 /3 /35مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 28ترکيب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
 - 5رئيس جمهور به عنوان رئيس شورای عالی و در غياب وی معاون اول رئيس جمهور
 - 3رئيس سازمان به عنوان دبير شورای عالی
 - 2رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 - 9رئيس سازمان حفاظت محيط زیست
 - 8وزرای «امور اقتصادی و دارایی »« ،علوم ،تحقيقات و فناوری »« ،راه و شهرسازی»« ،جهاد
کشاورزی»« ،صنعت ،معدن و تجارت»« ،ب هداشت ،درمان و آموزش پزشكی »« ،نفت»« ،نيرو»« ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی»« ،ارتباطات و فناوری و اطالعات » و « دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح»
»... - 1
 .2ماده الحاقی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  5248 /3 /35مجلس شورای اسالمی « :ماده
الحاقی  -آیيننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پيشنهاد سازمان به
تصویب هيئ ت وزیران میرسد» .
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خود مجلس ،شورای استاندارد استان
را تشكيل داده است  ،اما حاال آمده است و نظرش [ در تعيين وظایف آن شورا] را
حذف کرده است!
آقاي ع ليزاده ـ اآلن وظایف این شورا چيست؟ این وظایف در این مصوبه وجود
دارد؟ این وظایف که معلوم نيست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اینها را حذف کرد ه است دیگر.
آقاي موسوي ـ وضعيت این شورا اآلن مثل وضعيتش در قبل شده است که وجود
داشته است )5 (.اآلن نمیتوان به این بند اشكال گرفت.
آقاي سوادكوهي ـ اشكالِ مغایرت با قانون اساسی دارد.
آقاي عليزاده ـ بله  ،ما باید به مجلس بگویيم اگر منظور این است که وظایف این
شوراهای استانی با آیيننامه مشخص بشود [ ،ایراد دارد] و باال خره باید این مطلب در
این مصوبه روشن بشود .از این جهت ،فعالً این موضوع ابهام دارد .با توجه به این
حذف  ،این مصوبه از این جهت ابهام دارد که معلوم نيست چه کسی وظایف این
شوراها را تعيين میکند.
آقاي يزدي ـ نه دیگر ،ببينيد؛ بند ( )5ماده ( )21میگوید وظایف این شورا در
چهارچوب این قانون مشخص میشود.
آقاي عليزاده ـ خب ،این بند حذف شده است دیگر .حاجآقا  ،مجلس این بند را
حذف کرد ه است .اآلن در این اصالحيه نوشته اند که بند ( )5ماده ( )21به کلّی حذف
میشود.
آقاي مدرسييزدي ـ خب  ،حذف بشود ؛ حذفش چه اشكالی دارد؟
آقاي عليزاده ـ خب ،آنوقت تعيين وظيفهی این شوراها در آیيننامه مشخص
میشود.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،مگر این بند چه میگفت؟
آقاي عليزاده ـ میگفت - 6« :تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب
 .1در این خصوص ،بنگرید به :وظایف و اختيارات شورای استاندارد استان (موضوع تبصره (  )3ماده
(  )54قانون) مصوب  5271 /7 /58شورای عالی استاندارد.
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مصوبات شوراي استاندارد استان با تأييد مسئوالن رديفهاي ( )3تا ( )1اين ماده
فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي
ميگردد».
آقاي مدرسييزدي ـ حاال شورای استاندارد استان میتواند چهکار بكند؟ هيچ اختيار و
وظيفهای ندارد .خب نداشته باشد؛ ایرادی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اشكال مغایرت با قانون اساسی ندارد .حذف این بند اشكالِ
مغایرت با قانون اساسی ندارد .جناب عليزاده  ،ما داریم به حذف این بند ابهام
میگيریم!
آقاي عليزاده ـ این حذف ،یعنی چه؟ آقا  ،کالً سابقهی این مصوبه را به من بدهيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ اصالً اشكال اصلی ،
مربوط به تشكيل این شورا در تبصره ( )3ماده ( )28بود .بعد آقایان [ اعضای شورای
نگهبان] گفتند که ما این اشكال را به وظایف این شورا وارد کن يم تا ببينيم وظایفش
چيست.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،اصل این مصوبه را بياورید.
آقاي مدرسييزدي ـ خب ،مگر چطور میشود؟! حاال یك چنين شورایی هست  ،ولی
هيچ چيزی از وظایفش را نگفتهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن وظایف این شورا چيست؟
آقاي هاشميشاهرودي ـ حاال این وظایف هر شكلی داشته باشد  ،مجلس آنها را معين
میکند.
آقاي مدرسييزدي ـ بله  ،این شورا همان مسائل اجرایی را عمل بكند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاال اطالق آن آیيننامه ،شامل تعيين
وظایف و اختيارات این شورا هم میشود.
آقاي سوادكوهي ـ حذف این بند اشكال مغایرت با قانون اساسی ندارد  ،ولی وظایف
و اختيارات این شورا باید تفسير بشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ابهام دارد؛ حداقل ابهام دارد.
آقاي سوادكوهي ـ من هم همين را میگویم دیگر؛ بله ،ابهام را رأی بگيرید.
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حداقل این است که ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ابهام که قطعاً دارد؛ چون معلوم نيست شورای استاندارد استان چهکار
میکند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ اجرا میکند.
آقاي عليزاده ـ شورا که اجرا نمیکند.
آقاي كدخدائي ـ اآلن مجلس این موضوع را حذف کرده است.
آقاي عليزاده ـ نه ،اگر مجلس کار اجرایی را بهعهدهی این شورا گذاشته باشد  ،اشكال
دارد.
منشي جلسه ـ حاجآقا  ،این مصوبه خودش تشكيل شورای استاندارد استان را پيشبينی
کرده است ،با این حال ،آیا میتواند نسبت به وظایفش اظهار نظر نكند؟
آقاي عليزاده ـ من هم همين را میگویم دیگر .تبصره ( )3ماده ( )28این شورا را
ایجاد کرده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ [اگر قرار بود با حذف این بند ایراد
حل شود ]،پس دو بار ایراد گرفتن به آن [در نظرهای شماره  48/511/8525مورخ
 5248/53/57و شماره  41/513/5918شماره  ]5241/2/38برای چيست؟ پس چرا دو
بار به آن ایراد گرفتيم؟ برای چه دو بار در خصوص تعيين وظایف این شورا ایراد
گرفتيم؟
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )3ماده ( )28گفته است« :تبصره  - 2شوراي استاندارد استان
به رياست استاندار و دبيري مدير کل استاندارد استان و عضويت مديران کل و
رؤساي سازمانها و نهادهايي که وزرا و رؤساي آنها عضو شوراي عالي استاندارد
ميباشند و دو نفر کارشناس به پيشنهاد مدير کل استاندارد و با حکم استاندار و
يک نفر از نمايندگان استان به انتخاب مجمع نمايندگان استان مرتبط با حوزه
استاندارد تشکيل ميشود.
تبصره  - 3سازمان مجاز است براي انجام وظايف تخصصي ،مراکز وابسته را که به
تأييد شوراي عالي استاندارد و مراجع ذيربط ميرسد ،ايجاد کند».
آقاي هاشميشاهرودي ـ این شورا کليات را تصویب میکند .باال خره ما نمیتوانيم به
حذف این بند اشكال وارد بكنيم .این حذف خالف چه چيزی است؟
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آقاي كدخدائي ـ ما که ادعایی نداریم .این آقایان ،موضوع را رها نمیکنند.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،ببينيد ؛ مجلس آمده است و یك شورایی ایجاد کرده است.
بعد  ،آخر سر در خصوصش چه گفته است؟
آقاي كدخدائي ـ هيچ.
آقاي عليزاده ـ چرا دیگر؛ گفته است آیيننامه اجرایی [وظایف این شورا را مشخص
میکند] .اآلن این مصوبه هيچ چيزی در این مورد ندارد  ،ولی آیيننامهی اجرایی این
قانون راجع به این مسائل تعي ين تكليف میکند.
آقاي كدخدائي ـ آخر  ،بند مربوط به این موضوع حذف شد ه است.
آقاي عليزاده ـ نه ،نشده است؛ چون بعد در آخر گفته است دولت آیيننامهی اجرایی
این مصوبه را بنویسد ؛ یعنی دولت میآید و برای این شورا وظيفه تعيين میکند« :ماده
الحاقي  -آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن به
پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن تعيين وظایف این شورا را
می برند در دل آیيننامه [و آنجا نسبت به وظایف این شورا تعيين تكليف میکنند].
آقاي عليزاده ـ چون این وظایف در اینجا نيامده است  ،آن را در ضمن آیيننامه
مینویسند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اشكال شورا [در نظر شماره
 48/511/8525مورخ  ]5248/53/57این بود که تعيين وظایف و اختيارات این شورا،
یك کار تقنينی است.
آقاي سوادكوهي ـ بله دیگر.
ال این موضوع منتفی شده است
آقاي كدخدائي ـ خب  ،اآلن این مصوبه میگوید اص ً
دیگر؛ نه شورای استانی وجود دارد و نه وظيفه ای برایش مشخص شده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب [ ،اگر مقصود مجلس این است،
اصالً] شورای استان را از این مصوبه حذف بكن ند.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر کدخدائی ،اآلن که شورای استان وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،وجود ندارد دیگر.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ تشكيل این شورا در ماده ( )28پيشبينی شده است.
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،خود این شورا هست؛ در ماده
( )28آمده است .حاال باید بگویيم این ماده ابهام دارد؛ بگویيد وظایف این شورا
چيست.
آقاي عليزاده ـ این ابهام مربوط به ماده ( )25است.
منشي جلسه ـ حاال که به آن [= تبصره ( )5بند ( )5ماده ( ])7ایراد گرفتيد  ،بگذارید به
این بند هم ایراد بگيریم.
آقاي مدرسييزدي ـ اصالً باید در قانون اساسی بياوریم که قانون باید گویا باشد.
آنوقت ما ایراد میگيریم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما هميشه به تشكيل این شوراها این ایراد را میگيریم و
میگویيم باید ببينيم وظيفه اش چيست )5 (.در این مصوبه هم وظيفهی این شورا را در
آنجا تعيين کردند که ما به آن ،ایراد گرفتيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ رویهی شورای نگهبان این بوده
است که در مورد هر شورایی میگفتيم وظایفش چيست.
آقاي عليزاده ـ من در جلسهی قبلی [بررسی این مصوبه] نبودم .شما باید این ایراد را
اینطوری میگرفتيد؛ باید میگ فتيد ترکيب شورای فالن با توجه به وظایفی که در آنجا
 .1شورای نگهبان تاکنون د ر موارد متعدد ،مشخص نبودن اعضا و وظایف شوراهای مختلف را مغایر
اصل (  ) 58قانون اساسی دانسته است .به عنوان نمونه ،در بند (  )3- 5نظر شماره  48 /513 /3548مورخ
 5248 /1 /51شورای نگهبان در خصوص جزء (  )8الحاقی ماده (  )5الیحه احكام دائمی برنامههای
توسعه کشور مصوب  5248 /9 /21مجلس شورای اسالمی نسبت به تشكيل شورای عالی مهارت آمده
است - 3- 5 « :در جزء (  ) 8الحاقی به ماده یك از جهت مشخص نبودن ترکيب اعضاء ،ضوابط تدوین
نظام صالحيتهای حرفهای و مرجع تصویب یا تأیيد آیيننامه ،مغایر اصل (  )58قانون اساسی شناخته
شد ».متن جزء (  )8الحاقی ماده (  )5الیحه احكام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 5248 /9 /21
مجلس شورای اسالمی بدین شرح بود - 8 « :شورای عالی مهارت به ریاست معاون اول رئيس جمهور
تشكيل میشود .این شورا مكلف است بر اساس آیيننامهای که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از
تشكيل تدوین میشود ،نظام صالحيتهای حرفه ای مشاغل را طراحی و استقرار آن را مدیریت کند».
برای آگاهی از سایر نظرات شورای نگهبان در این خصوص ،بنگرید به :فتحی ،محمد و کوهی
اصفهانی ،کاظم« ،اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان ( )5284- 5249؛ جلد سوم :اصول
 71تا  553قانون اساسی » ،تهران ،پژوهشكده شورای نگهبان ،5248 ،ذیل اصل هشتاد و پنجم ،صص
.985- 514

جلسهمورخ1931/50/11شوراينگهبان

11

تع يين شده است ،اشكال دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اشكال ما هم همين بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،ولی شما رفتهاید به ماده ( )21ایراد گرفتهاید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا  ،اشكال ما همين بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،باید اشكال را به ترکيب این شورا وارد میکردید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ایراد ما به ماده ( )28بود ،ولی این
ایراد به ماده ( )21موکول شد تا در آنجا نوشته بشود ،والّا اصل ایراد در ترکيب این
شورا بود.
آقاي عليزاده ـ اصل ایراد این بود ه است که اصالً مؤسسهی استاندارد را به یك
«سازمان» تبدیل کردهاند .زمان بررسی این مصوبه ،من در جلسهی شورا نبودهام و شما
این کار را تأیيد کردید .خب از این به بعد  ،میتوانند تمام کارهای یك وزارتخانه به
یك سازمان بدهند! یك وزارتخانه تشكيل می دهند [و بعد ،کارهایش را به یك سازمان
انتقال می دهند]! حاال شما بگویيد قانون اساسی رعایت شده است یا نشده است .اآلن
طبق این مصوبه ،همهی کارها را به رئيس جمهور می دهيد .آخر ،این کار ،کار بدی
است ؛ چون وظایف رئيس جمهور در قانون اساسی مشخص است.
آقاي ابراهيميان ـ در این مورد ما با شما موافقيم.
آقاي سوادكوهي ـ حاال رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ خب  ،حاال به نظر من حذف این بند ایراد دارد؛ آقایانی که میگویند
ایراد دارد  ،رأی بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ مغایرت با قانون اساسی؟
آقاي عليزاده ـ بله  ،خيلی خب  [ ،این ایراد رأی نياورد].
آقاي سوادكوهي ـ شاید ابهام  ،رأی داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ ابهام بگيریم؟ دیگر وقتی این اشكال رأی ندارد  ،به ابهام رأی می دهيد؟
حضرات آقایانی که میگویند این مصوبه ابهام دارد  ،رأی بدهند.
آقاي مدرسييزدي ـ چه ابهامی دارد؟
آقاي عليزاده ـ از این جهت ابهام دارد که معلوم نيست چه کسی وظيفهی این شورا را
تعيين میکند .اگر تعيين این وظایف می خواهد به آیين نامه محول بشود  ،اشكال دارد.
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ما این مطلب را میگویيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب [ ،اگر اشكال نگيریم  ]،مجلس
میگوید از این به بعد ،ما شوراها را تشكيل میدهيم  ،ولی وظایفشان را نمینویسيم؛
چون دربارهی وظایفشان بحث نمیشود.
آقاي ابراهيميان ـ البته اگر وظایف شورا را ننویسد و فقط به همينقدر اکتفا کنند ،
عيبی ندارد ؛ چون یك شورا است و در آن شور میکنند دیگر.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،این شورا یك شورای عالی است .یك دستوری می دهند و به
او میگویند آن دستور را انجام بده.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله  ،ببينيد؛ [ در صورتی که نسبت به
این حذف ،ایراد نگيریم] آن وظایفی را که مجلس برای این شورا در این مصوبه
نوشت و شما در مراحل قبل به آن ایراد وارد کردید  ،دوباره همانها را میتوانند به این
شورا بدهند .شما در دو مرحله به وظایفی که مجلس برای این شورا نوشته بود  ،ایراد
وارد کردید و گفتيد تعيين این وظایف برای این شورا ایراد دارد .خب  ،اآلن همان
وظایف را به این شورا میدهند .حاال چه کسی این وظایف این شورا را تعيين میکند؟
کسی این وظایف را در این مصوبه تعيين نمیکند .این مصوبه فقط میگوید شورای
عالی استاندارد استانها وظيفه دارد.
منشي جلسه ـ ولی معلوم نيست این وظایف چيست.
آقاي سوادكوهي ـ خب حاال بعدی اش را

بخوانيد)5 (.

 .1نظر شماره  41 /513 /3154مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  32 /22513مورخ
 5241 /9 /35و پيرو نامه شماره  41 /513 /3129مورخ  ،5241 /8 /9طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
که با اصالح اتی در جلسه مورخ بيست و هفتم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و با توجه به اصالحات به عملآمده نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 با توجه به عموم اخت يارات سازمان استاندارد در این مصوبه و اینكه تبصره (  )9ماده (  )2تنها بهخدمات بهداشت ،درمانی و دارویی بر می گردد و شامل کاال و تجهيزات پزشكی نمیشود ،لذا اشكال
بند (  )5سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است».
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اليحه اصالح ماده ( )68قانون مالياتهاي مستقيم

منشي جلسه ـ «ال يحه اصالح ماده ( )68قانون مالياتهاي مستقيم

( )3

ماده واحده  -تبصره ماده ( )68قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب
3374/4/33

( )2

حذف و دو تبصره به شرح زير به ماده مذکور الحاق ميگردد:

تبصره  - 3در مورد پرداختهايي که از طرف غير از پرداخت کننده اصلي حقوق به
اشخاص حقيقي به عمل مي آيد ،پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت،
ماليات متعلق را با رعايت معافيتهاي قانوني مربوط به حقوق بهجز معافيت
موضوع ماده ( )64اين قانون،

( )3

به نرخ مقطوع ده درصد ( )%30محاسبه ،کسر و

 .1الیحه اصالح تبصره ماده (  )51اصالحی قانون مالياتهای مستقيم در تاریخ  5248 /1 /7به تصویب
هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،در تاریخ  5241 /9 /37با عنوان
«الیحه اصالح ماده (  )51قانون مالياتهای مستقيم» به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی
پيشبينیشده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  355 /29339مورخ  5241 /9 /25برای
بررسی به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ
 ،5241 /8 /55نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی
شماره  41 /513 /3145مورخ  5241 /8 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2ماده (  )51قانون مالياتهای مستقيم مصوب  5211 /53 /2مجلس شورای اسالمی با اصالحات و
الحاقات بعدی « :ماده ( - 51اصالحی  )5251 /55 /37پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا
تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (  )58این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی
روز ضمن تسليم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتی
محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره ( -اصالحی  )5249 /9 /25پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقيقی غير از کارکنان خود که
مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بيمه نمیباشند با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات،
حقالتدریس ،حقالتحقيق و حق پژوهش پرداخت میکنند ،بدون رعایت معافيت موضوع ماده (  )59این
قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (  )% 51میباشد .کارفرمایان مو ظفند در موقع پرداخت یا
تخصيص ،ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيينشده در ماده (  )51این قانون با اعالم مشخصات
دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعالمشده توسط سازمان امور مالياتی کشور به اداره امور مالياتی
پرداخت کنند و در صورت تخلف ،مسئ ول پرداخت ماليات و جری مههای متعلق خواهند بود».
 .1ماده (  )59قانون مالياتهای مستقيم مصوب  5249 /9 /25مجلس شورای اسالمی« :ماده  - 59ميزان
معافيت ماليات بر درآمد ساالنه مشمول ماليات حقوق از یك یا چند منبع ،هر ساله در قانون بودجه
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حداکثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن
به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند و در صورت تخلف ،مسئول پرداخت
ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود.
تبصره »... - 2
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن این را تغيير داده اند یا تغيير نداد هاند؟
آقاي مؤمن ـ بله دیگر  ،هر دوی این تبصرهها جدید هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مقصودم الیحهی دولت است .مجلس هم در نامهاش نوشته
است که الیحهی دولت با اصالحاتی به تصویب رسيده است ؛ می خواهم ببينم
اصالحات مجلس نسبت به الیحهی دولت زیاد است؟
آقاي مؤمن ـ مجلس گفته است که آن الیحه را اصالح کرده است )5 (.حاال آن را
ببينيد ؛ اگر می خواهيد ،الیحهی دولت را ببينيد.
منشي جلسه ـ بله ،تغييرات مجلس در الیحهی دولت زیاد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،تغييراتش زیاد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الیحهی خود دولت این تبصره را اصالح کرده است ،نه
مجلس.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس آمده است و الیحهی اصالح [تبصره ماده ( )51قانون
مالياتهای مستقيم] را اصالح کرد ه است.
آقاي مؤمن ـ پس حاال اگر می خواهيد ،متن الیحهی دولت را هم بخوانيم تا مصوبهی
مجلس را با آن تطبيق بدهيم.
آقاي م درسي يزدي ـ الیحه را بياورید .من آن را می خوانم .بله ،در الیحهی دولت

