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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 بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای 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 تحققِ 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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تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد

نطق پيش از دستور

آقاي جنتي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .در آستانهی دههی مبارك فجر
هستيم .دههای که دوباره مسائل انقالب و مسائل روز و خدماتی که این
انقالب به اسالم و نظام و مردم کرد و موفقيتهایی که داشت و
پيروزیهایی که داشت و در صحنههای مختلف ،الطاف خداوند شامل شد
و باالخره این مملكت از آن ذلّت و خاریِ تسليم در مقابل دشمنان
خودش آزاد شد و استقالل و عزت خودش را بازیافت[ ،تجدید خاطره
میشود ].خداوند انشاءاهلل روح مقدس امام ما و شهدای انقالب را شاد
فرماید و ما را هم قدردان نعمتهای خودش و خدمات امام(ره) قرار
دهد[ .در این ایام ]،جشنهای شادی برقرار میشود ،مردم راهپيمایی
میکنند و دوباره همان شعارهای اصلی انقالبِ خودشان را تكرار میکنند.
به نظر من ،برترین این شعارها ،تقریباً شعار مرگ بر آمریكا است که نشان
میدهد که موضع آمریكا [نسبت به انقالب و نظام اسالمی ما] بدتر شده و
موضع ما هم نسبت به آنها ،بهتر نشده است ،بلكه حتماً بدتر شده است.
ما هم در مقابل آن دشمنیها بیتفاوت نيستيم .این ایام ،برکات زیادی
دارد .همين راهپيمایی جواب بسياری از حرفهای دشمن و مواضع شوم
دشمن را میدهد و اجماالً این راهپيمایی خيلی پربرکت است و البته
مخصوص ایران هم هست که نشان میدهد این مردم بعد از سی و پنج
سال هنوز زنده هستند و در صحنه هستند و دنبال اهداف انقالب خودشان
هستند .خدا انشاءاهلل که این دهه را مبارك فرماید و ما را هم قدردان و
شاکر نعمتهای خودش قرار دهد .همچنين تولد حضرت امام حسن
عسكری عليهالسالم را هم دوباره به شما تبریك عرض میکنم.
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اليحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقای نظام مالي كشور
منشي جلسه ـ «اليحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقای نظام مالي

كشور3

ماده  -3وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است:
الف -ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون« ،جدول بدهيها
و مطالبات دولت و شركتهای دولتي» را در سه طبقه به شرح زير تهيه و به
كميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي ارائه
كند:
طبقه اول»... :
آقاي مدرسي يزدي ـ این بند از ماده ( )1را قاعدتاً باید خود نمایندگان مجلس به
الیحه اضافه کرده باشند.
آقاي عليزاده ـ البته در ماده ( )1الیحهی دولت هم یك چيزهایی مشابه این بوده
است .ماده ( )1الیحهی دولت به این صورت بوده است« :ماده  -3به دولت اجازه
داده ميشود بدهيهای قطعي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را كه در
چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال  3332ايجاد شده است ،از محل
 .1الیحه رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در تاریخ  1141/8/19با قيد یك فوریت
به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً در تاریخ
 1141/11/7با اصالحاتی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی
شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  941/55888مورخ  1141/11/11به شورای نگهبان
ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع در سه مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و
برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسات مورخ
 1141/11/18 ،1141/11/5و 1141/11/18؛ و در مرحلهی دوم در جلسهی مورخ  1149/1/14بررسی
کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به ترتيب
طی نامههای شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18و  49/151/151مورخ  1149/1/18به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1149/1/1مجلس شورای اسالمی ،این
مصوبه در مرحلهی سوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1149/1/4شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا
مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  49/151/175مورخ
 1149/1/4به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) به ميزاني كه ساالنه
بهصورت جمعي -خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور ميشود ،تسويه نمايد.
بدين منظور وزارت امور اقتصاد و دارايي ،اسناد تعهدی خاصي را با عنوان اوراق
تسويه خزانه صادر و در اختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبكار قرار ميدهد.
اين اسناد ميتواند به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده
قرار گيرد .چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي يادشده از دولت بيشتر از مبلغ
رديف اعتباری مربوط باشد ،معادل مجموع مطالبات قابل تسويه ،به ارقام
رديفهای جمعي -خرجي يادشده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط
اضافه ميشود».
آقاي رهپيك ـ این متن ،اآلن ماده ( )1همين مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این ماده ( )1الیحهی دولت بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً از لحن ماده معلوم است که مجلس این عبارات را اضافه
کرده است.
آقاي عليزاده ـ به هر حال ،اگر بار مالی نداشته باشد ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ یك قسمت این ماده ،بار مالی دارد.
منشي جلسه ـ « ...طبقه اول :مطالبات و بدهيهای اشخاص حقوقي خصوصي و
تعاوني به تفكيك اشخاص
طبقه دوم»... :
آقاي مدرسي يزدي ـ در این عبارتِ «حقوقی خصوصی و تعاونی» ،کلمهی «تعاونی»
عطف به کلمهی «اشخاص» است؟
منشي جلسه ـ نه ،عطف به «اشخاص حقوقی» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است« :بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی»
آقاي اسماعيلي ـ منظور« ،اشخاص حقوقی تعاونی» است.
آقاي عليزاده ـ کلمهی «تعاونی» اصالً به «اشخاص» برنمیگردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینكه معنا ندارد!
آقاي عليزاده ـ نه ،به «اشخاص» برنمیگردد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ چرا دیگر.
آقاي عليزاده ـ کلمهی «تعاونی» خودش [از عبارت «اشخاص حقوقی خصوصی»]
جداست.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،خب تعاونیها هم شخصيت حقوقی دارند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب؛ اما «تعاونی» اصالً شخصيت حقوقی است و
نمیتواند غير حقوقی باشد.
آقاي عليزاده ـ نه ،در علم حقوق« ،اشخاص حقوقی خصوصی» تعریف خاص خود
را دارد و «تعاونی» هم تعریف دیگری دارد.
آقاي اسماعيلي ـ ایشان [= آقای مدرسی یزدی] هم همين را میگویند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همين را میگویم؛ میگویم کلمهی «تعاونی» ،عطف بر
«اشخاص» است.
آقاي جنتي ـ بله ،درست است .این عبارت ،این مقدار بحث ندارد.
آقاي عليزاده ـ «تعاونی» عطف به «اشخاص» هم نيست .اشخاص حقيقی یا حقوقی
یك عنوان است؛ تعاونی هم یك عنوان دیگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اینكه میگویم کلمهی «تعاونی» عطف بر «اشخاص» است،
یعنی همين دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،عبارت «بدهیهای تعاونی» هم ترکيب خيلی درستی
نيست .ما معموالً نمیگویيم «بدهیهای تعاونی» ،بلكه میگویيم «بدهیهای
شرکتهای تعاونی» یا «بدهیهای بخش تعاونی».
منشي جلسه ـ « ...طبقه دوم :مطالبات و بدهيهای نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي به تفكيك مؤسسه
طبقه سوم :مطالبات و بدهيهای بانكها و مؤسسات اعتباری به تفكيك بانكها.
ب -جدول مزبور بايد هر سه ماه يكبار بهروزرساني شده ،به كميسيونهای
مذكور ارائه شود.
پ -دولت موظف است از سال  3334به بعد ،همزمان با ارائه اليحه بودجه،
جدول بدهيها و مطالبات قطعيشده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي
خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها و مؤسسات اعتباری
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و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است ،به
مجلس شورای اسالمي ارائه كند».
آقاي مؤمن ـ مجمع فقهی قم یك تذکری را در مورد این بند (پ) نوشتهاند 3که
خالصه آن این است که در صدر ماده ،گفته است که وزارت امور اقتصادی و دارایی
موظف است که این بندهای (الف)( ،ب) و (پ) را انجام دهد؛ یعنی این بندها را از
وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی دانسته است؛ آنوقت در بند (پ) که باید [طبق
عبارت صدر ماده ]،وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف باشد ،گفته است «دولت»
موظف است! این درست نيست؛ قاعدهاش این بود که یا [در همه جا ،از جمله در
صدر ماده] دولت موظف شود ،یا اینكه در همه جا وزارت امور اقتصادی و دارایی
موظف باشد .این اشكال را باید درست بكنند .طبق عبارت صدر ماده ،همهی بندهای
(الف)( ،ب) و (پ) جزء وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی است ،در صورتی که
در بند (پ) گفته است «دولت موظف است».
آقاي عليزاده ـ چون دولت الیحهی بودجه را به مجلس میدهد ،اینطور نوشتهاند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،الیحهی بودجه را دولت میدهد ،نه وزارت اقتصاد و دارایی.
آقاي عليزاده ـ الیحهی بودجه را باید دولت بدهد.
آقاي مؤمن ـ پس صدر ماده ( )1که نوشته است« :وزارت امور اقتصاد و دارایی
موظف است ،»...مناسب نيست« .ماده  -1وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است:
الف ، ... -ب ،... -پ »... -همهی این بندها را به عنوان وظایف وزارت امور اقتصادی
و دارایی برشمرده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،از لحاظ ترتيببندی صحيح نيست؛ اینطور نباید بگویند .باید یك
تقسيمبندی دیگری بكنند.
آقاي مؤمن ـ پس باید درستش کنند.
 « .1ظاهر آن است که بندهای (الف)( ،ب) و (پ) از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و
این ظهور با مفاد بند (پ) تناسب ندارد؛ زیرا معنا این میشود که :وزارت امور اقتصادی و دارایی
موظف است ... :پ :دولت موظف است از سال ...؛ و لذا الزم است عبارت اصالح شود ».نظر
کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /197ف 41/مورخ  ،1141/11/7قابل مشاهده در
نشانی زیرyon.ir/96qsT :
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آقاي عليزاده ـ بله ،این تقسيمبندی درست نيست.
آقاي مؤمن ـ آقایان در مجمع فقهی هم همين را نوشتهاند.
آقاي عليزاده ـ تذکر دهيد و بگویيد که اگر بند (پ) ،جزئی از ماده ( )1و وظایف
وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد و قسيم بندهای قبلی باشد ،اشكال دارد .این بند
(پ) نباید جزئی از ماده ( )1باشد.
آقاي مؤمن ـ یعنی اگر بند (پ) ،جزئی از آن وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی
باشد ،این درست نيست .این باید اصالح شود.

1

منشي جلسه ـ «تبصره -به منظور اجرای احكام مذكور در بندهای (ب) و (پ) اين
ماده ،از ابتدای سال  3331واحد جداگانهای در وزارت امور اقتصادی و دارايي
ايجاد ميشود .اين واحد موظف است خالصه مطالبات ،بدهيها و تعهدات دولت
را احصاء و ثبت كند و عالوه بر گزارشهای فصلي ،گزارشهای ساالنه جهت
ارائه به رئيس جمهور و مجلس شورای اسالمي تهيه نمايد .گزارشهای ساالنه بايد
به تأييد سازمان حسابرسي كشور برسد .معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي ،نسبت به
اصالح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادی و دارايي با رعايت قوانين و
مقررات مربوط اقدام كند .شرح وظايف واحد مزبور مشتركاً توسط وزارت امور
اقتصادی و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه
و ابالغ ميشود .سازمان مديريت و برنامهريزی كشور موظف است نيروی انساني
واحد مذكور را از محل نيروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از
محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد ساالنه بودجه كشور تأمين كند.
آييننامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ اين قانون ،به پيشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي عليزاده ـ این تبصره ،خالف اصل ( )78قانون اساسی است.
 .1بند ( )1تذکرات مندرج در نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان -1« :چون
بند (پ) ماده ( ،) 1جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نيست و باید ذیل بند (الف) ذکر
گردد».
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آقاي مؤمن ـ نه ،محل تأمين بار مالی آن را پيشبينی کرده است؛ گفته است نيروی
انسانی واحد مذکور را از محل نيروهای موجود در دولت [و اعتبار مورد نياز آن را هم
از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد ساالنه بودجه کشور تامين کنند].
آقاي مدرسي يزدي ـ این تبصره ،در الیحهی دولت نبوده است؟
آقاي رهپيك ـ نخير .این تبصره ،مغایر اصل ( )78است دیگر.
آقاي عليزاده ـ شما قبالً فرمودید و تفسير کردید که اگر در مصوبهی مجلس ذکر شود
که از اعتبارات موجود استفاده کنند ،اشكال اصل ( )78رفع نمیشود 1.مگر نگفتيد؟!
آقاي مؤمن ـ چرا؛ گفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،این به نوعی مداخلهی در اجرا هم هست؛ چون درست
است که شرح وظایف وزارتخانهها را قانون معين میکند ،اما ساختار درونی یك
وزارتخانه و اینكه مثالً چند واحد داشته باشد را که نباید «قانون» معلوم کند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبی دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ چنين کاری به مفهوم اجرا نزدیك است .این کار مجلس ،دخالت
در اجرا است .مجلس میتواند با قانونگذاری ،وظایفی را برای دولت یا وزارتخانهها
مشخص کند ،اما اینكه مجلس بگوید شما چطور ساختار درونی وزارتخانهتان را تعيين
کنيد ،اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبی دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ این دخالت در اجرا است.
آقاي مؤمن ـ در این تبصره ،گفته است که نيروی انسانی مورد نيازش را از محل
نيروهای موجود که در دولت هست تأمين کنند؛ یعنی از این نيرویهای بيكاری که در
دولت داریم برای این کار استفاده کنند.
 .1بند ( )1نظریهی تفسيری شماره  41/15/94794مورخ  1141/11/11شورای نگهبان -1« :درج عبارت
«از محل صرفهجویی» به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت
«پيشبينی در بودجه سنواتی» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط»
و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» ،اگر مستلزم بار مالی جدید بوده ،طریق جبران کاهش درآمد یا
تأمين هزینه جدید مذکور در اصل ( )78قانون اساسی محسوب نمیگردد».
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آقاي عليزاده ـ ما قبالً [در نظریهی تفسيری اصل ( ])78گفتيم اینكه مجلس در
مصوبهاش بگوید از محل بودجه و اعتبارات موجود استفاده کنند ،اشكال بار مالی را
رفع نمیکند.
آقاي مؤمن ـ اگر بنا بر رد کردن این تبصره است ،کليات آن را رد کنيم و الّا اینكه
مجلس در این تبصره ،یك پيشنهادی داده است و گفته است که نيروی انسانی مورد
نيازش را از فالنجا بياورید و مخارجش را هم از فالنجا تأمين کنيد ،چه ایرادی
دارد؟
آقاي عليزاده ـ طریقهی تأمين نيروی انسانی را مشخص نكرده است؛ فقط گفته است
بياورید.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال این موضوع مهم نيست؛ چون به هر حال ،گفته است
نيروی انسانی از این محل تأمين شود؛ حاال دولت از هر کجا که بخواهد ،آن را تأمين
میکند.
آقاي عليزاده ـ محل تأمين پولش ،کجا مشخص شده است؟ مجلس برای امسال
میتواند بگوید که این اعتبار ،از بودجهی امسال تأمين شود ،اما برای سالهای بعد را
نمیتواند بگوید.
آقاي مؤمن ـ نه ،میگوید هميشه از همان محل [= محل اعتبار برنامهی تنظيم عملكرد
ساالنهی بودجهی کشور] استفاده کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نداشته باشد ،از کجا بياورد؟
آقاي رهپيك ـ در اینكه تشكيل این واحد ،یك چيز جدیدی است ،تردیدی نيست؛
چون گفتهاند« :واحد جداگانه» .این یعنی تا به حال چنين واحدی در وزارت اقتصاد
نبوده است و اآلن میخواهند یك کار جداگانهی جدید و مستقل انجام بدهند .خود
مجلس هم میداند که تشكيل این واحد ،هم بار نيروی انسانی دارد و هم بار مالی؛ لذا
خودشان در این تبصره گفتهاند که این بار از کجا باید تأمين بشود .خب حاال این محل
کجاست؟ گفتهاند نيروی انسانی این واحد از نيروهای موجود در دولت تأمين میشود.
خب حاال مثالً این نيروی موجود در دولت ،باید به این واحد جدید مأمور بشود؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ،منتقل شوند.
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آقاي رهپيك ـ خب ،کجا منتقل شوند؟
آقاي مؤمن ـ چرا دیگر؛ اینقدر نيروی بيكار در دولت هستند ،که میتوانند چند نفر
از آنها را به آنجا منتقل کنند .یعنی نيازی نيست که برای این واحد ،از جوانهای
دیگری که میخواهند استخدام شوند ،استخدام کنند ،بلكه میگوید همين نيروهای
فعلی که در دولت بيكار هستند ،همينها به این واحد بروند تا بيكار نباشند .پول مورد
نياز آن را هم گفته است که از آنجا [= از محل اعتبار برنامهی تنظيم عملكرد ساالنهی
بودجهی کشور] بدهيد.
آقاي رهپيك ـ بله ،پولش را هم میگوید از این ردیف [= محل اعتبار برنامهی تنظيم
عملكرد ساالنهی بودجهی کشور] بدهيد .اما اوالً ،اآلن ما که نمیدانيم مصداق آن
چيست؛ ما فعالً داریم راجع به این «قانون» بحث میکنيم .خب اآلن فرض بر این
است که نيروی موجود دولت ،در یك وزارتخانهای و یا در یك معاونتی استخدام
است و وظيفه ای بر عهده دارد و معلوم نيست که بتوانند آن را آزاد کنند [و به واحد
مذکور منتقل کنند] .ثانياً از نظر منبع تأمين بار مالی ،این ردیفی که در اینجا آوردهاند،
برای تخصيص به یك کميتهای است که یك وظایفی دارد .این کميته ،کارش ارائهی
گزارش ساالنه ی بودجه است [و این بودجه هم برای انجام این وظيفه است]؛ اما این
تبصره گفته است که از این منبع ،برای یك واحد جداگانهای که حاال دارد تأسيس
میشود ،بودجه تخصيص داده شود.
آقاي مؤمن ـ نه ،جداگانه نيست.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ «واحد جداگانه» ،یعنی تا حاال چنين واحدی وجود نداشته که این
کار را انجام دهد؛ یعنی این واحد ،شرح وظایف جدیدی دارد ،نيروی جدید میخواهد
و وظایفی هم که برای او تعيين کردهاند ،وظایفی نيست که برای آن کميتهی گزارش
ساالنه تعيين کردهاند .این یك تشكيالت جدیدی است.
آقاي مؤمن ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي رهپيك ـ لذا این تبصره ،هم بار مالی جدید دارد و هم از نظر [نيروی انسانی و
وظایف ،جدید است] .خودشان هم گفتهاند دیگر؛ گفتهاند «واحد مستقل»؛ گفتهاند بار
مالی هم دارد؛ منتها برای تأمين بار مالیاش گفتهاند بروید آن را از اینجا تأمين کنيد.
آقاي مؤمن ـ از کجا؟
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آقاي رهپيك ـ از یك جایی که تا اآلن ،بودجهاش برای مصرف دیگری هزینه میشده
است و نيروی انسانی آن هم ،در جای دیگری مشغول به کار بوده است.
آقاي مؤمن ـ جای دیگر نيست؛ تبصره را بخوانيد .خود آقایان ،برادرانی که خدمت
آقای دکتر رهپيك [در پژوهشكده شورای نگهبان] هستند ،در همين گزارشی که
دادهاند ،این مطلب را نوشتهاند .خودشان گفتهاند .آن را بخوانيد .در آنجا گفتهاند که
« ...به موجب ماده ( )151قانون محاسبات عمومی 3،مقصود از صورتحساب عملكرد
مالی مشخص شده است» 2.لذا از همين پولهایی که آنجا [= ردیف اعتباری مربوط
 .1ماده ( )151قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1188/8/1مجلس شورای اسالمی« :ماده -151
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان
آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون
بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطالعات زیر:
الف -صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
 -1موجودی اول سال خزانه
 -1درآمدهای وصولی سال مالی مربوط
 -1سایر منابع تأمين اعتبار
 -9واریز پيشپرداختهای سال قبل
ب -صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
 -1پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
 -1پيشپرداختها
 -1پيشپرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است
 -9موجودی آخر سال
به طور همزمان یك نسخه به دیوان محاسبات کشور و یك نسخه به هيئت وزیران تسليم نماید».
« .2تبصرهی ماده ( ،)1مغایرت با اصل ( :)78ایجاد یك واحد جداگانه در وزارت امور اقتصادی و
دارایی به لحاظ اینكه چنين حكمی در ال یحه دولت نبوده و از جمله پيشنهادات و اصالحات نمایندگان
نسبت به الیحه دولت میباشد و باعث افزایش هزینههای عمومی میگردد و طریقه پيشبينی شده نيز
تأمين کننده این افزایش هزینه نيست ،مغایر اصل ( )78قانون اساسی میباشد .توضيح آنكه انجام تكاليف
مذکور در این تب صره توسط واحد مزبور مبنی بر احصاء و ثبت خالصه مطالبات ،بدهیها و تعهدات
دولت و تهيه و ارائه گزارشهای فصلی و گزارشهای ساالنه به رئيس جمهور و مجلس شورای
اسالمی مستلزم هزینه های جدیدی است .از همين رو به موجب ذیل این تبصره به منظور تأمين بار مالی
مزبور مقرر شده نيروی انسانی واحد مذکور از محل نيروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن از
«محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد ساالنه بودجه کشور» تأمين گردد .ليكن باید توجه داشت که
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به برنامهی تنظيم صورت عملكرد ساالنهی بودجهی کشور] هست ،یك مقدارش را
هم اینجا خرج میکنند.
آقاي رهپيك ـ نه دیگر حاجآقا ،اآلن این ردیف اعتباری را دارند در جای دیگر
مصرف میکنند.
آقاي عليزاده ـ اآلن این ردیف ،مصرف دیگری دارد یا نه؟
آقاي مؤمن ـ نه ،همينها است؛ بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینطور نيست .اگر یكوقت یك واحد دولتی را منحل کنند و
بگویند نيروهای آنجا را در این واحد جدید تعدیل کنيد ،این درست است؛ اما اآلن
این تبصره دارد میگوید نيروی انسانی این واحد را از هر جایی در دولت بياورید و
بودجهاش را هم از این محل که قبالً برای مصرف دیگری بوده است ،تأمين کنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثل این است که بگوید از نان شب خودت بردار و به این واحد بده.
آقاي عليزاده ـ بله ،مثل این است که بگوید نان من را بگير و به او بده! معنای تأمين
اعتبار که این نيست.
آقاي ابراهيميان ـ وظایف یك وزارتخانه را که میتوانند اضافه کنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،میشود اضافه کرد؛ اما وزارتخانه برای این واحد ،باید ردیف
بودجه تعریف کند.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من فقط این است که این تبصره دارد به وزارت اقتصاد

اوالً برای هریك از نيروهای انسانی موجود در دولت کارویژه معينی مقرر گردیده است و ثانياً «محل
اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد ساالنه بودجه کشور» دارای مصرف مشخصی میباشد و تكليف
مذکور در این تبصره تحت عنوان «تنظيم صورت عملكرد ساالنه بودجه کشور» قرار نمیگيرد و لذا
نمی توان محل مزبور را جهت تأمين بار مالی ایجاد واحد جدید در نظر گرفت .الزم به ذکر است که
هماکنون به موجب ماده ( )151قانون محاسبات عمومی ،مقصود از صورتحساب عملكرد مالی
مشخص شده است و همچنين به موجب قوانين بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال  1141کل
کشور ،ردیفی در جدول مربوط به برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه ذیل
وزارت امور اقتصادی و دارایی به «برنامه تنظيم صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه کل کشور»
اختصاص یافته است ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره
 4111511مورخ  ،1141/11/7صص ،9-1قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/4rFdF :
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میگوید شما در ميان کارهایی که دارید انجام میدهيد ،یك گزارش ویژه هم باید
انجام بدهيد؛ این یك وظيفه است.
آقاي مؤمن ـ بله ،همين است.
آقاي ابراهيميان ـ بعد ،برای شيوهی انجام وظيفه گفته است که این کار را با استفاده
از نيروهای دیگری که در دولت هستند تأمين کنيد؛ یعنی صرفاً با جابهجایی نيرو این
وظيفهی جدید را عملی کنيد.
آقاي عليزاده ـ نه ،این که جابهجایی نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چرا دیگر؛ از طریق جابهجایی نيروهای دیگر دولت انجام میشود.
آقاي عليزاده ـ نه ،در اینجا که وظيفهی یك واحد دولتی دیگر را کم نكرده است تا
وظيفهی این واحد را اضافه کند .اگر اینطور بود ،درست بود.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،این وظيفهی تهيه گزارش که یك کار جدید نيست؛ این دارد
میگوید شما در بين کارهایی که دارید میکنيد ،یك چنين گزارش و جدولی هم برای
ما تهيه کنيد .البته من بر این اشكالم باقی هستم که در این مصوبه ،آنقدر در امور یك
وزارتخانه ریز شده که دخالت در امور اجرایی محسوب میشود.
آقاي عليزاده ـ آن ،یك موضوع دیگری است.
آقاي ابراهيميان ـ به نظر من ،این اشكال را دارد ،اما از این اشكال که بگذریم ،این
تبصره دارد میگوید که از همان نيروهای دیگرتان در دولت ،از جاهای دیگر ،برای
انجام این وظيفه استفاده کنيد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر [ابراهيميان] ،شما خودتان میگویيد که تكليف به ایجاد این
واحد ،اشكال دارد و مجلس نمیتواند در این امر دخالت کند ،اما حاال که دارد این
واحد را ایجاد میکند ،میگویيد بار مالی ندارد؟!
آقاي رهپيك ـ خود دولت میگوید انجام این وظيفه ،یك تشكيالت عظيمی و یك
سازمانی میخواهد که این مطالبات را خارج کند ،احصاء کند و گزارشگيری کند.
آقاي عليزاده ـ این بحث ،دیگر روشن است .حضرات آقایانی که ایجاد این واحد را بدون
اینكه محلی برای تأمين بار مالی آن پيشبينی کند ،مغایر قانون اساسی میدانند ،رأی بدهند.
آقاي مؤمن ـ بار مالی آن را تأمين کردهاند.
آقاي عليزاده ـ این محلی که در اینجا پيشبينی شده ،بار مالی را تأمين نمیکند.
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حضرات آقایانی که این ایراد را قبول دارند ،رأی بدهند.
آقاي مؤمن ـ چرا تأمين نمیکند؟
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل شاهرودی ،جنابعالی رأی میدهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من ،این تبصره دارد میگوید که از همان نيروها و از
همان بودجه ی موجود استفاده شود .ممكن است شما بگویيد که دولت نمیتواند [با
این بودجه و با همين نيروها] این کار را بكند؛ اما اینكه بگویيد این مصوبه دارد بار
مالی ایجاد میکند ،اینطور نيست؛ چون نمیگوید بار اضافی به دولت تحميل شود.
شما بگویيد دولت نمیتواند این کار را بكند ،بسيار خب ،این بحث دیگری است .در
این صورت ،دولت این کار را انجام ندهد؛ بگوید من نتوانستم [با این بودجهی فعلی و
با همين نيروهای موجود ،این کار را انجام دهم] .یعنی وقتی در اینجا دارد میگوید
دولت از نيروهای موجودش ،باید این کار را انجام بدهد ،اگر شما میگویيد دولت
نمیتواند با این شرایط این کار را بكند ،بسيار خب ،به عدم توان دولت اشكال بگيرید،
نه اشكال بار مالی اضافی.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،خودش در ذیل تبصره اعتراف میکند که انجام این کار،
بودجه و اعتبار میخواهد؛ لذا میگوید از آنجا [= از محل اعتبار برنامهی تنظيم
صورت عملكرد ساالنهی بودجهی کشور] بردارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،میگوید از بودجهی خودشان بردارند؛ میگوید هم
نيروی انسانی و هم بودجه را از خودشان بردارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه
آقاي مؤمن ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ ما قبالً نظر دادیم که اگر در مصوبهای ذکر شود که از اعتبارات موجود
استفاده شود ،اشكال بار مالی رفع نمیشود.
آقاي مؤمن ـ اینجا هم منظور این نيست که از جای دیگر تأمين شود.
آقاي جنتي ـ از جهت نيرو ،دولت آنقدر نيروی مازاد دارد که میتواند از همين
نيروهای مازادش استفاده کند ،ولی از جهت تأمين بار مالی ،مجلس نمیتواند بگوید
اعتبار آن را از جای دیگر بردارند؛ چون مسائل مالی هر کدام از واحدهای دولتی،
محل مصرف مشخصی دارد.
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آقاي عليزاده ـ بسيار خب ،این ایراد رأی نياورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اینجا محل تأمين بار مالی را از همان محل خرج عملكرد
بودجه گذاشته است .خب در این شرایط ،دولت فقط میتواند بگوید من با این اعتبار،
نمیتوانم چنين وظيفهای را انجام بدهم.
آقاي رهپيك ـ در اینجا ،یك سازمان جدید با یك وظيفهی جدید تأسيس شده است.
آقاي مؤمن ـ چرا اجازه نمیدهيد تا مطالب خوانده شود تا آقایان نظر بدهند؟ ماده
( )151قانون محاسبات عمومی را بخوانيد .در ماده ( )151وظایفی را برای این گروه،
تعيين کرده و بودجهای هم برای انجام این کار قرار داده است و میگوید که این
پولها چگونه خرج شود.
آقاي رهپيك ـ خب ما آن ماده را خواندیم؛ آن هزینه ،برای هيچ کدام از این چيزهای
جدید نيست.
آقاي مؤمن ـ با آنها تناسب دارد.
آقاي اسماعيلي ـ راجع به این موضوع ،رأیگيری شد دیگر؛ رأی نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده ( )151قانون محاسبات عمومی را بخوانند.
آقاي مؤمن ـ ما خواندیم.
آقاي سليمي ـ خود دولت در الیحهاش پيشنهادهایی داده بود که انجام بدهد .خب آنها
هم احتياج به کار داشت .این یعنی خود دولت به این موضوع توجه داشته که این
کارها بودجهی مجزایی الزم ندارد .چون در خود الیحهی دولت ،یك قسمتهایی از
این ماده آمده بود و در آنجا گفته بود که این کارها را بكنيد.
آقاي مؤمن ـ نه ،این موضوع در الیحه دولت نيست.
آقاي رهپيك ـ آن چيزی که در ماده ( )1الیحه آمده است ،مربوط به تسویه حساب
است [که در ماده ( )1این مصوبه آمده است] و ربطی به این ماده ( )1مصوبه ندارد.
آقاي سليمي ـ در ماده ( )1الیحهی دولت هم که آقای عليزاده آن را خواندند ،آمده
بود که دولت میخواهد این بدهیها را تسویه و پرداخت کند .خب ،این آیا این کار،
بودج ه الزم دارد یا ندارد؟ در آنجا دولت خودش پذیرفته است که این کار را [بدون
نياز به بودجهی جدید] انجام دهد .حاال مجلس [با اضافه کردن این ماده ]،آمده این
موضوع را به این شكل و به این سبك درآورده است که دولت از نيروهای موجود
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خودش استفاده کند .حقوق این نيروها از کجا تأمين شود؟ خب ،نيروهای موجود در
هر جا هستند ،حقوق دارند؛ پس از همان حقوق خودشان به آنها بدهيد ،ولی آنها به
اینجا بيایند و این کار را انجام بدهند.
آقاي عليزاده ـ هر کس این تبصره را خالف اصل ( )78قانون اساسی میداند ،رأی
بدهد )8( .رأی آورد.
آقاي مؤمن ـ رأی نياورد.
آقاي عليزاده ـ ما بر خالف تفسير شورا [در خصوص اصل ( )78قانون اساسی] رأی
نمیدهيم.
آقاي مؤمن ـ کجای این مصوبه ،خالف تفسير شورا است؟
آقاي عليزاده ـ شما خودتان در آن تفسير گفتيد که عبارتهای اینچنينی ،به معنای
تأمين اعتبار نيست.
آقاي مؤمن ـ اگر بنا بر این است ،کليّت این ماده را رد کنيد.
منشي جلسه ـ «ماده  -2دولت موظف است:
الف -حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون،
بدهيهای قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در
چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال  3332ايجاد شده ،با مطالبات قطعي دولت
(وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند .بدين منظور
وزارت امور اقتصادی و دارايي ،اسناد تعهدی خاصي را با عنوان «اوراق تسويه
خزانه» صادر ميكند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني
طلبكار و متقابالً بدهكار قرار ميدهد .اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي
اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار ميگيرد .جمع مبلغ اوراق تسويه
خزانه كه به موجب اين ماده صادر ميشود و در اختيار طلبكاران قرار ميگيرد،
بهصورت جمعي -خرجي در بودجههای سنواتي درج ميشود.
ب -همهساله به ميزان مابهالتفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي
خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهای دولتي و بدهي قطعيشده آنان به
دولت و شركتهای دولتي ،در اليحه بودجه ساالنه ،انتشار «اوراق صكوك اجاره»
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را پيشبيني نمايد .اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است .آييننامه اجرايي
نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره ،بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد
توسط دولت و شركتهای دولتي ذیربط ،ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين
قانون ،به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزی كشور ،وزارت امور اقتصادی و
دارايي و بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي عليزاده ـ منظور از این اوراق چيست؟ آقای دکتر [رهپيك] ،اصالً «اوراق
صكوك اجاره» سابقه دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً مرادشان از این اوراق چيست؟
آقاي مؤمن ـ یادتان هست که خودتان از آقای تسخيری پرسيدید که آیا اینها خالف
شرع است یا نيست ،که ایشان گفت خالف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ بله« ،اوراق صكوك» داشتهایم ،اما «اوراق صكوك اجاره» هم داشتيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً «صكوك اجاره» چيست؟
آقاي عليزاده ـ آیا معلوم است که چه چيز را میخواهند اجاره بدهند؟
آقاي رهپيك ـ اآلن اوراق صكوك ،اقسام مختلفی دارد؛ یك بخشی از آن «اوراق
صكوك اجاره» است و موارد دیگری هم دارد که عناوین دیگری دارد.
آقاي عليزاده ـ پس چرا در اینجا ،تازه دارد میگوید برای آن آیيننامه بنویسند؟
آقاي مؤمن ـ منظور این است که آیيننامهی اجرایی این بند را بنویسند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ این احكام ،اآلن دارد اجرا میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اآلن در این مصوبه« ،اوراق صكوك اجاره» آمده
است و ما باید بررسی کنيم که آیا این اوراق ،شرعی است یا غير شرعی.
آقاي عليزاده ـ آن اوراق صكوکی که قبالً داشتيم ،اوراق صكوك اجاره نبوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ صكوك مطلق بود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجا هم که مطلق آمده بود ،آقایان حاضر نشدند که ماهيت
آن را بررسی کنند؛ ولی اآلن دیگر ،خيلی ریز شده است.
آقاي عليزاده ـ «اوراق صكوك» را که آقایان فقها بررسی کردند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بررسی نكردند.
آقاي عليزاده ـ ولی اآلن واقعاً اوراق صكوك اجاره معلوم نيست که چيست.
آقاي رهپيك ـ یعنی آن را داخل عقد اجاره میبرند دیگر.
آقاي عليزاده ـ چه چيز را داخل عقد اجاره میبرند؟
آقاي رهپيك ـ در واقع آن سودی که میخواهند بدهند را در قالب عقد اجاره میدهند.
آقاي عليزاده ـ یعنی منظورشان اجارهی پول است؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اجارهی اموال است.
آقاي عليزاده ـ اگر اجارهی پول باشد که ربا است و اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ نه ،اجارهی اموال است.
آقاي عليزاده ـ من متوجه نمیشوم.
آقاي ابراهيميان ـ حاال در این بند ،مجلس بعضی از امور مربوط به این اوراق را به
تصویب «آیيننامه» حواله داده است .به نظرم ما باید روی این موضوع هم تمرکز کنيم
و ببينيم دقيقاً ماهيت این اوراق چيست؛ چون شاید الزم باشد به این موضوع هم ایراد
بگيریم که این موارد را باید در «قانون» بياورند ،نه آیيننامه .چون واقع آن این است
که صكوك به معنای واقعی آن ،مثل همان عمليات بانكی بدون ربا است که در ایران،
واقعاً جریان ندارد ،بلكه همهی اینها فقط یك پوشش [برای اخذ و پرداخت ربا] است.
آقاي عليزاده ـ این بند در الیحهی دولت هم نبوده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،عناوین این اوراق و تعاریف آنها در آیيننامههایی که برای بانكها
تصویب شده است ،آمده است .اوراق اجاره ،اوراق صكوك اجاره و  ...در آنجا
تعریف شده است.
آقاي يزدي ـ «اوراق صكوك اجاره» یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ این موضوع را نمایندگان مجلس اضافه کردهاند .ما هم واقعاً نمیدانيم
ماهيت این اوراق چيست.
آقاي مؤمن ـ «صكوك» جمع «صك» است.
آقاي عليزاده ـ اینرا میدانم ،اما نمیدانم «اوراق صكوك اجاره» چيست؟
آقاي رهپيك ـ اآلن تعریف آن را روی صفحهی نمایشگر آوردهام ...
آقاي مؤمن ـ میخواهيد از آقای تسخيری بپرسيد.
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آقاي عليزاده ـ مردم که نمیتوانند از آقای تسخيری بپرسند! اینها باید در خود
«قانون» ،تعاریف این اوراق را بياورند تا ببينيم منظورشان از این اوراق چيست.
آقاي رهپيك ـ تعاریف اینها تا به حال ،در «قانون» نيامده است.
آقاي عليزاده ـ اینها باید در خود قانون تعریف شود .قانونگذار خودش باید بگوید
که منظور من از «اوراق صكوك اجاره» چيست ،تا ما بفهميم منظورش چيست.
آقاي مؤمن ـ در نظر شورا بنویسيد چون ما نمیدانيم «صكوك اجاره» چيست،
نمی توانيم راجع به این موضوع اظهار نظر کنيم .این بماند تا آن را تعریف کنند و
منظور از آن را بفهميم.
آقاي عليزاده ـ بله ،من هم همين را میگویم .به مجلس بگویيم منظورتان از «اوراق صكوك
اجاره» چيست؛ این موضوع را روشن کنيد تا ما بتوانيم راجع به آن اظهار نظر کنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعریفی که اینجا آورده اند ،تعریف خوبی است؛ ولی حاال
آیا واقعاً این ،تعریف صكوك اجاره است یا نه ،نمی دانيم .اینجا گفته است:
« صكوك اجاره ،اوراق بهاداری است که بيانگر مالكيت مشاع فرد است و میتوان
آن را در بازار ثانویه به قيمتی که بر اساس عامل های بازار تعيين می شود ،معامله
کرد».
آقاي عليزاده ـ این تعریف را در آیيننامه آوردهاند.
آقاي رهپيك ـ اینها کلّاً فقط در آیيننامه آمده است و «قانون» ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نوشته است که مدت اجارهبها و اینها باید معين بشود و فقط
در خصوص اجاره ی مِلك مشاع است .اگر معنای صكوك اجاره ،همين باشد ،واقعاً
درست است.
آقاي عليزاده ـ اگر ما بگویيم که تعریف این اوراق میتواند بر اساس آنچه در
آیيننامه میآید باشد ،فردا دولت میتواند آن آیيننامه را تغيير دهد.
آقاي رهپيك ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ اما مجلس باید در خود قانون« ،صكوك اجاره» را تعریف کند؛ تعریف
اینها در آیيننامه ،کافی نيست؛ چون دولت فردا میتواند آن تعریف را تغيير دهد،
آنوقت چه میشود؟ آیيننامه ی دولت هم که برای بررسی به شورای نگهبان نمیآید
[و ما نمیتوانيم آن را کنترل کنيم].
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آقاي رهپيك ـ عناوین عقود اسالمی در قانون برنامه پنجم آمد 1،که بعداً برای این عناوین،
در ضمن «آیيننامه» تعریف آوردند ،ولی در «قانون» ،برای اینها تعریفی نيامده است.
آقاي عليزاده ـ اگر آقایان موافقند ،بگویيم که «صكوك اجاره» را تعریف کنند تا ببينيم
منظورشان چيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،در خود قانون ،آن را تعریف کنند.
آقاي عليزاده ـ بگویيم منظور از «اوراق صكوك اجاره» را روشن کنند یا «صكوك
اجاره»؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،فقط «صكوك اجاره».
آقاي مؤمن ـ «صكوك» خودش به معنای اوراق است؛ جمع «صك» است.
آقاي عليزاده ـ بله ،میگویيم «صكوك اجاره» را در این مصوبه تعریف کنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ یا اگر تعریفش در قانون دیگری انجام شده است ،به آنجا ارجاع
دهند.
آقاي رهپيك ـ قانونی ندارد.
آقاي عليزاده ـ میگویيم منظور از «اوراق صكوك اجاره» چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعریفش در خود قانون مشخص شود.
آقاي عليزاده ـ اینطور مینویسيم که «باید تعریف «صكوك اجاره» آورده شود تا
اظهار نظر ممكن گردد ».این را همه قبول دارید؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
 .1در این خصوص ،در ماده ( )51قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
( )1145-1149مصوب  ،1154/15/18چنين آمده است« :ماده -51
الف -به بانك مرکزی اجازه داده میشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمين مالی
پروژههای زیربنایی توسعهای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صكوك اسالمی در
بازارهای بينالمللی اقدام نماید.
ب -به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمين منابع ارزی طرحهای
سرمایه گذاری خود ،پس از تأیيد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مرکزی ،اقدام به انتشار اوراق
مشارکت و انواع صكوك اسالمی نمایند .تضمين اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای
مذکور است ».همچنين در بند (ب) ماده ( )47و بند (ف) ماده ( )119این قانون نيز صرفاً با عباراتی
کلّی همچون «اوراق صكوك اسالمی» و «صكوك اسالمی» ،به این موضوع اشاره شده است.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خوب است.
آقاي عليزاده ـ پس آقایان فقها میفرمایند اگر همين تعریفی را که در آیيننامه آمده
است ،در اینجا بياورند ،قبول

دارند3.