سنواتی مشخص میشود» .
 .1نامهی شماره  355 /29339مورخ  5241 /9 /25رئيس مجلس شورای اسالمی به دبير شورای نگهبان:
« در اجرای اصل نود و چهارم (  )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الیحه اصالح ماده (  )51قانون
مالياتهای مستقيم که با عنوان الیحه «اصالح تبصره ماده (  )51اصالحی قانون مالياتهای مستقيم » به
مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ  5241 /9 /37مجلس با
اصالحاتی به تصویب رسيده است ،به پيوست ارسال میگردد».
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اینطور آمده است« :مقدمه توجيهي :با توجه به تبصره ماده ( )68اصالحي قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب  ،3374فعاليتهاي پژوهشي که توسط کارفرما به
کارکنان خود (اعضاي هيئت علمي) و غير کارکنان واگذار ميگردد ،مشمول
ماليات با نرخ متفاوت شده است ،لذا به منظور يکسان نمودن نرخ ماليات
فعاليتهاي پژوهشي و اصالح نرخ ماليات فعاليتهاي مذکور ،اليحه زير براي
طي مراحل قانوني تقديم ميشود»... :
آقاي مؤمن ـ بله ،خيلی خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل الیحهی دولت برای اصالح تبصرهی ماده ( ، )51این است:
«ماده واحده  -تبصره ماده ( )68اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ،3374
بهعنوان تبصره ( )3تلقي و عبارتهاي «غير از کارکنان خود که مشمول کسورات
بازنشستگي يا بيمه نميباشند» و «حق پژوهش» حذف و متن زير بهعنوان تبصره
( )2ماده مذکور الحاق ميشود:
تبصره  - 2قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره ( ،)3مشمول
ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد ( )%1ميشوند».
آقاي مؤمن ـ یعنی الیحهی دولت ،تبصره ( )3را به این ماده الحاق کرده است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله دیگر ،این الیحه چيز دیگری ندارد ؛ قسمتی از تبصره ( )5را
حذف کرده است؛ یعنی دو سه عبارت را از آن حذف کرده است؛ عبارتهای «غير از
کارکنان خود که مشمول کسورات بازنشستگی یا بيمه نمیباشند» و « حق پژوهش» از
این تبصره حذف شده است.
آقاي مؤمن ـ یعنی مجلس این تبصره ( )5را اضافه کرده است؛ یعنی عوض تبصرهی
قبلی این تبصره ( )5جدید را آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن تبصره ( )5این مصوبه در الیحهی دولت نيست.
آقاي مؤمن ـ نه ،تبصره ( )5جدید است؛ این تبصره ( )5جدید است .مجلس دو
تبصره به ماده ( )51اضافه کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب  ،شما میفرمایيد در الیحهی دولت یك تبصره بوده است  ،ولی
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مجلس اینها را ...
آقاي مدرسي يزدي ـ  ...دو تبصرهاش کرد ه است.
آقاي مؤمن ـ آن تبصرهای که اآلن شما فرمودید  ،تبصره ( )3این مصوبه است .همين
که اآلن آن را خواندید .تبصره ( )5این مصوبه [ جدید است].
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در تبصره ( )5هم دخالت کرد ه است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده ( ، )51قبالً یك تبصره داشته است.
آقاي مؤمن ـ اآلن مجلس چيز دیگری گفته است و آن تبصرهی قبلی حذف شده
است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه  ،تبصرهی قبلی [ در الیحهی دولت] اصالً حذف نشده است ،
بلكه دولت تنها دو عبارت را از آن حذف کرد ه است .ببينيد ؛ نوشته شده است که
تبصرهی ماده ( )51به عنوان تبصره ( )5تلقی میشود.
آقاي مؤمن ـ تبصره ( )5سابق حذف شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ کل این تبصره  ،حذف نشده است.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ حذف شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،کل آن تبصره حذف نشده است .فقط گفته شده است که
شمارهی این تبصره را ( )5بگذارید.
آقاي مؤمن ـ نه  ،این تبصره ( )5غير از آن تبصرهی قبلی است.
آقاي موسوي ـ مصوبهی مجلس میگوید تبصرهی ماده ( )51حذف میشود و دو
تبصره به شرح زیر هم اضافه میشود.
آقاي مؤمن ـ بله ،میگوید تبصرهی ماده ( )51حذف شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ عجب! آن حرف شما مربوط به پيشنهاد دولت در الیحهاش است ،ولی
من این چيزی را که مصوبهی مجلس گفته است  ،عرض میکنم .مجلس در این مصوبه
گفته است تبصره ( ) 5سابق را حذف کردیم و دو تا تبصرهی دیگر آوردیم .دو تا
تبصرهی دیگر جدید هستند .البته مفاد تبصره ( )3تقریباً همين است که شما از
الیحهی دولت خواندید.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،تبصره ( )5همان تبصرهی قبلی است که مجلس آن را اصالح
کرد ه است.
آقاي مؤمن ـ نه ،این تبصره ،تبصرهی قبلی نيست .خود مجلس میگوید تبصرهی قبلی
را حذف کرد ه است ،ولی شما میفرمایيد مجلس آن را اصالح کرد ه است؟!
آقاي موسوي ـ موضوع این تبصره ( )5مصوبه ،همان موضوع تبصرهی قبلی است [که
حذف شده است] ،ولی در مصوبه گفته اند تبصرهی قبلی حذف میشود و دو تبصرهی
دیگر اضافه میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر صورت آن را حذف کرده اند دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله  ،ولی این الیحه میگوید آن تبصره هنوز هست .موضوعش
هم نرخ ماليات پرداختهای خاصی است که به اشخاص حقيقی صورت میگيرد.
آقاي مؤمن ـ نرخ ماليات پرداختهای موضوع تبصره ( )3پنج درصد ( )%8است ،اما
نرخی که در تبصرهی اول آمده ،ده درصد ( )%51است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای مدرسی ،این تبصره ( )5هم عين همان تبصرهی قبلی
است .مجلس فقط عبارتش را عوض کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،تبصرهی ( )5قبلی را کم و زیاد کرده اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس قسمتی از عبارت تبصره ( )5را عوض کرده و یك
چيزی هم به آن اضافه کرده است؛ مثالً این قيد «تا پایان ماه» را اضافه کرده است .بعد،
تبصره ( )3را هم اضافه کرد ه است.
آقاي عليزاده ـ خب  ،فعالً چه شد؟ به این مصوبه ایراد دارید؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ما به اینكه مجلس تبصره ( )3را به این ماده اضافه کرده
است ،ایرادی نداریم.
آقاي مؤمن ـ تبصره ( )3که میگوید پنج درصد ( )%8از پرداختها را به عنوان ماليات
بگيرند ،عيبی ندارد .نرخ مالياتی که در آن تبصرهی باالیی هم آمده ،ده درصد ()%51
است که از راه دیگری است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تازه مجلس مطالبی را در تبصره ( )3اضافه کرده است.
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آقاي مؤمن ـ بله ،این تبصره غير از آن تبصرهی پيشنهادی الیحهی دولت است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس یكجا چيزهایی را از الیحهی دولت کم کرده است و یك
جاهایی به آن اضافه کرده است.
آقاي مؤمن ـ نه ،خود تبصره ([ )5جدید است].
آقاي عليزاده ـ «تبصره  - 5در مورد پرداختهایی که از طرف غير از پرداختکننده
اصلی حقوق به اشخاص حقيقی به عمل میآید ،پرداختکنندگان مكلفند هنگام هر
پرداخت  ،ماليات متعلق را با رعایت معافيتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافيت
موضوع ماده ( ) 59این قانون به نرخ مقطوع ده درصد ( )%51محاسبه ،کسر و حداکثر
تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و م يزان آن به اداره امور
مالياتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف ،مسئول پرداخت ماليات و جریمههای
متعلق خواهند بود».
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ حاال آقایان میفرمایند این تبصره چه اشكالی دارد؟
آقاي يزدي ـ هيچ اشكالی ندارد .اصالً بگذارید آن را بخوانند.
آقاي عليزاده ـ خب  ،بخوانيد دیگر.
منشي جلسه ـ «تبصره  - 2پرداختهاي دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالي،
پژوهشي و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي
وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و
ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين
فوقالذکر مي باشند ،به اشخاص حقيقي اعم از کارکنان و غير کارکنان خود در
قالب حق التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ( )%30و حقالتحقيق،
حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج
درصد ( )%1با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره ( )3خواهد بود».
آقاي سوادكوهي ـ حاال این تبصره ،موجب تبعيض نيست؟ پژوهشكده هم همين ایراد
را گرفته است؛(  )5چون مثالً مؤسساتی که مربوط به حوزهی علميهی قم است ،مشمول
« .1اما نكتهای که در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد ،ناظر به تبعيضی است که ترجيح و امتياز
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حكم این تبصره نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،این مطلب در الیحهی خود دولت بوده است .این
تبصره در خود این الیحه بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله  ،در الیحهی دولت بوده است  ،ولی [در گزارش مجمع مشورتی
حقوقی] آن را تبعيض تلقی کردهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی تبعيض ناروا است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ اآلن این تبصره آمده است و برای
کارکنان ،یعن ی اساتيد و کارکنان خود دانشگاه یك تخفيفی قائل شده است .قبالً کسانی
که از دانشگاه خودشان بيرون میرفتند و با یك دانشگاه دیگر قرارداد می بستند  ،ده
درصد ( )%51ماليات می دادند ،ولی قاعدهی عمومی این بود که از یك نرخی به باال ،
فرد باید بيست درصد ( )%31ماليات می داد )5 (.اآلن برای اینكه کارکنان یك دانشگاه
برای انجام کار پژوهشی به جای دیگر نروند و در دانشگاه خودشان کار کنند  ،مجلس
آمده و در این مصوبه گفته است اینها برای حق التدریس ده درصد ( )%51و برای
پژوهش پنج درصد ( )%8ماليات بدهند .در واقع ماليات را برای اعضای داخلی
دانشگاهها کم کرده است.

مالياتی در نظر گرفتهشده در تبصره (  )3الحاقی به ماده (  )51قانون مالياتهای مستقيم در خصوص
پرداختهای مربوط به حقالتحقيق ،حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقيقاتی توسط مؤسسات
نامبرده شده ،ایجاد میکند؛ توضيح آنكه در این تبصره ،صرفاً دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات دارای مجوز
از دو وزارتخانه ذکرشده مشمول حكم این تبصره قرار گرفتهاند و مؤسسات دارای مجوز از سایر
مراجع ذیصالح نظير شورای عالی انقالب فرهنگی یا قانونگذار مشمول حكم این تبصره نيستند ،در
حالی که وجه عدم اشتمال آنها مشخص نيست .بنابراین به نظر میرسد تبعيض در نظر گرفتهشده بين
مؤسسات مشمول حكم این تبصره و سایر دانشگاهها و مراکز علمی که از مراجع ذیصالح مجوز
دارند ،مغایر بند (  )4اصل سوم قانون اساسی است ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده
شورای نگهبان) ،شماره  4118197مورخ  ،5241 /8 /51صص  ، 55- 51قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/KULQb

 .1ماده (  )58قانون مالياتهای مستقيم مصوب  5249 /9 /25مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 58نرخ
ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غير دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (  )59این قانون و تا
هفت برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده درصد (  )% 51و نسبت به مازاد آن بيست درصد (  )% 31است».
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آقاي عليزاده ـ بله ،فلسفهی این کار خوب است  ،اما ممكن است آقایان به این
مصوبه اشكالِ مغایرت با اصل ( )78داشته باشند .من حاال نمیدانم ایراد دارد یا ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این تخفيف مالياتی ،درآمد دولت را کم میکند یا نه؟ شاید
درآمد دولت را کم نكند.
آقاي عليزاده ـ قبالً نرخ ماليات دست دولت نبوده است که آن را اضافه و کم کند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،این ماليات نرخ مقطوع داشته
است.
آقاي عليزاده ـ قبالً همهاش چند درصد بوده است؟
آقاي ابراهيميان ـ قبالً ماليات دریافتی ،از نرخ این مصوبه بيشتر بوده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نرخ ماليات برای کسانی که از دانشگاه
خودشان بيرون میرفتند و کار میکردند  ،ده درصد ( )%51و برای کسانی که داخل
دانشگاه خودشان کار میکردند تا یك جایی ده درصد ( )%51و از آن به بعد بيست
درصد ( )%31بوده است .اآلن مجلس آمده است و این نرخها را بر عكس کرده است؛
گفته است نرخ ماليات پژوهش کسانی که در داخل دانشگاه کار میکنند  ،پنج درصد
( )%8و ماليات حق التدریس این افراد ده درصد ( )%51است که خب مشابه جاهای
دیگر است؛ یعنی در واقع مجلس خواسته است که ماليات در پژوهش را کم بكند.
آقاي عليزاده ـ حتماً گفته است کارکنان از دانشگاه خودشان بيرون نروند [تا برای
مؤسسهی دیگری کار کنند]  ،بله؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،نگفته است که بيرون نروند؛ گفته
است اگر بيرون بروند و آنجا کار کنند  ،نرخ مالياتشان ده درصد ( )%51است.
آقاي موسوي ـ با این مصوبه اساتيد را تشویق میکنند تا بيرون بروند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقای دکتر [رهپيك]  ،گفته است :اشخاص حقيقی اعم از کارکنان
و غير کارکنان.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ باشد؛ گفته است :کارکنان و غير
کارکنان « داخلی» ؛ یعنی افراد داخل خود دانشگاه.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا دیگر؛ قيد « خود» هم دارد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است :اشخاص حقيقی اعم از کارکنان و غير کارکنان.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بعد از این عبارت ،کلمهی « خود» را
هم آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب« ،غير کارکنان خود» یعنی میتوانيد از دانشگاههای دیگر
هم بهکار بگيرید.
آقاي عليزاده ـ این تبصره دارد میگوید فقط کسانی که [داخل این دانشگاه هستند
مشمول این معافيت میشوند]؛ یعنی این تبصره برای کسانی است که دارند داخل
دانشگاه تحقيق انجام می دهند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله دیگر.
آقاي عليزاده ـ این  ،درآمد عمومی را کم نمیکند؛ این نرخ ماليات  ،درآمد عمومی را
کم نمیکند ؛ چون باعث میشود افراد بيشتری بيایند و تحقيقات بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ببينيد ؛ این تبصره میگوید «غير کارکنان خود».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا« ،غير کارکنان»  ،یعنی اعضای
هيئت علمی و مانند اینها.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،منظور اعضای هيئت علمی است که آنها را از دانشگاههای
دیگر دعوت کردهاند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه دیگر ،اگر اینطور باشد که قيدِ
« خود» الزم ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد؛ معنایش این نيست که این افراد مربوط به خود
دانشگاه باشند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن فرض کنيد دانشگاه تهران از دانشگاه شهيد بهشتی یك نيرو
میگيرد .این نيرو ،مشمول این تبصره میشود دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،موضوع این تبصره ،بر عكس
است.
آقاي موسوي ـ قبالً اگر این اساتيدی که بيرون میرفتند  ،داخل دانشگاه خودشان کار
میکردند  ،باید بيست درصد ( )%31ماليات می دادند .این کار باعث میشد که اساتيد
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به بيرون از دانشگاه بروند و کار کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ می دانم؛ اآلن قرار شده است ماليات را از همه با نرخ ده درصد
( )%51بگيرند؛ چه آن فرد ،کارکُنِ خود دانشگاه باشد و چه نباشد .یعنی چه از پرسنل
خودش باشد و چه از پرسنل دانشگاه دیگری باشد و با این دانشگاه قرارداد بسته
باشد.
آقاي عليزاده ـ منتها تحقيق در این دانشگاه انجام میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این قيد الزم نيست .فرد باید ادنی [= کمترین] انتساب را به
دانشگاه طرف قرارداد داشته باشد تا جزء قيد «کارکنان خود» تلقی شود .لذا حاال
اشكالی ندارد که برود و در خانهاش تحقيق را انجام بدهد ؛ چون وقتی که آن فرد با
این دانشگاه قرارداد دارد  ،کارکنِ این دانشگاه محسوب میشود.
آقاي عليزاده ـ نه ،منظورم این است که آن فرد باید تحقيق را برای آن دانشگاه انجام
بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله  ،این مطلب که معلوم است .خب معنا ندارد که یك
دانشگاهی به آن فرد پول بدهد تا این فرد برای دانشگاه دیگری تحقيق کند.
آقاي عليزاده ـ بله ،همينطور است.
آقاي كدخدائي ـ این مطلب روشن است.
آقاي موسوي ـ اآلن قانون مالياتهای مستقيم میگوید وقتی که استادی در یك جایی
[غير از دانشگاه خودش] به تدریس بپردازد  ،باید ده درصد ( )%51ماليات پرداخت
بكند ،ولی اگر این کار را در دانشگاه خودش انجام بدهد  ،باید ده درصد ( )%51تا
بيست درصد ( )%31ماليات بپردازد .این باعث میشده است که استادی که برای خود
دانشگاه است  ،مدام به جاهای دیگر برود و آنجاها درس بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب  ،حاال این تبصره ،ماليات همه را ده درصد ()%51
کرده است .اآلن این تبصره ماليات همه را ده درصد ( )%51کرده است؛ چه آن فرد
برای دانشگاه خودش کار بكند و چه برای غير دانشگاه خودش  ،مالياتش فرقی
نمیکند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ولی تبعيض حكم این تبصره ،از این
جهت نيست ،بلكه تبعيضش یك چيز دیگر است .تبعيضش این است که گفته است
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فقط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که مصوب وزارتين باشند  ،مشمول این نرخ
مالياتی هستند ،در حالی که ما اآلن دانشگاههایی داریم که مصوب شورای عالی انقالب
فرهنگی هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ این تبعيض نيست .چه تبعيضی است؟!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ باال خره این تبصره یك امتيازی برای
اساتيد و کارکنان این دانشگاهها قائل شده است.
آقاي عليزاده ـ خب ،پس با این اس تدالل باید بگویيم آنهایی که مثالً از دانشگاههای
دولتی مدرك دارند و فالن حقوقها را [نسبت به دارندگان مدرك از دانشگاههای غير
دولتی] د ارند  ،تبعيض است .این ،تبعيض ناروا نيست .ببينيد؛ اگر چيزی به تصویب
مجلس برسد و بگوید آنهایی که این امتياز را دارند  ،مشمول فالن حكم هستند که
اشكالی نيست .بله ،اگر همه یكطور بودند [و احكام غير برابر داشتند] ،آنوقت
تبعيض ناروا میشد .پس در این تبصره تبعيض هست ،اما تبعيض ناروا نيست .تبعيض
روا است ،برای اینكه مشموالن این تبصره یك چيزی را دارند که غير آنها آن را
ندارند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ وجهی برای این تبعيض وجود ندارد؛
چون تفاوت دانشگاههای غير مشمول این تبصره با مشموالن فقط در مجوزشان است ،والّا
این دانشگاهها با هم فرقی نمیکنند؛ مثالً مجوزش از شورای عالی انقالب فرهنگی است.
آقاي عليزاده ـ خب ببينيد؛ آن مصلحت است  ،وگرنه ای ن تبعيض ،تبعيض ناروایی
نيست[ .اشكال شما به این تبصره] مثل این است که یك کسی بگوید عالِم را احترام
کنيد .آنوقت یكی دیگر بگوید من هم آدمم و عالِم هم آدم است  ،پس چرا من را
احترام نكنند؟ اینجا تبعيض هست  ،اما این تبعيض  ،ناروا نيست .این دانشگاههای
مشمول این تبصره ،مصوب وزارتين هستند  ،ولی دانشگاههای دیگر مصوبهی وزارتين
را ندارند ؛ پس این تبعيض ،ناروا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این تبصره ایراد داشته باشد ،ایرادش فقط مغایرت با اصل
( )78است.
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آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا[ی عليزاده]  ،ممكن است مجلس همينطوری یك مالکی
برای این تبعيض قرار داده باشد  ،اما اگر مالکش این تفاوت را توجيه نكند ،این
تبعيض ،ناروا میشود.
آقاي عليزاده ـ مالکش این تفاوت را توجيه میکند دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ مثالً فكر کنم بعضی از مؤسسات پژوهشی را «قانون» تأسيس کرده
است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،تأسيس بعضی از مؤسسات با
قانون است و بعضیها هم با مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی تأسيس شده اند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر قانون یا شورای عالی انقالب فرهنگی به یك مؤسسهای مجوز
داده باشند [ ،چرا این مؤسسه نباید مشمول این تبصره باشد؟!]
آقاي عليزاده ـ اگر مجلس بگوید این تبصره شامل دانشگاههایی که «قانون» آنها را
تأسيس کرده است نشود  ،تبعيض ناروا است؟
آقاي ابراهيميان ـ خب ،اگر این تفاوت مالکی نداشته باشد  ،بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،چون مصوبهی شورای عالی انقالب فرهنگی هم قانون
است  ،بلكه فوق قانون است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر این تفاوت توجيهی نداشته باشد ،تبعيض ناروا محسوب
میشود؛ یعنی صرف اینكه مجوز این دانشگاهها از وزارتين است توجيه درستی نيست،
بلكه ما باید به یك وجهی استناد بكنيم که این تفاوت را توضيح بدهد.
آقاي عليزاده ـ آیا اصالً «قانون» در جایی گفته است [که فالن دانشگاه تأسيس شود؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال آیا واقعاً دانشگاهی داریم که اصالً فقط شورای عالی
انقالب فرهنگی آن را تأسيس کرده باشد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،یك تعداد از دانشگاهها هستند که
شورای عالی انقالب فرهنگی مجوز تأسيس آنها را داده است .دانشگاه علوم قضایی را
هم «قانون»(  )5تأسيس کرده است.
 .1ماده (  )28قانون اصالح پارهای از قوانين دادگستری مصوب  5281 /2 /38مجلس شورای ملی « :ماده
 - 28وزارت دادگستری مكلف است به منظور تأمين کادر مورد نياز اعم از قضایی و اداری با همكاری
وزارت علوم و آموزش عالی به تأسيس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید
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آقاي ابراهيميان ـ بله ،قانون آن را تأسيس کرده است.
آقاي عليزاده ـ خب بكند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ قانون این دانشگاه را تأسيس کرده
است .بعضی از دانشگاهها را شورای عالی انقالب فرهنگی تأسيس کرده است و
بعضیها هم مصوب شورای گسترش آموزش عالی است.
آقاي سوادكوهي ـ خب ،این مؤسسات را وزارت علوم را هم تأیيد کرده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ایجاد این دانشگاهها با وزارت
علوم نبوده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه  ،اآلن [وزارت علوم ،این دانشگاهها را تأیيد کرده است].
آقاي عليزاده ـ ببينيد ؛ این تبصره نگفته است وز ارت علوم باید تأسيس این دانشگاهها
را تصویب بكند؛ چون شورای عالی انقالب فرهنگی باید تأسيس همهی دانشگاهها را
تصویب بكند و بعداً وزارتخانه مجوز تأسيس دانشگاهها را می دهد .مجوز آن
دانشگاههایی که برای امور غير پزشكی است  ،بر عهدهی وزارت علوم است و مجوز
آنهایی که پزشكی است بر عهدهی وزارت بهداشت است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ بله دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه دیگر؛ این مؤسسات که دیگر نيازی
به مجوز وزارتين ندارند.
آقاي عليزاده ـ مجوز را که شورای عالی انقالب فرهنگی نمیدهد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،بعد از اینكه شورای عالی انقالب
فرهنگی مجوز تأسيس دانشگاه را داد  ،دیگر شورای گسترش آموزش عالی وزارتين
برای تأسيس دانشگاه مجوز نمیدهد .آن مجوز وزارتين ،برای این است که مثالً
می خواهند رشته یا چيز دیگری بگيرند  ،ولی اصل مجوز تأسيس را شورای عالی
انقالب فرهنگی داده است.

و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بين فارغالتحصيالن دانشكده مذکور و سایر دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی طبق قوانين مربوط انتخاب کند».
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آقاي مدرسي يزدي ـ البته الیحهی دولت اعم بوده است؛ گفته است« :تبصره - 3
قراردادهای پژوهشی با رعایت سایر احكام مقرر در تبصره ( ،)5مشمول ماليات مقطوع
به نرخ پنج درصد ( )%8میشوند».
آقاي ابراهيميان ـ قبالً این تبصره را نداشتيم دیگر .این تفصيل را هم نداشتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،الیحهی دولت ،این محدودیت را نداشته است.
آقاي ابراهيميان ـ آن مشكلِ مغایرت با اصل ( )78را هم بررسی کنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مشكل در اینجا نيست دیگر .این ایراد که نمیتواند در
«لوایح» مطرح باشد ؛ چون الیحه را خود دولت ارائه میکند و مجلس آن را تصویب
میکند.
آقاي عليزاده ـ من اگر بگویم ما به اینها [= دانشگاههای غير از وزارتين] نمی دهيم و
به اینها [دانشگاههای مصوب وزارتين] می دهيم ،اشكالی دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مشكلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ پس اآلن چرا وقت را تلف میکنيد؟ اگر میگویيد این تبصره خالف
است  ،رأی میگيریم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این تبصره مغایر با اصل ( )78نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مغایر اصل ( )78نيست دیگر ؛ مشكل مغایرت با اصل ()78
ندارد .اگر اشكالی داشته باشد ،همين تبعيض ناروا است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ایرادِ اصل ( )78وارد نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبعيض ناروایش یكخُ رده مشكل است .واقعاً فرض بكنيد که
یك قراردادی منعقد شود و آن جاها هم مثالً دانشگاههای ی باشد که شورای عالی
انقالب فرهنگی آنها را تأسيس کرده باشد .خب چرا باید آنها بيست درصد ()%31
ماليات بدهند؟!
آقاي عليزاده ـ ما اصالً نمی دانيم که این حكم بر دانشگاههایی که مجوز آنها را
شورای عالی انقالب فرهنگی می دهد ،صدق نكند.
آقاي كدخدائي ـ اصالً مجوز تأسيس دانشگاهها به شورای عالی انقالب فرهنگی
میرود  ،ولی خود این شورا که دانشگاه تأسيس نمیکند.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما ،مقررات این دانشگاهها در همان وزارتين تصویب میشود.
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ما این را میگویيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمیدانم؛ من این مطلب را نمی دانم .موضوعش را کنار بگذارید
تا روی آن یك تحقيقی بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی شما میگویيد این قيدِ « دارای مجوز رسمی از وزارتين»  ،یك
قيد توضيحی است؟
آقاي كدخدائي ـ بله  ،وزارتين مجوز یك دانشگاه را صادر میکنند ؛ چون بعد از
تأسيس دانشگاه ،اینها از جهت اجرایی باید زیر نظر این وزارتخانهها بروند؛ مستقل که
نيستند.
آقاي شبزندهدار ـ ولی این تبصره فقط شامل دانشگاهی است که مجوز را از وزارتين
گرفته است دیگر؛ یعنی جاهایی داریم که از وزارتين مجوز ندارند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ در برخی موارد که قانون مجوز
می دهد ،یعنی قانون یك د انشگاه را تأسيس می بكند یا شورای عالی انقالب فرهنگی
مجوز میدهد  ،برای ایجادش که دوباره وزارتخانه مجوز نمی دهد.
آقاي عليزاده ـ در مواردی که قانون مجوز تأسيس دانشگاهی را میدهد  ،نمیگوید که
فالن جا دانشگاه ایجاد بشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا دیگر؛ قانون همين را میگوید.
آقاي عليزاده ـ نه ،بعداً وزارت علوم به همان دانشگاهی که قانون اجازه داده است ،
مجوز میدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ وزارت دوباره مجوز نمیدهد ،ولی اگر اینطوری است [که
وزارت به همهی دانشگاهها مجوز می دهد] ،این تبصره مشكلی ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ وزارت ،دیگر برای تأسيس مجوز
نمیدهد ،بلكه برای راه اندازی یك رشته یا یك گروه یا چيزهای دیگر مجوز می دهد.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب  ،وقتی وزارت مجوز میدهد  ،یعنی چه؟ یعنی دارد ایجاد
آن دانشگاه را تأیيد میکند دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ این قيد «مجوز» [در این مصوبه] به چه معناست؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این تبصره میگوید دانشگاههای
مشمول این تبصره باید دارای مجوز وزارتين باشند.
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آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این تبصره را از این جهت خالف می دانند ،اعالم
بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ راجع به این موضوع باید تحقيق بشود ؛ چون واقعاً ابهام داریم.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه چه زمانی به شورا آمده است؟
منشي جلسه ـ سی و یكم تير آمده است.
آقاي شبزندهدار ـ این قيد «مجوز» یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ اگر معنای این ت بصره آنطور باشد که ما گفتيم ،ما ایرادی به آن نداریم.
آقاي شبزندهدار ـ این تبصره میگوید دانشگاهها این مجوز را از وزارتين داشته
باشند؛ یعنی ممكن است برخی از این دانشگاهها این مجوز را نداشته باشند.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که میگویند اگر معنای این تبصره اینطور باشد [= همهی
دانشگاهها دارای مجوز از وزارتين نيستند] ،ایراد دارد  ،رأی بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به چه رأی بدهيم؟
آقاي عليزاده ـ آقایانی که میگویند این تبصره با آن معنا ،اشكال دارد  ،رأی بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،در این صورت تبعيض ناروا است.
آقاي عليزاده ـ حاال موافقين با این ایراد چند نفر شدیم؟
منشي جلسه ـ سه نفر.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،این ایراد رأی ندارد .دستور بعدی را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این ایراد رأی نداشت؛ چون فرضی بود.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه اشكالی

ندارد)5 (.