آقاي رهپيك ـ بند (الف) ماده ( ،)1میگوید دولت بدهكار و طلبكار خودش را با
صدور «اوراق تسویهی خزانه» ،جابهجا کند؛ یعنی طلبی که از این اشخاص دارد با
بدهی که به آنها دارد ،جابهجا کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این ،تهاتر است.
آقاي رهپيك ـ بله ،در واقع نهایتاً تهاتر میشود؛ منتها حاال آیا واقعاً الزم نيست از این
طلبكاران و بدهكاران کسب رضایت بشود؟
آقاي مؤمن ـ درست انجام میدهد دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است «در صورت درخواست».
آقاي رهپيك ـ نه ،صحبتی از «درخواست» نشده است ،بلكه گفته است که دولت این
اوراق را صادر میکند و در اختيار آنها قرار میدهد؛ دولت اوراق را صادر میکند و
بعد این اوراق را در اختيار اشخاص طلبكار و بدهكار قرار میدهد.
آقاي مؤمن ـ آنوقت این اشخاص تسویهی طلب خود را در آن اوراق مینویسند.
حاال چه کسی باید نظارت کند که درست نوشتهاند یا نه؟ البد دیوان محاسبات باید
این کار را بكند.
آقاي عليزاده ـ اگر درست هم ننوشته باشند که او میتواند بگوید این درست نيست،
اما اینجا این موضوع را نمیخواهد بگوید .این بند میخواهد بگوید که با واگذاری
این اوراق ،معلوم شود که این اشخاص از دولت فالن ميزان طلب دارند.
آقاي مؤمن ـ نه ،یعنی اینكه آنها با این اوراق بروند کارشان را انجام دهند.
آقاي رهپيك ـ نه ،دولت این اوراق را صادر میکند و به طلبكار میدهد تا او هم برود
این اوراق را به طرف مقابل خودش بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه ،با این کار تسویه حساب میکنند؛ اوراق تسویه را تسویه میکنند.
 .1بند ( )1نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان -1« :در بند (ب) ماده (،)1
باید «اوراق صكوك اجاره» تعریف شود تا اظهار نظر ممكن گردد»... .
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آقاي رهپيك ـ اسم آن ،اوراق تسویه است.
آقاي مؤمن ـ فقط اسم که نيست؛ این اوراق برای تسویهی حساب است .برای این
است که این بدهیها و طلبكاریهای این اشخاص را تسویه کند.
آقاي رهپيك ـ اشخاص طلبكار و متقابالً بدهكار.
آقاي مؤمن ـ بله ،بدهیها و طلبكاریهای اینها را بررسی میکنند و در این اوراق
مینویسند .بعد این اوراق را به این اشخاص میدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد اینها [= جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که صادر میشود
و در اختيار طلبكاران قرار میگيرد ]،در بودجههای سنواتی پيشبينی میشود.
آقاي ابراهيميان ـ جنس این اسناد ،تعهدی است؛ مثل یك سفته که صادرکننده،
پرداخت وجه آن را تعهد میکند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،منظورم این است که این اوراق ،یك صورتحساب صرف
نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ) میگوید« :در صورت درخواست اشخاص حقيقی و
حقوقی خصوصی و تعاونی»...؛ اینجا گفته است «در صورت درخواست».
آقاي سليمي ـ اصل آن اوراق صادر میشود و به افراد واگذار میشود؛ بعد اگر این
اشخاص درخواست کردند ،میتوانند [این اوراق را با بدهیهایشان به دولت] تهاتر
کنند.
آقاي رهپيك ـ موضوع بند (پ) ،غير از این است؛ یك چيز دیگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد؛ دولت میخواهد یك سند به آنها بدهد.
آقاي مؤمن ـ سند یعنی یك برگهی معتبر که در آن [ميزان مطالبات] نوشته میشود.
این ،چه عيبی دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله ،یك سندی است که در آن مقدار طلب و بدهی معلوم میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ از چه نظر؟
آقاي مؤمن ـ از این نظر که نشان میدهد دولت ،این مقدار بدهكار است؛ آن را
حساب میکنند و میدهند.

24

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي سليمي ـ دولت نسبت به اشخاصی که بدهكار است[ ،با ارائهی این اوراق به
آنها] ،میگوید راه تسویهی طلب شما وجود دارد و آن این است که بروید و [با
ارائهی این اوراق] با آن کسی که به دولت بدهكار است ،تسویه کنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي سليمي ـ چرا دیگر؛ بند ( )1این ماده همين است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ آن برگهی کاغذ که اعتباری ندارد ،بلكه آن برگه ،حاکی از طلب
اوست.
آقاي مؤمن ـ بله ،حاکی از طلب او است؛ یعنی فقط ميزان طلب را در یك کاغذ
رسمی مینویسند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا میگوید« :این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص
یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگيرد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دليل عمدهی ذکر این موضوع در اینجا این است که عدد
مربوط به این اوراق تسویهی خزانه در الیحهی بودجه بياید.
آقاي مؤمن ـ یك قسمتی از آن در الیحهی بودجه میآید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینها میخواهند ،همهی آن عدد در الیحهی بودجه بياید.
آقاي عليزاده ـ منظورشان این قسمت از بند (الف) است که میگوید« :جمع مبلغ
اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختيار طلبكاران قرار
میگيرد ،بهصورت جمعی -خرجی در بودجههای سنواتی درج میشود».
آقاي مؤمن ـ آنوقت همهساله این را در الیحهی بودجهی ساالنه میآورند؛ بند (ب)
گفته است« :همهساله به ميزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقيقی و حقوقی
خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و
شرکتهای دولتی ،در الیحه بودجه ساالنه ،انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيشبينی
نماید».
آقاي عليزاده ـ این موضوع بيش از این بحثی ندارد؛ رد شویم.
منشي جلسه ـ «پ -در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و
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تعاوني ،مطالبات خود از آنان را با بدهي شركتهای دولتي به آنها تهاتر كند.
شركت دولتي كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار ميشود ،موظف است مبلغ بدهي
تسويهشده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداری كل كشور واريز كند».
آقاي مؤمن ـ یعنی شرکت دولتی بدهكار دولت میشود و مبلغ بدهی را خودش به
دولت میدهد .این کار خوبی است.
آقاي رهپيك ـ حاال اینجا و بعضی از جاهای دیگر این مصوبه که مربوط به مطالبات
دولت و بحث واگذاریها است ،یك اشكالی از نظر مغایرت با سياستهای کلّی نظام
وجود دارد.
آقاي مؤمن ـ در اینجا که موضوع مربوط به واگذاریها نيست.
آقاي رهپيك ـ بخشی از مطالبهی دولت ،مربوط به واگذاریها است دیگر.
آقاي مؤمن ـ نه ،اینجا دارد میگوید در مواردی که دولت به این اشخاص بدهی دارد
و شرکتهای دولتی هم از این اشخاص طلب دارند ،اینها میتوانند با حسابرسی که
انجام میشود ،به این صورت بدهیهایشان را با دولت تسویه کنند.
آقاي رهپيك ـ شرکت دولتی ،یعنی دولت دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله ،بعد شرکت دولتی هم این بدهی تسویهشده را به دولت میدهند؛ در
بند (پ) گفته است« :شرکت که به این ترتيب جایگزین بدهكار میشود ،موظف است
مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز
کند».
آقاي عليزاده ـ مصرف آن چه میشود؟
آقاي مؤمن ـ نه ،بحث مصرف نيست .این بدهی تسویهشده ،جزء درآمدهای دولت
است.
آقاي رهپيك ـ مصرف آن ،پرداخت بدهیهای دولت است دیگر.
آقاي مؤمن ـ اینها جزء درآمدهای عمومی دولت است؛ جزء بدهیهای دولت نيست؛
چون گفته است به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینها میخواهند با این کار ،شرکتهای دولتی را منضبط کنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي رهپيك ـ اآلن یك بخش زیادی از مطالبات دولت از اشخاص ،مربوط به
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واگذاریهایی است که انجام داده است .در سياستهای کلّی مربوط به واگذاری گفته
شده است که دولت ...
آقاي مؤمن ـ منظور این ماده ،مطالبات ناشی از واگذاری نيست؛ چون بند (پ)
میگوید که دولت در صورت درخواست اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و
تعاونی ،مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها تهاتر کند .آنوقت
شرکت دولتی ،جایگزین بدهكار میشود و باید مبلغ بدهی تسویهشده را به دولت و به
حساب خزانهداری کل واریز کند .به نظرم کار خوبی است.
آقاي عليزاده ـ فرض کنيد شخصی به یك شرکت دولتی بدهكار است و یك طلبی
هم جای دیگر از دولت دارد .این طلب را به این صورت ،از دولت میگيرد و به این
شرکت دولتی می دهد؛ چون به شرکت دولتی بدهكار است و از دولت طلبكار است.
در این صورت ،شرکت دولتی وقتی این مبلغ را گرفت ،باید معادل آن را به
خزانهداری کل واریز کند تا معلوم شود که بدهی دولت به خزانه رفته است.
آقاي مؤمن ـ به این ترتيب ،دارند نسبت به درآمدهای شرکتها هم رسيدگی میکنند.
آقاي عليزاده ـ در اینجا نسبت به اینكه این پول به چه مصرفی برسد ،صحبتی
نمیکند.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي عليزاده ـ شرکت دولتی آن مبلغ را به دولت میدهد و دولت هم اگر این مبلغ را
بابت فروش و واگذاری شرکت های دولتی داده است ،باید بياید این مبالغ را طبق
سياستهای کلّی واگذاری مصرف کند.
آقاي مؤمن ـ یا در قالب الیحهی بودجه ،در جای دیگر مصرف شود.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقای عليزاده ،من میخواهم به این مصوبه ،یك اشكال از
جهت مغایرت با اصل ( )114قانون اساسی مطرح کنم .اصل ( )114میگوید« :صلح
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به
تصویب هيئت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد ».اوالً آنچه که در اینجا مورد
نظر است ،این است که شرکت خصوصی به دولت بدهی دارد .این مسلّم است .خب
در اینجا یك سازوکاری پيشبينیشده که این بدهی به نحوی تهاتر بشود ،البته نه آن
تهاتری که ما میشناسيم .در واقع اینجا خواستهاند یك نوع تهاتری را بر دولت تحميل
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کنند و دولت را به انجام آن موظف کنند .حاال در این مورد که باید صلح شود ...
آقاي عليزاده ـ مگر این صلح است؟!
آقاي سوادكوهي ـ این بند ،در واقع دارد به شكلی ،بدهی شرکتها و اشخاص حقوق
خصوصی به دولت و بدهی دولت به این اشخاص را از این جيب به آن جيب میکند
و به نحوی رفع تكليف میکند .در اینجا برای اینكه یك ارفاقی میخواهد به اشخاص
و شرکتهای خصوصی بكند ،یك وظيفهای را به دولت تحميل کرده است و به دولت
میگوید اگر این اشخاص و شرکتهای خصوصی از شما درخواست کردند که من آن
طلبی که از شرکت دولتی دارم را با این بدهی که به شما دارم تهاتر کن ،دولت موظف
است این کار را بكند .به نظرم این با اصل ( )114قانون اساسی مغایرت دارد؛ چون
این یك تكليفی را به دولت تحميل کرده است.
آقاي عليزاده ـ اصالً این مربوط به صلح نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،صلح نيست.
آقاي عليزاده ـ شبيه یك نوع برهم زدن ترتيبات است .طلب این شخص به موجب
اسنادی که دولت صادر کرده است ،معلوم است؛ بدهی او نيز به شرکت دولتی معلوم
است.
آقاي سوادكوهي ـ خب ،این باید بررسی شود.
آقاي عليزاده ـ شرکت دولتی این اسناد را در مقابل طلبش گرفته است ،نه یك ریال از
بدهی آن شخص کم کردهاند و نه یك ریال ،آن را زیاد کردهاند؛ این ،اصالً صلح
نيست ،بلكه تهاتر است و تهاتر در قانون یك عنوان مشخصی دارد.
آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ تهاتر ،عنوان مشخص دارد.
آقاي عليزاده ـ صلح هم یك عنوان دیگری دارد.
آقاي سوادكوهي ـ آن تهاتر ،تهاتر قهری است؛ اما در اینجا آمدهاند یك مسئلهی غير
قهری را دارند به دولت تحميل میکنند.
آقاي عليزاده ـ نه ،تهاتر یا قهری است ،یا قراردادی است و یا قضایی است .تهاتر که
تنها تهاترِ قهری نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا نيست؟
آقاي عليزاده ـ تهاتر یا قهری است ،یا قراردادی است یا قضایی است .در کجای این
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بند نوشته شده که این تهاتر ،قهری است؟!
آقاي سوادكوهي ـ در اینجا تهاتر ،قضایی شده است.
آقاي عليزاده ـ این هم تهاتر اصطالحی است.
آقاي مؤمن ـ اینجا تهاتر ،قضایی نيست؛ چون طرفين ،خودشان با توافق میخواهند که
این تهاتر صورت گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شبيه به آن است.
آقاي سوادكوهي ـ اما دولت در اینجا موظف شده است که این کار را انجام دهد.
آقاي سليمي ـ اینجا بحث صلح مطرح نيست و مشمول اصل ( )114قانون اساسی
نمیشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،نمیشود.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،عرض من هم این نيست که صلح است ،ولی به یك ترتيبی
رفع یك چيزی است که دولت نسبت به آنها تكليف دارد.
آقاي سليمي ـ خب حسابرسی میکنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون شرکتهای دولتی شخصيت حقوقی مستقلی از دولت
دارند ،این تهاتر نيست .این مانند مبادله دِین با دِین دیگر است؛ مانند حواله است ولی
تهاتر نيست .مثالً شخصی به یك نفر بدهی دارد و از یك نفر دیگر طلب دارد .در این
حالت ،او طلبكارش را به بدهكارش حواله میدهد [تا طلبش را از بدهكارش وصول
کند] .آیا این تهاتر است؟
آقاي عليزاده ـ تهاتر نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینجا هم شبيه به همان حواله است که آن را نوعی مصالحه
میدانند.
آقاي عليزاده ـ در این بند (پ) ،لفظ «تهاتر» از باب تسامح به کار برده شده است؛
مسامحه در لفظ است.
آقاي سوادكوهي ـ هر چه باشد.
آقاي جنتي ـ شما نسبت به این بند ،اشكال دارید؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مصالحه باشد ،مشمول اصل ( )114میشود.
آقاي مؤمن ـ مصالحه در قضاء اصالً وجود ندارد.
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آقاي عليزاده ـ این مصالحه نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ باالخره یك توافق است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره یك چيزی هست دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ جابهجایی دِین به دِین است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تهاتر برای یك نفر است.
آقاي رهپيك ـ اصل ( )114مربوط به صلح دعاوی است.
آقاي عليزاده ـ فرض کنيد اصالً ما هم باالتر از این را بپذیریم [و بگویيم ماهيت تهاتر
در اینجا هم صلح دعاوی است] .خب اگر صلح دعاوی بود ،چه میشود؟
آقاي سوادكوهي ـ این دعواست و حكم قضایی دارد.
آقاي عليزاده ـ نه ،دعوا نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ دولت از آن اشخاص مطالبه دارد و لذا از لحاظ حقوقی باید
حكم دادگاه وجود داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ فرض کنيد شخصی صد ميليون تومان از دولت طلب دارد و دویست
ميليون تومان هم به یك شرکت دولتی بدهكار است .اینجا در بند (پ) دارد میگوید
که به جای اینكه این طلب خود را از دولت وصول کند[ ،آن را بابت بخشی از
بدهیاش به شرکت دولتی حساب کند]؛ یعنی اینجا آن طلبش از دولت ،تبدیل به دِین
میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دو دِین است.
آقاي ابراهيميان ـ اینجا در واقع ،تهاتر واقعی نيست ،بلكه مبادلهی دِین یا طلب است،
ولی صلح نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،تهاتر واقعی نيست .این بند میگوید اشخاصی که به شرکتهای
دولتی بدهكار هستند و از دولت طلبكار ،اگر این طلبی که از دولت دارند را به این صورت
به شرکتهای دولتی بدهند ،منِ دولت آن را [به عنوان پراخت بدهی] قبول دارم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،دولت میگوید من با این ترتيب ،دِین تو را برمیدارم.
آقاي عليزاده ـ بله ،دِین از گردن تو ،به این صورت ،برداشته میشود .منتها شرکت
دولتی هم وقتی این طلب را گرفت ،باید معادل آن را به حساب خزانه واریز کند .یعنی
در واقع به جای اینكه دولت مبلغ بدهیاش را به دست طلبكار [= شخص حقيقی یا
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حقوقی خصوصی] بدهد ،میگوید به این نحو عمل شود و بعداً آن شرکت دولتی ،پول
را به حساب خزانهی دولت بریزد .این کار ،اسمش صلح نيست ،بلكه یك نوع تبدیل
مدیون است؛ یعنی مدیون از آن آقا [= شخص حقيقی یا حقوقی خصوصی] تبدیل
میشود به این شرکت دولتی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این همان حواله است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،تبدیل مدیون است.
آقاي سوادكوهي ـ ولی تحميل است.
آقاي مؤمن ـ نه ،تحميلی در کار نيست؛ خب حسابرسی میکنند.
آقاي سوادكوهي ـ فرض کنيد دولت عليه آن شرکت خصوصی طرح دعوا کرده است
و به حكم دادگاه ،رأی به نفع او صادر شده و به مرحلهی اجرا رسيده است و اآلن
میخواهد طلبش را از آن شرکت بگيرد .حاال با این مصوبه ،آن شرکت ،یك
درخواست میدهد و میگوید که من یك طلبی از یك شرکت دولتی دارم[ ،بدهیام را
با آن طلبم تهاتر کنيد].
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این بند را مشمول اصل ( )114میدانند و
میگویند مورد به مورد این تهاترها نياز به تصویب مجلس دارد ،رأی بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ) از این نظر که اشكالی ندارد؛ منتها اینكه از حيث فقهی،
تقریر این موضوع چيست ،یك مقدار مشكل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حواله است دیگر.
آقاي يزدي ـ طلب را با بدهی ،تهاتر میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حواله که ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حواله بر مدیون است.
آقاي عليزاده ـ در قانون مدنی ما یك عنوانی به نام «تبدیل تعهد»