 .1نظر شماره  41 /513 /3145مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 355 /29339
مورخ  5241 /9 /25و پيرو نامه شماره  41 /513 /3123مورخ  ،5241 /8 /9الیحه اصالح ماده (  )51قانون
ماليات های مستقيم مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس
شورای اسالمی در جلسه مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر
با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسالمي

منشي جلسه ـ دستور بعدی «اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در
مجمع مقامات مالياتي کشورهاي اسالمي»(  )3است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایان این مصوبه را مطالعه فرمودهاند؟
منشي جلسه ـ موافقتنامهها را معموالً خود آقایان اعضا [در بيرون از جلسهی شورا]
می خوانند.
آقاي مؤمن ـ این مصوبه در [مجمع مشورتی فقهی] قم هم بحث شده است.
آقاي عليزاده ـ در قم بحث شده است؟
آقاي مؤمن ـ بله .به آن ،ایراد هم گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ خب  ،اگر اشكال دارد  ،اشكاالتش را بفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه یك اشكال اوليه دارد؛ من آن را عرض بكنم تا به
اشكال ثانوی برسيم.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اولی این مصوبه این است که ماده واحده بيان می دارد که:
«ماده واحده  -به دولت اجازه داده ميشود در مجمع مقامات مالياتي کشورهاي
اسالمي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت
 .1الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع مقامات مالياتی کشورهای اسالمی در تاریخ
 5248 /55 /37به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً
در تاریخ  5241 /9 /35با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده
در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  389 /29745مورخ  5241 /8 /5به شورای نگهبان ارسال
شد .این مصوبه ،در مجموع در دو مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت
داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ 5241 /8 /55
بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را طی نامهی شماره
 41 /513 /3142مورخ  5241 /8 /53به مجلس اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ 5241 /4 /5
مجلس ،این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  5241 /4 /5شورای نگهبان بررسی شد
و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره 41 /513 /2248
مورخ  5241 /4 /4به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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مربوط و يا کمک اقدام نمايد.

)5 (»...

در صورتی که طبق اصل (« ، )51کمك» باید با

تصویب مجلس باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،کمك باید به صورت «موردی» در مجلس تصویب بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حاال توضيحش را عرض میکنم .البته مجلس در تبصرهی
این ماده گفته است رعایت اصول ( )77و ( )524در اجرای این موافقتنامه الزم است ،
ولی باید مینوشت رعایت اصل ( )51هم الزم است و اعطای کمك به این مجمع باید
به تصویب مجلس برسد.
آقاي عليزاده ـ درست میفرمایيد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مدتی است که شورای نگهبان چنين
ایرادی را

نمیگ يرد)3 (.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما هميشه این ایراد را

میگرفتيم)2 (.

 .1ماده واحده الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع مقامات مالياتی کشورهای
اسالمی مصوب  5241 /9 /35مجلس شورای اسالمی « :ماده واحده  -به دولت اجازه داده میشود در
مجمع مقامات مالياتی کشورهای اسالمی به شرح اساسنامه پيوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت
حق عضویت مربوط و یا کمك اقدام نماید .تعيين و تغيير دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده
دولت است.
تبصره  -رعایت اصول هفتاد و هفتم (  )77و یكصد و سی و نهم (  ) 524قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است».
 .2به عنوان نمونه ،میتوان به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در انجمن
فرهنگستانها و مجامع علمی آسيا مصوب  5248 /5 /32مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که مقرر
می داشت « :ماده واحده  -به دولت اجازه داده میشود در «انجمن فرهنگستانها و مجامع علمی آسيا » به
شرح اساسنامه پيوست عضویت یابد و نسبت به پر داخت حق عضویت مربوط اقدام نماید .تعيين و
تغيير دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره  »... - 5شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه ،طی نامهی شماره  48 /511 /2321مورخ
 48 /4 /39آن را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعالم کرد.
 .1شورای نگهبان تا کنون در موارد متعدد ،تصویب کلی پرداختها و کمكهای دولت به نهادهای
خارجی را مغایر اصل (  )51قانون اساسی شناخته است .به عنوان نمونه ،در نظر شماره 49 /513 /1155
مورخ  5249 /53 /31شورای نگهبان در خصوص الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در
مشارکت (کنسرسيوم) زیرساخت کليد عمومی آسيا مصوب  5249 /55 /8مجلس شورای اسالمی آمده
است « :در ماده واحده ،از آنجا که مستفاد از اصل (  )51قانون اساسی این است که هرگونه کمك باید به
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آقاي مدرسي يزدي ـ حاال اجازه بدهيد؛ تا آنجا که من یادم میآید ما به این موضوع
ایراد میگرفتيم .من تهای مراتب ممكن است این ایراد را توجيه کنيم .من اینجا
می خواهم توجيهی را که قبالً میکردیم عرض بكنم  ،والّا همانطور که آقایان [اعضای
شورای نگهبان] میفرمودند  ،تصویب این کمكها باید به صورت موردی باشد.
آقاي عليزاده ـ اآلن ایشان [= حاجآقای مدرسی] ایراد دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،چون اصل ( )51میگوید این کمكها باید به تصویب
مجلس برسد ،ولی اگر خواسته باشيم این ایراد را توجيه بكنيم ،میتوانيم آن را توجيه
بكنيم.
گفته اند)5 (.

آقاي عليزاده ـ آقایان در قم هم همين اشكال را
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،حاال اجازه بدهيد عرض من تمام بشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،بفرمایيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ممكن است بعضی از آقایان دربارهی وارد بودن این اشكال
ابهام داشته باشند و آن را اینطور توجيه بفرمایند که اصل ( )51گفته است همهی

طور موردی به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ،لذا ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور
شناخته شد » .متن ماده واحده الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مشارکت (کنسرسيوم)
زیرساخت کليد عمومی آسيا مصوب  5249 /55 /8مجلس شورای اسالمی بدین شرح بود « :ماده واحده -
به دولت اجازه داده می شود در مشارکت (کنسرسيوم) زیرساخت کليد عمومی آسيا به شرح منشور و
آیين نامه پيوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمك اقدام کند .تعيين و
تغيير دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره  » .... -برای آگاهی از سایر نظرات شورای نگهبان در این خصوص ،بنگرید به :فتحی ،محمد و
کوهی اصفهانی ،کاظم« ،اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان ( )5284- 5249؛ جلد سوم
(اصول  71تا  553قانون اساسی)»  ،تهران ،پژوهشكده شورای نگهبان ،5248 ،ذیل اصل هشتادم ،صص
.534- 511
« .1نظر بعضی از اعضاء این بود که ظاهر عنوان « تصویب مجلس شورای اسالمی» مذکور در اصل
هشتادم قانون اساسی ،تعيين مقدار آن کمكها توسط مجلس شورای اسالمی میباشد و مجرد اجازه
کمك نمودن به مجمع بدون تعيين مقدار آن ،خالف اصل هشتاد میباشد .در مقابل نظر بعضی از اعضاء
این بود که مفاد اصل هشتاد با اجازه دادهشده نسبت به اقدام در کمك نمودن ،رعایت میشود ».نظر
کارشناسی مج مع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /591ف ،41 /مورخ  ،5241 /8 /59قابل مشاهده
yon.ir/e2J1U
در نشانی زیر:
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کمكها باید با تصویب مجلس باشد .در اینجا هم مجلس دارد این کمكها را تصویب
میکند.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفتم حاال ممكن است بعضی از آقایان این توجيه را بكنند .شما
[= آقای عليزاده] را عرض نكردم .حاال اگر این اصل را به اصلی [= اصل ( ])83که
دربارهی بودجه است ،ضميمه بكنيم که گفته است تمام پرداختها باید به حسب
قانون باشد و طبق قانونِ مصوب باشد  ،آنوقت این اصل ،شامل این پرداختها هم
میشود .یعنی اگر این دو اصل را به هم ضميمه بكنيم ،دیگر معلوم میشود این
پرداختها باید به صورت موردی تصویب بشود.
آقاي عليزاده ـ ما هميشه میگفتيم پرداختها باید به صورت موردی تصویب بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،قبول دارم .حاال من فقط توجيه ی که ممكن است برای این
کار بشود را عرض کردم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ دوستان ما [در مجمع مشورتی
حقوقی] هم این ایراد را به این مصوبه گرفتهاند؛(  )5منتها مواردی در مصوبات اخير
داریم که تصویب کلّی پرداختها در آنها کفایت کرده است و تأیيد شدهاند.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ من یادم نمیآید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا ؛ مواردی از این قبيل داریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنچه که من یادم میآید و آقای عليزاده هم هميشه با همين
موافق بودهاند  ،این است که همواره اعضای شورا میگفتند پرداختهای دولت باید به
صورت موردی تصویب بشود.
 « .1در ماده واحده این مصوبه ،صالحيت یافتن دولت جهت پرداخت کمك به مجمع مقامات مالياتی
کشورهای اسالمی ،بدون تعيين و تصویب موردی آن توسط مجلس شورای اسالمی از جهت رعایت
اصل (  )51قانون اساسی مبنی بر لزوم تصویب هرگونه گرفتن و دادن کمكهای بدون عوض داخلی و
خارجی از طرف دولت توسط مجلس محل تأمل میباشد .البته این نكته قابل ذکر است که نظير چنين
حكمی در موافقتنامه های متعددی وجود دارد که به تأیيد شورای نگهبان نيز رسيده است ».نظر
کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4118197مورخ ،5241 /8 /51
yon.ir/KULQb
ص  ، 52قابل مشاهده در نشانی زیر:
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آقاي مدرسي يزدي ـ خود من هم چند بار این ایراد را گرفتهام.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این ایراد درست است .تصویب
پرداختها باید به صورت موردی باشد.
آقاي سوادكوهي ـ اآلن هم تصویب این پرداختها به صورت موردی است .به نظر
میرسد اآلن هم این پرداختها به صورت موردی تصویب میشود؛ چون مجلس در
مورد این موافقتنامه چنين چيزی را تصویب کرده است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ خير ،اآلن مبلغ این پرداختها چقدر است؟ یك ميليون
( )501110111دالر است  ،صد هزار ( )5110111دالر است  ،چقدر است؟
آقاي عليزاده ـ این پرداختها یك بار که نيست.
آقاي سوادكوهي ـ خب در این خصوص مجلس به دولت اجازه میدهد که کمك
بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب دولت چقدر کمك بكند؟ صد ميليون ( )51101110111دالر
بدهد یا یك ميليون ( )501110111دالر بدهد؟
آقاي سوادكوهي ـ این پرداختها  ،به صورت کمك است دیگر .کمك هم که دیگر در
حدود بودجهای است که دولت دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اینطور که نمیشود .قانون باید مبلغ این پرداختها را هم
مشخص کند.
آقاي كدخدائي ـ حداقل در قانون سقف این پرداختها را باید اعالم کن ند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس باید مبلغ کمك را نگاه بكند و آن را تصویب کند .باید
بنویسند که اصل ( ) 51هم در اجرای این موافقتنامه رعایت بشود.
آقاي كدخدائي ـ یعنی ميزان این پرداختها را آنجا [= در مجلس] تعيين میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس باید به مبلغ کمك رسيدگی بكند و آن را تصویب کند.
آقاي سوادكوهي ـ این اصل دیگر بهتر از این رعایت نمی شود .مجلس چطور آن را
رعایت بكند؟
آقاي كدخدائي ـ ما حق عضویت در سازمان ملل متحد را تعيين میکنيم؟
آقاي سوادكوهي ـ نه.
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آقاي مدرسي يزدي ـ حق عضویت در آن سازمان که مشمول «کمك بالعوض» نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه ،حق عضویت کشورها در سازمان ملل ،نهایتاً در مجمع [= مجمع
عمومی سازمان ملل متحد] می رود [و مقدارش آنجا تعيين میشود].
آقاي عليزاده ـ جناب آ قای دکتر ببينيد؛ سازمان ملل میگوید ساالنه اینقدر به عنوان
حق عضویت بده .بعد مجلس ما هم آن مبلغ را تصویب میکند و دولت آن را
میپرداز د ،اما این مصوبه دارد به دولت میگوید به این مجمع کمك بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله ،من عرض میکنم این پرداختها هم [مثل همين پرداخت حق
عضویت به سازمان ملل است].
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه ،کمك بالعوض باید مورد به مورد به مجلس برود و تصویب بشود.
باید برای مجلس مشخص شود که امسال چقدر می خواهيم کمك بكنيم  ،سال بعد
چقدر می خواهيم کمك بكنيم.
آقاي سوادكوهي ـ خب ،دولت مبلغ این کمكها را در بودجهاش میآورد دیگر [و
مجلس هم مصوبهی بودجه را تصویب میکند].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ممكن است دولت این کمك را در ضمن الیحهی بودجه
نياورد.
آقاي عليزاده ـ آخر  ،این مصوبه نگفته است [که مجلس این کمكها را تصویب کند].
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه دارد تعيين مقدار این کمكها را در اختيار دولت
قرار میدهد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر [سوادکوهی]  ،این مصوبه این مطلب را نگفته است؛ اگر
مجلس بگوید دولت این مبالغ را در بودجه بياورد ،ما حرفی نداریم .اگر این را اینجا
میگفت ،ما که حرفی نداشتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال در بودجه هم پرداخت این مبالغ  ،باید به عنوان کمك بياید،
نه به یك عنوان دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه مثل این است که بگویند این مقدار پول در اختيار
دولت است .بعد  ،دولت هر قدر که دلش خواست ،به هر جایی که خواست بدهد!
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آقاي سوادكوهي ـ خب ،باید بگویيم که بنویسند این کمكها « در چهارچوب بودجهی
سنواتی» باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،باید بنویسند اصل ( )51باید رعایت بشود.
آقاي سوادكوهي ـ این اصل که ظاهراً رعایت شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه ،رعایت نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ مگر اینكه بگویيم مقدار این مبالغ باید در بودجه تعيين بشود.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر  ،در مورد صلح دعاوی هم همينطور است .در مورد ارجاع
به داوری هم همينطور است .مجلس که اول نمیآید [به طور کلّی] بگوید ما ارجاع
به داوری را اجازه می دهيم .ما می گویيم هر وقت این موارد بخواهد اتفاق بيفتد ،باید
مورد به مورد به تصویب مجلس برسد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه دیگر ،اآلن مجلس بهطور کلّی
اجازه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما که خودتان ه مين اشكال را داشتيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،آقایان در قم هم همين ایراد را گرفتهاند .البته نظر بعضی از اینها
این بود ه است.
آقاي مؤمن ـ بله ،در مجمع قم هم دو نظر بود .بعضی از اعضا گفتند این ماده ایرادی
ندارد ،ولی بعضیها ایراد داشتند.
آقاي عليزاده ـ برای پرداخت هر کمكی باید مصوبهی مجلس باشد.
آقاي مؤمن ـ بله ،مجلس باید مقدار این پرداختها را مشخص بكند.
آقاي عليزاده ـ بله ،حضرات آقایانی که میفرمایند این پرداختها باید مورد به مورد
به تصویب مجلس برسد  ،رأی بدهند .نظر ما هم همين است .رأی آورد؟ بله ،هفت نفر
رأی دادند؛ پس رأی آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ رویهمان هم هميشه همينطور بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،هميشه همين بوده است)5 (.
 .1بند (  )5نظر شماره  41 /513 /3142مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان - 5 « :نظر به اینكه دادن
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آقاي عليزاده ـ خب  ،ایراد دوم آقایان در مجمع مشورتی قم نسبت به ماده ( ،)3ذیل
بند ( )2است ؛ گفته اند« :نظر بعضي از اعضاء اين بود که اطالق تجويز اتخاذ
تصميمگيري نسبت به اهداف ديگر از جهت شمول نسبت به تجويز اتخاذ
تصميماتي که خالف شرع مي باشد ،خالف شرع است»... .

( )3

آقاي مؤمن ـ طبق این بند  ،این مجمع حق دارد هدف خودش را عوض بكند.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،بند ( )2ماده ( )3این مصوبه اینطوری است دیگر.
آقاي عليزاده ـ «ماده  - 2مقاصد و اهداف
مقاصد و اهداف مجمع به قرار زير ميباشد:
 - 3تشکيل همنشستي به منظور بحث ،بررسي ،تبادل تجربيات و تسهيل در امر
توسعه و بهبود سياستها و مديريت ماليات و يا زکات در کليه جوانب آنها در
کشورهاي عضو».
آقاي مؤمن ـ بند ( )2را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ بند ( )2را بياورید« .ماده  - 3فعاليتها
فعاليتهاي مجمع ميتواند شامل موارد زير باشد»... :
آقاي مؤمن ـ نه ،آن عبارت بند ( )2ماده ( )3را بخوانيد - 3« :شناسايي نقش مهم
مديريت ماليات و زکات در ارتقاي توسعه اقتصادي؛ مجمع مي تواند اهداف ديگري
را که طي جلسه رؤساي هيئتها در مورد آن تصميمگيري ميشود ،اتخاذ کند».
آقاي عليزاده ـ مادهی چند؟