داریم3

که یا به

 .1ماده ( )141قانون مدنی« :ماده  -141تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
 -1وقتی که متعهد و متعهدٌله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از
اسباب تراضی نمایند .در این صورت ،متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
 -1وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدٌله قبول کند که دِین متعهد را ادا نماید.
 -1وقتی که متعهدٌله مافیالذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید».
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صورت تبدیل دِین است یا به صورت تبدیل مدیون و یا به صورت تبدیل دائن .در
اینجا ،از نوع تبدیل مدیون است.
آقاي يزدي ـ بله ،شخص طلبش را با بدهی که به او دارد ،تهاتر میکند.
آقاي مؤمن ـ کار خوبی که این بند کرده این است که گفته است مبلغ بدهی
تسویهشده را به حساب خزانهی عمومی واریز کنند.
منشي جلسه ـ «تبصره  -3دولت مجاز است احكام سهگانه اين ماده را در مورد
اشخاص ،نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها اجراء كند.
تبصره  -2پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا
و مفاد قانون تفسير ماده ( )33قانون حمايت از آزادگان مصوب  13313/32/4از
محل منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهمالشركه ،حق بهرهبرداری و بهره مالكانه
با تأييد ذیحساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد».
آقاي عليزاده ـ اینكه اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )1اشكال دارد؛ مبهم است و تبصره ( )1هم از جهت مغایرت با
سياستهای کلّی اصل ( ،)99اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ تبصره ( )1چه اشكالی دارد؟
آقاي رهپيك ـ در بند (پ) ،دولت هم دائن است و هم مدیون ،اما در این تبصره
معلوم نيست؛ چون گفته است که دولت مجاز است احكام سهگانهی این ماده را در
مورد اشخاص فالن اجرا کند .خب این احكام دو طرف دارد؛ یكجاهایی دولت
طلبكار است و یكجاهایی بدهكار است که دارد تهاتر میکند .اما اینجا معنا ندارد.
 .1قانون تفسير ماده ( )11قانون حمایت از آزادگان مصوب  ،1185مصوب  1154/11/9مجلس شورای
اسالمی« :موضوع استفساریه:
ماده واحده -آیا ماده ( )11قانون حمایت از آزادگان مصوب  ،1185/4/11شامل حقوق و مزایای دوران
اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل میشود؟
نظر مجلس:
بلی ،شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غيرشاغلی که قبل از
اسارت در هيچ یك از دستگاههای اجرایی «موضوع ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
 »1158/7/5شاغل نبودهاند ،میشود».
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آقاي مؤمن ـ نه ،دولت با خودش تهاتر نمیکند ،بلكه تهاتر با شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی غيردولتی است.
آقاي عليزاده ـ اینكه اشكالی ندارد؛ چون منظور ،هر آن چيزی است که تهاتر در آن
قابل اعمال است ،ولی به نظر من تبصرهی دوم ،از جهت سياستهای کلّی اصل (،)99
ایراد دارد.
آقاي مؤمن ـ نه ،چه مغایرتی دارد؟
آقاي عليزاده ـ در سياستهای کلّی اصل ([ ،)99محل مصرف وجوه حاصل از
واگذاری شرکتهای دولتی] معلوم شده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،این تبصره دارد میگوید که این محلهای مصرف در اولویت قرار
دارد.
آقاي عليزاده ـ محلهای مصرف ،در سياستهای کلّی اصل ( )99معلوم شده است.
این مصوبه که نمیتواند بگوید دولت [پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ،جانبازان
و ...را] از محل واگذاری این شرکتها بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه ،تبصره ( )1که چيزی به موارد مصرف سياستهای کلّی اضافه
نمیکند ،بلكه فقط گفته است که دولت طلب این اشخاص را در اولویت قرار بدهد.
آقاي رهپيك ـ در جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( ،)99مصارف درآمدهای
حاصله از واگذاری شرکتهای دولتی ذکر شده

است3.

 .1جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ابالغی
 1159/1/1مقام معظم رهبری:
«د -سياستهای کلّی واگذاری:
 -1الزامات واگذاری... :
 -1مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری :وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب
خاصی نزد خرانهداری کل کشور واریز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتيب زیر مصرف
میشود:
 -1-1ایجاد خوداتكایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی
 -1-1اختصاص سی درصد ( )%15از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگير ملی به
منظور فقرزدایی
 -1-1ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته
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آقاي مؤمن ـ بله ،تبصره ( )1میگوید این بدهیهای دولت که یا عمومی هستند یا دولتی
و در باال آنها را گفتيم ،اینها را نسبت به دیگر بدهیهای دولت در اولویت قرار دهيد.
آقاي عليزاده ـ خب ،آیا میتوانند چنين کاری بكنند؟
آقاي مؤمن ـ اگر اشخاص حقيقی یا حقوقی وجود دارند که ایثارگر یا جانباز یا
آزادهاند و یا از خانوادهی شهدا هستند یا از جمله افراد قانون تفسير ماده ( )11قانون
حمایت از آزادگان هستند ،اینها را در اولویت قرار میدهند.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1که این را نمیگوید.
آقاي رهپيك ـ این تبصره اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )11را بخوانيد .آن ماده هم یك عدهی دیگر را ضميمه کرده است.
حاال این تبصره میگوید ،این افراد را در پرداخت مطالباتشان در اولویت قرار بدهيد؛
یعنی به اینها زودتر پول بدهيد تا به دیگران.
آقاي عليزاده ـ درست است؛ یعنی مطالبات اینها بابت چيز دیگری نيست .من فكر
کردم که مطالبات اینها از جهت مطالباتی است که دولت طبق قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران دارد .اگر اینطور بود ،اشكال داشت.
آقاي مؤمن ـ نه ،فقط میگوید که اینها در اولویت قرار گيرند.
آقاي رهپيك ـ از کدام محل حاجآقا؟
آقاي مؤمن ـ اگر اینها جزء تعاونیها هستند یا جزء اشخاص حقوقی هستند ...
آقاي سليمي ـ اگر بدهیهای ایثارگران را از این محل بدهند ،اشكال دارد؟
آقاي مؤمن ـ نه ،دادن مطالبات اینها از این محل ،اولویت دارد.
آقاي سليمي ـ منظور این است که دولت اینها را در اولویت قرار بدهد.
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )1گفته است که پرداخت مطالبات و دیون اینها از محل منابع

 -9-1اعطای تسهيالت (وجوه ادارهشده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای
اقتصادی غيردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نيز برای سرمایهگذاری بخشهای غيردولتی در
توسعه مناطق کمتر توسعهیافته
 -8-1مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غيردولتی تا سقف چهل و نه درصد ( )%94به منظور
توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته
 -8-1تكميل طرحهای نيمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند (الف) این سياستها».
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حاصل از واگذاری سهام ،سهمالشرکه و ...در اولویت قرار گيرد .جزء ( )1بند (د)
سياستهای کلّی اصل ( )99هم گفته است که پول حاصل از محل درآمدهای فروش
سهام به فالن مصرفها برسد .خب این مورد ذکرشده در تبصره که جزء مصارف
مشخصشده در سياستهای کلّی اصل ( )99نيست .جزء ( )1بند (د) سياستها ،به
طور حصری چند مورد را به عنوان مصارف ذکر کرده و گفته است که وجوه حاصل
از واگذاری سهام بنگاههای دولتی فقط در این محلها مصرف بشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی میفرمایيد اولویت دادن پرداخت مطالبات و دیون این
افراد ،اشكال دارد؟
آقاي رهپيك ـ بله دیگر؛ اینجا که اینطور است.
آقاي مؤمن ـ در این سه بند ماده ( ،)1وظایفی را برای دولت نسبت به طلبكارهای از
دولت و بدهكارهای به دولت تعيين کرده است .حاال در این تبصره ( )1میگوید اگر
در ميان این بدهكارها و طلبكارها ،آزاده یا ایثارگر یا جانباز و یا مشمول ماده ()11
قانون حمایت از آزادگان در بين اینها بود ،دولت مطالبات و دیون اینها را زودتر
پرداخت کند.
آقاي سليمي ـ بله ،این تبصره ،همين را دارد میگوید.
آقاي رهپيك ـ نه ،این را نمیگوید.
آقاي مؤمن ـ همين است؛ فقط گفته است که اینها در اولویت قرار گيرند.
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )1دارد میگوید از محل منابع حاصل از واگذاری سهام،
سهمالشرکه ،حق بهرهبرداری و بهرهی مالكانه ،مطالبات اینها پرداخت شود.
آقاي مؤمن ـ میدانم ،ولی منظور این است که از این محل ،در اولویت قرار بدهد.
آقاي رهپيك ـ خب منابع حاصل از واگذاری ،محل مصرف مشخصی دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً این محل ،جایی برای اولویت دادن به مطالبات و دیون
اینها ندارد.
آقاي رهپيك ـ اصالً این تبصره ،یك چيز دیگری است.
آقاي مؤمن ـ نه ،میگوید اگر در اینها ایثارگری بود ،او را در اولویت قرار دهيد.
آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره یك چيز دیگری است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً آوردن این محل در اینجا ،غلط است .یك ریال از این
محل برای اختصاص به این مصرف وجود ندارد.
آقاي مؤمن ـ کدام محل؟
آقاي مدرسي يزدي ـ محل واگذاری سهام ،سهمالشرکه و...
آقاي مؤمن ـ خب مگر نمیشود که جانباز یا ایثارگر در تعاونی یا شرکت خصوصی
باشد و از دولت مطالبه داشته باشد؟ منظور تبصره ( )1این است که اینها در اولویت
پرداخت مطالبات قرار گيرند.
آقاي رهپيك ـ این تبصره ( ،)1یك چيز خاصی است.
آقاي عليزاده ـ یعنی میفرمایيد که این تبصره ( ،)1هيچ ارتباطی با بندهای ماده ()1
ندارد؟
آقاي رهپيك ـ بله ،ارتباطی ندارد.
آقاي مؤمن ـ چرا ارتباط ندارد؟!
آقاي رهپيك ـ آن [مفاد بندهای ماده ( ])1عام است و اصالً چيزی راجع به محل
پرداخت نگفته است
آقاي عليزاده ـ بله ،من هم از این جهت میگویم این تبصره با بندهای ماده ()1
ارتباطی ندارد؛ چون در آن بندها اصالً نگفته است که از فالن محل پرداخت شود.
آقاي رهپيك ـ بله ،کلّی گفته است.
آقاي مؤمن ـ خب حاال این تبصره ( ،)1اولویت گذاشته است.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1میگوید« :پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ،جانبازان،
آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده ( )11قانون حمایت از آزادگان
مصوب  1154/11/9از محل منابع حاصل از واگذاری  ...در اولویت قرار دارد»؛ این
تبصره نمیخواهد بگوید که تنها مطالبات آنچنانی ایثارگران [که در بندهای ماده ()1
ذکر شده است] را در اولویت پرداخت قرار دهند ،بلكه میگوید اینها هر نوع طلبی
دارند ،از محل فروش سهام ،سهمالشرکه و آن سهامی که در اجرای اصل ( )99واگذار
میشود ،داده شود.
آقاي رهپيك ـ اما آن پول ،محل مصرف خاصی دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،محل مصرف عایدات ناشی از واگذاریها ،این نيست .محل
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مصرف آن ،در سياستهای کلّی اصل ( )99مشخصشده است.
آقاي مؤمن ـ منظورش همين است که عرض کردم.
آقاي عليزاده ـ نه ،حداقل باید بگویيم اطالق این تبصره ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير .حاال عبارت تبصره را میخوانيم« :پرداخت مطالبات و دیون
ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده ( )11قانون
حمایت از آزادگان  ،»...یعنی میگوید که دولت پرداخت مطالبات و دیون اینها را از
محل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتها در اولویت قرار بدهد؛ از سهام همين
شرکتهایی که اینجا در ماده ( )1گفتيم.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینطور نگفته است؛ کجا چنين چيزی گفته است؟
آقاي ابراهيميان ـ اصالً مطالبات و دیونی که در این تبصره آمده است ،موضوع این
سه بند ماده ( )1نيست.
آقاي رهپيك ـ بله ،در بندهای ماده ( )1چنين چيزی نيامده است؛ فقط در این تبصره
( )1این مطلب آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،در اینجا [= تبصره ( ])1میگوید .حداقلش این است که اطالق
این تبصره ،نسبت به آن مواردی که عایدات واگذاریها را نمیشود به این محل
مصرف اختصاص داد ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ خب منظور این تبصره هم این نيست که اینها به آن موارد مصرف
ذکرشده در سياستهای کلّی اضافه بشود ،بلكه تبصره دارد میگوید که مطالبات اینها
در اولویت قرار گيرد .وقتی از اولویت صحبت میکند ،یعنی خود آن مصارف ذکرشده
در سياستها.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسئلهی آقایانی که به تبصره ( )1اشكال وارد میکنند این است
که میگویند ایثارگران به هر دليلی ممكن است طلبی از دولت داشته باشند ...
آقاي مؤمن ـ به هر دليلی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ نه ،نمیگوید به هر دليل ،بلكه میگوید ایثارگرانی که جزء تعاونی
هستند یا جزء آن شخصيتهای حقوقی هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالی ندارد.
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آقاي مؤمن ـ اگر اینطور فرض کردید ،میبينيد که این تبصره اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال فرض میکنيم که اصالً جزء آنهایی باشند که شما
میفرمایيد .البته اصالً احتياجی نيست که بگویيم ایثارگران حتماً باید جزء تعاونی
باشند؛ چون در خود ماده ( ،)1عبارت «اشخاص حقيقی» هم داشت ،چيزهای دیگری
هم داشت.
آقاي مؤمن ـ نه ،این ایثارگران موضوع تبصره ( ،)1باید جزء همينهایی باشند که در
ماده ( )1گفتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ایثارگران جزء کسانی بودند که از دولت طلب دارند و دولت
میخواست که از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای اصل ( )99به آنها بدهیاش
را پرداخت بكند ،و این تبصره میگفت که ایثارگران در اولویت هستند ،درست بود؛ اما
حاال آقایان میفرمایند که اصالً زدن چنين حرفی لغو است ،چرا؟ چون هيچ منبعی از
آنجا [عایدات ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی] به ایثارگران نمیرسد.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،پرداخت مطالبات و دیون به آنها نمیرسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب.
آقاي مؤمن ـ اگر جزء تعاونیها هم باشند ،باز هم میفرمایيد به آنها نمیرسد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،نمیرسد.
آقاي مؤمن ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اینكه محلهای مصرف عایدات ناشی از واگذاریها در
سياستهای کلّی مشخص شده است.
آقاي مؤمن ـ به آنها میتوان داد .به اینها اولویت دادهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ محل مصرف [منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در
سياستهای کلّی اصل ( ])99مشخص شده است .محل مصرف آن منبع ،بسته شده و
تمام شده است.
آقاي مؤمن ـ آنها را نمیگوید .منظور تبصره ،همين پولهایی است که اینجا [بر اساس
مفاد ماده ( ])1میخواهند بدهند .تبصره ( )1دارد میگوید همينها را با اولویت به
اینها بدهيد.
آقاي عليزاده ـ اینها را نگفته است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا عبارت «از محل منابع حاصل از واگذاری »...را اینجا
آورده است؟
آقاي مؤمن ـ چون در همينها است.
آقاي عليزاده ـ نه ،در اینجا دارد یك حكم دیگری را میگوید.
آقاي مؤمن ـ نخير ،تبصره میگوید که این اشخاص در اولویت قرار گيرند.
آقاي ابراهيميان ـ ادامهی این بحث ،تكرار مكرّرات میشود ،ولی سه محل مصرفی
که در [جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی] ذکر شده است،
یكی مربوط به خوداتكایی برای خانوادههای مستضعف است و یكی بحث اختصاص
درآمدها به تعاونیهای فراگير است که تعاونی ،شخصيت حقوقی مستقل دارد و هرگز
نمی تواند جانباز یا ایثارگر باشد .البته اعضای تعاونی ممكن است جانباز یا ایثارگر
باشند[ ،ولی خود تعاونی نمی تواند جانباز یا ایثارگر باشد] .سوم هم ایجاد زیربناهای
اقتصادی است که بر هيچ کدام از این سه مورد ،عنوان دادن مطالبه و دیون صادق
نيست .آنوقت ،اولویت وقتی معنا دارد که آن خرجی که اآلن دارند میگویند جزء
یكی از همين سه مورد باشد .اآلن آن خرج جزء هيچ کدام از این سه مورد نيست تا
موقع پرداخت ،بگویيم این مورد در اولویت قرار گيرد .این خرجتراشی ،عنوان
جدیدی است؛ بنابراین شامل این سه مورد نمیشود.
آقاي مؤمن ـ پس آوردن عبارت «اولویت» در تبصره ( )1غلط است ،و الّا شما باید
بتوانيد «اولویت» را در اینجا معنا کنيد.
آقاي شبزندهدار ـ یكوقت به عنوان قانون اوليه میگویيم که اینها را از فالن منبع
بپردازید ،این میشود قانون اولی؛ در اینجا شما ممكن است بگویيد که مثالً آن منبع اصالً
درست نيست .اما در اینجا مفروض این است که مطالبات و دیون موضوع این تبصره ،از
آن محل پرداخت میشود؛ چون عبارتش این است :پرداخت مطالبات از فالن منبع که
مفروغٌعنه است پرداخت میشود ،و حاال دارد میگوید ایثارگران و جانبازان در پرداخت از
آن منبع در اولویت قرار گيرند .نمیگوید که از آن منبع پرداخت شود.
آقاي مؤمن ـ بله ،عبارت «در اولویت» به کار بردهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی اینكه میگویند محل مصرف آن منبع ،در سياستها
مشخص شده است معنا ندارد؟
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آقاي مؤمن ـ نه ،محلهای مصرف همينهاست
آقاي شبزندهدار ـ پرداخت مطالبات از این منبع ،مفروغٌعنه گرفته شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معنایش این نيست.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای شبزندهدار ،تبصره ( )1میگوید که اول مطالبات و دیون
ایثارگران داده شود ،بعد نوبت به بقيه میرسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به ایثارگران اولویت داده که از آن منبع ،مطالباتشان داده
شود؛ در حالی که محل های مصرف وجوه حاصل از واگذاری ،در سياستهای کلّی
مشخص شده است
آقاي مؤمن ـ نخير ،معنای تبصره این نيست.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که این تبصره ( )1را خالف جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی
اصل ( )99میدانند ،رأی بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ما که رأی میدهيم.
آقاي عليزاده ـ رأی آورد.
منشي جلسه ـ ( )5رأی آورد.
آقاي مؤمن ـ چه مینویسيد؟
منشي جلسه ـ به اطالق تبصره ایراد وارد کردید یا به کلّ آن؟
آقاي مدرسي يزدي ـ این تبصره ،اصالً اطالق ندارد.
آقاي مؤمن ـ همهی این بحثها به خاطر این است که این تبصره را طوری دیگر معنا
کردید و به عبارت «در اولویت قرار دادن» توجه نفرمودید .منظور تبصره ،پرداخت
مطالبات و دیون از همين وجوه است ،نه از پول جدید.
آقاي عليزاده ـ اگر این وجوه ،ناشی از فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی
باشد ،نمیتوان آنها را بابت مطالبات و دیون پرداخت کرد ،تا بتوانيم بگویيم ایثارگران
در اولویت پرداخت قرار بگيرند .بنابراین ،این تبصره خالف اصل ( )115است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر دِین ،مربوط به یكی از همين امور [مذکور در
سياستهای کلّی واگذاری] باشد ،عيبی ندارد .از این جهت ،بهتر است بگویيم که
اطالق تبصره ( )1ایراد دارد.
آقاي رهپيك ـ اصالً ما در سياستهای کلّی واگذاری ،چيزی به نام پرداخت دِین نداریم.
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آقاي مؤمن ـ میفرمایيد پرداخت دِین ندارد! همهاش مربوط به پرداخت دیون بود.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،بگویيم اطالق تبصره ( )1ایراد دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله« 3.ماده  -3به دولت اجازه داده ميشود عمليات اجرايي وصول
مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) را در مواردی كه واجد شرايط
مذكور در ماده ( )2اين قانون ميباشند ،تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آييننامه
اجرايي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيئت وزيران
ميرسد ،تا پايان سال  3331متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص يادشده
از كشور را به لحاظ بدهيهای مذكور در سقف مبلغ يادشده مرتفع كند».
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی چه؟
آقاي مؤمن ـ یعنی کمك میکند که این اشخاص و مدیران اذیت نشوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی چه؟
آقاي مؤمن ـ برای اینكه میخواهد موانع توليد و رقابت را رفع بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال این اشكالی که شما به بند (پ) ماده قبلی کردید ،عين
همان اشكال بر این ماده نيز وارد است.
آقاي عليزاده ـ در این ماده هم ،محل مصرف را تعيين نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر محل مصرفش ،مشمول همين منابع حاصل از واگذاری
سهام شرکتهای دولتی باشد ،دوباره این ماده هم خالف سياستهای کلّی است.
آقاي عليزاده ـ نه ،مشمول نمیشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثالً شخصی یك بدهی به دولت دارد و یك طلبی هم از
دولت دارد ،میآید ...
آقاي عليزاده ـ میآید اینها را با هم تهاتر میکند و بعد این شرکت دولتی باید آن مبلغ
بدهی تسویهشده را به دولت بدهد و به خزانه واریز کند .این اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً این ماده ،در مقام بيان آن جهتها نيست.
 .1بند ( )1نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان ... -1« :به عالوه ،اطالق
تبصره ( )1این ماده ،مغایر جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی و
بالنتيجه مغایر بند یك اصل ( )115قانون اساسی میباشد».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ در سياستهای کلّی گفته شده که این پولی که این شرکت
طلب دارد ،باید بگيرد و خرج فالن مورد بشود ،نه اینكه آن را به دولت بدهد.
آقاي رهپيك ـ اطالق این ماده هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً این ماده ،در مقام بيان آن موضوع نيست که بگویيم
اطالقش اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ شرکت دولتی باید معادل آن مبلغ بدهی تسویهشده را به خزانه واریز
کند .وقتی معادل آن را پرداخت کند ،مثل این است که خودش این مبلغ را داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در این موارد که [در واقع] پولی به خزانه نمیدهد؛ چون این
مبلغ با بدهی دولت تهاتر شده است.
آقاي رهپيك ـ مصرف میشود دیگر.
آقاي عليزاده ـ نه ،بند (پ) ماده ( )1میگوید« :شرکت دولتی که به این ترتيب
جایگزین بدهكار میشود ،موظف است مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد
عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند ».وقتی این مبلغ را آنجا واریز کرد ،یعنی این
مبلغ را جابهجا میکنند ،ولی در اینجا که محل مصرفی برای آن مبلغ تعيين نكردهاند.
آقاي مؤمن ـ با طلب شرکت دولتی تهاتر میکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ شرکت که در اینجا پولی نگرفته است.
آقاي رهپيك ـ بابت بدهی دولت داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بابت بدهی دولت داده است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً تهاتر معنایش همين است؛ پولی که رد و بدل نمیشود.
آقاي عليزاده ـ با آن شرکت دولتی تهاتر میکند .پس شرکت باید معادل آن مبلغ را به
دولت بدهد .اینجا نوشته است دیگر« :شرکت دولتی که به این ترتيب جایگزین
بدهكار میشود ،موظف است مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی نزد
خزانهداری کل کشور واریز کند».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،به حساب درآمد عمومی واریز میشود ،ولی به
مصرفی که در سياستهای کلّی ذکر شده است ،نمیرسد.
آقاي عليزاده ـ در اینجا که محل مصرف تعيين نشده است؛ محل مصرفش طبق قانون
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[= سياستهای کلّی اصل ( ])99است.
آقاي مدرسي يزدي ـ یك ابهامی در اینجا هست و آن اینكه آیا این پول به همان
مصرفی میرسد که باید بدهی در آنجا خرج میشد؟
آقاي مؤمن ـ نه ،مصرف نمیشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً چيزی به حساب خزانه عمومی واریز نمیشود.
آقاي عليزاده ـ در اینجا صحبتی از محل مصرف نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این خوب است.
آقاي رهپيك ـ اصل آن این است که طلبهای دولت را از بدهكاران بگيرند و آن را
بابت بدهیهای دولت بپردازند .اصل آن ،این است؛ اما اطالق آن ،چون ...
آقاي مدرسي يزدي ـ این دیگر از موضوع سياستهای کلّی خارج میشود.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر ،از موضوع سياستهای کلّی خارج میشود؛ لذا حداقل اطالق
این حكم اشكال دارد؛ چون حداقل بخشی از این مطالبات دولت از افراد ،مطالبات
ناشی از واگذاری سهام و اموال شرکتهای دولتی است.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي رهپيك ـ حال آنكه این وجوه ناشی از فروش شرکتهای دولتی را باید بگيرند و
به مصارف تعيينشده در سياستهای کلّی اصل ( )99برسانند ،اما اینجا میگویند
دولت بدهی خودش را با این وجوه بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته این ماده ،سياستهای مربوط به واگذاری را نفی نمیکند؛
ولی به نظرم به آن ابهام بگيریم ،خوب است تا ببينيم سرنوشت این وجوه و مبالغ
تسویهشده که به خزانه واریز شده ،چه میشود؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اصالً واریز به خزانه مطرح نيست؛ تهاتر با بدهی دولت است.
آقاي عليزاده ـ گفتهاند به حساب درآمد عمومی واریز میشود.
آقاي رهپيك ـ باشد؛ باالخره همين هم باید به خزانه برود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر چنين شود ،یعنی اینكه این وجوه ،خرج بدهی دولت
شد ،نه خرج آن محلهای تعيينشده در سياستها .یقيناً همينطور است .احسنت،
دقت خوبی است آقای دکتر [رهپيك].
آقاي عليزاده ـ اگر آقایان موافقند ،ما این ایراد را اینطور بنویسيم که :باید تكليف این
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وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ که مشمول سياستهای کلّی اصل ( )99است.
آقاي عليزاده ـ  ...موضوع سياستهای کلّی اصل ( )99میباشد را مشخص کنيد.
آقاي رهپيك ـ خوب است .یعنی باید این مواد را طوری بنویسند که پرداخت مطالبات
اشخاص از دولت ،خارج از عایدات ناشی از واگذاریهای مربوط به اصل ( )99باشد.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که این ایراد را قبول دارند ،بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است.
آقاي اسماعيلي ـ این ایراد نيست؛ ابهام است.
آقاي عليزاده ـ بله ،چون تكليف این وجوه را از این جهت روشن نكرده است ،ابهام
دارد.
آقاي مؤمن ـ مگر از درآمد عمومی دولت نيست؟ چرا میفرمایيد ابهام دارد؟ خب ،در
مصوبهی بودجه ،تكليف آن را مشخص میکنند.
آقاي رهپيك ـ نه ،از جهت محل مصرف آن ،ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ چه ابهامی دارد؟ قانون اساسی میگوید کليهی دریافتهای دولت در
خزانهداری کل متمرکز میشود و کليهی پرداختها هم طبق اعتبار مصوب انجام
میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،در الیحهی بودجه هم غير از این نباید بگویند.
آقاي مؤمن ـ بله ،خود مجلس هم این کار را نمیکند.
آقاي رهپيك ـ نه ،اشكال این مواد ،مغایرت با اصل ( 3)81که