کمك های بالعوض باید مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ،لذا ماده واحده از این
حيث ،مغایر اصل (  )51قانون اساسی است».
 .1نظر کارشناسی مج مع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /591ف ،41 /مورخ  ،5241 /8 /59قابل
yon.ir/e2J1U
مشاهده در نشانی زیر:
ادامهی نظر مجمع مشورتی فقهی در خصوص بند (  )2ماده (  )3چنين است ...« :در مقابل ،بعضی دیگر
از اعضاء این بود که تصميم گيری نسبت به اهداف ،جنبه عملی نداشته و مجرد هدف و امور نظری می
باشد .عالوه بر این اطالق تصميم گيری نسبت به ماليات نيز موجب تصميمات خالف قوانين گمرکی نيز
میشود و همان دو نظر در اینجا نبز میآید .این اختالف نظر بين اعضاء در بند یك ماده (  )3نيز در
مورد تعبير به « تسهيل در امر توسعه و بهبود سياستها و مدیریت ماليات یا زکات » تحقق دارد».
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آقاي مؤمن ـ همين آخرِ ماده ( )3است.
آقاي عليزاده ـ آهان ،بند آخر ماده ( .)3بله ... - 2« ،مجمع میتواند اهداف دیگری را
که طی جلسه رؤسای هيئتها در مورد آن تصميمگيری میشود  ،اتخاذ کند».
آقاي مؤمن ـ حاال آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی] دربارهی این بند گفتهاند
ممكن است که در این « اهداف دیگر» هدفی باشد که با موازین شرع یا با قانون
اساسی سازگار نباشد.
آقاي عليزاده ـ متن ماده ( )3را بياورید تا ببينيم چه میگوید« :ماده  - 3مقاصد و
اهداف
مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می باشد:
 - 5تشكيل همنشستی بهمنظور بحث ،بررسی »...
آقاي مؤمن ـ این یكی از اهداف است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ببينيم در هدف دوم چه میگویند - 2« :ترويج همکاري و
همياري متقابل ميان مقامات مالياتي کشورهاي عضو اصلي و عضو وابسته و فراهم
نمودن همنشستي براي تبادل تجربيات و بهترين رويهها ميان اعضا ».یعنی حضرات
آقایان [ اعضای مجمع مشورتی فقهی] میفرمایند این اختياری که در مورد اتخاذ
اهداف دیگر در بند ( )2ماده ( )3بيان شده است یك جنبهی تقنينی دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،ممكن است که اعضای این مجمع یك تصميمی بگيرند که با شرع
مغایر باشد.
آقاي عليزاده ـ اصالً بهطور کلّی این مطلب از جهت قانون اساسی هم اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ چون این بند ،هدف مجمع را به عنوان یك کار اجرایی تعيين کرده
است  ،و حال اینكه این هدف نياز به تنظيم قانون دارد .این بند از جهت قانونی هم
اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،از نظر قانون اساسی هم اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ ولی اینطور نيست؛ « اهداف دیگر» در راستای همين اهدافی است
که این اساسنامه مطرح کرده است.
آقاي عليزاده ـ گفته است مجمع میتواند « اهداف دیگری را» اتخاذ بكند؛ نگفته است
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که فقط همين اهداف را اتخاذ بكند.
آقاي كدخدائي ـ اهداف دیگری اتخاذ بكند که چه بشود؟ اهدافی را اتخاذ میکند که
در راستای اهداف این مجمع باشد.
آقاي عليزاده ـ نه آقای دکتر  ،اصالً این بند عبارت « در راستا» یا چيز دیگری مثل این
را نگفته است .اگر این را میگفت  ،ما حرفی نداشت يم .اگر این را میگفت ،ما حرفی
نداشتيم  ،ولی این را نگفته است.
آقاي مؤمن ـ این بند گفته است این مجمع میتواند اهداف دیگری را اتخاذ کند؛ گفته
است این مجمع اهداف دیگر را اتخاذ میکند.
آقاي عليزاده ـ یعنی این مجمع میتواند اهداف دیگری غير از این سه مورد ر ا اتخاذ
کند.
آقاي كدخدائي ـ خب اهداف دیگری در رابطه با چه چيزی اتخاذ میکند؟
آقاي عليزاده ـ نمیدانم ؛ چون نگفته است اهداف دیگر در رابطه با چه چيزی باشد.
اهداف دیگر میتواند در رابطه با هر چ يزی باشد.
آقاي كدخدائي ـ یعنی مثالً این اهداف میتواند در رابطه با کرهی مریخ باشد؟!
آقاي مؤمن ـ نه ،ولی این مطلب را هم نگفته است.
آقاي كدخدائي ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ خب ببينيد؛ این بند دارد هدف جدیدی را تعيين میکند؛ دارد هدف
دیگری غير از این اهداف را تعيين میکند .این اشكال دارد .مطمئناً این اشكال دارد.
آقای دکتر [کدخدائی] ببينيد؛ اگر نام بردن اهداف الزم نبود  ،خب این ماده هيچکدام از
این اهداف را هم نمیگفت.
آقاي كدخدائي ـ معموالً منظور ،هر مسئلهای است که در راستای اهداف این مجمع
باشد.
آقاي عليزاده ـ بله  ،معموالً منظور ،اهدافی است که در راستای هم ين موارد باشد ،اما
این ماده که این را نگفته است ،بلكه میگوید این مجمع میتواند اهداف جدیدی
اتخاذ کند.
آقاي كدخدائي ـ یعنی میفرمایيد « اهداف دیگر»  ،یعنی اهدافی غير مرتبط با این
مجمع؟
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آقاي مؤمن ـ نه ،یعنی اهدافی غير از آن اهدافی که در این ماده هست ؛ یعنی یك سِری
اهداف جدید.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ببينيد ؛ این ماده ( )3آمده است و سه هدف را تعيين کرده
است .بعد میگوید میشود این آقایان اعضای این مجمع بيایند و غير از این سه تا
هدفی را که من تعيين کردهام ،اهداف دیگری را هم بدون اینكه به تصویب مجلس
برسد تعيين بكنند.
آقاي يزدي ـ این اهداف مربوط به ماليات است.
آقاي عليزاده ـ اینجا این را نگفته است ؛ اگر گفته باشد که اهداف دیگر مربوط به
ماليات است ،ما حرفی نداریم.
آقاي يزدي ـ نه  ،حتماً منظورش از اهداف دیگر  ،اهداف مربوط به مالياتها است.
آقاي عليزاده ـ در این بند  ،کلمهی «مربوط» نيامده است  ،فقط گفته است این مجمع
میتواند اهداف دیگری را اتخاد کند .کجا کلمهی «مربوط» را گفته است؟! ذیل این بند
را بخوانيد ... - 2« :مجمع میتواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای ه يئتها در
مورد آن تصميمگيری میشود  ،اتخاذ کند ».یعنی این مجمع میتواند بياید و چ يز
دیگری را هم بر این اهداف بيفزاید.
آقاي كدخدائي ـ نه ،مگر این مجمع  ،چهکاره است؟ عنوان این مجمع چيست؟
عنوانش «مجمع مقامات مالياتی کشورهای اسالمی» است؛ یعنی در حوزهی ماليات
فعاليت میکند؛ پس اهدافش از حوزهی ماليات خارج نمیشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،ممكن است اهدافش از این حوزه خارج شود.
آقاي عليزاده ـ بله خب  ،شاید خارج بشود.
آقاي كدخدائي ـ نه ،یعنی اهداف این مجمع در همان حوزه است.
آقاي عليزاده ـ نه ،اهدافش تنها در حوزهی ماليات نيست؛ مثل همين «شناسایی نقش
مهم مدیریت ماليات» .اسم این مجمع که این اختيار را عوض نمیکند .حاال این
اساسنامه ،این اسم را روی این مجمع گذاشته است  ،اما گفته است میتواند اهداف
دیگری را هم تعيين بكند .حضرات آقایانی که به این بند اشكال دارند  ،اعالم رأی
بفرمایند.
آقاي يزدي ـ این اهداف هم مربوط به مالياتها است.
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آقاي مؤمن ـ این بند  ،این قيد را ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله  ،این موافقتنامه فقط گفته است که این مجمع مالياتی است.
حضرت آیت اهلل یزدی ببينيد؛ اگر اینطوری بود که اصالً در این موافقتنامه هيچ چيزی
در مورد اهداف نمیگفت  ،بلكه میآمد و میگفت که اعضا بيایند و در مورد ماليات
هر کاری خواستند بكن ند .در این صورت ،ما هم حرفی نداشتيم .اما اآلن این بند آمده
است و گفته است که مجمع میتواند اهداف دیگری را اتخاذ بكند؛ پس نگفته است
« اهداف مالياتی» را اتخاذ بكند ،بلكه از این جهت اطالق دارد؛ یعنی تنها شامل اهداف
مالياتی نمیشود.
آقاي يزدي ـ خب ،به مالياتی بودن این مجمع تصریح کرده اند.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ ما دربارهی این اطالق [مالياتی بودن این مجمع] صحبت
نمیکنيم .ما اصالً دربارهی این اطالق صحبت نمیکنيم  ،بلكه میگویيم این اهداف
دیگر ،یك چيزی غير از آن سه هدفی است که در ماده ( )3گفته شده است.
آقاي يزدي ـ خب مجمعی است که کارش راجع به زکات و ماليات است  ،آیا وقتی
که اعضای آن دور هم مینشينند و می خواهند راجع به یك هدف بحث بكنند ،
دربارهی هدف جنگ و صلح بحث میکنند؟! یا مثالً دربارهی هدف سياست بحث
میکنند؟! یا دربارهی اهداف مربوط به زکات و ماليات بحث میکنند؟
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل  ،اصالً این موافقتنامه کالً دربارهی ماليات است؛ پس ما
میتوانيم بگویيم این موافقتنامه چون کالً در مورد ماليات است  ،ما نسبت به آن حرفی
نداریم!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،دربارهی زکات هم است.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ دربارهی زکات هم باشد .ببينيد؛ ای نجا در ماده ( )3این مصوبه
آمدهاند و سه تا هدف را برای این مجمع تعيين کرد هاند  ،بعد ذیل این اهداف هم
گفتهاند که این مجمع میتواند بياید و در مورد چيزهایی غير از این سه تا مثل نذورات
هم نظر بدهد.
آقاي موسوي ـ رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ اگ ر آقایان رأی میدهند  ،من رأی میگيرم .حضرات آقایانی که
میگویند این قسمت ایراد دارد ،اعالم کنند؛ چون همانطوری که اهداف در سه بند
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باال صریحاً آمده است  ،این هدفها هم باید صریحاً بيان شود ...
آقاي ابراهيميان ـ یا قيد بشود که این اهداف به تصویب مجلس برسد.
آقاي عليزاده ـ بله ،یا به تصویب مجلس برسد ؛ یعنی تعيين این اهداف بدون تصویب
مجلس اشكال دارد .حضرات آقایانی که به این ایراد رأی می دهند  ،رأی بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی شما میفرمایيد اطالق این بند اشكال دارد ،ولی من به
اصلش ایراد دارم.
آقاي يزدي ـ آخر این بند چه اطالقی دارد؟
آقاي عليزاده ـ حاال اآلن موافقين با این ایراد چند نفر شدیم؟
منشي جلسه ـ شش تا رأی دارد.
آقاي شبزندهدار ـ هفت تا شد.
آقاي عليزاده ـ خب هفت نفر شدیم ؛ پس این بحث هم تمام شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من یك شبههی دیگری دارم.
آقاي عليزاده ـ حاال بگذارید این ایراد را بنویسيم.
آقاي ابراهيميان ـ اطالق این بند ،حتی میتواند اهداف مالياتی هم باشد [و در عين
حال ،اشكال داشته باشد]؛ مثالً این مجمع میگوید در راستای اهداف مالياتی  ،عدم
کمك به سازمانهای تروریستی از محل مالياتها را تصویب میکنم  ،ولی خودش کار
را [به نحو دیگری] خراب میکند ؛ [چون ممكن است بعداً] در یك جای دیگر اعالم
کنند که فالن نهاد ،تروریستی است.
آقاي عليزاده ـ پس مینویسيم ذیل این ماده که مجمع میتواند اهداف دیگری را
تعيين کند  ،اشكال دارد؛ یعنی ذیل ماده ( )3از این جهت که گفته است مجمع میتواند
اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هيئتها در مورد آن تصميمگيری میشود
اتخاذ کند ،اشكال دارد؛ چون مشخص نيست آن « اهداف دیگر» چيست .آن اهداف
باید مشخص بشود و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد .بنابراین این ماده از
این جهت اشكال دارد و خالف اصل ( )77است)5 (.
 .1بند (  )3نظر شماره  41 /513 /3142مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان - 3 « :ذیل ماده (  )3از این جهت
که مجمع می تواند اهداف دیگری را به اهداف و مقاصد مذکور اضافه نماید ،چون مشخص نيست این
اهداف کدامند ،بنابراین الزم است اهداف صریحاً تعيين و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسند؛
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آقاي مدرسي يزدي ـ آقا ،من اصالً یك شبههای نسبت به کل این مصوبه دارم که
واقعش این شبهه  ،قوی است .فرض این است که ما میگویيم دولتهای دیگر عضو
این مجمع هستند؛ دولتهایی که مشروعيت حقيقی ندارند و حق وضع ماليات ندارند ،
همچنان که حق حكومت هم ندارند  ،ولی ما به اندازهای که مطابق مصالحمان است با
آنها ارتباط برقرار میکنيم .آنوقت اگر این همكاری اطالق داشته باشد  ،یكی از این
مواردی که ما میتوانيم به آنها کمك بكنيم این است که چگونه بيشتر ماليات بگيرند؛
یعنی مال مردم مسلمان به خصوص شيعه را بيشتر به نحو ناحق بگير ند« .عَشّاری»( )5
یكی از چيزهایی است که در روایات مورد مذمّت شدید قرار گرفته است )3 (.خب ،این
کار چه فرقی با «عشّاری» میکند؟ حكومتهای بنی اميه و بنیعباس هم «عشّاری»
میکردند .در روایات آمده است دعای همه مستجاب است مگر کسی که «عشّار»
باشد؛ خب  ،یعنی کسی که عشّارِ آن حكومتها باشد )2 (.حاال آیا جایز است که ما این

فلذا مغایر اصل (  )77قانون اساسی شناخته شد».
 « .1س  :5511کار پليس و مأموران راهنمایى و رانندگى و گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى
اسالمى چه حكمى دارد؟ آیا آنچه در بعضى از روایات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به
حكومت گزارش مى دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرك مستجاب نمىشود ،شامل آنان هم مىگردد؟
ج :کار آنان فی نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد ،اشكال ندارد؛ و ظاهراً مراد از
«عریف» و «عشّار» در روایات افرادى هستند که انجام این کارها را در حكومتهاى طاغوتى و ظالم بر
عهده دارند » .حسينی خامنهاى ،سيد على بن جواد،

قم ،دفتر معظمٌ له در قم،

چ  5939 ،5ه ق ،ص .399
« .2
؛ در وصيت پيامبر (ص) به علی (ع) فرمودند :اى على،
خداوند بهشت را از دو نوع آجر ساخته؛ یكى طال و یكى نقره تا اینكه پيامبر (ص) فرمود :پس خداوند
فرمود :به عزت و جاللم سوگند ،اشخاص دائمالخمر و سخنچين و دیوث و سرباز و مخنّث و
نبشکننده قبرها و عشّار و قاطع رحم را داخل این بهشت نمىکنم( » .حرّ عاملى ،محمد بن حسن،
 ،قم ،مؤسسه آلالبيت عليهمالسالم ،چ  ،5914 ،5ج ،58
ص )292
« .1

) (
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کار را تجویز بكنيم؟ خب این یك شبهه است.
ضمن اینكه اصل گرفتن ماليات و زکات و امثال اینها توسط برخی ازحكومتها ،
خالف است .حاال اگر شما مصلحت ملزمهای می بينيد که اینها را قبول بكنيد  ،خود
اینها هم شرعی میشود و با مصلحت ملزمه عيبی ندارد  ،ولی اگر مصلحت ملزمهای
نباشد  ،واقعش این است که پذیرش این کار یك مقدار مشكل است و باید برایش یك
فكری اندیشيد.
آقاي عليزاده ـ این ایراد مثل همان ایرادی است که قبالً در مورد موافقتنامههای
همكاری حقوقی و قضایی با کشورها میگرفتيد )5 (،ولی به تازگی دیگر آقایان [فقهای

؛ از نوف بكالی در حدیثی نقل شده است که گفته
است :اميرالمؤمنين (ع) به او فرمود :ای نوف ،داود عليهالسالم در این ساعت از شب (نزدیك سحر
برای راز و نياز با حق تعالی) برخاست و گفت :این ساعتی است که دعا نمیکند در آن بندهای مگر
آنكه روا میگردد ،مگر اینكه دهیك گير (باجگير و گمرکچی و راهدار) یا کسی که مردم را به ستمكاران
بشناساند و اسرارشان را نزد آنها فاش نماید یا گزمه و همكاران داروغه یا نوازندهی ساز یا نقارهچی و
دهلزن باشد( .حرّ عاملى ،محمد بن حسن،

 ،قم ،مؤسسه

آلالبيت عليهمالسالم ،چ  ،5914 ،5ج  ،7ص )75
 .1شورای نگهبان تا کنون در موارد متعدد ،موافقتنامههای همكاری حقوقی و قضایی با کشورهای دیگر
را مغایر شرع دانسته است .به عنوان نمونه ،در نظر شماره  45 /21 /91275مورخ  5245 /5 /21شورای
نگهبان در خصوص ال یحه موافقتنامه همكاری حقوقی و قضایی در امور کيفری بين دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب  5241 /53 /51آمده است« :همانگونه که در
موافقتنامههای مشابه اظهار نظر شده است ،این الیحه از این جهت که اطالق برخی مواد آن از جمله بند
(ج) ماده (  )5و بند (  )2ماده (  ) 4اعمال مقررات و تصميمات غير منطبق با موازین شرعی دولت طرف
متعاهد را الزماالجرا دانسته است و مستلزم تأیيد صحت قوانين و صحت آیين دادرسی قوه قضائيه عراق
و نيز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف متعاهد میباشد که خود موجب اثر دادن بر
احكامی است که در آن دادگاهها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر میگردد ،خالف موازین شرع
شناخته شد » .بند (  )2ماده (  )4ال یحه موافقتنامه همكاری حقوقی و قضایی در امور کيفری بين دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب  5241 /53 /51بدین شرح بود « :ماده  - 4انتقال
موقت
... - 5
 - 2شخص منتقلشده ،در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده تا زمانی که طرف متعاهد
درخواستشونده آزادی وی را اعالم نكند ،در حبس نگ هداری خواهد شد».
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شورای نگهبان] به آ ن ایراد رأی
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،این ایراد ،مثل همان ایراد است .حاال اینكه آقایان فقها به این
ایراد رأی می دهند یا رأی نمی دهند را نمیدانم  ،ولی من عرض کردم که این مسئله،
واقعاً شبهه دارد.
آقاي عليزاده ـ مطلب حاجآقای مدرسی روشن شد .حضرات آقایان فقها  ،اگر به این
جهت  ،به اطالق این موافقتنامه اشكال دارند ،بفرمایند .حاال این اشكال در چه مادهای
است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مثالً بند ( )3ماده ( )3گفته است - 3« :ترویج همكاری و همياری
متقابل م يان مقامات مالياتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن
هم نشستی برای تبادل تجربيات و بهترین رویهها ميان اعضا».
آقاي عليزاده ـ حاال مگر ما با کافرها یك چنين قراردادی بستهایم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همنشستی برای چيست؟ برای تبادل تجربيات است.
آقاي م درسي يزدي ـ بله ،برای تبادل تجربيات است .خيلی خب  ،یعنی آن حكومت
یاد بگيرد که چهکار بكند بهتر پول از مردم بگيرد .خب نباید چنينی چيزی را به آن
حكومت یاد بدهيم .نباید اینها را یادش بدهيم دیگر  ،بلكه باید او را نهی بكنيم و اصالً
بگویيم چرا این پولها را میگيری و چرا زکات را به غير اهل والیت میدهی؟
آقاي عليزاده ـ پس حضرات آقایانی که با این ایراد موافقند ،بفرمایند .پس اآلن این
ایراد ،رأی ندارد .باز اگر آقایان رأی می دهند ،بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من خودم به این ایراد رأی می دهم ،حاال هر کس دیگری هم که
میخواهد ،رأی بدهد.
آقاي عليزاده ـ ایراد بعدی را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل شبزندهدار  ،ایراد بعدی را بفرمایيد.
آقاي شبزندهدار ـ ایراد بعدی شبيه همين فرمایش ایشان [= آقای مدرسی یزدی] است.
 .1به عنوان نمونه ،بنگرید به مشروح مذاکرات جلسهی مورخ  5241 /2 /25شورای نگهبان در بررسی
الیحه معاهده بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمينه استرداد مجرمين مصوب
 5241 /2 /51مجلس شورای اسالمی ،که به دليل ناکافی بودن آرای فقهای شورا در خصوص مغایرت
این مصوبه با موازین شرع ،سرانجام این مصوبه به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
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آقاي يزدي ـ اصالً اول متن را بخوانيد  ،بعداً به آن اشكال وارد کنيد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا  ،فقط هر جایی که مورد اشكال است خوانده میشود .منظور
این است که ببينيم کدام ماده اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،حاجآقای یزدی میفرمایند همهی متن موافقتنامه خوانده بشود.
آقاي عليزاده ـ ما در موافقتنامهها ،همهی متن را نمی خوانيم ،بلكه فقط همان جایی که
مورد اشكال است ،خوانده میشود.
منشي جلسه ـ حاجآقا  ،در موافقتنامهها همهی متن را نمی خوانيم.
آقاي يزدي ـ آقایان متن را نخوانده اند و دارند اشكال وارد میکنند!
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل یزدی  ،در موافقتنامهها فقط همانجایی را که آقایان
نسبت به آن اشكال دارند می خوانيم .بفرمایيد؛ ماده بعدی چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ ماده بعدی ،ماده ( )2است که بند ( )3آن این است- 2« :
سازماندهي همانديشيها ،کارگاهها و دورههاي آموزشي در خصوص ابعاد
موضوعات مربوط به مديريت ماليات و يا زکات».
آقاي عليزاده ـ ذیل بند ( )2ایراد دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،بند ( )3ماده (.)2
آقاي شبزندهدار ـ آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی] در قم دربارهی بندهای ()5
و ( )3ماده ( )2اینطوری گفتهاند« :نظر بعضي از اعضاء اين بود که «سازماندهي و
برگزاري فراهماييهاي فني» و «سازماندهي همانديشيها ،کارگاهها و دورههاي
آموزشي در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مديريت ماليات و زکات» بدون
تصويب و رأي اکثريت ايشان  -که خالف نظر مذهب حقه اماميه ميباشد  -و
بدون ثمره عملي ،لغو و بالفايده است و در صورتي که سازماندهي مذکور منجر
به عمل و ارتکاب اموري که خالف مصوبات مجلس شوراي اسالمي در امر
ماليات و يا خالف فقه اماميه در امر زکات گردد ،خالف شرع و قانون اساسي و
قوانين معتبر و مشروع جمهوري اسالمي ايران ميباشد )3 (».خالصه ،گفته اند ایران،
 .1نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /591ف ،41 /مورخ  ،5241 /8 /59قابل
yon.ir/e2J1U
مشاهده در نشانی زیر:

31

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

یك عضوِ این مجمع است و در آنجا [برای موضوعات مورد بحث] رأیگيری
میکنند .خب اگر ایران مخالف امری باشد ،فایده ای ندارد؛ حاال یا آن امر را خالف
شرع می داند یا خالف قوانين می داند ؛ چون در آن مجمع ،اکثریت با اعضای آن است.
آنوقت اعضای آن به آن چيزی رأی می دهند و آن چيزی مصوب میشود که بر
خالف نظر فقهی ما است یا بر خالف قوانين موضوعهی ما است.
آقاي عليزاده ـ این بند گفته است مصوبههای این مجمع الزم االجراء است؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،اگر الزم االجراء نيست ،پس این کار لغو است ؛ اما اگر
الزم االجراء است ،پس خالف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصوبات این مجمع بر خالف قانون که نيست؛ چون خود
همين مصوبات ،قانون میشود .آنوقت این قانون ،مخصِّص آن قانون داخلی ما
میشود؛ چون همين موافقتامه به قانون تبدیل میشود .یعنی وقتی ما قانوناً به این
موافقتنامه ملحق شدیم ،مصوبات این مجمع هم قانون میشود.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خالف شرع بودن این بند در باب زکات ،درست است.
این اشكال ،همان بحث قبلی آقای مدرسی است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل شاهرودی ببينيد؛ اآلن اعضای این مجمع مینشينند و
این جلسات را برگزار میکنند و با هم هم اندیشی میکنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،نتيجهی آن جلسات قانون میشود دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله  ،بعداً اگر اعضای این مجمع آنها را قبول داشتند ،آنها را به
مملكتشان می برند و قانونیاش میکنند ،نه اینكه این بند بخواهد بگوید مصوبات این
مجمع برای اعضا الزم االجراء است .اعضای این مجمع میروند و سمينارهایی را
برگزار میکنند و جلسات هم اندیشی میگذارند تا بهتر عمل بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ برای اینكه بهتر عمل بكنند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اینطور باشد بهتر است.
آقاي عليزاده ـ این بند اصالً نمیگوید مصوبات این مجمع الزم االتباع است.
تصميمات این مجمع برای کشورهای عضو که الزم االتباع نيست .در هيچ جای این
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موافقتنامه چنين حرفی را نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ماده ( )2فقط نوشته است «فعاليتهای مجمع».
آقاي عليزاده ـ بله ،این ماده فعاليتهای مجمع را ذکر میکند  ،نه اینكه بگوید آن
مجمع تصميم گرفته و گفته است که اعضا باید این تصميم را اجرا بكنند .اعضای این
مجمع تنها آنجا میروند و با هم می نشينند و بحث و تبادل نظر میکنند .بعد اینها را
به مملكت خودشان میبرند .برخی از آنها میگویند ما این کارها را میکنيم و ب رخی از
آنها میگویند ما آن کارها را میکنيم  .اعضا هر کدام را که پذیرفتند انجام می دهند .پس
کشورهای عضو هم اندیشی می کنند و تنها آنهایی را که پذیرفتند ،برای مملكتشان اجرا
میکنند و آنهایی را که نپذیرفتند ،خب اجرا نمیکنند دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاال چون ما [= دولت ایران] در اقليتيم ،اگر عضو آن مجمع هم
نشویم ،آنها نهایتاً کار خودشان را میکنند .بنابراین فایدهی عضویت در این مجمع این
است که ما صدای مخالف هستيم و میتوانيم در آنجا رأی مخالف را بدهيم.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،آن مصوباتی که برای ما الزامآور باشد  [ ،ایراد دارد] که خب
حاال میفرمایند [الزامآور نيست].
آقاي ابراهيميان ـ نه ،جنس این فعاليتها در راستای اهداف بيانشده است .این
اهداف از جنس مشورت و همكاری و هم اندیشی و غيره است .جلسات این مجمع،
مثل همين سمينارهایی است که خودمان میگذاریم .این بند هم از جنس این چيزها
است و لزومی در آن نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،این ماده اشكالی ندارد .این جلسات هم مثل همين سمينارهای
خودمان است که میگذاریم؛ مینشينيم ،ناهار می خوریم ،شام می خوریم و بعد  ،هيچ
تصميمی هم اجرایی نمیشود!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خالصه ،در این بند الزامی برای کشورها نيست.
آقاي ابراهيميان ـ جز برای آن اعضایی که [بعداً آنها را در کشورشان تصویب
میکنند].
آقاي شبزندهدار ـ این ماده ( )4هم میگوید ... - 7« :بدين وسيله کشورهاي عضو
موافقت مينمايند که «مجمع» در خصوص سياستهاي مالياتي هيچ کشوري
هيچگونه نظر سياسي ابراز نخواهد کرد ،قطعنامهاي تصويب نخواهد نمود يا بيانيه
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عمومي نخواهد داشت».
آقاي عليزاده ـ ماده ( )4که بند ( )3ندارد!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،بند ( )4همين ماده ( )2را میگویند.
آقاي عليزاده ـ آهان  ،بند ( )4ماده (.)2
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خوب است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ بله  ،این مطلب خوب است ،اما اشكالش این است که موضوع این
موافقتنامه ماليات و زکات است ،در صورتی که این بند این مسئله را فقط راجع به
ماليات گفته و زکات را در اینجا بيان نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،مشكلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب زکات را نگفته است دیگر  ،حاال ما بگویيم چرا زکات را
نگفتهاید؟!
آقاي شبزندهدار ـ همين الزم است که کلمهی «زکات» هم اینجا اضافه بشود .چون در ادامه
میگوید ...« :مجمع در خصوص سياستهای مالياتی هيچ کشوری هيچگونه نظر سياسی
ابراز نخواهد کرد ،قطعنامهای تصویب نخواهد نمود یا بيانيه عمومی نخواهد داشت».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «زکات» را هم یك نوع «ماليات» حساب کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ خب ممكن است بعداً آنها مثالً نسبت به زکاتِ ما بيانيه صادر
کنند و بگویند شما بيخود از آن چيزها زکات میگيرید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي يزدي ـ اصالً شما این زکاتی که در این موافقتنامه آمده است را فقط زکات مورد
نظر ما می دانيد یا زکاتی که اهل سنت آن را زکات می دانند؟ چون آنها همهی
درآمدهای شرعی خودشان را به تعبيری داخل در عنوان زکات میکن ند .اهل سنت این
وجوهاتی که ما د اریم را ندارن د؛ یعنی سهم امام و سهم سادات و اینها را اصالً ندارند.
اسم هر پولی را که میگيرند ،زکات یا ماليات میگذارند .چيزی که زائد بر آن مقررات
شرعیشان باشد ،ماليات می دانند .آن مقررات شرعیشان را هم زکات می دانند و از
آنها هم به زکات تعبير میکنند؛ یع نی آنها به مازاد بر زکات که حكومت آن را میگيرد،
ماليات میگویند.
آقاي شبزندهدار ـ بله  ،آنها از پولی که در بانك باشد هم زکات میگيرند؛ مثالً کشور
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پاکستان از حساب کسانی که پول در بانك دارند ،زکات کسر میکند ،مگر اینكه
صاحب حساب ،شيعه باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این بند ( ،)4در مورد سياستهای مالياتی است .حاجآقای
شبزنده دار ،عبارت «سياستهای مالياتی» شامل زکات هم میشود .این بند فقط در
مورد ماليات نيست  ،بلكه در مورد سياستهای مالياتی است که شامل زکات هم
میشود.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،چون در این موافقتنامه ماليات و زکات را در مقابل هم قرار
داده است ،این تقابل ،این را تجویز میکند که در حقيقت [زکات و ماليات دو موضوع
جداگانه هستند .در نتيجه ،انحصار حكم این بند به ماليات ] از تضييقات این موافقتنامه
میشود؛ پس این موافقتنامه ،این کار را تجویز میکند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این بند میگوید مجمع در خصوص سياستهای مالياتی
هيچ کشوری هيچگونه نظر سياسی ابراز نخواهد کرد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای شبزنده دار ،من اصالً یك حرف دیگری دارم؛ من میگویم
اگر این بند اصالً «زکات» را نياورده باشد ،اشكالی دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،همين عبارت «سياستهای مالياتی» زکات را هم در بر
می گيرد .مقصود این بند این است که اعضا حق ندارند بيانيههای سياسی صادر بكنند.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً با نياوردن «زکات» در اینجا احتياط کردهاند؛ چون زکات یك امر
دینی است ،لذا نخواستها ند این را بياورند .چون هر کدام از اعضا خودشان یك
برنامه ای برای زکات دارند ،نخواستها ند بيایند و زکات را در همه جا طبق یك برنامه از
اعضا بخواهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،زکات را که در همه جای این موافقتنامه گفتهاند .فقط اینجا آن
را حذف کرد هاند.
آقاي عليزاده ـ خب ،اینكه اینجا آن را حذف کردهاند ،اشكالی دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله دیگر ،ممكن است مفهوم داشته باشد.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،مفهوم دارد دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،مفهوم ندارد.
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آقاي شبزندهدار ـ مفهوم دارد.
آقاي عليزاده ـ یعنی اگر ا عضای این مجمع در مورد زکات تحقيقات نكنند ،اشكال
دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [اگر مفهوم هم داشته باشد ]،مفهوم
بند ،مفهوم «لقب» میشود.

«لقب»( )5

آقاي شبزندهدار ـ نه ،مفهومش از نوع «

»(  )3است.

دارد .مفهومِ این

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،این بند ،تفصيل بين زکات و ماليات نيست.
آقاي شبزندهدار ـ چرا دیگر؛ چون زکات را در همه جا به ماليات عطف میکنند،
ولی در اینجا آن را به ماليات عطف نكردهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده ( ) 9را بخوانيد .بحث روی اینها ارزش ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،این مطلب در مادهی چند آمده بود؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذیل ماده (.)2
آقاي شبزندهدار ـ ذیل بند ( )4ماده (.)2
آقاي عليزاده ـ آخرین بند ماده (.)2
ی هيچ
آقاي يزدي ـ این بند گفته است ...« :مجمع در خصوص سياستهای ماليات ِ
کشوری هيچگونه نظر سياسی ابراز نخواهد کرد »...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی اینكه هيچ کس به دیگری نمیگوید شما چرا زیاد
ماليات گذاشتهاید  ،یا کم گذاشتهاید.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این چيز خوبی است.
« .1بحث از انتفاء یا عدم انتفای حكم در صورت انتفای لقب است .مقصود از لقب نزد اصوليون اعم
است از اینكه اسم جنس باشد ،مثل «رجل و مرأة» یا عَلَم شخص باشد؛ مثل « محمد و علی» یا جامد
باشد یا مشتق .در اینكه لقب (مثل «أ طعم الفقير ») مفهوم دارد (یعنی «غير فقير را اطعام نكن ») یا ندارد،
اختالف است ،اما بيشتر عالمان شيعی و سنی برای آن مفهومی قائل نيستند » .جمعی از محققين مرکز
اطالعات و مدارك اسالمى ،فرهنگنامه اصول فقه ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چ 5254 ،5
yon.ir/a0mLp
هـ.ش ،ص  ، 715قابل مشاهده در نشانی زیر:
 .2ترجمه « :جدایی بين چند موضوع ،شراکت آن موضوع با موضوعهای دیگر را در حكم ،قطع میکند».
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آقاي يزدي ـ یعنی در حقيقت اعضای این موافقتنامه همان مقررات شرعی خودشان را
رعایت میکنند .معنای این بند ،این است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق خود این مطلب هم خالف شرع است.
آقاي يزدي ـ اهل سنت وقتی از «زکات» سخن میگویند ،یعنی فقط همان
« درآمدهای شرعی».
آقاي شبزندهدار ـ اگر کالً یك ماده اضافه می شد که باالخره باید نس بت به زکات ،
جهات شرعی رعایت شود ،خوب میشد  ،یا اگر حق تحفظی گذاشته بشود ،بهتر
است؛ ولی حاال اگر اینطوری که آقای عليزاده می فرمایند باشد ،که آن مصوباتِ
مجمع  ،تازه اینجا میآید و در مجلس تصویب میشود  ،این اشكال برطرف میشود
دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای ان اگر به جایی اشكال دارند ،بفرمایند.
آقاي شبزندهدار ـ نه دیگر ،اشكال ما همينها بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما میگویيد یك بند کلی به این مصوبه اضافه بشود که
مثالً در باب زکات ،هر کس قانون شرعی خودش را رعایت بكند؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،یعنی احكام شرعی زکات تحفظ بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل از باب قاعدهی الزام )5 (،هر کسی میتواند طبق مذهب
خودش عمل کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یا اگر اصالً زکات را از این مصوبه حذف میکردند  ،بهتر
میشد ؛ چون خود مردم هم میتوانند زکات را بدهند .زکات مثل خمس نيست که
بایست ی به حاکم شرع و دولت و غيره داده شود.
 « .1یكى از قواعد مسلّ مه عقالئيه این است که اگر شخصى یا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به
یك قاعده و ضابطه اى ملتزم باشند ،شخص دیگرى که آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ،مىتواند با
کسى که به آن ضابطه ملتزم است ،عمل کند و این ،در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور دادهاند از این
قاعده عقالیى پيروى کنيم ... .ضابطه این است هر شخص شيعىمذهب مى تواند الزام کند اهل سایر
مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده مند مىباشند ».موسوى خمينى ،سيد روح اللّه ،توضيح
المسائل (محشّى) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چ 5939 ،5
هـ.ق ،.ج  ،3صص  ،519– 513بقيه ملحقات رساله آیتاهلل خوئی.
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آقاي شبزندهدار ـ واقعاً اگر زکات را از این موافقتنامه حذف کنند ،بهتر است .حاال
فایدهی مشمول بودن زکات چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ معموالً اهل سنت یك چنين اختياری را ندارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،آنها این اختيار را ندارند؛ خود دولت زکات را میگيرد.
آقاي يزدي ـ از نظر آنها مصارف زکات غير از مصارف مقيدی است که ما داریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً خود اهل سنت زکات را میگيرند؛ دولتِ آنها زکات را
میگيرد ،ولی طبق مذهب ما ،دولت زکات را نمیگيرد ،بلكه خود مردم زکاتشان را
میدهند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اآلن به جای دیگر این موافقتنامه هم ایراد دارید؟ به مادهی دیگری
ایراد دارید؟ خيلی خب ،بررسی این مصوبه هم تمام شد.
آقاي شبزندهدار ـ فقط یك پيشنهادی هست که در مورد زکات حق تحفظ گذاشته
بشود که مقررات این موافقتنامه مخالف جهات شرعی که ما میگویيم نباشد.
آقاي يزدي ـ مقصود از این زکات ،آن درآمدهایی است که اهل سنت اسمش را زکات
میگذارند  ،نه زکات ما.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این شامل زکاتِ ما هم میشود.
آقاي يزدي ـ درست است .در این صورت عضو یك مجمعی میشویم که مجمع
دربارهی ماليات و زکات [مقررات وضع میکند].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی پيشنهاد بدهيم تا «زکات» را حذف کنند.
آقاي يزدي ـ این «زکات»  ،کدام زکات است؟ اگر شامل زکات ما هم میشود[ ،ممكن
است اشكال داشته باشد].
آقاي شبزندهدار ـ شامل زکات ما هم میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما خودمان زکات را میده يم؛ دولتِ ما که زکات نمیگيرد.
آقاي يزدي ـ زکات ما مصارف مشخص و دقيقی دارد و نمی شود آنها را جا به جا
کرد یا نمی شود آنها را در همه جا مصرف کرد ،ولی زکات از نظر اهل سنت  ،یعنی کل
مسائل مالی شرعی که دارند .مصارف زکات آنها هم شامل مصارف زکات ما است و
هم مصارف دیگری برای آن در نظر میگيرند.
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آقاي عليزاده ـ البته ما هم جاهایی را تعيين کردهایم که از مردم زکات میگيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،دولت که زکات را نمیگيرد.
آقاي كدخدائي ـ درست است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اآلن گرفتن زکات  ،الزامی است؟ الزامی به گرفتن زکات
نيست .در مذهب ما گرفتن زکات الزامی ندارد؛ یعنی مردم میتوانند زکات را به
مأمورین وصول زکات بدهند یا اینكه مثل خيلیها  ،خودشان زکاتشان را به مصارف
مشخصشده میرسانند.
آقاي شبزندهدار ـ ولی اهل سنت زکات را میگيرند.
آقاي يزدي ـ یعنی باید در یك جایی از این مصوبه قيد بكنن د که در زکات شرعی،
مصالح شرعی ما رعایت بشود.
آقاي شبزندهدار ـ حاال اگر یك چنين چيزی در این مصوبه بياید خوب است.
آقاي يزدي ـ نتيجه ی اصلی ،این شد دیگر؛ آقایان فقها این را قبول دارند که اگر
کلمهی «زکات» اعم باشد که اعم ا ست و شامل زکاتی بشود که ما در برابر سایر
وجوهات شرعيه به آن زکات می گویيم ،مصارفش باید مصارفِ معين در شرع باشد و
نمی شود آن را به هر مصرفی رساند؟
آقاي عليزاده ـ مگر اینجا برای زکات ،محل مصرف تعيين کرده اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،محل مصرفی برای آن تعيين نكردهاند.
آقاي يزدي ـ ولی از نظر آنها کلمهی «زکات» غير از زکاتی است که در بين ما است.
آنها می روند و غير از ماليات حكومتی شان ،کل زکات را هم به قول حاجآقا اجباراً از
مردم میگيرند .زکات در بين آنها ،هم سهم امام است و هم سهم فقرا است و هم
چيزهای دیگر  ،که همهی اینها جزء زکاتشان است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل یزدی ،آیا اینها در این موافقتنامه برای زکات  ،محل
مصرفی را هم تعيين کرده اند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،تعيين نكردهاند.
آقاي يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اینها موارد مصرف زکات را نگفتهاند ،بلكه اینها گفتها ند زکات در هر
کشور و هر حكومت  ،هر مصرفی که برای خودش دارد با هر دین و هر مذهبی دارد،
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مصرف بشود .پس اینها نيامدها ند این مسئله را بگویند.
آقاي يزدي ـ آقایان فقها هم همين را میگویند؛ میگویند این موافقتنامه بهنوعی تقييد
بشود که باید در مصرف زکات  ،جهات شرعی رعایت بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ جهات شرعی باید در اخذ زکات هم رعایت بشود.
آقاي عليزاده ـ ما که نمی توانيم به کشورهای دیگر بگویيم شما مسائل شرعی ما را
رعایت بكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بنا است مسائل شرعی رعایت بشود ،باید مسائل شرعی در
هر دو تایش رعایت بشود؛ هم در اخذ زکات و هم در مصرف آن .چه فرقی میکند؟
آقاي عليزاده ـ ما می توانيم به عربستان بگویيم که شما موازین شرعی ما را رعایت
بكنيد؟
آقاي يزدي ـ نه ،نمیتوانيم به اینها بگویيم.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،مسائل شرعی هر جایی برای خودش است.
آقاي يزدي ـ بله ،هر جایی مطابق شرع خودشان عمل میکنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقایان [= اعضای مجمع مشورتی فقهی] به ماده ( )9هم
اشكال دارند؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به ماده ( )9اشكالی ندارند .به ماده
کاری مجمع هم که اشكال

()5 (،)8

یعنی زبانهای

ندارند)3 (.

 .1ماده (  )8اساسنامه مجمع مقامات مالياتی کشورهای اسالمی مصوب  5241 /9 /35مجلس شورای
اسالمی « :ماده  - 8زبانها
زبان های کاری مجمع عربی ،انگليسی و فرانسوی میباشد .متون اسناد رسمی مجمع به زبانهای عربی،
انگليسی و فرانسوی خواهد بود ،اما در صورت بروز هرگونه اختالف ميان متون ،متن انگليسی مالك
خواهد بود» .
 .2نظر شماره  41 /513 /3142مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 389 /29745
مورخ  ،5241 /8 /5الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع مقامات مالياتی کشورهای
اسالمی مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تير ماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای
اسالمی ،در جلسه مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا
به شرح زیر اعالم میگردد:
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اليحه موافقتنامه همکاري در زمينه پيشگيري و واکنش به شرايط اضطراري
در درياي خزر
آقاي عليزاده ـ دستور بعدی چيست؟ آن را هم بخوانيم.
آقاي مؤمن ـ دستور بعدی در مورد موافقتنامه شرایط اضطراری در دریای خزر است.
آقاي كدخدائي ـ «اليحه موافقتنامه همکاري در زمينه پيشگيري و واکنش به شرايط
اضطراري در درياي خزر»

( )3

آقاي يزدي ـ بررسی دستور قبلی تمام شد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،تمام شد.
آقاي مؤمن ـ موافقتنامه همكاری در زمينهی پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری
در دریای خزر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعيد است که این موافقتنامه هم مشكلی داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ آقایان این موافقتامهی مربوط به دریای خزر را خواندهاند؟
آقاي كدخدائي ـ آقای دکتر موسوی میفرمایند آن را خواندهاند.
آقاي موسوي ـ بله ،من خواندهام.
آقاي شبزندهدار ـ خب  ،ما [ در مجمع مشورتی فقهی] تا اآلن بخشی از آن را

 - 5نظر به اینكه دادن کمك های بالعوض باید مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد،
لذا ماده واحده از این حيث ،مغایر اصل (  )51قانون اساسی است.
 - 3ذیل ماده (  )3از این جهت که مجمع می تواند اهداف دیگری را به اهداف و مقاصد مذکور اضافه
نماید ،چون مشخص نيست این اهداف کدامند ،بنابراین الزم است اهداف صریحاً تعيين و به تصویب
مجلس شورای اسالمی برسند؛ فلذا مغایر اص ل (  )77قانون اساسی شناخته شد».
 .1الیحه موافقتنامه همكاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در تاریخ
 5248 /51 /31به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،در
تاریخ  5241 /9 /35با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  385 /29519مورخ  5241 /8 /5برای بررسی به شورای
نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،5241 /8 /55نظر خود
مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره 41 /513 /3149
مورخ  5241 /8 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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خواندهایم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ما [در مجمع مشورتی حقوقی] به آن
ایرادی نگرفتهایم.
آقاي عليزاده ـ [مجمع مشورتی حقوقی ،به این موافقتنامه] ایراد نگرفته اند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،ما ایرادی نگرفتهایم.
آقاي عليزاده ـ [مجمع مشورتی فقهی] قم هم به این موافقتنامه ایرادی نگرفته است؟
آقاي كدخدائي ـ آقای شبزنده دار می فرمایند که در مجمع فقهی بخشی از آن را
خواندند؛ یعنی به بررسی بخشی از آن رسيده اند و ایرادی نداشته اند.
آقاي عليزاده ـ یعنی میفرمایيد برر سی این موافقتنامه بماند تا همه اش را بخوانند؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي موسوي ـ این موافقتنامه فقط یك اشكال دارد؛ باید در عنوان این موافقتنامه،
عبارت « دریای مازندران» را به کار ببرند  ،ولی کلمهی « خزر» را به کار برده اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اشكالش چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگویند اشكالش در اسمش است.
آقاي موسوي ـ باید عبارت «دریای خزر» به عبارت « دریای مازندران» تبدیل شود.
آقاي يزدي ـ یعنی عنوان « شرایط اضطراری در دریای خزر» غلط است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،من اینكه « خزر» اشتباه است را نمی دانستم.
آقاي موسوي ـ بله ،این اسم برگرفته از یك قوم یهودی به نام « خزر» است که
آتشكدهها را ویران کردند.
آقاي كدخدائي ـ [حاال این وجه تسميه] قطعی نيست؛ برخی این وجه را میگویند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل شبزندهدار  ،حاجآقای مؤمن میفرمایند ظاهراً مجمع
مشورتی قم یك ایرادی به این موافقتنامه گرفته بودند.
)
5
(
آقاي شبزندهدار ـ بله ،حاال یك ایراد در اینجا نسبت به بند ( )9ماده ( )2نوشته
 .1ماده (  )2الیحه موافقتنامه همكاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
مصوب  5241 /9 /35مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 2اصول
طرفها در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری طبق قوانين ملی خود و موازین کلی
پذیرفتهشده بينالمللی و بر اساس اصول زیر همكاری خواهند کرد:
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شد ه است - 4« .توزيع وسايل امدادي بين اشخاص آسيبديده ،بدون تبعيض از
نظر نژادي ،قوميتي ،مذهبي ،سياسي يا موارد ديگر ».اشكال این است که این بند در
مواردی که امكانات به اندازهی همه نيست  ،خالف شرع است.
آقاي عليزاده ـ محل بحث ،ماده ( )9است؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،محل اشكال ،بند ( )9ماده ( )2است؛ صفحه (.)2
آقاي عليزاده ـ « - 9توزیع وسایل امدادی بين اشخاص آسيبدیده  ،بدون تبعيض از
نظر نژادی ،قوميتی ،مذهب ی ،سياسی یا موارد دیگر».
آقاي كدخدائي ـ حاال ایراد را بخوانيد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال این مجمع ،این است« :در تزاحم و دوران امر بين
مسلمان و غير مسلمان و مؤمن و غير مؤمن ،عدم تبعيض وجهي نداشته و خالف
شرع ميباشد».
آقاي يزدي ـ این بند در مورد یك حادثهای است که در دریا پيش میآید .فرضاً یك
حادثه ای در دریا پ يش آمده است که حاال باید به حادثه دیدگان در دریای خزر کمك
کرد .این بند میگوید که در این کمك دیگر نباید بين افراد تبعيضی قائل شد.باید
همه شان را نجات داد و نباید گذاشت غرق شوند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،در مقام تزاحم چه کار بكنيم؟
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،این بند که ناظر به مورد تزاحم نيست .این بند در واقع
ناظر به تبعيض منفی است؛ یعنی در جایی که شما میتوانيد همه را نجات بدهيد ،در
این موارد ،نگویيد ما فقط اینها را نجات میدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این بند مربوط به توزیع وسایل امدادی است  ،ولو اینكه
امكانات به اندازهی کافی نباشد.

 - 5برابری و عمل متقابل
 - 3استقالل در تصميمگيری در سطح داخلی
 - 2امدادرسانی از سوی طرفها طبق امكانات آنها
 - 9توزیع وسایل امدادی بين اشخاص آسيب دیده ،بدون تبعيض از نظر نژادی ،قوميتی ،مذهبی ،سياسی
یا موارد دیگر».
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آقاي يزدي ـ این بند میگوید شما باید یك طوری عمل بكنيد که فرد غرق نشود؛
چون طرف دارد غرق میشود؛ دارد میميرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض کنيد اآلن پنجاه نفر دارند غرق میشوند.
آقاي يزدي ـ مثالً همهشان در یك کِشتی نشسته اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ولی ما بيست و پنج وسيلهی نجات غریق داریم .حاال این
بند میگوید تو بين این پنجاه نفر فرق نگذار و این وسایل را به ردیف به این افراد بده،
حاال وسيله به هر کس ی رسيد ،رسيد.
آقاي ابراهيميان ـ این بند نمی خواهد این مورد را بگوید .اینجا این مورد را
نمی خواهد بگوید .این بند می خواهد بگوید وقتی [وسایل کافی است ،به همهی افراد
بدهيد].
آقاي عليزاده ـ توزیع بدون تبعيض ،یعنی اینكه این وسایل را به همه بده .یعنی آن
تجهيزات را به تعداد افراد تقس يم بكن .این بند می خواهد بگوید به همهی افراد کمك
شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی مقصود همعرض بودن افراد نيست؛ یعنی کالً باید
وسایل نجات را به همه برسانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته نمی شود این اشكال را وارد بكنيم؛ چون ما داریم با آنها
قرارداد میبندیم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این بند می خواهد قاعدهی کلی را
بگوید که در اینجاها باید تساوی رعایت شود.
آقاي يزدي ـ یك کشتی در دریای خزر است و یك عده ای مسافر در آن هست .حاال
اتفاقاً این کشتی دچار حادثه شده است و مسافران دارند غرق میشوند .این بند
میگوید در اینجاها باید به مسافران این کشتی کمك کرد.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بخشی از این موافقتنامه را مطالعه کردهایم .همه اش را مطالعه
نكردهام .اگر آقایان بقيه اش را نگاه کردهاند و به آن اشكالی ندارند ،بفرمایند.
آقاي سوادكوهي ـ اشكالی نيست.
آقاي جنتي ـ خب  ،سراغ دستور بعدی برویم .آقای عليزاده  ،جواب این مصوبه را هم
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بدهيد تا برود.
آقاي كدخدائي ـ پس این را رأیگيری کنند؟
آقاي عليزاده ـ این موافقتنامه اشكالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ بحث این موافقتنامه مربوط به دریای خزر هم تمام شد .این مصوبه هم
تأیيد شد.
منشي جلسه ـ بله ،تأیيد شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله ،نوشتيم که موافقتنامهی راجع به دریای خزر ایرادی

نداشت)5 (.