نيست2.

منشي جلسه ـ تبصره ماده (« :)1تبصره -سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان
 .1اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :کليه دریافتهای دولت در حسابهای
خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام
میگيرد».
 .2بند ( )1نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان ... -1« :همچنين بند (پ) این
ماده ،از این جهت که تكليف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهمالشرکه و ...موضوع
سياستهای کلّی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی است را مشخص نكرده است ،ابهام دارد؛ پس
از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
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سال  3331از ممنوعالخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشينآالت توليد و
مواد اوليه خودداری كند».
آقاي رهپيك ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ تا نتوانند اینها را راحت بفروشند.
آقاي رهپيك ـ خب ،آیا این امكانپذیر است؟ چون سهام و اموال سازمان تأمين
اجتماعی برای مردم است.
آقاي مؤمن ـ برای خود سازمان تأمين اجتماعی است .دولت هم گاهی از سازمان
تأمين اجتماعی قرض میکند
آقاي رهپيك ـ خب ،این تبصره میگوید اینها را ممنوعالخروج نكنيد و اموالشان هم
توقيف نشود ،چرا توقيف نكنند؟
آقاي عليزاده ـ من یك سؤال از شما دارم .اآلن چرا اینها ممنوعالخروج میشوند؟
چون قانون میگوید .خب همين قانون اآلن دارد میگوید اینها ممنوعالخروج نشوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی قانون هم نباید خالف شرع باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،نباید خالف شرع باشد .من خودم با این قانون مخالف هستم ،اما
آیا ما میتوانيم بگویيم این مصوبه از جهت مغایرت با قانون اساسی یا شرع ،ایراد
دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،باید ببينيم اگر خالف شرع یا خالف قانون اساسی است ،به
آن ایراد بگيریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ توقيف ابزار ،ماشينآالت و اینها واقعاً [برای توليد] مضرّ است.
آقاي رهپيك ـ خب اگر تأدیهی حقوق اینها متوقف بر توقيف اینها باشد ،یعنی این
بدهكار ،همين کارخانه را دارد و هيچ سرمایهی دیگری الّا این کارخانه ندارد[ ،چه کار
باید بكنند؟] این تبصره میگوید تا سال  1148اینها را توقيف نكنيد[ ،خب پس چه
کار کنند؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ این تكليف ،برای سازمان تأمين اجتماعی است یا برای مردم؟
آقاي مؤمن ـ برای سازمان تأمين اجتماعی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته برای مردم که نيست ،برای خود سازمان است؛ چون تأمين
اجتماعی یك چيز مستقل است.
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آقاي رهپيك ـ مقصودش ،بدهكارهای سازمان است.
آقاي مؤمن ـ نخير ،مقصودش خود سازمان تأمين اجتماعی است.
آقاي عليزاده ـ نه ،میگوید سازمان تأمين اجتماعی نباید اموال اشخاصی که بابت حق
بيمه و اینها از آنها طلب دارد را توقيف کند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي رهپيك ـ همانها را میگوید.
آقاي عليزاده ـ تبصره میگوید« :سازمان تأمين اجتماعی مكلف است تا پایان سال
 1148از ممنوعالخروج نمودن کارفرما و توقيف ابزار و ماشينآالت توليد و مواد اوليه
خودداری کند».
آقاي مدرسي يزدي ـ چه برای خودش ،چه برای دیگران.
آقاي رهپيك ـ نه ،شامل خودش نمیشود.
آقاي عليزاده ـ شامل خودش که نمیشود؛ شامل بدهكارهای سازمان تأمين اجتماعی
میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي رهپيك ـ ببينيد ،این الیحه میخواهد موانع توليد را رفع کند .فرض کند یك
شرکتی در زمينه ی پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعی بدهكار است .خب،
این تبصره می گوید که برای اینكه رونق توليد ایجاد شود ،سازمان تأمين اجتماعی که
به خاطر وصول طلبش ،هم حق دارد مدیران آن شرکت را ممنوعالخروج کند و هم
اموال شرکت را ضبط کند و طلبش را از وی استيفا کند ،تا سال  1148دست نگه دارد.
برای اینكه ما میخواهيم توليد را رونق دهيم ،توی طلبكار نمیتوانی با بدهكار این
کارها را انجام بدهی.
آقاي عليزاده ـ ممنوعالخروج کردن مدیران شرکت یك حرفی است ،اما توقيف
کردن ،مگر چه بالیی بر سر امالك میآورد که آن را هم ممنوع کرده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ میگوید سازمان ،مأمور خودش را ممنوعالخروج نكند.
آقاي عليزاده ـ ابزار و ماشينآالت را توقيف نكند.
آقاي رهپيك ـ حاال اگر هيچ راهی برای وصول طلب نبود الّا توقيف ،چه باید کرد؟
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آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اآلن «ميسره» که دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی میفرمایيد کارخانه را تعطيل کنند؟!
آقاي عليزاده ـ نه ،معنای توقيف [ابزار و ماشينآالت توليد و مواد اوليه] که تعطيل
کردن کارخانه نيست؛ معنایش این است که از نقل و انتقال آن به غير جلوگيری کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ توقيف یعنی پلمب؛ ما در دستگاه قضایی بودیم ،میدانيم که
توقيف یعنی پلمب کارخانه.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج آقا ،ما اآلن در مقرراتمان داریم؛ مثالً در مورد مطالبات دولت
و شهرداریها ...
آقاي عليزاده ـ نه ،توقيف اعم از اینها است .توقيف یعنی از نقل و انتقال جلوگيری شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،یكوقت منظور از توقيف ،توقيف معامله است ،یكوقت توقيف
خود کارخانه است .اگر منظور توقيف معاملهی اموال کارخانه باشد ،بله اشكالی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اینجا که نگفته است توقيف معامله؛ گفته است توقيف
ابزار و ماشينآالت.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب توقيف ابزار و ماشينآالت ،یعنی توقيف معاملهی ابزار و
ماشينآالت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی ابزار و ماشينآالت کارخانه را پلمب کنند.
آقاي عليزاده ـ اگر منظور این باشد که معاملهی ابزار و ماشينآالت متوقف شود ،چه
اشكالی دارد؟
آقاي مؤمن ـ نه ،منظورش توقيف معامله نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،واقعاً باید بينابين یك چيزی را درست کنند .اینطوری ،به
صورت کلّی درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این خالف است.
 .1سورهی بقره ،آیه (:)155

 :اگر بدهكار ،قدرت پرداخت نداشته

باشد ،او را تا هنگام توانایی مهلت دهيد( ».ترجمهی آیتاهلل مكارم شيرازی)
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آقاي سليمي ـ اگر به نظر آقایان فقها ،این موضوع خالف شرع است ،رأی بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،حكم این تبصره ،خالف شرع نيست؛ چون سازمان تأمين
اجتماعی هم دولت است؛ قانون میتواند چنين حكمی برای آن وضع کند.
آقاي عليزاده ـ بله ،یك مؤسسهی عمومی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،یك مؤسسه عمومی است .یعنی دولت دارد برای
خودش ،محدودیتهایی وضع میکند و میگوید این کار را نكن .چنين حكمی خالف
شرع که نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن ما در این زمينه قانون داریم؛ «قانون راجع به منع توقيف اموال
منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداریها» .در آن قانون میگوید که به شهرداریها
حدود یك یا یك سال و نيم مهلت داده میشود تا بدهیهای خود را به اشخاص
بپردازند و این اشخاص ،حق توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداریها را
ندارند3.

آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،در اینجا منظور ،اموال دولت که نيست؛ اموال سازمان تأمين
اجتماعی است که بخش زیادی از سهام آن متعلق به بخش خصوصی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ برای دولت است دیگر.
آقاي عليزاده ـ سازمان تأمين اجتماعی ،یك مؤسسهی عمومی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،مؤسسهی عمومی یا حاال هر چه اسم آن را میگذارید.
منشي جلسه ـ سازمان تأمين اجتماعی ،یك مؤسسهی عمومی غيردولتی است.
آقاي رهپيك ـ نه ،خودِ آن خصوصی است.
 .1قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب  1181/1/19مجلس
شورای اسالمی (اصالحی « :)1154/8/17ماده واحده -وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به
شهرداریها اعم از اینكه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد ،قبل از صدور حكم قطعی قابل تأمين و توقف و برداشت نمیباشد .شهرداریها مكلفند
وجوه مربوط به محكومٌبه احكام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و
مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در
صورت عدم امكان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخير تأدیه به محكومٌلهم پرداخت
نمایند .در غير این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استيفای طلب خود از اموال
شهرداری تأمين یا توقيف یا برداشت نماید».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ حكم این تبصره ،اشكال شرعی ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر اشكال شرعی ندارد ،ایراد قانون اساسی هم اصالً ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ صبر کنيد ببينيم واقعاً سازمان تأمين اجتماعی ،دولتی است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ مؤسسهی عمومی است؛ مثل شهرداری.
منشي جلسه ـ مؤسسهی عمومی غيردولتی است.
آقاي عليزاده ـ تابع حكومت است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تابع دولت است دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تابع حكومت است؛ ضمن حكومت است؛ باالخره متعلق به
اشخاص که نيست.
آقاي عليزاده ـ من اگر نمایندهی مجلس بودم ،به این تبصره رأی نمیدادم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اتفاقاً این تبصره ،خوب است.
آقاي عليزاده ـ اگر من در مجلس بودم میگفتم که توقيف حقوقی اموال اشكالی
ندارد ،اما توقيف مادی آن اشكال دارد؛ اما اینجا [به صورت کلّی گفته است].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با توقيف حقوقی هم میروند همهی معامالت آن شرکت را
متوقف میکنند و اصالً آن شرکت فلج میشود .یكی از علل همين رکودی که اآلن در
کشور است ،همين قوانين است.
آقاي عليزاده ـ به هر حال ،این تبصره از حيث قانون اساسی ،ایرادی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ خيلی چيز بدی است ،که اینها حقوق بيمه را نمیدهند ،بعد هم
اعالم ورشكستگی میکنند و میروند یك کار دیگری میکنند.
منشي جلسه ـ من قانون آن را آوردم؛ سازمان تأمين اجتماعی جزو مؤسسات عمومی
غيردولتی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،اینكه معلوم است؛ و نكتهی دیگر هم اینكه ما در اینجا سازمان
تأمين اجتماعی را جزو مؤسسات عمومی میگيریم و اگر وظيفهای برای آن تعيين
کنند[ ،طبق اصل ( )78قانون اساسی] میگویيم باید بودجهی الزم برای آن را هم
تعيين کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اساسنامهاش اجازه نداده باشد و مردم هم طبق آن اساسنامه
سهام این سازمان را خریده باشند[ ،وضعيت این حكم ،چه میشود؟]

جلسهمورخ1313/11/8شوراينگهبان

41

آقاي عليزاده ـ اصالً تشكيل سازمان تأمين اجتماعی به موجب اساسنامه نيست؛ به
موجب قانون است 3.سازمان تأمين اجتماعی به موجب قانون به وجود آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ مردم ،سهامدار آن نيستند ،بلكه افراد یك پولی به سازمان میپردازند
و آن پول جزو داراییها و منابع خود آن سازمان میشود .سازمان هم در مقابل آن
پول ،تعهداتی را به عهده میگيرد.
آقاي عليزاده ـ این مؤسسات حتی مانند بانك هم نيستند که مردم پولی بپردازند تا
بعداً برداشت کنند .در اینجا بسياری حق بيمه میپردازند ولی چيزی نمیگيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره این سازمان ،برای حكومت است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد اگر اشكال شرعی ندارد ،رد شویم.
منشي جلسه ـ «ماده  -4كليه بانكها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاريخ
الزماالجراء شدن اين قانون تا مدت سه سال:
الف -ساالنه حداقل سي و سه درصد ( )%33اموال خود اعم از منقول ،غيرمنقول
و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخيص
شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران مازاد ميباشد ،واگذار
 .1ماده ( )8قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1188/8/1مجلس شورای اسالمی« :ماده -8
مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با
اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ،تشكيل شده و یا میشود».
ماده ( )1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1158/7/5کميسيون مشترك رسيدگی به الیحه
مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی« :ماده  -1مؤسسه یا نهاد عمومی غيردولتی :واحد
سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقیاست و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده
یا میشود و بيش از پنجاه درصد ( )%85بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتی تأمين گردد و
عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد».
ماده ( )1الیحه قانونی اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعی مصوب  1185/9/15شورای انقالب
جمهوری اسالمی ایران« :ماده  -1به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمههای اجتماعی و استقرار
نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمين اجتماعی ،همچنين تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون
تأمين اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخائر ،سازمان مستقلی به نام «سازمان
تأمين اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» ناميده میشود ،تشكيل
می گردد .سازمان دارای شخصيت حقوقی و استقالل مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق
اساسنامه ای که به تصویب هيئت وزیران میرسد ،اداره خواهد شد».
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كنند .منظور از شركتهای تابعه مذكور ،شركتهايي هستند كه بانكها و
مؤسسات اعتباری به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه درصد
( )%10سهام آن باشند يا اكثريت اعضای هيئت مديره آن را تعيين كنند».
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این کار را بكنند که بانكها بسته میشوند.
آقاي مؤمن ـ بله ،در این صورت واقعاً بانك میشوند و دیگر شرکت اجرایی نخواهند بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حاال که فعالً دارند از راه کارهای آزاد و همين امالك ،پول
در میآورند.
منشي جلسه ـ «ب -سهام تحت تملك خود و شركتهای تابعه خود را در
بنگاههايي كه فعاليتهای غيربانكي انجام ميدهند ،به استثنای طرحهای نيمهتمام
شركتهای تابعه واگذار كنند .تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاههايي كه
بانكها ،مؤسسات اعتباری و شركتهای تابعه ،سهامدار آنها هستند ،بر عهده بانك
مركزی جمهوری اسالمي ايران است.
تبصره  -3معادل صد درصد ( )%300مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و
داراييهای مازاد بانكهای دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتری و هزينههای فروش
پس از كسر سهم سود قطعي سپردهگذاران ،به خزانهداری كل كشور واريز و
جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده ميشود .وجوه حاصل از اين
تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره  -2با رعايت سياستهای كلّي و قانون اجرای سياستهای كلّي اجرای
اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي مصوب  3311/3/21و اصالحات بعدی
آن ،وجوه حاصل از واگذاری باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمههای مشمول
واگذاری مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادی و دارايي،
سازمان مديريت و برنامهريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران
ميرسد ،در قالب بودجههای سنواتي به افزايش سرمايه بانكهای دولتي اختصاص
مييابد.
تبصره  -3در اجرای اين ماده وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است ظرف
مدت سه سال مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي بانكها ميرسد،

جلسهمورخ1313/11/8شوراينگهبان

51

نسبت به بازسازی ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانكهای دولتي
اقدام كند».
آقاي رهپيك ـ این تبصره ( )1هم از نظر مغایرت با سياستهای کلّی اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1یك چيزی است و تبصره ( )1یك چيز دیگر است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد ایراد تبصره ( )1چيست؟
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )1میگوید ...« :وجوه حاصل از واگذاری باقيمانده سهام دولت در
بانكها و بيمههای مشمول واگذاری  ...به افزایش سرمایه بانكهای دولتی اختصاص مییابد».
این محل مصرف هم جزء مصارف تعيينشده در سياستهای کلّی اصل ( )99نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،اشكال دارد .محل مصرف وجوه ناشی از واگذاریها در
سياستهای کلّی مشخص شده است .پس این تبصره هم همان اشكال سابق [= اشكال
تبصره ( )1ماده ( ])1را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،همان ایراد تبصرهی باال را دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،همان اشكال تبصرهی باالیی را دارد.
آقاي رهپيك ـ چون محلهای مصرف این وجوه در سياستهای کلّی ،مشخص شده است.
آقاي عليزاده ـ در اینجا میگوید که کلّ آن وجوه را باید به افزایش سرمایهی بانكها
اختصاص دهند .این ،خالف جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( )99است.
آقاي اسماعيلي ـ خود این تبصره دارد میگوید« :با رعایت سياستهای کلّی.»...
آقاي رهپيك ـ بيخود گفته است .یعنی با رعایت سياستها ،خالف آن عمل کنيم؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ شاید در سياستهای کلّی یك استثنایی در این زمينه وجود
داشته باشد.
آقاي رهپيك ـ نه ،استثنایی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ یك استثنا دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در جاهایی که دولت ضروری و الزم بداند ،استثنا شده
است3.

 .1جزء ( )1بند (الف) سياستهای کلّی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی جمهوری اسالمی
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آقاي رهپيك ـ آن یك چيز دیگر است.
آقاي عليزاده ـ آن [جزء (ب) ماده ( )1قانون اجرای سياستهای کلّی اصل (])99
میگوید که دولت میتواند تا بيست درصد ([ )%15ارزش مجموع سهام بنگاههای
دولتی] را نگه بدارد و واگذار

نكند3.

آقاي رهپيك ـ آن در مورد تقسيمبندی شرکتهای قابل واگذاری و غير قابل واگذاری
است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینجا در تبصره ( ،)1قانون اجرای سياستها را هم اضافه
کرده است؛ یعنی هم رعایت خود سياستهای کلّی اصل ( )99الزم دانسته شده و هم

ایران ،ابالغی  1159/1/1مقام معظم رهبری« :الف -سياستهای کلّی توسعه بخشهای غيردولتی و
جلوگيری از بزرگ شدن بخش دولتی:
 -1دولت حق فعاليت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ( )99را ندارد و موظف است هرگونه
فعاليت (شامل تداوم فعاليتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ()99
نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل  %15کاهش فعاليت) به بخشهای تعاونی
و خصوصی و عمومی غيردولتی واگذار کند .با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره کشور ،تداوم و
شروع فعاليت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ( )99توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزیران و
تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معين مجاز است .اداره و توليد محصوالت نظامی ،انتظامی
و اطالعاتی نيروهای مسلح و امنيتی که جنبه محرمانه دارد ،مشمول این حكم نيست ».در همين زمينه،
تبصره ( )1ماده ( )1قانون اجرای سياستهای کلّی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مقرر
میدارد« :تبصره  -1تداوم مالكيت ،مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یك ماده
( )1این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی و یا شروع فعاليت در موارد ضروری تنها با پيشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمیو
برای مدت معين مجاز است».
 .1جزء (ب) ماده ( )1قانون اجرای سياستهای کلّی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی« :بـ
دولت مكلف است هشتاد درصد ( )%55از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعاليت مشمول
گروه دو ماده ( )1این قانون به استثنای راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی
غيردولتی واگذار نماید.
تبصره  -1دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتی در فعاليتهای گروه دو ماده ()1
این قانون با توجه به حفظ حاکميت دولت ،استقالل کشور ،عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی
به ميزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بيست درصد ( )%15ارزش این فعاليتها در بازار بيشتر
نباشد».
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قانون اجرای سياستهای کلّی اصل (.)99
آقاي رهپيك ـ ما به قانون [اجرای سياستهای کلّی اصل ( ]،)99کاری نداریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این موضوع ذکرشده در تبصره ( ،)1شاید به قانون اجرای
سياست ها مربوط باشد .شاید در آن قانون ،یك چيزهایی باشد که این اجازه را به
دولت میدهد که اینگونه بكنند .آن قانون را هم ببينيد .البته این تبصره ،حتماً خالف
سياستها است ،ولی آن قانون را هم ببينيد ،شاید در آن قانون ،یك چيزی در این
خصوص وجود داشته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ چون خود این تبصره دارد میگوید «با رعایت سياستهای کلّی»،
[احتماالً یك چيزی باید باشد].
آقاي عليزاده ـ این تبصره ( ،)1حتی در الیحهی دولت هم نبوده است؛ این تبصره در
مجلس اضافه شده است.
آقاي مؤمن ـ خب اضافه شود ،چه اشكالی دارد؟
آقاي رهپيك ـ راجع به محلهای مصرف این وجوه ،عين همين بندهای سياستهای
کلّی ،در خود قانون اجرای سياستهای کلّی هم موادی آمده است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،در مورد بانكها احكام جداگانهای نگفتهاند؟
آقاي رهپيك ـ نه دیگر ،به صورت کلّی گفتهاند« :بنگاههای دولتی».
آقاي عليزاده ـ به نظرم ما در این خصوص ،از خود مجلسیها یك سؤالی بپرسيم؛
بگویيم شما مجوز این حكم تبصره ( )1را برای ما بياورید .اگر نياوردند همان ایراد
قبلی را به اینجا هم بگيریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خودتان هم نگاه بفرمایيد.
آقاي ابراهيميان ـ یك بحث مربوط به واگذاری خود سهام آن شرکت و مؤسسه است و
یك بحث مربوط به واگذاری اموال آن است .عرض من این است که آیا سياستهای
کلّی ناظر به واگذاری خود آن شرکت و سهام آن است؟ اگر اینچنين است ،این با
فروش اموال بانك ،فرق میکند .فروش اموال بانك با واگذاری خود سهام و در واقع
واگذاری یك بنگاه ،دو مفهوم متمایز است .عرض من این است که اگر آنچه که در
سياستهای کلّی آمده است مربوط به واگذاری سهام بنگاهها و مؤسسات است ،این با
واگذاری اموال آن بنگاه فرق میکند و اینها یك مفهوم متباین هستند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ آنچه که در سياستهای کلّی آمده ،مربوط به واگذاری سهام
بنگاهها است.
آقاي رهپيك ـ جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( )99میگوید -2« :مصارف
درآمدهای حاصل از واگذاری :وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتي به
حساب خاصي نزد خزانهداری كل كشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههای
مصوب به ترتيب زير مصرف ميشود» ... :
آقاي عليزاده ـ بانكها خودش یك بحث دیگری دارد.
آقاي رهپيك ـ نه ،همين است؛ بانكها هم «بنگاه دولتی» هستند.
آقاي عليزاده ـ در سياستهای کلّی ،قسمت مربوط به بانكها را بياورید؛ در آنجا
میگوید که همهی بانكها باید واگذار شود جز بانك ملی و چند بانك

دیگر3.