 .1نظر شماره  41 /513 /3149مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 385 /29519
مورخ  ،5241 /8 /5الیحه موافقتنامه همكاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای
خزر مصوب جلس ه مورخ بيست و هشتم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی،
در جلسه مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و
قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
منشي جلسه ـ دستور بعدی «اليحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي»

( )3

است.
آقاي عليزاده ـ بخوانيد.
آقاي جنتي ـ یك ماده واحده است با ده تا تبصره.
منشي جلسه ـ «ماده واحده  -تهيه ،عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله،
پاياننامه ،مقاله ،طرح پژوهشي ،کتاب ،گزارش يا ساير آثار مکتوب و يا ضبطشده
پژوهشي  -علمي و يا هنري اعم از الکترونيکي و غير الکترونيکي توسط هر شخص
حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارائه کل اثر و
يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود ،جرم بوده و مرتکب يا مرتکبان
عالوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زير
ميباشند:
 - 3ارتکاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و
محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش است.
 - 2در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقي عالوه بر مجازات مرتکب و
مديران و گردانندگان مربوطه ،مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد
 .1الیحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی در تاریخ  5249 /9 /59به تصویب هيئت وزیران رسيد .این
الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً در تاریخ  5241 /9 /35با عنوان الیحه پيشگيری و
مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در
اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  515 /28312مورخ  5241 /8 /3به شورای نگهبان ارسال شد.
این مصوبه ،در مجموع در دو مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت
داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ 5241 /8 /55
بررسی کرد و نظر خود مبنی بر ابهام در برخی از مفاد این مصوبه را طی نامهی شماره 41 /513 /3148
مورخ  5241 /8 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ 5241 /8 /25
مجلس ،این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  5241 /1 /5شورای نگهبان بررسی شد
و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره 41 /513 /3248
مورخ  5241 /1 /5به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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( )23( ،)20و ( )22قانون مجازات اسالمي مصوب  )3 (3372/2/3تعيين ميگردد.
تبصره  - 3معاونت در جرائم موضوع بندهاي ( )3و ( )2مستوجب حداقل مجازات
مقرر ميباشد.
تبصره  - 2در صورتي که ارتکاب جرم موضوع اين قانون از طريق پايگاه
الکترونيکي و يا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه ،شرکت يا هر نوع ديگر) اعم از
ثبتشده يا نشده انجام شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد،
مرتکب يا مرتکبان به ميانگين حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم
ميشوند.
تبصره »... - 3
آقاي شبزندهدار ـ این تبصره ( ،)3محل صحبت کثيری در مجمع مشورتی فقهی بود.
این تبصره میگوید« :در صورتی که ارتكاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه
الكترونيكی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه ،شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از
 .1مواد (  )35 ( ،)31و (  )33قانون مجازات اسالمی مصوب  5243 /3 /5مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 31در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (  )592این قانون مسئول شناخته شود ،با توجه به
شدت جرم ارتكابی و نتایج زیان بار آن به یك تا دو مورد از موارد زیر محكوم میشود .این امر مانع از
مجازات شخص حقيقی نيست:
الف  -انحالل شخص حقوقی
ب  -مصادره کل اموال
پ  -ممنوعيت از یك یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت  -ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث  -ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج  -جزای نقدی
چ  -انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانهها.
تبصره  -مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غير دولتی در مواردی
که اعمال حاکميت میکنند ،اعمال نمیشود.
ماده  - 35ميزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر
مبلغی است که در قانون برای ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقی تعيين میشود.
ماده  - 33انحالل شخص حقوقی و مصا دره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتكاب جرم به
وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستين ،فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير
داده باشد».
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ثبت شده یا نشده انجام شود »...درِ آن بنگاه بسته میشود .برخی از اعضای این مجمع
میگفتند که اطالق این تبصره ،شامل مواردی میشود که خالف شرع است )5 (.یكی از
آن موارد مثالً یك مؤسسهای است که این کارهای خالف را کرده است .حاال فرض
کنيد که این مؤسسه در آنجا شاگردانی دارد؛ ( )811تا یا ( )911تا شاگرد دارد .این
تبصره میگوید آنجا را پلمب میکنند و کارش را متوقف میکنند .این پلمب و توقف ،
باعث میشود که آن شاگردها و آنهایی که اصالً دخالتی در این امر نداشته اند ،متضرر
بشوند.
آقاي يزدي ـ مدیر را مجازات میکنند؛ یعنی شخصيت حقوقی را مجازات میکنند .به
سایر افراد مؤسسه که کاری ندارند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،بحث «مدیر» اینجا نيامده است .حاال من توضيحش را خدمتتان

 « .1نظر چهار عضو از نه نفر از اعضای حاضر در جلسه این بود که اطالق این تبصره خالف شرع
میباشد .توضيح این كه اطالق تبصره مورد بحث شامل تعطيل نمودن و متوقف کردن فعاليت بنگاه و
پایگاه الكترونيكی در فرضی که فردی از افراد حقيقی مرتكب این جرم گردد و یا اینكه بعضی از
اشخاص حقوقی  -نه تمام اشخاص  -مرتكب این جرم گردند ،میشود و تعطيل نمودن پایگاه به مجرد
ارتكاب جرم بعضی از افراد وجهی نداشته و خالف شرع میباشد؛ خصوصاً با توجه به اینكه موجب
آواره شدن دانش پژوهان آن بنگاه و مؤسسه میگردد .در مقابل نظر اکثر اعضاء این بود که چنين اطالقی
ثابت نيست و مستفاد از تعبير « از طریق پایگاه الكترونيكی و یا در قالب بنگاه » آن است که پایگاه
الكترونيكی به عنوان وسيله ای برای خالفكاری درآمده است و بنگاه به صورت قالبی برای خالفكاری
درآمده است و در صورتی که پایگاه الكترونيكی و بنگاه مذکور بدینگونه باشد ،تعطيل نمودن و متوقف
کردن فعاليت آن مانعی ندارد .به خالف فرضی که شخص حقيقی و یا بعضی از اشخاص حقوقی پایگاه
الكترونيكی یا بنگاه مذکور عمل خالف را انجام دهند که اطالق تبصره شامل چنين صورتی نمیگردد و
وجهی برای تعطيل نمودن آن در این فرض نيست.
إن قلت :در فرضی که کل بنگاه و قالب بنگاه خالفكاری میباشد ،تعطيل نمودن آن منجر به آواره شدن
دانش پژوهان آن گردیده؛ و لذا دارای ایراد است.
قلت :اگر کل بنگاه خالفكار است ،قاعدتاً دانش پژوهان آن نيز خالفكار میباشند .مضافاً اینكه ایشان
می توانند جذب سایر مؤسسات و مراکز علمی مشابه و مرتبط با مرکز متخلف گردند .همچنين تعطيل
نمودن و متوقف کردن با دستور مراجع قضایی صالحه میباشد که در فرض عدالت ایشان مشكلی الزم
نمیآید .البته اگر بنگاه دارای چند بخش میباشد و خالف در بعضی از بخشها صورت گرفته است،
تعطيل نمودن بخشهای دیگر وجهی ندارد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان،
yon.ir/9O6fW
شماره /595ف ،41 /مورخ  ،5241 /8 /59قابل مشاهده در نشانی زیر:
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عرض میکنم .حاال البته اشتباه از جانب من است که این اشكال را زود خواندم؛ چون
این اشكال مربوط به تبصره ( )2است که میگوید« :تبصره  - 3محل بنگاه و يا پايگاه
الکترونيکي مندرج در تبصره ( )2به درخواست يکي از وزارتخانههاي علوم،
تحقيقات و فناوري و يا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي يا ساير مراجع مربوطه
و با دستور مراجع قضايي حسب مورد پلمب يا متوقف ميشود ».طبق این تبصره،
آن مؤسسه پلمب میشود یا متوقف میشود .البته بعضی از اعضا[ی مجمع مشورتی
فقهی] هم میگف تند نه ،این پلمب و توقف در صورتی است که حتی شاگردها  ،یعنی
کل اعضا در ارتكاب جرم دخيل باش ند.
آقاي يزدي ـ «تبصره  - 2محل بنگاه و یا پایگاه الكترونيكی مندرج در تبصره ( )3به
درخواست یكی از وزارتخانه های علوم ،تحقيقات و فناوری و یا بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمب
یا متوقف میشود ».معنای این عبارت این است که اگر کل اعضای آن مؤسسه در
ارتكاب جرم دخيل بودند  ،مؤسسه پلمب میشود ؟ خب بله ،اگر کل اعضا دخيل
بودند  ،خب همه مجرمند .ولی اگر کل اعضا دخيل نبودند  ،چه میشود؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگوید پلمب به درخواست یكی از وزارتخانههای علوم،
تحقيقات و فناوری و یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی یا سایر مراجع است .خب ،
این وزارتخانهها هم که پلمب را اینطوری [= در صورتی که تنها برخی از اعضای
مؤسسه مجرم باشد ]،درخواست نمیکنند.
آقاي شبزندهدار ـ ولی این مصوبه اجازه میدهد که مؤسسه تعطيل شود.
آقاي يزدي ـ مؤسسه را با دستور قضایی تعطيل میکنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه اجازه اش را میدهد  ،ولی وزارتخانهها پلمب را
درخواست نمیکنند ؛ چون به مصلحت نيست.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ فرض بكنيد بانكی متخلف بشود و کارهای خالف انجام بدهد .بعد
مسئولين هم آن بانك را تعطيل بكنند .در این صورت ،سرمایهگذارانی که آنجا بودند
به هر حال به نوعی متضرر میشوند  ،ولی مسئولين با تعطيل کردن آن بانك دارند از
یك کار خالف جلوگيری میکنند .اآلن هم دارند آن مؤسسهی متخلف را تعطيل
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می کنند .بله ،حاال ممكن است در کنارش چهار نفر هم به دليل اینكه دیگر در آنجا
حضور ندارند  ،یك ضرری داشته باشند .این کار ،چه اشكالی دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي يزدي ـ هميشه این بحث در مورد مجازات کليهی شرکتها و شخصيتهای
حقوقی بوده است.
آقاي كدخدائي ـ خب  ،در غير این صورت ،مؤسسهی متخلف دوباره به کار خالفش
ادامه میدهد.
آقاي شبزندهدار ـ نه دیگر ،چون این مؤسسه برای این افراد متخلف است .یك سری
از این افراد را هم که گرفتهاند.
آقاي كدخدائي ـ خب  ،اگر این افراد را گرفتند  ،پس عمالً این مؤسسه تعطيل میشود
دیگر.
منشي جلسه ـ گاهی اصالً کار یك مؤسسه خالف است .اآلن دور ميدان انقالب از این
مؤسسهها هست.
آقاي يزدي ـ این بحث هميشه درباره شرکتها و مؤسسات و سازمان و
شخصيتهای حقوقی بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر یك جایی این چنين باشد  ،وزارتخانهی مربوطه مصلحت
نمی بيند و پلمب آنجا را درخواست نمیکند .باال خره این بند درخواست پلمب
مؤسسهی متخلف را در اختيار این دو وزارتخانه قرار داده است .آن وزارتخانه هم به
مصلحت آن مؤسسه نگاه میکند.
آقاي مدرسييزدي ـ عالوه بر این ،خب اصوالً قانون میگوید که خسارت کسانی که
دچار ضرر شدهاند و عضو این مؤسسهها بودهاند باید جبران بشود )5 (.این مطلب در قانون
هست که اگر یك کسی به کس دیگری خسارت زد ،خب این خسارت را باید جبران کند.
 .1ماده (  )5قانون مسئوليت مدنی مصوب  5224 /3 /7کميسيون مشترك دادگستری مجلسين « :ماده - 5
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتيجه بیاحتياطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حيثيت یا
شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ،لطمهای وارد نماید که
موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
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آقاي يزدي ـ نه دیگر ،با احراز شدن تخلف ،صالحيت این مؤسسه در حقيقت زیر
سؤال میرود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله  ،تبصره ( )9را بخوانيد.
آقاي شبزندهدار ـ مثالً طرف ،دانشجوی مثالً دانشگاه آزاد فالن جا است که حاال
مؤسسه اش را پلمب میکنند [و این فرد ضرر میکند].
آقاي يزدي ـ یعنی اگر به قول شما یك مؤسسهای هست که مثالً پنجاه تا شاگرد دارد
و ده ،پانزده تا از پایاننامههایش تقلبی از کار درآمد  ،خب باید درِ این مؤسسه را
بست  ،ولو اینكه ده  ،پانزده نفر دیگر هم ضرر میکنند؛ چون این مؤسسهای که ده،
پانزده تا از پایاننامههایش تقلبی است  ،از اعتبار ساقط میشود .اعضای این مؤسسه ،
این پایاننامهها را از دیگران برداشته اند و مدرك گرفتهاند و می خواهند اینها را بعداً به
دولت بده ند و از اینها استفاده بكنند .خب ،این مؤسسه از اعتبار ساقط میشود .حاال
پانزده نفر دیگر از شاگردهایش هم آسيب می بينند .خب چارهی دیگری نيست .اینها
باید بروند و در یك مؤسسهی دیگری کار بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ای نها نباید آسيب ببينند .مؤسسه باید به ای نها خسارت بدهد.
آقاي يزدي ـ حاال باال خره باید بروند و در جای دیگری درس بخوانند .اعتبار این
مؤسسه [با این تخلفات] از بين میرود  ،البته نه فقط به خاطر یك پایاننامهی تقلبی.
چون اگر یك مؤسسه و یك شخصيت حقوقی بخواهد مجازات بشود  ،باید جرمش
جرمی باشد که بگویند این دستگاه مجرم به حساب میآید  ،نه اینكه یك نفر یا یك
پایاننامهی تقلبی از آن بيرون بياید .وقتی به یك مؤسسه گفته میشود این مؤسسه
بی اعتبار است که مثالً سه تا  ،چهار تا کار تقلبی از آن در بياید یا کتابهای دیگران را
به اسم خودش چاپ کرده باشد یا پایاننامههای دیگران را به اسم مثالً بچههای
خودشان چاپ کرد ه باشد .در این موارد ،این مؤسسه بی اعتبار میشود .این حرف ،
درست است دیگر .خب البته دیگران هم ضرر می بينند  ،اما اینكه میگویيم ضرر
می بينند ،یعنی اینكه باید بروند و جاهای دیگری درس بخوانند .من یادم است درباره
تخلفات شرکت مسافربری هم همين اعتراض مطرح شده بود .مسئولين که نمیآیند
با یك تصادف درِ یك شرکت مسافربری را ببندند  ،ولی اگر یك شرکت مسافربری هر
روز دو تا تصادف داشته باشد ،ولو اینكه چهل ،پنجاه تا ماشين هم داشته باشد ،درِ این
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شرکت را می بندند و می گویند شما دیگر حق مسافربری ندارید .البته صاحب ماشينها
باید بروند و ماشينهایشان را به شرکتهای دیگر بب رند و با آنها کار کنند .اما این
شرکت  ،دیگر اعتبار ندارد  ،چرا؟ به خاطر اینكه عُرضهی رئيس آن شرکت  ،عرضهای
نبوده است که بتواند این شرکت را کنترل بكند .معنای شخصيت حقوقی  ،هم ين است.
آقاي موسوي ـ ممكن است دو تا منظور از این تبصره برداشت شود؛ یكوقتی هست
که مثالً فرض کنيد چند تا پایان نامه در دانشكدهی حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی
مشكل دارد  ،این تبصره به این معنا نيست که آن دانشكده یا دانشگاه را تعطيل بكنند.
اما مؤسساتی در بيرون هستند که اصالً کارشان این است که پول میگيرند و
پایاننامهی تقلبی توليد میکنند و برای دانشجو پایاننامه و مانند اینها مینویسند .این
تبصر ه بيشتر به آن مؤسسات اشاره دارد و میگوید آنوقت مثالً با درخواست وزارت
علوم این مؤسسات را ببندید.
آقاي شبزندهدار ـ در اینجاها که اشكالی وجود ندارد  ،اما اطالق این تبصره اشكال
دارد.
آقاي موسوي ـ آن مسئله ای که آیت اهلل شبزنده دار مطرح کردند  ،این است که وقتی
که این مؤسسه بسته شد ،افرادی متضرر میشوند .اگر آن مؤسسهی تقلبی که مدام
دارد پول میگيرد و برای دیگران پایاننامه می نویسد بسته شد  ،آن کارگرها و آنهایی
که در آنجا مشغول هستند ضرر می بينند؛ چون در صورت بسته شدن مؤسسه ،این
کارگرها باید از آنجا بروند  ،آنوقت حقوقشان چطوری پرداخت شود؟ منظور جناب
آقای شبزنده دار این است .ضمن اینكه به جای کلمهی «پلمب» در این تبصره،
میتوانيم کلمهی «مهر و موم» بگذاریم که مغایر با اصل ( )58نشود.
آقاي شبزندهدار ـ شاگردانی که آنجا کار میکنند ،متضرر میشوند ،در صورتی که
آنها دخيل در این تخلفات نيستند.
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي يزدي ـ باال خره یك شخصيت حقوقی  ،مرکب از تعدادی از افراد است .اگر
صدق بكن د که آن شخصيت حقوقی مجرم است  ،باید اعتبار شخصيت حقوقی از آن
گرفته بشود .همچنان که اگر زید یا هر شخصيت حقيقی جرم ک رد ،باید خودش
مجازات بشود ،شخصيت حقوقی هم ممكن است [مرتكب جرم شود و لذا باید
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خودش مجازات شود] .وقتی این عنوان روی یك مؤسسهای باشد .حاال فرق نمیکند
اسم عالمه رویش باشد یا اسم مجتهد رویش باشد یا اسم یك دانشگاهی رویش باشد.
به هر حال این شخصيت حقوقی یك مؤسسه ای است که پایاننامهی تقلبی به
اشخاص می دهد یا مثالً با پول نمره به افراد می دهد یا کتابهای دیگران را به اسم
خودش چاپ میکند .بعضی از ناشرین هستند که این حالت را دارند .حاال باید درِ
تشكيالت آن ناشری را که کتابهای بقيه را به اسم خودش چاپ میکند  ،بست .البته
در این بستن ،تضرر هم هست  ،ولی این  ،یك مسئلهی عرفی و عقالیی است.
آقاي جنتي ـ حاال این تبصره اشكالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا بخوانيد؛ تبصرهی بعدی را بخوانيد تا جلو برویم.
آقاي كدخدائي ـ بله ،بخوانيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره ( )9را بخوانيد دیگر.
آقاي جنتي ـ آقا بخوانيد.
آقاي موسوي ـ حاال بهتر است گفته شود در مؤسسه را «مهر و موم» میکنند.
آقاي كدخدائي ـ نه دیگر ،اآلن که مهر و موم وجود ندارد.
آقاي موسوي ـ چرا؟ اآلن مثالً درِ اینجا را مهر و موم نمیکنند؟
آقاي كدخدائي ـ نه  ،اآلن [به جای مهر و موم] یك کاغذ روی در میزنند؛ مهر و موم
و «سيم و سرب» دیگر استفاده نمیشود.
منشي جلسه ـ این ایرادِ مربوط به «پلمب» وارد شد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ایرادی ندارد .بخوانيد .تبصره ( )9را بخوانيد که مربوط
به بحث « بازرسان» است.
آقاي موسوي ـ خود «پلمب» که فارسی نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «پلمب» دیگر خيلی داخلی شده است .تبصره ( )9را بخوانيد.
آقاي جنتي ـ بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره  - 4بازرسان وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين دادرسي
کيفري مصوب  3372/32/4پس از فراگيري مهارتهاي الزم ،عنداالقتضاء مي توانند
به عنوان ضابط خاص محسوب شوند».
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ دوستان [ در مجمع مشورتی حقوقی]
به این تبصره یك ابهامی گرفته اند؛(  )5از این جهت که این بازرسان را می خواهند ضابط
کنند  ،منتها ضابطه ندارد .این تبصره فقط گفته است اینها عنداالقتضاء ضابط بشوند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب دیگر ،تبصره ( )8را بخوانيد .این هم اشكال
نيست.
منشي جلسه ـ «تبصره  - 1ارائه خدماتي که در جريان تهيه آثار پژوهشي  -علمي و
هنري انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل خدمات آزمايشگاهي،
تايپ ،کمک به گردآوري دادهها ،ترجمه ،تکثير و ويراستاري اثر ،مشمول حکم
مقرر در اين قانون نيست.
تبصره  - 8در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون توسط اعضاي
هيئت علمي ،دانشجويان ،کارکنان اداري و طالب ،ضمن سلب هرگونه امتياز مادي
و يا معنوي مترتب بر آن و ملغياالثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي ،پايه ،مرتبه
علمي ،رتبه و يا عناوين مشابه علمي ،به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط
هيئتهاي انتظامي اعضاي هيئت علمي ،هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري،
کميتههاي انضباطي دانشجويان و يا دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده
و به مجازاتهاي زير محکوم ميشوند:
الف  -هيئت علمي به يکي از مجازاتهاي رديف ( )3تا ( )33ماده ( )6قانون
مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
کشور مصوب  3384/32/22و اصالحات و الحاقات بعدي آن

( )2

 « .1در ذیل این تبصره ،منظور از واژه «عنداالقتضا» معلوم نيست؛ چرا که مشخص نيست افراد مذکور در
این تبصر ه در چه شرایطی «ضابط » محسوب میشوند و ضابطه این امر چيست و مرجع تشخيص آن
کيست و لذا این تبصره ابهام دارد » .نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای
نگهبان) ،شماره  ،4118197مورخ  ،5241 /8 /51صص  ، 58- 59قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/47Nsz

 .2ماده (  ) 5قانون مقررات انتظامی هيئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی کشور
مصوب  5219 /53 /33مجلس شورای اسالمی« :ماده  - 5انواع مجازاتها به ترتيب اهميت عبارتند از:
... - 5
 - 7انفصال موقت از یك ماه تا یك سال
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ب  -دانشجو به يکي از مجازاتهاي رديف (ب  )3-تا (ب  )1-ماده ( )3آييننامه
انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه  316مورخ
 3334/8/34شوراي عالي انقالب فرهنگي و اصالحات و الحاقات بعدي آن

( )3

پ  -کارکنان اداري به يکي از مجازاتهاي رديف (د) تا (ك) ماده ( )7قانون
رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  3332/ 7/3و اصالحات و الحاقات بعدي آن

( )2


 - 5بازخرید خدمت با پرداخت (  )98روز حقوق در ق بال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت
یك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت .کسور بازنشستگی افرادی که خدمت
آنان بازخرید میشود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یك سال خدمت یك سال محسوب میشود.
 - 4اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقيقاتی مربوط
 - 51اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذیرش در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقيقاتی کشور
 - 55انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره »... -
 .1ماده (  )7تكميل آیين نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسالمی ایران مصوب  5279 /1 /59شورای
عالی انقالب فرهنگی« :ماده  - 7تنبيهات:
الف  -تنبيهاتی که با حكم کميتههای انضباطی دانشگاه یا کميته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان
می تواند اعمال شود... .
ب  -تنبيهاتی که فقط با حكم کميته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:
ب  - 5-منع موقت از تحصيل تا چهار نيمسال ت حصيلی (با احتساب یا بدون احتساب سنوات)
تبصره  -چنانچه پس از اجرای حكم کميته و در طول مدت تحصيل دانشجو ،احتساب سنوات
محروميت از تحصيل مانع از فارغ التحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود،
کميته مرکزی پس از ارائه دالیل و مدارك تعذر از سوی دانشجو و بررسی ،بنا به تشخيص میتواند
اقدام به تبدیل حكم به عدم احتساب سنوات کند.
ب  - 3-تغيير محل تحصيل دانشجو
ب  - 2-تبدیل دوره تحصيلی دانشجو از روزانه به شبانه
ب  - 9-اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
ب  - 8-محروميت از تحصيل در کليه دانشگاهها تا (  )8سال».
 .2ماده (  ) 4قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب  5273 /4 /7مجلس شورای اسالمی « :ماده - 4
تنبيهات اداری به ترتيب زیر عبارتند از:
الف  -اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب  -توبيخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
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ت  -طالب؛ بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاال نمیشود به این تبصره ( )1ایراد
جدی وارد کرد ،ولی این ماده استفاده از آثار متقلبانه را هم برای دانشجویان و هم
برای اعضای هيئت علمی تخلف انتظامی حساب کرده است و بررسی تخلفات
کارکنان را به هيئت تخلفات اداری داده است  ،در حالی که بررسی تخلفات طالب را
به دادسرای ویژه روحانيت داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر طالب چنين هيئتی ندارند؛ طالب چيزی بهعنوان تخلف
انتظامی ندارند.
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ [مجمع مشورتی حقوقی]
می گوید آنجا هم یك هيئت انضباطی خاص حوزهی علميه هست)5 (.