آقاي سوادكوهي ـ غير از این چيزی نداریم.
آقاي رهپيك ـ نه ،خود شرکتهای دولتی مادرتخصصی را هم داریم که آنها هم یك
چيز دیگر است.
آقاي ابراهيميان ـ تبصره ( )1گفته است« :معادل صد درصد ( )%155مابهالتفاوت
حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانكهای دولتی  ...به خزانهداری کل کشور
واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصيص داده میشود ».خب این را هم باید
ایراد میگرفتيد.
آقاي رهپيك ـ ببينيد ،اصل ( )99در مورد وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها و
بنگاههای دولتی میگوید ،این وجوه باید به این چند مصرف معين برسد .برای کدام
 .1جزء ( )1بند (ج) سياستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ابالغی
 1149/1/1مقام معظم رهبری« :ج -توسعه بخشهای غيردولتی از طریق واگذاری فعاليتها و بنگاههای
دولتی:
 ...واگذاری ( )%55از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ( )99به بخشهای خصوصی،
شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غيردولتی به شرح ذیل مجاز است:
... -1
 -1بانكهای دولتی به استثنای بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانك ملی ایران ،بانك سپه ،بانك
صنعت و معدن ،بانك کشاورزی ،بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
»... -1
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شرکتها؟ آن شرکتهایی که آنجا گفتيم که باید واگذار شوند .اما موضوع تبصره (،)1
یك بحث دیگری است .اآلن اشكالمان به این تبصره نيست؛ چون در تبصره ( )1که
بانك را نمیخواهند واگذار کنند؛ تبصره ( )1میگوید از محل فروش اموال و
داراییهای مازاد این بانكها ،برای همان بانك ،افزایش سرمایه بدهيد.
آقاي مؤمن ـ منظور سهامی است که بانكهای دولتی در شرکتها دارند ،نه سهام
خود بانكها.
آقاي ابراهيميان ـ سهام دولت در بانكها.
آقاي مؤمن ـ سهام مازاد بانكهای دولتی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره خود تبصره ( )1گفته است که با رعایت
سياستهای کلّی اصل ( )99این کار انجام شود؛ نگفته است که مخالف آن انجام شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ این تبصره هم اصالً موضوع ندارد؛ صدر و ذیلش با هم تناقض
دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه کسی میگوید تناقض دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ تناقض پيش میآید؛ چون خود سياستهای کلّی اصل (،)99
افزایش سرمایهی بانكها را منع کرده است ،اما این تبصره دارد میگوید با رعایت
سياستهای کلّی ،بانكها افزایش سرمایه بدهند!
آقاي مؤمن ـ اموال و داراییهای مازاد بانكهای دولتی فروخته میشود یا اگر
شرکتهای مازاد درست کردهاند و خودشان را تاجر کردهاند[ ،آنها را میفروشند و به
سرمایهی بانك اضافه میکنند].
آقاي اسماعيلي ـ اگر با رعایت سياستهای کلّی اصل ( )99و قانون اجرای سياستها
نتوانند این کار را بكنند ،خب نمیکنند.
آقاي سوادكوهي ـ نمیشود.
آقاي اسماعيلي ـ خب ،اگر این تبصره ،موضوع نداشته باشد ،نمیکنند.
آقاي سوادكوهي ـ این تبصره ،اآلن حداقل ابهام دارد؛ برای اینكه خود سياستهای
کلّی اصل ( )99گفته است که افزایش سرمایه ندهيد ،اما این تبصره میگوید افزایش
سرمایه بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،میگوید با رعایت سياستهای کلّی.
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آقاي ابراهيميان ـ یعنی هر جا که امكان دارد.
آقاي مؤمن ـ افزایش سرمایهی بانكهای دولتی که عيبی ندارد؛ تجارت بانكها عيب
دارد.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ افزایش سرمایه هم عيب دارد.
آقاي عليزاده ـ بنگاههای دولتی که حتماً شامل این شرکتها و مؤسسات وابسته به
بانكها نمیشود.
آقاي رهپيك ـ مگر بانكهای دولتی ،بنگاه دولتی نيستند؟ هستند.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،بنگاه دولتی هستند.
آقاي عليزاده ـ یكوقت بحث مربوط به سهام خود بانك است و یكوقت بحث
مربوط به واگذاری اموال بانكها است .همان حرفی که آقای دکتر [ابراهيميان]
فرمودند .ما باید ببينيم در اینجا منظور کدام است.
آقاي رهپيك ـ ما اصالً کاری به ميزان فروش سهام نداریم .ما میگویيم جزء ( )1بند
(د) سياستهای کلّی اصل ( ،)99محل مصرفِ وجوه حاصل از واگذاری سهام را
مشخص کرده است .آنجا میگوید هر چه سهم فروختيد ،محل مصرفش در این چند
مورد است .خب این محل مصرفی که در این تبصره آمده است ،جزء آن مصارف جزء
( )1بند (د) سياستهای کلّی نيست .این جزء ( )1بند (د) به چه کسی دارد میگوید؟
به همه دارد میگوید .میگوید اگر بنگاههای دولتی را فروختيد ،وجوهش را فقط در
این محلها مصرف کنيد .خب افزایش سرمایهی بانكها جزء این موارد مصرف
مشخصشده در سياستها نيست .پس این عبارت «با رعایت سياستهای کلّی» که در
تبصره ( )1آمده است ،به کجا اشاره دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ این تبصره را مجلس اضافه کرده است یا در الیحهی دولت بوده
است؟
آقاي ابراهيميان ـ مجلس اضافه کرده است.
آقاي عليزاده ـ جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی-2« :
مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری :وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای
دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداری كل كشور واريز و در قالب برنامهها و
بودجههای مصوب به ترتيب زير مصرف ميشود:
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 -3-2ايجاد خوداتكايي برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقويت تأمين
اجتماعي»؛ مالحظه میکنيد که در این بند ،بانكها جدا نشدهاند و فصل مربوط به بانكها،
فقط مربوط به بانكهایی است که قابل واگذاری است ،و الّا که اینها جزء بانكها هستند.
آقاي رهپيك ـ نه ،آن فرق میکند.
آقاي عليزاده ـ « -2-2اختصاص ( )%30از درآمدهای حاصل از واگذاری به
تعاونيهای فراگير ملي به منظور فقرزدايي
 -3-2ايجاد زيربناهای اقتصادی با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته
 -4-2اعطای تسهيالت (وجوه ادارهشده) برای تقويت تعاونيها و نوسازی و
بهسازی بنگاههای اقتصادی غيردولتي با اولويت بنگاههای واگذارشده و نيز برای
سرمايهگذاری بخشهای غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،بانكها مشمول این جزء ( )9-1که مربوط به اعطای
تسهيالت است میشوند.
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )1که ربطی به تسهيالت ندارد؛ موضوعش افزایش سرمایهی
بانك است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با این مصوبه میخواهند جلوی این را بگيرد که چيزی که از
سهم دولت واگذار میشود ،دولت در جای دیگر خرج نكند ،بلكه آن را به بانك
بدهند تا به سرمایهی بانك اضافه شود و بانك بتواند تسهيالت بيشتری به مردم بدهد.
آقاي عليزاده ـ در اینجا که اصالً صحبتی از تسهيالت نشده است .اگر منظورشان این
است که شما میگویيد ،باید آن را در این ماده ذکر بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين است دیگر.
آقاي رهپيك ـ نه ،موضوعی که در اینجا ذکر شده است ،افزایش سرمایهی بانكها
است ،نه ارائهی تسهيالت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب منظورشان این است که به سرمایهی بانكها اضافه شود
تا بانك بتواند به مردم تسهيالت بيشتری بدهد.
آقاي رهپيك ـ این که افزایش سرمایهی بانك محسوب نمیشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا دیگر؛ افزایش سرمایهی بانك برای ارائهی تسهيالت
است دیگر.
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آقاي رهپيك ـ نه ،افزایش سرمایه ،جدای از موضوع تسهيالت است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (الف) ماده ( )9گفته است که ساالنه باید حداقل سی و
سه درصد ( )%11از اموال مازاد بانكها به مردم واگذار شود .بعد گفته است که درآمد
حاصل از این واگذاری ،صرف افزایش سرمایهی بانكها شود .این ،یعنی اینكه بانكها
با این افزایش سرمایه ،تسهيالت بيشتری به مردم بدهند.
آقاي عليزاده ـ اینها اصالً با هم فرق دارد .یكوقت میگویند سرمایهی بانك افزوده
شود ،یكوقت میگویند این مقدار وجوه ادارهشده به بانك میدهيم تا آن را برای دادن
وام صرف کنند و بعد هم اقساط تسهيالت را بگيرند و دوباره برگردانند .در این
صورت اخير که چيزی به سرمایهی بانك اضافه نمیشود.
آقاي رهپيك ـ بله ،به بانك اعتبار میدهند؛ یك خط اعتباری برای ارائهی تسهيالت
میدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینجا هم همين را میخواهد بگوید.
آقاي مؤمن ـ اینجا دارد میگوید سرمایهی بانك اضافه شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب میگوید به سرمایهی بانك اضافه شود تا بانك بتواند
تسهيالت بيشتری بدهد.
آقاي مؤمن ـ قهراً نتيجهاش همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی دولت حق ندارد این وجوه را در جای دیگری خرج
بكند و مثالً در عمليات بنگاهداری هزینه کند.
آقاي عليزاده ـ منظور این تبصره ،اعطای تسهيالت نيست .برای ارائهی تسهيالت،
دولت ممكن است در قالب الیحهی بودجه ،مثالً بگوید که من این مقدار پول به بانك
ملی اختصاص می دهم تا بانك ملی آن را برای فالن امور ،به مردم وام بدهد .خب با
این کار ،که چيزی به سرمایهی بانك ملی اضافه نمیشود.
آقاي ابراهيميان ـ یك ابهام بگيریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتی سرمایهی بانك اضافه شد ،بانك با این سرمایهاش ،وام
بيشتری هم میتواند به مردم بدهد.
آقاي عليزاده ـ پولی که به منظور افزایش سرمایه در اختيار بانكها قرار میگيرد[ ،با
پولی که به منظور دادن وام و تسهيالت به بانكها داده میشود ]،فرق دارد.
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آقاي مؤمن ـ اینكه میگوید سرمایهی بانكها اضافه شود ،یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ یعنی اینكه اگر مثالً بانك ملی تا اآلن سرمایهاش سه هزار ميليارد بوده
است ،حاال چهار هزار ميليارد بشود.
آقاي مؤمن ـ خب ،با این چهار هزار ميليارد چه کار میکنند؟
آقاي عليزاده ـ ممكن است آن را به هر مصرفی برسانند .ببينيد؛ یكوقت دولت
میگوید من هزار ميليارد به بانك ملی میدهم تا آن را برای این امور ،به مردم وام و
تسهيالت بدهد .این مسئله با این چيزی که در اینجا [در خصوص افزایش سرمایهی
بانك] آمده است ،فرق میکند.
آقاي مؤمن ـ فرقی نمیکند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون در بند (الف) همين ماده گفتهاند که دولت نمیتواند با
پول حاصل از فروش مازاد اموال بانكها ،مِلك بخرد ،پس هر چه سرمایهی بانك از
این طریق افزوده بشود ،آن را در بخش تسهيالت مصرف میکنند.
آقاي مؤمن ـ بله ،در بند (الف) نگفتهاند که بانكها میتوانند آن را در جایی دیگر
خرج یا مصرف کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این تبصره ،مربوط به همان بند (الف) است؛ یعنی میخواهد
بگوید اینكه ما در بند (الف) گفتيم که بانكها نباید با سرمایهی حاصل از فروش مازاد
اموال خود تجارت کنند ،یعنی اینكه باید با آن تسهيالت بدهند .در این صورت ،هر
چه بر سرمایهی بانكها اضافه شود ،مشمول همان بند (الف) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الزم نيست که بانك حتماً با آن افزایش سرمایه ،به مردم
تسهيالت بدهد ،بلكه ممكن است آن را خرج توسعهی زیربناها کند و مثالً ساختمان
بسازد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دستور بانك مرکزی این است که با آن باید تسهيالت بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا که نگفته است فقط باید با آن تسهيالت بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بانك مرکزی فقط اجازهی ارائهی تسهيالت میدهد؛ اجازه
نمیدهد که بانك با این پول ،تجارت کند.
آقاي رهپيك ـ سرمایه که زیاد میشود ،سهام هم زیاد میشود؛ یعنی بانك باید
سهامش را افزایش بدهد.
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آقاي مؤمن ـ بانك باید بانكداری بكند ،نه تجارت.
آقاي سليمي ـ عنوان جزء ( )1بند (د) سياستهای کلّی اصل ( )99این است« :وجوه
حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتي» .ماده ( )9این مصوبه ،اصالً ارتباطی به
موضوع واگذاری سهام بنگاههای دولتی که در سياستهای کلّی آمده است ندارد .این
ماده دارد میگوید که اموال زائد بانكها و مؤسسات اعتباری باید فروخته شود که این
مسئله ،با بحث سياستهای کلّی واگذاری فرق میکند .ما یكوقت میگویيم که این
مؤسسات باید غيردولتی بشوند و سهام خود را بفروشند[ ،در این صورت ،این کار،
موضوع سياستهای کلّی واگذاری است و باید در قالب سياستهای کلّی انجام
شود] ،اما در اینجا فرض این است که این مؤسسات دولتی را به عنوان «دولتی بودن»
قبول کردهایم ولی اینها یك سِری اموال زائد دارند که حاال میگویيم اینها باید این
اموال زائد خود را بر اساس تشخيص شورای پول و اعتبار و بانك مرکزی بفروشند.
حاال قانونگذار برای اینكه آنها به این کار تن بدهند و این اموال مازاد را بفروشند و از
این طریق ،از هزینههای زیادی که بر نظام بار میشود ،کاسته بشود ،گفته است که هر
چه از فروش این اموال مازاد عاید شد ،به خود بانكها برمیگردانيم و به سرمایهی
خودشان اضافه میکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در سياستهای کلّی اصل ( ،)99به «وجوه حاصل» تصریح شده
است.
آقاي سليمي ـ منظور از آن ،وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی است ،اما
در اینجا منظور وجوه حاصل از فروش اموال زائد بانكها و مؤسسات اعتباری است
که بر اساس تشخيص شورای پول و اعتبار و بانك مرکزی باید بفروشند.
آقاي سوادكوهي ـ در تبصره ( )1ماده ( )9هم گفته است« :وجوه حاصل از واگذاری
باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمههای مشمول واگذاری».
آقاي اسماعيلي ـ این ماده ( ،)9کالً یك پيام دارد؛ نمیشود یك تبصرهی آن را از
تبصرهی دیگرش جدا کنيم [و آن را معنا کنيم] .ماده ( )9با همهی اجزایش ،یك حرف
دارد میزند و آن این است که میخواهد پول و سرمایهی بانكها را سازماندهی کند تا
در کارهای غير بانكی مصرف نشود ،بلكه برود در همان جایی مصرف بشود که بانك به
خاطر آن تأسيس شده است .ماده ( ،)9این موضوع را میخواهد بگوید؛ چيز دیگری
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جدای از این نمیگوید .برای اینكه به این هدف برسد در بند اول یعنی بند (الف) گفته
است که بانكها ساالنه باید سی و سه درصد ( )%11از اموال زائد خود را بفروشند؛
نمیتواند در بند اول بگوید سی و سه درصد ( )%11از اموال مازادشان را بفروشند و در
تبصرهی بند ( )9بگوید بخرند! این دارد سهام بانكها را افزایش میدهد تا بانكها
بتوانند عمليات بانكی انجام بدهند .اینها همه با هم معنا میشود .بند (الف) به بانكها
میگوید که سی و سه درصد ( )%11از اموال زائد خود را بفروشيد ،نه اینكه بفروشيد و
دوباره بخرید .بند (ب) هم در همين راستا میگوید که سهام بنگاههایی را که کار غير
بانكی میکنند بفروشيد ،نه اینكه بفروشيد و دوباره با وجوه حاصل از آن ،کار غير بانكی
بكنيد .یعنی میخواهد دارایی بانكها را در اموری که مربوط به کار بانكداری است،
متمرکز کند و به نظر من اگر این عمل شود ،کار بسيار خوبی است .این ماده دو پيام
دارد؛ بند (الف) و (ب) ،که بند (ب) هم سه تبصره برای اجرای همان بند (ب) دارد.
بنابراین ،این چيزی که در این ماده آمده است مخصوصاً با تصریح به «رعایت
سياستهای کلّی و قانون اجرای سياستهای کلی» ،به نظرم هيچ مشكلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ با یك توضيحی که میدهم ،این ماده اشكالی ندارد .چرا اشكال ندارد؟
چون این ماده ،بانكهایی که باید واگذار بشوند را نگفته است ،بلكه آن بانكهایی را
گفته است که طبق قانون نباید واگذار شوند و باقی میمانند .عبارت «با رعایت
سياستهای کلّی اصل ( »)99را هم برای همين آورده است؛ یعنی بانكهایی که طبق
قانون و سياستهای کلّی اصل ( )99نباید واگذار شوند و باقی میمانند ،اموال
مازادشان را که میفروشند ،وجوه حاصل از این فروش را به سرمایهی خود بانك
اضافه میکنند؛ یعنی به سرمایهی همين بانكهایی که باقی هستند و طبق سياستهای
اصل ( )99قابل واگذاری نيستند ،اضافه میشود .چند بانك است که طبق اصل ()99
قابل واگذاری نيستند؛ یكی بانك ملی است ،یكی بانك سپه است و . ...خب این که
اشكالی ندارد .اما آن بانكهایی هم که باید واگذار شوند ،خب با همهی متعلقاتشان
واگذار میشوند و تمام میشود میرود .حتی اگر این مصوبه مربوط به همان
بانكهایی باشد که واگذار میشوند و خصوصی هستند ،حكم این ماده که میگوید
وجوه حاصل از فروش اموال مازادشان را صرف افزایش سرمایهشان بكنند ،اشكالی
ندارد .اشكالی دارد؟
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آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ در مورد بانكهای دولتی هم که غيرقابل واگذاریاند گفته است که
این کار را نكنند .بنابراین ،این ماده اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مربوط به این مراد میشود ،اشكالی ندارد و کار خوبی کرده
است.
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم ،یك ابهام به این ماده بگيریم.
آقاي عليزاده ـ ماده بعدی را بخوانيم.
آقاي رهپيك ـ نه ،اینكه اطالق دارد.
آقاي عليزاده ـ نه ،پس عبارت «با رعایت سياستهای کلّی اصل ( »)99را برای چه
گفتهاند؟ معلوم میشود که این ماده ،اطالق ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ حاال این مشكل خودشان است؛ برای این ماده را اجرا کنند،
سياستهای کلّی اصل ( )99را هم در آن رعایت کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته این ماده اشكالی ندارد ،ولی آیا اطالق این حكمی که در
تبصره ( )1آمده است و گفته است اجرای این ماده مطابق با دستورالعملی که به
تصویب مجمع عمومی بانكها میرسد ،انجام میشود ،خالف اصل ( )58قانون
اساسی نيست؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ،آنكه دستورالعمل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً بدتر است .اگر به جای «دستورالعمل»« ،آیيننامه» گفته
بود ،بهتر بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،چون اگر آیيننامه باشد [برای نظارت از جهت عدم مغایرت مفاد
آن با قوانين عادی] به مجلس ارسال میشود.
آقاي رهپيك ـ [در مجمع عمومی بانكها ]،وزیر حضور دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.
منشي جلسه ـ «ماده  -1در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده ( )4اين قانون،
مجازاتهای زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال ميشود:
الف -بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران با اخطار قبلي ،نسبت به اعمال
مجازاتهای قانوني ازجمله ماده ( )44قانون پولي و بانكي كشور مصوب
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 3313/4/31و اصالحات بعدی آن اقدام ميكند.
ب -سود بانكها و مؤسسات اعتباری كه منشأ آن فعاليتهای غير بانكي شامل
بنگاهداری و نگهداری سهام باشد ،در سال  3331با نرخ بيست و هشت درصد
( )%21مشمول ماليات ميشود .پس از آن ،هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور
اضافه ميشود تا به پنجاه و پنج درصد ( )%11برسد.
پ -عايدی امالك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباری شامل زمين،
مستغالت ،سرقفلي و اموال مشابه آن در سال  3331با نرخ بيست و هشت درصد
( )%21مشمول ماليات ميشود .پس از آن ،هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور
اضافه ميشود تا به پنجاه و پنج درصد ( )%11برسد .منظور از عايدی امالك در
اين ماده ،مابهالتفاوت قيمت بازاری مِلك در ابتدا و انتهای سال مالي است و بانك
يا مؤسسه اعتباری كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداری ميكند موظف است از
سال  3331به بعد ،بر اساس نرخهای مقرر در اين ماده ،همهساله ماليات بر عايدی
دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد .چگونگي تقويم دارايي
موضوع اين ماده ،مطابق آييننامه اجرايي است كه توسط بانك مركزی جمهوری
اسالمي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و ظرف مدت سه ماه از
تاريخ ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ت -مديرعامل و اعضای هيئت مديره بانكها و مؤسسات اعتباری كه به داليلي
جز موارد تبصره ( )3اين ماده و يا حكم قضايي مبني بر عدم واگذاری اموال و
سهام موضوع ماده ( )4اين قانون ،اقدام به اجرای اين حكم ننمايند به مدت پنج
سال از عضويت در هيئت مديره و نيز تصدی سِمَت مديرعاملي بانكها و
مؤسسات مالي و اعتباری محروم ميشوند.
تبصره  -3موارد زير از شمول مجازاتهای مقرر در اين ماده مستثني است:
الف -مواردی كه بانك يا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأييد بانك مركزی
جمهوری اسالمي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم برای
واگذاری داراييهای موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده
بانك يا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممكن نشده باشد؛
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ب -نگهداری اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزی
جمهوری اسالمي ايران به صورت قهری به تملّك بانك يا مؤسسه اعتباری درآمده
باشد .نگهداری اينگونه اموال و سهام تا يك سال پس از تاريخ تملّك ،مشمول
مجازاتهای موضوع اين ماده نيست .تعيين مصاديق قهری بودن تملّك ،مطابق
آييننامهای است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه ميشود و
ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره  -2نظارت مستقيم بر اجرای اين حكم با وزارت امور اقتصادی و دارايي
ميباشد و وزارت مزبور موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد حكم اين
ماده را به كميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمي ارائه كند».
آقاي مؤمن ـ اینكه در اینجا اختيار را به هيئت وزیران داده است ،اشكالی ندارد؟
آقاي عليزاده ـ اختيار تعيين مصادیق قهری بودن تملّك را به هيئت وزیران داده است.
آقاي مؤمن ـ بله ،بند (ب) میگوید« :تعيين مصادیق قهری بودن تملّك ،مطابق
آیيننامهای است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه میشود و ظرف
مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هيئت وزیران میرسد»؛ این تعيين
مصادیق قهری بودن را که نمیشود با آیيننامه تعيين کرد.
آقاي اسماعيلي ـ چون در قانون مدنی موارد قهری بودن تملّك روشن است ،در اینجا
هيئت وزیران فقط باید مصداق را تشخيص دهد.
آقاي مؤمن ـ پس حداقل ،این مطلب را در اینجا اضافه کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثالً شخصی فوت میکند و اموال و داراییهای او به وراث
میرسد.
آقاي عليزاده ـ در اینجا که بحث از ارث ميّت نيست؛ در اینجا مثالً یك شرکت منحل
میشود و داراییهایش به سهامدارانش میرسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است شخصی مثالً نذر کرده باشد.
آقاي مؤمن ـ بله ،ممكن است .پس الزم است که به قانون مدنی ارجاع بدهند و مث ً
ال
بگویند تملّك قهری طبق فالن ماده از قانون مدنی ،تا معلوم باشد قهریبودن تملّك بر
چه اساسی است.
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آقاي عليزاده ـ منظور بند (ب) ،این است که بانك درخواست وصول طلبش را از
بدهكار میکند و بدهكار نمیدهد .در این حالت ،بانك مال او را توقيف میکند .بعد
مال را به مزایده میگذارند و اگر خریداری پيدا نشد ،بانك طبق قانون اجرای احكام
مدنی 3این مال را با قيمت کارشناسی بابت طلب خودش قبول میکند .این بند که از
تملّك قهری صحبت میکند ،این موضوع را میخواهد بگوید .گفته است بانك
میتواند اینگونه اموال را حداکثر تا یك سال پس از تملك نگهدارد تا بتواند برایش
مشتری پيدا کند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این ،خوب است.
آقاي مؤمن ـ اصل کار خوب است.
آقاي عليزاده ـ منظور ماده از تدوین آیيننامه در بند (ب) ،تعيين مصادیق اینگونه
تملّكهای قهری است.
آقاي مؤمن ـ بله ،تعيين مصداق است که البته باید با توجه به قوانين باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر میرسد اشكالی نداشته باشد.
منشي جلسه ـ در بند (الف) ماده ( )8گفته است که بانك مرکزی با توجه به ماده ()99
قانونی پولی و بانكی کشور 2،نسبت به اعمال مجازات قانونی اقدام میکند ،اما آنجا
 .1ماده ( )111قانون اجرای احكام مدنی مصوب  1188/5/1مجلس شورای ملی« :ماده  -111هرگاه
مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محكومٌله میتواند مال دیگری از محكومٌعليه
معرفی و تقاضای توقيف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قيمتی که
ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقيفشده را بنماید»...
 .2ماده ( )99قانون پولی و بانكی کشور مصوب  1181/9/15مجلس شورای ملی« :ماده  -99تخلف از
سایر مقررات این قانون و آیيننامههای آن و دستورات بانك مرکزی ایران که به موجب این قانون یا
آیيننامههای آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
 -1تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف
 -1پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف
 -1ممنوع ساختن بانك یا مؤسسه اعتباری غير بانكی از انجام بعضی امور بانكی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسيدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حكم به مجازاتهای انتظامی هيئت انتظامی
بانكها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل ،یك نفر نماینده کانون بانكها و یك نفر از
اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا .دبير کل بانك سِمَت دادستان هيئت را خواهد داشت.
احكام هيئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و
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[در ماده ( )99قانون پولی و بانكی] گفته شده است که هيئت انتظامی بانكها مرجع
رسيدگی و صدور حكم به مجازات است؛ اما اآلن اینجا در بند (الف) میگوید که
بانك مرکزی نسبت به اعمال مجازات قانونی اقدام میکند.
آقاي مؤمن ـ [هيئت انتظامی بانكها] در بانك مرکزی است.
منشي جلسه ـ اآلن منظور این بند این است که خود بانك مرکزی این کار را میکند یا
اینكه باید بر اساس ماده ( )99قانونی پولی و بانكی کشور عمل میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،مطابق قانون باید انجام شود.
آقاي عليزاده ـ اگر بگوید خود بانك مرکزی هم این کار را بكند ،اشكالی ندارد؛ چون
معلوم است که بانك مرکزی هم از آن طریق [= از طریق هيئت انتظامی بانكها،
موضوع ماده ( )99قانونی پولی و بانكی کشور] عمل میکند.
منشي جلسه ـ «ماده  -6تا پايان سال  3334پنجاه درصد ( )%10منابع و از سال ،3331
صد درصد ( )%300منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزی به عامليت بانكهای
دولتي صرف اعطای تسهيالت به بخشهای خصوصي و تعاوني شده است و طي
سالهای آتي وصول ميشود ،پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانهداری كل
كشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهای دولتي با اولويت همان
بانكهای عامل منظور ميشود .برای اين منظور به بانكهای عامل حساب ذخيره ارزی
اجازه داده ميشود تا يكصد هزار ميليارد ( )300.000.000.000.000ريال به اتكای
مطالبات جاری (حصه تسهيالت اعطايي سررسيد نشده) از اشخاص بابت اعطای
تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزی ،اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و
منابع حاصل را به حساب خزانهداری كل كشور واريز كنند»... .