ج  -کسر حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا «یكسوم از یك ماه » تا یك سال
د  -انفصال موقت از یك ماه تا یك سال
هـ  -تغيير محل جغرافيایی خدمت به مدت یك تا پنج سال
و  -تنزل مقام و یا محروميت از انتصاب به پُستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و
دستگاههای مشمول این قانون
ز  -تنزل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال
ح  -بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از (  )31سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمين زن
و کمتر از (  )38سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمين مرد با پرداخت (  )21تا (  )98روز حقوق
مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئ ت صادرکننده رأی
ط  -بازنشستگی در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمين زن و بيش
از (  )38سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقليل یك یا
دو گروه
ی  -اخراج از دستگاه متبوع
ك  -انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره »... - 5
« .1نكته ای که در این رابطه وجود دارد ،این است که با توجه به اینكه به موجب «آیيننامه انضباطی
طالب حوزههای علميه» مصوب  5241 /53 /51کميته خاص شورای عالی حوزههای علميه ،رسيدگی به
تخلفات انضباطی طالب بر عهده هيئتهای انضباطی خاصی تحت عنوان «هيئت انضباطی واحد
آموزشی» و «هيئت انضباطی استان » قرار گرفته است ،به نظر می رسد مناسب بود جهت رعایت تناسب
در تعيين مرجع رسيدگی به تخلفات طالب نسبت به سایر اشخاص موضوع تبصره ( ( )1دانشجویان،
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آقاي موسوي ـ باید این موضوع را به عنوان «تذکر» به مجلس بگویيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ البته نمیشود ایرادِ آنطوری گرفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حوزه که هيئت تخلفات اداری ندارد .دادگاه ویژهی
روحانيت هم که دادگاه رسيدگی به تخلفات اداری نيست و اصالً این کار ،تخلفات
اداری حساب نمیشود.
آقاي سوادكوهي ـ رسيدگی به این تخلفات [در دادگاه ویژهی روحانيت] میتواند از
جهت « ارتكاب اعمال خالف شئون روحانيت» باشد ،که البته آن هم ضابطهای ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين شيوه بهتر است .این روش قویتر است و قاطعيتش
هم بيشتر است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،بازدارندهتر است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بازدارندهتر است.
منشي جلسه ـ «تبصره  - 3وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي مکلفند جهت پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون
اقدامات زير را انجام دهند:
 - 3ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالکيت فکري از طريق گنجاندن دروس
ذيربط و اصالح سرفصل برنامههاي درسي و برگزاري کارگاههاي آموزشي».
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این « اصالح سرفصل برنامههای
درسی» جزء وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی

است)5 (.


اعضای هيئ ت علمی و کارکنان)« ،هيئتهای انضباطی مذکور در آیيننامه انضباطی طالب حوزههای
علميه» ،جایگزین « دادسرا و دادگاه ویژه روحانيت» میشدند و در این صورت در بند (ت) این تبصره
نيز عبارت « یكی از مجازاتهای ردیف (  )5تا (  )34ماده (  )7آیيننامه انضباطی طالب حوزههای علميه»
باید جایگزین عبارت «بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانيت » میشد »... .نظر
کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  ،4118197مورخ ،5241 /8 /51
yon.ir/47Nsz
صص  ، 51- 58قابل مشاهده در نشانی زیر:
 .1بند (  )54مصوبهی شورای عالی انقالب فرهنگی ،مورخ  5271 /5 /31در خصوص جایگاه ،اهداف و
وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی - 54 « :سياست گذاری تدوین کتب درسی و تعيين ضوابط نشر
کتاب و توليدات هنری و فرهنگی».
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آقاي موسوي ـ بله  ،این از وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی است ؛ در حالی که
مجلس اینجا فقط وزارتخانههای علوم  ،تحقيقات و فناوری و بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشكی را نوشته است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ «آقا» [= مقام معظم رهبری] همان موقع  ،قدیمها فرمودند هر چه
را که مجلس تصویب کرد[ ،باید با مصوبات این شورا هماهنگ باشد ].اگر مجلس
یك چيزی خالف مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب بكند ،خالف
است )5 (.فرمایش ایشان یادتان میآید؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ ایشان این را قبالً فرموده اند.
آقاي عليزاده ـ بله ،آنجا فرموده بودند که نباید قانون هر چه را که این شورا تصویب
کرده است ،نقض کند .اگر شورای عالی انقالب فرهنگی بياید و بگوید این سرفصل
جزء برنامهی درسی نباشد ،این دو وزارتخانه نمیتوانند بگوید چرا ،این سرفصل باید
جزء برنامههای درسی باشد یا اگر شورا بگوید چيزی سرفصل باشد ،اینها نمیتوانند
بگویند سرفصل نباشد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،اصل وظيفهی اصالح سرفصلها،
جزء وظایف این شورا است.
آقاي كدخدائي ـ اآلن این تبصره نگفته است که حتماً خود این وزارتخانهها سرفصل

راهبرد (  )5فصل ششم  -نظام آموزشی ،مصوبهی سند دانشگاه اسالمی مصوب  5243 /9 /38شورای
عالی انقالب فرهنگی« :راهبرد ( :)5
برنامه ریزی ،تنظيم و بازنگری سرفصلها و تدوین متون و برنامه ریزی آموزشی در تمامی شاخههای
علوم بر اساس آموزههای اسالمی».
 « .1ليكن مصوّبات اینجا باید اجرا شود  ...به صورتى نباشد که اینجا یك عدّه از افراد متفكّر ،صاحب
منزلت فرهنگى و فكرى و اجتماعى و غيره بنشينند و چيزى را تصميمگيرى کنند ،بعد ناگهان مثالً
مجلس در حاشيهى یك مصوّبه ،همهى آنها را نقض کند و بىنتيجه شود .این مصلحت نيست .گاهى
مىشود از طرف دستگاهى یك مصوّبه به مجلس برده مىشود که یك گوشهى آن به چيزى اشاره دارد
که به کلّى همهى آنچه را که این مجموعه نشستهاند ،فكر و کار کردهاند ،از بين مىبرد؛ اینگونه نباشد.
این را نمىخواهيم ».بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی ،مورخ
yon.ir/ZgPjK
 ،5278 /4 /31قابل دسترسی در نشانی زیر:
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برنامههای درسی را اصالح بكنند .منظور این تبصره حتماً این است که بروید و این
کار را از طریق شورای عالی انقالب فرهنگی دنبال بكنيد .یعنی اگر مسير تغيير
سرفصل ،آن است که میفرمایيد  ،باید وزارتخانه برود و پيگيری بكند تا سرفصلها از
آن طریق اصالح بشود.
آقاي موسوي ـ شورای عالی انقالب فرهنگی یك نهادی به نام «شورای تحول و
ارتقای علوم انسانی» دارد که اعضای آن ،این س رفصلهای درسی مخصوصاً سرفصل
درسهای علوم انسانی را تهيه میکنند و مینویسند .این نهاد ،جزء این شورا است.
اآلن حتی حقوقی که باید برای برگزاری این جلسات به اعضای این شورا بدهند ،
وزارت علوم باید بدهد ،ولی متأسفانه نمیدهد .اآلن خود شورای عالی انقالب
فرهنگی دارد حق الزحمهی جلساتشان را میدهد .منظورم این است که همين شورای
تحول این صالحيت تغيير سرفصلها را دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره اصل این وظيفه مربوط به این دو وزارتخانه است؛
اصل این صالحيت برای این وزارتخانهها است.
آقاي موسوي ـ نه ،یعنی اگر وزارت علوم هم بخواهد سرفصلهای درسی را تغيير
بدهد ،باید درخواستش را برای شورای تحول بفرستد و نهایتاً شورای عالی انقالب
فرهنگی هم باید تأیيد بكند .حاال چون خود من عضو «کارگروه تخصصی حقوق» این
شور ا هستم [ ،نسبت به این موضوع ،اطالع کامل دارم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب  ،یعنی خود این وزارتخانه باید سرفصلها را نگاه
بكند و [در صورت لزوم ]،درخواست تغيير سرفصلها را بدهد .اینجا هم مقصود
همين است که وظيفهی این وزارتخانه است که درخواستش را بفرستد تا بعد به این
شورا بياید .ما اینجا اصل این وظيفه را بر عهدهی این وزارتخانه میگذاریم.
آقاي عليزاده ـ این تبصره گفته است وزارتخانههای فالن  ،جهت انجام فالن  ،اقدامات
زیر را انجام دهند ؛ پس یعنی اینكه نگفته است خود این وزارتخانهها این کارها را
انجام بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله  ،گفته است این دو وزارتخانه اقدامات زیر را انجام ده ند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند ( )3را بخوانيد.
منشي جلسه ـ « - 2الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال
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نظارت دقيق بر رعايت حقوق مالکيت فکري در آثار علمي و پاياننامهها و
رسالههاي دانشجويي
 - 3اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پاياننامه و رساله يا مدرك
تحصيلي در صورت احراز جرم موضوع اين قانون با توجه به ميزان تخلف
 - 4اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيئت علمي ،اخراج ،لغو
قرارداد در صورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي با توجه به ميزان
تخلف».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شو راي نگهبان) ـ اینجا  ،هم در بند ( )2و هم در بند
( ، )9بحث هست .این مصوبه قبالً در تبصرهی قبلی [= بند (ب) تبصره ( ])1گفته
است در مورد تخلفات دانشجو مطابق بند فالن تا فالن آیين نامه انضباطی دانشجویان
عمل میشود .آن بندها در مجموع ده تا مجازات برای متخلفان داشت ،در حالی که
اآلن این تبصره آمده است و آن مجازاتها را محدود کرده است .در مورد هيئت علمی
هم وضعيت همينطور است؛ در [بند (الف)] تبصرهی قبلی ،در مورد اعضای هيئت
علمی طبق قانون مقررات انتظامی هيئت علمی ،موارد متعددی از مجازاتها آمده
است ،ولی بند ( )9این تبصره گفته است وزارت علوم این مجازاتهای محدود را
اعمال کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مجازاتها در صورتی اعمال میشود که ميزان تخلف به
اینها بخورد .بله ،این مجازاتها با توجه به ميزان تخلف است؛ یعنی اگر تخلف از این
رده بود ،آنوقت این مجازاتها را اعمال کنند  ،اما اگر تخلف از این رده نبود ،همان
[مجازاتهای تبصره ی قبل را اعمال کنند .این] کار هم بر عهدهی این وزارتخانهها
است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،مجازاتهایی که در آن آیيننامه
آمده است هم بر اساس ميزان تخلف است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ طبق تبصرهی قبلی ،اعمال موارد
متعددی از مجازاتها بر عهدهی همان هيئت انتظامی است .این تبصره هم میگوید
وزارت علوم این کار را بكند؛ ولی خود وزارت علوم که این کار را نمیکند ،بلكه
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هم ين هيئتهای انتظامی این کار را میکنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینجا میگوید برای اعمال این مجازاتها ،تخلف باید در این
حد باشد.
آقاي كدخدائي ـ نه ،خود آن هيئتهایی که زیر نظر وزارت علوم هستند متصدی این
کار هستند .تبصرهی قبلی گفته است برای مجازات ،طبق بند فالن تا بند فالن این
آیين نامه عمل شود .خود آن آیيننامه ده تا مجازات دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این تبصره ،یعنی باید این چهار تا مجازات زیر نظر وزارت
علوم اعمال بشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا  ،هيئت انتظامی [مذکور در
تبصره ( ])1هم متعلق به وزارت علوم است .این تبصره ( )7هم وزارت علوم است.
آقاي عليزاده ـ ما در قانون مربوط به تخلفات اداری این مطلب را داریم که هم خود
وزیر و هم باالترین مقام دستگاه ،میتواند بعضی از مجازاتهای انتظامی را اعمال
بكند)5 (.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ یعنی اآلن مراجع رسيدگی به این
تخلفات ،دو تا مرجع است؟ دو تا مرجع که نيست.
آقاي ابراهيميان ـ منظور این تبصره این است که این وزارتخانهها مجری تصميمات
آن هيئتها هستند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه دیگر ،اآلن این تبصره یك ابهامی دارد.
 .1ماده (  ) 53قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب  5273 /4 /32مجلس شورای اسالمی « :ماده - 53
رئ يس مجلس شورای اسالمی ،وزراء ،باالترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر
دستگاههای موضوع تبصره (  )5ماده (  )5این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای
(الف)( ،ب) ( ،ج) ( ،د) ماده (  )4این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيئتهای رسيدگی به تخلفات
اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختيارات اعمال مجازاتهای بندهای (الف)( ،ب) و
( ج) را به معاونان خود و بندهای (الف) و (ب) را به استانداران ،رؤسای دانشگاهها و مدیران کل
تفویض کنند .در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور ،هيئتهای تجدید نظر حق
رسيدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند ،مگر با تشخيص و موافقت کتبی خود آن
مقامات و اشخاص».
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آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ این تبصره فقط مربوط به جرمهای خاص است؛ یعنی مثالً
مربوط به مجازاتهای اخراج و ابطال پایان نامه و ابطال مدرك تحصيلی است ،ولی
تبصرهی قبلی این را نمیگوید و ربطی به این جهات ندارد .نسبت تبصرهی قبلی و
این تبصره  ،عموم و خصوص [مطلق] است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجازاتهای ذکرشده در تبصرهی قبلی را دادگاه انتظامی
اجرا میکند ،ولی این تبصره میگوید باید خود وزارت علوم هم این مجازاتها را
اجرا کند.
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خود وزارتخانه که نمیتواند
مجازاتها را اجرا بكند.
آقاي عليزاده ـ چرا نمیتواند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ وزارتخانه یعنی چه کسی؟ این هم
باید به همان هيئت تخلفات انتظامی برود دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میدانم؛ بعد از رفتن به آنجا  ،اعمال این مجازاتها با وزارت
است.
آقاي ابراهيميان ـ این تبصره میگوید اجرای این احكام و انجام این کارها عمالً
بهعهدهی شما [= وزارت علوم] است و شما باید این کارها را بكنيد.
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در تبصرهی قبلی هم
مجازاتهایی مثل محروميت از تحصيل هست  ،تغيير محل تحصيل د انشجو هست و
اخراج هم هست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،اجرای آنها بر عهدهی هيئتهای انتظامی است،
ولی این تبصره این چهار مورد مجازات را استثنا کرده است.
آقاي موسوي ـ نه ،همين هيئتها این چهار مورد را هم انجام میدهند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ،وزارت علوم که جای دیگری
[غير از این هيئتها برای اجرای این مجازتها] ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هيئتها  ،جایی غير از وزارتخانه است.
آقاي موسوي ـ نه  ،این هيئتها جزء وزارتخانهی علوم است.
آقاي كدخدائي ـ وقتی این تبصره میگوید وزارت علوم این کار را میکند ،یعنی
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هيئتهای تخلفات این کار را میکنند .یعنی همين هيئت تخلفی که در وزارت علوم
است ،این کار را میکند دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،ما هم همين را میگویيم؛ یعنی
تبصرهی قبل برای هيئت رسيدگی به تخلفات وظيفه تعيين کرده است و گفته است اِی
هيئت تخلفات  ،اگر دانشجو این کارها را کرده باشد ،به آن رسيدگی کن و همان
بندهایی [ از آیين نامه انضباطی دانشجویان] را که ما گفتيم اعمال کن ؛ یعنی
مجازات هایی مثل محروميت ،تغيير محل تحصيل ،کم کردن نمره تا اخراج را اعمال
بكن.
آقاي كدخدائي ـ خب ،این تبصره موارد خاص این مجاراتها را دوباره اینجا آورده
و یك تأکيدی بر آنها کرده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب اآلن موارد مربوط به این تبصره ،
چيست؟ موارد خاصش چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين چهار تایی که در [بند ( )2تبصره ( ])7ذکر شده است.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی این تبصره ( )7مشخص میکند که چه کسی باید بگوید که
مدرك تحصيلی دانشجو باطل است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این را همان هيئت انتظامی میگوید.
آقاي كدخدائي ـ یعنی مجلس آمده است و اینجا به وزارت علوم گفته است که شما
اینها را بگویيد؛ یعنی این تبصره ،این تكليف کلّی را روی دوش این وزارتخانه گذاشته
است .این کار ،برای تأکيد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ این مصوبه بعداً ب رای عمل
ابالغ میشود و مسئولين میگویند چه کار کنيم؟
آقاي كدخدائي ـ فرد متخلف که دوبار مجازات نمیشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ چه میفرمایيد؟
آقاي كدخدائي ـ میگویم مجازات متخلف که دو تا مجازات نيست؛ یكی است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مجازات یكی است ،ولی این تبصرهها
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با همدیگر تهافت دارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،تهافت ندارند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مجازات یكی است ،ولی این تبصرهها
تهافت دارند .این مصوبه در یك جا گفته است مجازاتها متخلف این ده تا مورد
است ،ولی در اینجا تنها همين سه مورد را گفته است.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ حاال ممكن است این مصوبه ایراد مغایرت با قانون اساسی
نداشته باشد  ،ولی خيلی بههمریخته است؛ یعنی در نوشتنش بقيهی مسائل
[قانوننویسی] رعایت نشده است .این اشكالی را که اآلن آقای دکتر رهپيك فرمودند
هم به این معنی است .یعنی درست است که هيئتهای تخلفات به همهی این تخلفات
رسيدگی میکنند  ،ولی خب این مصوبه در یك جا [= در تبصرهی ( ])1مثالً ده مورد
را به عنوان مجازات نوشته است ،در حالی که در اینجا [= تبصره ( ])7مجازاتها را
مثالً یكطور دیگری گفته است که گویا مجازاتها فقط همين سه مورد است .منظور
این است که این مصوبه از لحاظ نحوهی نوشتن ایراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مواردی که در این تبصره ( )7آمده ،مهم است .این
موارد  ،اخراج دانشجو است  ،لغو مدرك تحصيلی است و چيزهایی مثل این است .لذا
اینها را بایستی خود وزارت علوم انجام دهد .این تبصره بر خالف آن تبصرهی قبلی،
کل این دو وزارتخانه را حتی وزیر را برای اجرای این چهار تا مجازات مسئول کرده
است.
آقاي مؤمن ـ بله ،ممكن است.
آقاي موسوي ـ نه ،همان هيئت انتظامی این مجازاتها را اعمال میکند .ببينيد؛
میگویم این مصوبه ایراد مغایرت با قانون اساسی ندارد  ،ولی از لحاظ نوشتن و قانونِ
نگارش  ،خيلی بههمریخته است و مجلس نتوانسته است تبصرههای این مصوبه را با
هم تطبيق بدهد .یك سِری تعارضهایی بين خود این تبصرهها با هم وجود دارد که
حاال باید اینها را به مجلس تذکر بدهند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ آقایانی که به این تبصره ایراد میگيرید  ،توجه کنيد .این جرمِ
موضوعِ این قانون که همهی تخلفات را در بر نمیگردد ،بلكه تنها به تخلف در تهيهی
آثار علمی مربوط میشود .مقنن در اینجا آمده است و گفته است موضوع این مصوبه،
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این تخلف باشد ،وگرنه اگر دانشجو سر کالسش نيامده باشد ،اگر دانشجو غيبت کرده
باشد و یا اگر با استادش درگير شده باشد  ،اینها هم تخلف است.
آقاي يزدي ـ اینها که ربطی به این بحث ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي يزدي ـ این مسائل که ربطی به این بحث ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،بحث دربارهی مجازاتهای این
تبصره است.
آقاي عليزاده ـ میدانم .مجلس آمده است و در اینجا این چيزها را بهعنوان
مجازاتهای متخلف تعيين کرده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،در آن تبصرهی قبلی اصالً به نوع
تخلف کاری ندارد؛ گفته است اگر آثار متقلبانه بود  ،آن مجازاتهایی که در آیيننامهی
انضباطی آمده است اجرا شود.
آقاي عليزاده ـ حاال این تبصره آن مجازاتها را فقط به این چند مورد محدود کرده
است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خب ،ولی تبصرهی قبلی مجازاتها را
محدود نكرده است .آنجا ده مورد از جمله بند ( )5و فالن و فالن را جزء مجازاتها
شمرده است  ،ولی اینجا آمده و تنها هم ين سه تا مجازات را گفته است .حاال در اجرا
چه کار کنند؟ در مقام اجرا  ،کدامش اجرا میشود؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همهشان اجرا میشود.
آقاي عليزاده ـ هر کدام که بيشتر باشد ،اعمال میشود.
آقاي يزدي ـ تبصره ( )5را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره  - 6ساير دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي مکلفند در
صورت احراز جرم موضوع اين قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از
مزاياي شغلي ،مجازات انتظامي مقرر در بند (د) ماده ( )7قانون رسيدگي به
تخلفات اداري را نسبت به مرتکب اعمال نمايند».
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ این تبصره گفته است بند (د) اعمال
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شود ،ولی تبصره ( ) 1بندهای (د) تا (ك) را به عنوان مجازات بيان کرده است.
آقاي جنتي ـ تبصره (.)4
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره ( )4را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره  - 7دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مؤسسههاي آموزش عالي،
پژوهشي فناوري دولتي و غير دولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و
فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي از جمله دانشگاه علمي کاربردي،
دانشگاه آزاد اسالمي ،جهاد دانشگاهي ،حوزههاي علميه ،مؤسسههاي آموزش
عالي غير دولتي غير انتفاعي ،مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي آموزش عالي غير
دولتي غير انتفاعي ،مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي و دانشگاه فرهنگيان
موظف هستند از اين پس پيشنهادها ( پروپوزالها) ،پاياننامهها و رسالههاي
دانشجويان تحصيالت تکميلي خود را که فاقد طبقه بندي هستند در سامانههاي
اطالعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد و فايل
تمام متن و نتيجه را همانندجويي کنند .ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام
متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان
راهنما ،مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين
دانشجويان الزامي است».
آقاي شبزندهدار ـ این عبارت « حوزههای علميه» که در سطر اول صفحهی چهار
همين مصوبه آمده است  ،در ردیف مصادیق عبارت «از جمله» آورده شده است .این
عبارت «از جمله» یعنی چه؟ یعنی حوزههای علميه از جمله مواردی است که زیر نظر
وزارتخانههای علوم  ،تحقيقات و فناوری و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی است؟
معنای این عبارت  ،این است؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ عبارت « حوزههای علميه» را باید جدا
بياورن د؛ اشتباه کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ اگر این عبارت « حوزههای علميه» را اول این تبصره بياورند و بگویند
حوزههای علميه ،دانشگاه ها و فالن ،بهتر است .ولی اآلن این عبارت این ایهام را دارد یا
ای نكه واقعاً معنایش این است که حوزههای علميه زیر نظر وزارت علوم است؟!
آقاي ابراهيميان ـ نه ،اینطوری نيست.
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آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاج آقا ،آن عبارت را اشتباهی آنجا
آوردهاند.
آقاي كدخدائي ـ نه ،حاال در اینجا که در مقام بيان این مطلب نبوده اند.
آقاي يزدي ـ این تبصره می خواهد تكليف این نهادها را بگوید.
آقاي شبزندهدار ـ چرا دیگر؛ گفته است نهادهایی از جمله اینها زیر نظر این
وزارتخانه هستند .یعنی چه که این تبصره در مقام بيان نبوده است؟! خب دارد
میگوید مؤسساتی از جمله حوزهی علميه زیر نظر وزارتخانه است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،اشتباه آوردهاند.
آقاي مؤمن ـ جهاد دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم است؟
آقاي عليزاده ـ یعنی حوزههای علميه را برای چه آورده است؟
آقاي يزدي ـ حوزههای علميه زیر نظر این وزارتخانه نيستند ،اما مجلس حوزههای
علميه را به خاطر تكليفی که اینها از این پس  ،مثل بقيهی جاها دارند و از این جهت،
موظف به انجام این تكليف هستند ،آورده است؛ یعنی پيشنهادها و پایاننامههای حوزه
هم باید در این سامانه ثبت شود .یعنی حكمی که در این تبصره گفته شده است ،شامل
حوزههای علميه هم هست.
آقاي شبزندهدار ـ این مطلب درست است ،ولی باالخره این تبصره در مقام بيان ،
اینطوری دارد میگوید .در مقام بيان اینطوری دارد میگوید .یعنی اینكه حوزههای
علميه را در ردیف مؤسسات زیر نظر این دو وزاتخانه ذکر کرده است  ،اشكال دارد
والّا اصل حكم تبصره درست است.
آقاي يزدي ـ نه ،حوزهها زیر نظر این وزارتخانهها نيستند.
آقاي شبزندهدار ـ عبارت این تبصره را بخوانيد و ببينيد معنای عبارتش چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ حاج آقا ،این اشكال مربوط به قيد «زیر نظر» است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً بایستی حوزههای علميه را از این قسمت تبصره حذف بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ چه اشكالی دارد که این تبصره شامل حوزههای علميه هم بشود؟
آقاي شبزندهدار ـ اصالً این اشكال که مد نظر نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم با این اشكال موافقم .مجلس می خواهد برای حوزهها
قانون بگذارد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه قانونی می خواه د بگذارد؟ قانون حوزههای علميه مستقل
است و مربوط به خودشان است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این تبصره خالف شرع است ؛ چون اگر شما حوزههای علميه
را زیر نظر وزارت علوم ببرید ،موجب وهن حوزههای علميه است.
آقاي يزدي ـ این تبصره میگوید مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی که زیر نظر
وزارتخانههای علوم هستند  ،باید این کار را بكنند .این قسمت تمام شد [و ربطی به
عبارتهای بعدی ندارد].
آقاي شبزندهدار ـ نه  ،این عبارت را ندارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ نه ،بقيه دارد .این تبصره ادامه دارد.
آقاي يزدي ـ لطف کنيد به عبارتش توجه بكنيد؛ میگوید« :تبصره  - 4دانشگاهها ،
پژوهشگاهها  ،مؤسسههای آموزش عالی  ،پژوهشی فناوری دولتی و غير دولتی زیر نظر
وزارتخانههای علوم  »...این عبارت تمام میشود .در ادامه میگوید :و همينطور
حوزههای علميه این کار را بكنند؛ یعنی نگفته است که حوزههای علميه زیر نظر
وزارتخانه است.
آقاي شبزندهدار ـ قيد « از جمله» را آورده است.
آقاي يزدي ـ این عبارتِ «زیر نظر وزارتخانههای»  ،قيد آن عبارت «مؤسسههای
آموزش عالی  ،پژوهشی فناوری دولتی و غير دولتی» است.
آقاي شبزندهدار ـ قيد « از جمله» به کجا می خورد؟
آقاي يزدي ـ نه ،ببينيد؛ این جمله تمام میشود دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه « ،از جمله» به کجا می خورد؟
آقاي عليزاده ـ البته اآلن این تبصره این ایهام را دارد که حوزهها هم تحت نظر آن
وزارتخانهها هستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً اینكه حوزهها مستقل از دولت نباشند ،خالف
سياستهای رهبری است .هم نظر امام(ره) این بود و هم نظر رهبری این است که
حوزهها مستقل از دانشگاهها هستند.
آقاي يزدي ـ بله ،حوزهها مستقلند.
آقاي عليزاده ـ این تبصره حوزه را هم زیر نظر این دو وازتخانه آورده است .شما
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می فرمایيد حوزه را نياورده است؟
آقاي يزدي ـ من میگویم این عبارت «زیر نظر» شامل حوزهها نمیشود.
آقاي عليزاده ـ چطور میگویيد حوزه ها را زیر نظر وزارتخانه نياورده است؟ آن را هم
آورده است.
آقاي شبزندهدار ـ من میگویم این تبصره ،حوزهها را در ردیف مؤسسههای زیر نظر
آن دو وزارتخانه ذکر کرده است.
آقاي عليزاده ـ قيد « از جمله» دارد ؛ بعد ،مراکز زیر نظر این وزارتخانهها را میشمارد ،
جهاد دانشگاهی را آورده  ،حوزهها را هم آورده است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،گفته است « :از جمله  ...دانشگاه آزاد اسالمی ،حوزههای
علميه و »...
آقاي يزدي ـ «تبصره  - 4دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی
فناوری دولتی و غير دولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی از جمله دانشگاه عملی کاربردی ،دانشگاه آزاد
اسالمی  »...این عبارت دیگر تمام شد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ حاال اگر اینها را اینطور میآورد ،اشكالی نداشت ،ولی اآلن این
تبصره گفته است مؤسسههای زیر نظر این دو وزارتخانه از جمله حوزهی علميه.
آقاي مؤمن ـ توجه کنيد؛ « جهاد دانشگاهی» زیر نظر کيست؟ « جهاد دانشگاهی» که
زیر نظر این وزارتخانهها نيست .پس عبارتِ نخستِ تبص ره ،قبل از کلمهی « جهاد
دانشگاهی» تمام میشود .آن قيد « از جمله» هم فقط شامل همان عبارت اولیاش
میشود .لذا « جهاد دانشگاهی» از این قيد خارج است ،حوزهی علميه هم همينطور
است.
آقاي يزدي ـ یعنی حوزههای زیر نظر آنها نيستند.
آقاي عليزاده ـ مواردِ بعد از « حوزههای علميه» چطور؟ دربارهی « دانشگاههای غير
دولتی» چه میگویيد؟ دانشگاههای غير دولتی که تحت نظر وزارت علوم هستند .یعنی
این وسط تنها دو تا [ جهاد دانشگاهی و حوزههای علميه] زیر نظر وزارت علوم نيستند
و بقيه زیر نظر وزارت علوم هستند؟! اینطور که نمیشود.
آقاي مؤمن ـ « جهاد دانشگاهی» زیر نظر وزارت علوم نيست.
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آقاي عليزاده ـ بله ،عبارت این تبصره ،غلط است .من نمیدانم « جهاد دانشگاهی»
تحت نظر وزارت علوم است یا نه ،ولی مجلس میتواند جهاد دانشگاهی را در اینجا
بياورد.
آقاي مؤمن ـ نمیتواند.
آقاي عليزاده ـ من نمی دانم؛ شاید هم نمیتواند این کار را بكند .من کاری به این
ندارم .شما اآلن می خواهيد بگویيد این عبارتِ « از جمله» شامل حوزه نمیشود ،ولی
بدانيد که شامل آن میشود.
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ،این عبارت یك تذکر
می خواهد .خود مجلس هم می داند که اشتباه کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ تذکر می خواهد تا مجلس جای
عبارت « حوزههای علميه» را عوض بكند .یك تذکر بدهيد تا جایش را عوض بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،تذکر بدهيد تا حذفش کن ند.
آقاي عليزاده ـ شما بفرمایيد که اآلن در این تبصره  ،این ایهام وجود دارد که حوزههای
علميه هم تحت نظر وزارت علوم هستند.
آقاي مؤمن ـ جهاد دانشگاهی چطور؟
آقاي عليزاده ـ آن را میتوان ند در اینجا بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله  ،جهاد دانشگاهی را می شود زیر نظر این دو وزارتخانه
دانست .با مصوبهی مجلس میشود .یعنی جهاد دانشگاهی را میتوان با «قانون» زیر
نظر این دو وزارتخانه بُر د ،ولی باید این کار با «قانون» انجام شود .پس با همين
مصوبه  ،مجلس میتواند آن را زیر نظر این وزارتخانهها ببرد.
آقاي عليزاده ـ بله ،با قانون میشود این کار را کرد.
آقاي مؤمن ـ جهاد دانشگاهی هم اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اشكالی ندارد که تحت نظر این وزارتخانهها واقع بشود.
آقاي عليزاده ـ نه ،اشكالی ندارد .غير از آن دو تا [= جهاد دانشگاهی و حوزههای
علميه]  ،بقيهی مو ارد چطور؟ موارد بعدی تحت نظر وزارت علومند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
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آقاي عليزاده ـ شما میفرمایيد این دو تا زیر نظر این دو وزارتخانه نيستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه« ،قانون» میتواند بگوید جهاد دانشگاهی تحت نظر این
وزارتخانهها باشد.
آقاي يزدي ـ حاال اگر عبارت را آن طوری بخوانيد که اینها هم زیر نظ ر این
وزارتخانهها بيایند بله ،اما به هر حال ،این عبارت « از جمله» غلط است .این ابهام تذکر
داده بشود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در تبصرهی
آیيننامهی این مصوبه را درست میکنند.

بعدی( )5

آمده است که این وزارتخانهها

آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فردا این وزارتخانهها یك آیيننامه درست میکند و میگویند
باید آن را در حوزه اجرا کنيد!
آقاي يزدي ـ بسيار خب.
آقاي عليزاده ـ حاال متنش را بفرمایيد ،ولی چرا تذکر بدهيم؟ ما باید بگویيم که این
تبصره اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اشكال است.
آقاي يزدي ـ بله ،من هم عرض کردم [بنا بر حرف شما اشكال دارد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،این یك اشكال و ایراد است .این  ،خالف استقالل
حوزهها است که رهبری بر آن تأکيد دارند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ حاال ابهام بگيرید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این  ،ابهام نيست ،ایراد است ؛ چون تبصرهی بعدی میگوید
این وزارتخانهها آیيننامهی اجرایی این مصوبه را پيشنهاد میکنند تا هيئت دولت آن را
 .1تبصره (  )51ماده واحده الیحه پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی مصوب 5241 /9 /35
مجلس شورای اسالمی « :تبصره  - 51آیيننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این
قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
و با همكاری وزارت دادگستری تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
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تصویب بكند .خب دولت فردا یك آیين نامه برای حوزه تصویب میکند! تبصرهی
بعدی را بخوانيد .مفاد این تبصره مشخص است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ آن کلمهی «پيشنهاد» هم «پيشنهاده» است.
آقاي ابراهيميان ـ بله« ،پيشنهادهها» درست است.
آقاي ره پيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ بله ،معادل فارسی «پروپوزال» ،
«پيشنهاده» میشود.
آقاي يزدي ـ خيلی خب ،پس دیگر معطل نشوید .حداکثر همين را برای رفع ابهام
تذکر بدهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه حاجآقا ،باید ایراد بگيریم .چرا تذکر بدهيم؟ ایراد
میگيریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال به هر حال ،این عبارت را درستش میکن ند .ابهام بگيریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اگر می خواهيد ابهام بگيرید.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ خود مجلس هم این مطلب را فهميده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام نيست؛ چون این تبصره ،حوزهها را ذیل این
وزارتخانهها ذکر کرده است دیگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان) ـ مجلس متوجه شده است که جای
« حوزههای علميه» در این تبصره درست نيست .تذکر هم کافی است.
آقاي جنتي ـ خب آقای عليزاده ،رأی بگيرید دیگر.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که از این جهت این تبصره را خالف اصل ()87
می دانند ،اعالم بفرمایند.
آقاي مؤمن ـ حاال ای هام بگيرید تا درستش کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگویيد ایهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ پس به این صورت میگویيم « :با توجه به عبارت تبصره ،این ایهام
وجود دارد که حوزه های علميه نيز تحت نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
هستند .از این جهت الزم است که در این خصوص  ،رفع ابهام بشود».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یا بگویيم این ابهام وجود دارد که حوزهها هم مشمول

جلسهمورخ1931/50/11شوراينگهبان

197

آیيننامهی این مصوبه بشوند؛ چون احتماالً حوزه مشمول این آیيننامه میشود ،الزم
است اصالح بشود.
آقاي يزدي ـ بله ،این مهم نيست دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقای عليزاده ،مسئله که این نيست .این تبصره یك وظيفه
بهعهدهی حوزه ی علميه گذاشته است که فكر نكنم آن وظيفه مشكلی داشته باشد .این
تبصره ( )4این وظيفه را بهعهدهی حوزهی علميه گذاشته است که شما زمان ارائهی آن
طرحِ پژوهشی باید حتماً یك کاری انجام بدهيد که مشخص شود تقلبی نيست.
آقاي شبزن دهدار ـ بله ،مشكل این است که حوزهها را زیر نظر این دو وزارتخانهها
قرار داده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،آن اشكال مربوط به عبارت «زیر نظر» است که آن را باید
اصالح کنن د .اشكال از آن جهت درست است ،ولی اآلن آقای هاشمی شاهرودی
اشكال را بر روی تبصره ( )51بردهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر حوزه مستقل است ،دولت نمیتواند برای حوزه وظيفه
بگذارد و آیيننامه بنویسد.
آقاي سوادكوهي ـ خب چرا نمیتواند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به چه مناسبتی دولت برای حوزه وظيفه بگذارد؟ حوزه ،
خودش می داند.
آقاي سوادكوهي ـ خب نه ،نوعِ استعالمِ حوزهها از ایرانداك چگونه باشد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شاید اصالً حوزه این وظيفه را قبول نداشته باشد.
آقاي سوادكوهي ـ خب مگر اینكه شما بگویيد اصالً نباید در مورد حوزه قانونی
نوشته بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باید ببينيد که چطور قوانينی در مورد حوزه نوشته میشود؟
قوانين علمی نباید در مورد حوزه نوشته شود ،ولی یك دفعه هست که قانون برای
امور اجرایی است یا برای جرائم عادی است  ،که آن ح رف دیگری است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،این تبصره برای حفظ مالكيت معنوی است .یعنی شما میگویيد
که حوزهها میتوانند از آثار سایر علوم و رشتهها [به طور متقلبانه] استفاده کنند؟
آقاي عليزاده ـ نه ،اصالً موضوع این تبصره ،آن نيست.
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آقاي سوادكوهي ـ میتوانند؟
آقاي عليزاده ـ موضوع این تبصره ،مالكيت معنوی نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه برای همهی تخلفات علمی است ؛ یكی از آنها،
جرائم مر بوط به مالكيت معنوی است.
آقاي سوادكوهي ـ همه میتوانند [از آثار سایر رشتهها به طور متقلبانه استفاده کنند]
دیگر؛ یعنی این مصوبه نسبت به همه شموليت دارد.
آقاي عليزاده ـ اآلن این تبصره دربارهی جرائم صحبت نمیکند ،بلكه میگوید باید
همهی پروپوزالها بياید و در سامانهی ایرانداك ثبت بشود.
آقاي سوادكوهي ـ خيلی خب ،می خواهم عرض کنم که موظف کردن حوزه به انجام
این کار که اشكالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ این  ،اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ این تبصره از حيث سياق عبارتی که آور ده است ،اشكال دارد.
مجلس باید این [عبارت « حوزههای علميه»] را [از عبارت مربوط به مؤسسههای زیر
نظر وزارتخانههای علوم و بهداشت و درمان] جدا میکرد و آن را جداگانه میآورد.
آقاي يزدي ـ تبصره ( )51را بخوانيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،این بحث هم تمام شد.
آقاي كدخدائي ـ حاال باالخره آقایان به تبصره ( )4ایراد گرفت ند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام گرفتيم.
منشي جلسه ـ « تبصره  - 30آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از
ابالغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و با همکاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و
به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،مصوبات مجلس تمام شد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،یكی دیگر مانده است.
آقاي يزدي ـ بله  ،یك دستور دیگر هنوز

دارند)5 (.

 .1نظر شماره  41 /513 /3148مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 515 /28312
مورخ  ،5241 /8 /3الیحه پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی مصوب جلسه مورخ بيست و
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اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در
مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز  -مغري

منشي جلسه ـ دستور بعدی «اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز -
مغري»(  )3است.
آقاي عليزاده ـ نوردوز یك منطقه ای است در مرز ایران و ارمنستان در کنار رود ارس،
که از آنجا یك پُلی هم ساختهاند.
آقاي يزدي ـ این دستور ،یك موافقتنامه است دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعيد است که این موافقتنامه اشكالی داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ حاال آن را بررسی میکنيم .آقایانی که این موافقتنامه را خوانده اند،
می گویند ایرادی ندارد .حاال بررسی این موافقتنامه تا چه زمانی وقت دارد؟
منشي جلسه ـ دوم مرداد به شورا آمده است.
آقاي مؤمن ـ بله 5241/8/3 ،آمده است.
آقاي عليزاده ـ خب ،برای بررسی این مصوبه تا بيست و یكم یا بيست و دوم مرداد فرصت
داریم .البته اگر آقایان خوانده اند و می فرمایند ایرادی ندارد ،سراغ دستور بعدی برویم.

هشتم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی ،در جلسه مورخ 5241 /8 /55
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 در تبصره (  ، )4با توجه به عبارت تبصره ،این ایهام وجود دارد که حوزههای علميه نيز زیر نظروزارتخانه علوم ،تحقيقات و فناوری هستند .الزم است در این خصوص رفع ابهام شود تا اظهار نظر
ممكن گردد».
 . 1الیحه موافقتنامه بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترك
از دروازه مرزی نوردوز  -مغری در تاریخ  5248 /53 /5به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از
ارسال به مجلس شورای اسالمی ،در تاریخ  5241 /9 /35با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق
با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  388 /28997مورخ 5241 /8 /2
برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ
 ،5241 /8 /55نظر خود مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره
 41 /513 /3143مورخ  5241 /8 /53به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ این موافقتنامه بدون ایراد است.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاجآقای مؤمن می فرمایند که بدون ایراد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر ایشان میگویند ایرادی ندارد ،کافی است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،اگر حاج آقای مؤمن ایرادی به آن نگرفته است ،یعنی ایرادی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ پس این موافقتنامه هم تلقی به قبول شد؟
آقاي عليزاده ـ بله( )5

 .1نظر شماره  41 /513 /3143مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 388 /28997
مورخ  ،5241 /8 /2الیحه موافقتنامه بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در
مورد استفاده مشترك از دروازه مرزی نوردوز  -مغری مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه یكهزار
و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی ،در جلسه مورخ  5241 /8 /55شورای نگهبان مورد بحث
و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اصالح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

آقاي مؤمن ـ مصوبهی هيئت دولت را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ بله ،یك اساسنامه هم در دستور بررسی داریم؛ «اصالح اساسنامه
شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي

( )5
ايران

هيئت وزيران در جلسه  3378/4/34به پيشنهاد شماره  220236مورخ 3371/6/22
سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون اس تفساريه در خصوص
اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت -
مصوب  )2 (- 3333تصويب کرد:
اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران موضوع
تصويبنامه شماره /33833ت 30788هـ مورخ  3363/3/22و اصالحات بعدي آن
به شرح زير اصالح ميشود:
 - 3متن زير به عنوان بند ( )20به ماده ( )3اساسنامه يادشده

( )3

الحاق ميشود:

 .1اصالح اساسنامه شرکت مادر تخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ایران در تاریخ  5241 /9 /59به
تصویب هيئت وزیران رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل (  )58قانون
اساسی ،طی نامهی شماره  82782 /98147مورخ  5241 /9 /54به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،5241 /8 /55نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این
مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41 /513 /3141مورخ  5241 /8 /53به هيئت
وزیران اعالم کرد.
 .2قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی وابسته
به دولت مصوب  5277 /5 /21مجلس شورای اسالمی « :موضوع استفساریه:
آیا در مواردی که مجلس شورای اسالمی اجازه تصویب اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به دولت
داده است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند کسب مجوز مجدد از مجلس شورای اسالمی است ،یا
اصالح اساسنامه که در واقع اصالح تصميم دولت است ،بر عهده هيئ ت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده  -هرگونه تغيير یا اصالح اساسنامه هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسالمی به
هيئت دولت واگذار شده است ،چون تغيير نظر دولت محسوب میشود با هيئت وزیران است».
 .1ماده (  )7اساسنامه شرکت مادرتخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب  5252 /7 /33هيئت
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 - 20طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از راکتورهاي تحقيقاتي در راستاي تحقق
اهداف و مأموريتهاي سازمان انرژي اتمي ايران.
 - 2در ماده ( )34اساسنامه يادشده )3 (،عبارت «هفت عضو اصلي» به عبارت «پنج
عضو اصلي» اصالح ميشود».
آقاي عليزاده ـ خب ،این اصالحيه ظاهراً اشكالی ندارد دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله ،ظاهراً اشكالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه اشكالی

دارد؟!( )3


وزیران « :ماده  - 7موضوع فعاليت شرکت عبارت از مدیریت و نظارت بر سرمایههای شرکت جهت
انجام هرگونه فعاليت در راستای توليد و توسعه برق هستهای ،مدیریت و نظارت بر انجام مطالعات،
مكانیابی ،طراحی ،احداث ،تأمين سوخت هستهای ،بهرهبرداری ایمن و از کاراندازی نيروگاههای
هستهای و تأسيسات آنها و انجام کليه معامالت مربوط به برق هستهای میباشد .موارد زیر از وظایف و
فعاليتهای عمده شرکت میباشد:
»... - 5
 .1ماده (  )59اساسنامه شرکت مادرتخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب 5252 /7 /33
هيئت وزیران (اصالحی  « :)5243 /9 /4ماده  - 59هيئ ت مدیره شرکت مرکب از هفت عضو اصلی خواهد
بود که بر اساس پيشنهاد رئيس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی از بين افراد صاحبنظر و
تجربه در تخصصهای مرتبط برای مدت چهار سال با حكم رئيس مجمع عمومی انتخاب میشوند و
پس از انقضای مدت قانونی تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقی
خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دورههای بعد بالمانع است .رئيس هيئت مدیره از بين اعضای
هيئت مدیره توسط رئيس مجمع منصوب خواهد شد .اعضای هيئت مدیره شرکت با رعایت تبصره ( )2
ماده واحده قانون ممنوعيت بيش از یك شغل – مصوب  - 5272نباید هيچگونه سِ مَ ت یا پست سازمانی
دیگری خارج از سازمان و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته داشته باشند».
 .2نظر شماره  41 /513 /3141مورخ  5241 /8 /53شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 82782 /98147
مورخ  ،5241 /9 /54اصالح اساسنامه شرکت مادرتخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب
جلسه مورخ چهاردهم تيرماه یكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزیران ،در جلسه مورخ 5241 /8 /55
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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