رأی شورا قطعی است.
تبصره  -1وجوه موضوع ماده ( )91و بند ( )1این ماده به وسيله بانك مرکزی ایران از بانك یا مؤسسه
مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره  -1ترتيب رسيدگی و تشخيص تخلفات و تعيين هر یك از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات
و ترتيب درخواست تجدید نظر و طرز رسيدگی مجدد و اجرای تصميمات هيئت رسيدگی و شورای
پول و اعتبار مطابق آیيننامهای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسيد».
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آقاي رهپيك ـ این مغایر اصل ( )81قانون اساسی نيست؟
آقاي عليزاده ـ چرا.
منشي جلسه ـ « ...صد درصد ( )%300وجوه مذكور با تصويب هيئت وزيران
صرف افزايش سرمايه بانكهای دولتي ميشود .ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار
مذكور و تسويه حساب بانكهای عامل با خزانهداری كل كشور به موجب
آييننامه اجرايي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به
پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي و بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران به
تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي اسماعيلي ـ کجای این ماده اشكال دارد؟
آقاي رهپيك ـ میگوید آن پولهایی که بابت تسهيالت پرداختی از محل حساب
ذخيرهی ارزی ،وصول میشود و به خزانهداری کل واریز میشود را به بانكها بدهند.
آقاي عليزاده ـ این پول مال بانك نيست ،چرا باید از خزانه بردارند و به بانكها
بدهند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بانكهای دولتی را دارد میگوید.
آقاي عليزاده ـ خب باشد.
آقاي يزدي ـ بحثی ندارد.
آقاي رهپيك ـ میگوید تسهيالتی که از حساب ذخيره ارزی دادهاند ،بازپرداخت آن را
به خزانه بریزند .بعد میگوید دولت مكلف است که پنجاه درصد ( )%85و صد درصد
( )%155این منابع را هر ساله دائماً جهت افزایش سرمایهی دولت در بانكها منظور
کند .این مخالف اصل ( )81قانون اساسی است دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه دیگر؛ منظور این است که باید روال قانونیاش را هم طی کند.
آقاي عليزاده ـ خب ،این را نگفته است .این طلبهای خود بانك را دارد میگوید.
آقاي رهپيك ـ نه ،میگوید از این به بعد شما باید اینگونه در بودجهی ساالنه منظور
کنيد .این ،مغایر اصل ( )81است دیگر.
آقاي عليزاده ـ درست است؛ این وجوه متعلق به بانك نبوده است ،متعلق به دولت
بوده است.
آقاي سليمي ـ این ماده ،در الیحهی دولت به چه صورت بوده است؟
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آقاي عليزاده ـ اصالً این ماده در الیحهی دولت بوده است؟
آقاي رهپيك ـ حاال اینكه در الیحهی بوده یا نبوده است ،فرقی نمیکند.
آقاي عليزاده ـ نه ،اگر در الیحهی دولت نبوده باشد[ ،بار مالی دارد و] خالف اصل
( )78هم هست.
آقاي رهپيك ـ بله ،غير از آن ،اگر در الیحهی دولت نبوده باشد ،خالف اصل ( )78هم
میشود ،ولی ...
آقاي عليزاده ـ من الیحهی دولت را میخوانم ،نگاه کنيد ببينيد همين است« :ماده -6
صد درصد منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزی به عامليت بانكهای دولتي
صرف اعطای تسهيالت به بخشهای خصوصي و تعاوني شده است و طي
سالهای آتي وصول ميشود ،پس از كسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه
دولت در بانكهای دولتي منظور ميشود »... .خب ،دارد میگوید «به حساب
افزایش سرمایه دولت منظور میشود»؛ اینكه اشكالی ندارد .به نظر شما اشكالی دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ از جهت اصل ( )78اشكالی ندارد .در الیحهی دولت هم همين بوده
است .ادامهی این ماده ،در الیحه ،این بوده است ...« :به بانكهای عامل حساب
ذخيره ارزی اجازه داده ميشود تا يكصد هزار ميليارد ()300.000.000.000.000
ريال به اتكای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهيالت از محل حساب ذخيره
ارزی ،اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به خزانه واريز
نمايند .صد درصد وجوه مذكور با تصويب هيئت وزيران صرف افزايش سرمايه
بانكهای دولتي خواهد شد .مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسويه
حساب بانكهای عامل با خزانه به موجب آييننامهای خواهد بود كه به پيشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي عليزاده ـ این پولها باید به خزانه واریز شود و باید از خزانه هم برداشت شود.
برداشت دوبارهی این پولها از خزانه ،حتماً دوباره نيازمند تصویب مجلس است
دیگر؛ اینكه معلوم است.
آقاي اسماعيلي ـ اینجا نگفتهاند که دوباره از خزانه بردارند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ کسی که نمیتواند همينطوری از خزانه برداشت کند.
منشي جلسه ـ «ماده  -1از ابتدای سال  3331كليه معافيتهای مقرر در مواد (،)1
( )33و ( )32قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالي جديد به منظور تسهيل اجرای
سياستهای كلّي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي مصوب  33311/3/21در
 .1مواد ( )11( ،)7و ( )11قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرای سياستهای
کلّی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب  1155/4/18مجلس شورای اسالمی« :ماده  -7متن زیر
به عنوان ماده ( 191مكرر) و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالياتهای مستقيم مصوب  1188الحاق میشود:
ماده  191مكرر -از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در
بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ،ماليات مقطوعی به ميزان نيم درصد ( )%5/8ارزش
فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان ماليات بر درآمد
نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مكلفند ماليات یادشده را به هنگام هر انتقال از
انتقالدهنده وصول و به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتی کشور واریز نمایند و ظرف ده
روز از تاریخ انتقال ،رسيد آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد
انتقال به اداره امور مالياتی محل ارسال کنند.
تبصره  -1تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل
از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند ( )19ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران مصوب  1159و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و
ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده
مصوب  1157/1/1معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده
مالياتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره  -1سود و کارمزد پرداختی یا تخصيصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( )1این ماده به استثنای
سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها ،مشروط به ثبت اوراق
بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر این
اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره  -1در صورتی که هر شخص حقيقی یا حقوقی مقيم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتهشده در
بورس یا بازار خارج از بورس ،سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس
خارجی بفروشد ،از این بابت هيچ گونه مالياتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره  -9صندوق سرمایهگذاری مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای
صادره از سوی سازمان نمیباشد.
ماده  -11نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از
داراییهایی که تأمين مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت میگيرد معاف است .وجوه
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خصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداری كه در چهارچوب قوانين و بر
اساس ضوابط و مقررات بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران منتشر ميشود،
حاكم است».
آقاي مؤمن ـ یعنی آن معافيتها در اینجا هم حاکم میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این معافيتها ،معافيتهای مالياتی است و میتوانند چنين
معافيتهایی را وضع کنند؛ اشكالی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه دیگر؛ این را مجلس اضافه کرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مغایر اصل ( )78نيست؟
آقاي رهپيك ـ نه ،این معافيتها در خود الیحهی دولت بوده است.
منشي جلسه ـ «ماده  -1به منظور كمك به تأمين نقدينگي برای حمايت از واحدهای
توليدی كاال و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا
مؤسسات مالي و يا اعتباری دارای مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام ميشود:
الف -بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران مكلف است از طريق كليه بانكها و
مؤسسات اعتباری دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي،
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيالت پرداختي به واحدهای توليدی ،نسبت
به آزادسازی وثيقههای مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيالت
اقدام نمايد .انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.
ب -دريافت وكالت بالعزل از تسهيالتگيرندگان و وثيقهگذاران بابت وثائق در

حاصل از اقدامات تأمين مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط اینگونه نهادها صورت میگيرد،
باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیيد
سازمان انجام گيرد .دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان
به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده  -11درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمين مالی از طریق عرضه عمومی اوراق
بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضی تعلق نمیگيرد .هزینه
استهالك ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که
باشد جزء هزینههای قابل قبول مالياتی نخواهد بود».
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رهن بانكها و مؤسسات اعتباری دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقهگيرندگان
موظفند در قالب قراردادهای منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء
گذاشتن وثيقهها عمل كنند.
پ»... -
آقاي مؤمن ـ بله ،بهتر است که «به اجراگذاشتن وثيقهها» از طریق وکالت بالعزل
نباشد.
منشي جلسه ـ «پ -متن زير به عنوان تبصره ( )4به ماده ( )34قانون ثبت اسناد و
امالك مصوب  3330/32/26و اصالحات بعدی آن الحاق ميگردد:
تبصره  -4در راستای تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها يا
مؤسسات مالي و يا اعتباری دارای مجوز به يكي از روشهای زير عمل ميشود:
 -3بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباری تسهيالتدهنده ،در صورت درخواست
واحد توليدی بدهكار ،به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستری مراجعه و
تمام اموال و داراييهای واحد توليدی را قيمتگذاری مينمايد و با هدف تأمين
طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به
خريدار ،يك مناقصه برگزار ميكند .با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و
يا اعتباری از واحد توليدی توسط خريدار ،آن بخش از سهم واحد توليدی كه در
مناقصه مشخص شده است ،به خريدار منتقل و اموال مورد ترهين آزاد ميشود.
در صورتيكه بدهكار از مجوز فوق برای تسويه بدهيهای خود استفاده كند ،در
صورت درخواست خريدار ،بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدی
بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباری باشد و يا سهام خود را
از طريق فرابورس خريداری كرده باشد ،اجازه دهد تا با خريد نقدی بخش ديگری
از سهام اين واحد توليدی به قيمت قبلي ،سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز
برای تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده ،افزايش دهد.
 -2در مورد معامالت بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباری مجاز ،هرگاه مال
مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستری مرضيالطرفين خريداری
نداشته باشد ،به تقاضای بستانكار و ضمن اخطار به تسهيالتگيرنده و راهن،
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مهلت دوماهه داده ميشود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباری را پرداخت
نمايد و يا مِلك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف
مبلغ پايه مزايده فك رهن كند .چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت
نشود يا مال مورد مزايده توسط راهن فك رهن نشود ،مزايده با كسر ده واحد
درصد مبلغ پايه كارشناسي فوقالذكر در هر نوبت تا پنج بار در فواصل يكماهه و
بدون ارزيابي مجدد تكرار ميشود .در صورتي كه اين سازوكار منجر به فروش
مال مورد وثيقه نگردد ،بانك مكلف است در صورت عدم فك رهن مورد وثيقه
توسط راهن و يا تسهيالتگيرنده به آخرين قيمت مزايده ،مال مورد وثيقه را بر
مبنای پنجاه درصد ( )%10قيمت پايه اولين مزايده خريداری نموده و مبلغ مازاد بر
طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت كند.
در صورتي كه طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباری به يكي از روشهای
مذكور تعيين تكليف شود ،جريمههايي كه تا زمان اجرايي شدن اين قانون به
تسهيالت اخذشده تعلق گرفته برای واحدهای توليدی بخشوده ميشود.
هزينههای تكرار مزايده بر عهده تسهيالتگيرنده و راهن است كه به هنگام تسويه
حساب به بستانكار پرداخت ميشود».
آقاي عليزاده ـ آقایان فقها در مجمع فقهی قم ،این ماده را بررسی فرمودهاند؟
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي عليزاده ـ من نظرم این است که بگذارید تا این ماده را آقایان در مجمع فقهی قم
بررسی بكنند تا ببينيم نظرشان چيست ،بعداً ما نسبت به این ماده ،نظر بدهيم.
آقاي رهپيك ـ بند ( )1این ماده اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [فراز دوم جزء ( )1تبصره ( ]،)9اجبار بدهكار به این
ترتيبات ،اشكال شرعی دارد؛ چون میگوید بدهكار مجبور است این را بپذیرد.
آقاي رهپيك ـ یعنی میگوید بدهكار مكلف است که اجازه دهد سهامش به این ترتيب
برای پرداخت بدهیاش فروخته شود .این حكم ،از جهت قانون اساسی هم اشكال
دارد؛ چون مستلزم اضرار به غير است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این تكليف بدهكار ،اشكال شرعی دارد.
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آقاي عليزاده ـ کجا؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ « ...در صورت درخواست خریدار ،بدهكار مكلف است به
خریدار سهام واحد توليدی بدهكار اعم از اینكه بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری
باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد ،اجازه دهد تا با خرید
نقدی بخش دیگری از سهام این واحد توليدی به قيمت قبلی ،سهام خود را تا سقف
سهام مورد نياز برای تشكيل مجمع عمومی فوقالعاده افزایش دهد» .؛ خب ،ممكن
است این بدهكار نخواهد سهام واحد توليدی خود را بفروشد.
آقاي رهپيك ـ گفته است این سهام را تا سقف سهام مورد نياز برای تشكيل مجمع
عمومی فوقالعاده بفروشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با همان قيمت قبلی! گفته است« :به قيمت قبلی ،سهام خود
را تا سقف سهام مورد نياز برای تشكيل مجمع عمومی فوقالعاده ،افزایش دهد ».این
شبههی اشكال شرعی دارد.
آقاي رهپيك ـ خالف قانون اساسی هم هست.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،چون بدهكار بر اساس حكم قسمت اول جزء ( )1تبصره (،)9
این توافق را پذیرفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ کجا پذیرفته است؟
آقاي رهپيك ـ در قسمت اول میگوید «در صورت درخواست واحد توليدی بدهكار»؛
یعنی اگر بانك و بدهكار با هم توافق کردند ،این کار انجام میشود.
آقاي رهپيك ـ توافق بدهكار به اندازهی بدهیاش است ،نه بيشتر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،به اندازهی بدهی اوست؛ اما اینجا میگوید بدهكار باید
« اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد توليدی به قيمت قبلی»،
سهامی عالوه بر ميزان بدهیاش را بفروشد.
آقاي عليزاده ـ این قيد «درصورتی که» [در ابتدای فراز دوم جزء ( )1تبصره (،])9
برمیگردد به قسمت دیگر سهام.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر تكليف به فروش سهام بدهكار ،به اندازهی بدهیاش باشد
اشكالی ندارد ،اما این ماده بدهكار را مكلف کرده است تا اجازه بدهد خریدار مازاد بر ميزان
بدهی ،بخش دیگری از سهامش را هم بدهد تا مجمع عمومی فوقالعاده تشكيل شود.
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آقاي سليمي ـ اگر بدهكار از فراز اول استفاده کرد ،ملزم به رعایت فراز دوم هم
میشود.
آقاي سوادكوهي ـ بله دیگر ،این یك توافق طرفينی است.
آقاي رهپيك ـ اولی بدهكار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل انجام این کار ،در صورت درخواست بدهكار است.
آقاي رهپيك ـ بله ،در صورت درخواست بدهكار و درخواست پرداخت بدهی از
سوی او است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اول بدهكار باید درخواست بكند؛ [وقتی خودش درخواست
میکند] یعنی کل آن را باید بپذیرد.
آقاي رهپيك ـ آیا شما میتوانيد از اول یك تكليفی را به کسی تحميل کنيد؟ یعنی
میتوانيد به بدهكار بگویيد که اگر خواستی بدهیات را بدهی ،باید بپذیری که بقيهی
سهامت را هم بدهی.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،این تحميل نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ میتوان به او گفت ،اگر با این روش خاص خواستی بدهیات
را بدهی ،این کار را هم باید بكنی.
آقاي رهپيك ـ اصالً با هر روشی بخواهد بدهد .سؤال همين است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد.
آقاي رهپيك ـ اگر اینطوری باشد ،پس هر تكليفی را میتوان به افراد تحميل کرد؛ آیا
امكان دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این درخواست بدهكار ،برای برگزاری مناقصه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ همراه با متعلقات آن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،به اندازهی دیون است نه بيشتر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،همراه با متعلقات آن است.
آقاي سليمي ـ اگر بدهكار این روش را بخواهد ،باید این تكليف را هم بپذیرد.
آقاي عليزاده ـ بدهكار وقتی درخواست میدهد ،با توجه به مجموع احكام این بند،
درخواست میدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،بدهكار درخواست اجرای بند ( )1را میکند.
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آقاي مؤمن ـ بعد از درخواست ،او را مجبور میکنند [که بخشی دیگر از سهامش را تا
سقف سهام مورد نياز برای تشكيل مجمع عمومی فوقالعاده ،واگذار کند] .یعنی اگر
چنين درخواستی از سوی بدهكار شد ،آن اجبار هم در آن هست.
آقاي عليزاده ـ اگر بدهكار موافق نيست ،میتواند از اول درخواست ندهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درخواست ،عقد نيست که شرط ضمنی آن ،الزمالوفا باشد.
این درخواست که عقد الزمی درست نمیکند.
آقاي مؤمن ـ بدهكار فقط درخواست قيمتگذاری و برگزاری مناقصهی مال خودش
را میکند ،اما در ادامه به او میگویند که باید این کار [= واگذاری بخشی دیگر از
سهام واحد توليدی خود] را هم بكنی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درخواست که عقد نيست .حاال باالخره ،راجع به این
موضوع شبهه داریم .اجازه بدهيد این موضوع را در مجمع فقهی قم مطرح کنند تا
ببينيم نظر آنها چيست.
آقاي رهپيك ـ اصل این بند میگوید که بدهكار برود بدهیاش را پرداخت کند .در
قسمت اول ،یك تسهيالتی برای پرداخت بدهی ایجاد کردهاند .یعنی قسمت اول
میگوید وقتی که یك کسی بدهی دارد ،برای اینكه پرداخت این بدهی تسهيل شود،
بيایند از این طریق استفاده کنند و آن اموال را به این صورت ،به مناقصه بگذارند .مثالً
میگوید کسی که صد تومان بدهی دارد ،ما قانونگذاری میکنيم و میگویيم که میتواند
بدهیاش را با این سازوکار پرداخت کند و در این صورت ،مكلف است اجازه دهد تا
خریدار برای اینكه بتواند تشكيل مجمع عمومی فوقالعاده بدهد ،بقيهی سهام او را هم
به همان قيمت بخرد! خب ،این چنين حكمی چه ارتباطی به این بدهی بدهكار دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،بدهكار از اول قبول نكند .این دارد میگوید اگر
میخواهی با این شيوه ،عمل کنی باید این کار را هم بكنی.
آقاي رهپيك ـ بسيار خب ،این حكم با حقوق افراد تعارض پيدا نمیکند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چه تعارضی؟ خود بدهكار اقدام به این کار کرده است.
آقاي رهپيك ـ یعنی میفرمایيد ما میتوانيم چنين حكمی را تجویز کنيم؟ حق بانك،
گرفتن بدهی [به همان مقدار بدهی بدهكار] بوده است؛ بقيهی سهام واحد توليدی،
جزو اموال بدهكار است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا گفته است« :در صورت درخواست بدهكار».
آقاي رهپيك ـ این درخواست ،مجوز تسویهی بدهی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،درخواست این شيوهی پرداخت است .ادامهاش را بخوانيد.
آقاي رهپيك ـ این طریق ،خارج از طریق تسویهی بدهی است .اگر اینطور باشد ،ما
میتوانيم بگویيم میتوان راجع به اموال دیگر بدهكار هم به همين صورت،
قانونگذاری کرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مثالً من طلبكار شما هستم ،میگویم اگر میخواهی
میتوانی به جای پول ،ماشينت را به من بدهی ،اما بعداً اگر خواستم باید آن ماشينت را
هم به من واگذار کنی.
آقاي رهپيك ـ آن ،مصالحه است ،اما اینجا مصالحه نيست ،بلكه قانونگذاری است.
«قانون» دارد بدهكار را مكلف میکند که اجازهی واگذاری بقيهی اموالش را هم بدهد.
اصالً این تعبير «مكلف است اجازه دهد» یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ معنای این مصوبه این است که اگر بدهكار چنين درخواستی کرد ،به
اینگونه عمل می شود؛ یعنی اگر چنين درخواستی کرد ،این موضوع را هم باید قبول
کند.
آقاي رهپيك ـ یعنی تا آخرش باید بروی و مكلف هستی اموال دیگرت را هم بدهی!
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ [اگر این مصداق اضرار نباشد ]،پس مصداق اضرار کجاست؟!
آقاي عليزاده ـ خب میتواند از ابتدا چنين درخواستی ندهد و شرایط این ماده را
قبول نكند .ولی من نظرم این است که بگذاریم مجمع فقهی در این زمينه نظر بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درخواست مجوز تسویهی بدهی عقد نيست تا بگویيد این
حكم بعدی در قالب شرط ضمن عقد است و بدهكار باید تا آخرش برود .این ،یك
درخواست است ،یك طلب است ،این چه الزامی دارد که [به چيزی عالوه بر پرداخت
بدهیاش] متعهد باشد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ پس باید اصل آن هم برگردد؛ چون آن برمیگردد ،این هم
برمیگردد .اگر اینطوری است پس باید بگویيم بانك هم میتواند از تعهداتش
برگردد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،بعداً که بدهی ،تسویه شد ،بيع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بيعِ همراه با شرط است.
آقاي سوادكوهي ـ در اینجا چون قرار است که خرید سهام وسيله تسویهی بدهی قرار
بگيرد ،یك مشوّق برای خرید سهام به این صورت پيشبينی کردهاند [که عبارت است
از الزام بدهكار به فروش بخشی دیگر از سهام شرکت به خریدار تا رسيدن به حد
نصاب مورد نياز برای تشكيل مجمع عمومی] .چون صرف خرید سهام بدون داشتن
هيچگونه قدرت و اختيار ،بیفایده است .لذا اینها گفتهاند که اگر بدهكار این روش را
انتخاب کند ،این دنبالههای قانونی هم هست که باید قبول کند؛ یعنی طرف [= طلبكار]
می تواند برود بخشی دیگر از سهام بدهكار را هم بخرد تا نصاب الزم برای تشكيل
مجمع عمومی فوقالعاده را کسب کند .مثل این است که میگویيم اگر این ماشهی
اسحله را بچكانی ،این عوارض را هم دارد .در اینجا هم در واقع میخواهد خریدار را
تشویق کند که سهامی که بابت بدهی بدهكار به او واگذار شده است ،مؤثر در اداره
امور شرکت هم هست .به نظر من ،این اشكالی ندارد .بدهكار هم از اول میتواند این
طریق را انتخاب نكند ،اما اگر این روش پرداخت دیون را انتخاب کرد ،از لوازمش این
است که به فروش بخشی دیگر از سهامش هم اقدام کند.
آقاي عليزاده ـ اگر اجازه دهيد ،بگذاریم تا آقایان در مجمع فقهی قم هم این موضوع
را بررسی بكنند و بعد که نظر مجمع آمد ،ما راجع به این موضوع ،تصميم بگيریم.
آقاي سليمي ـ به نظر میرسد که مجموعهی این ماده ،روی هم یك حكم دارد.
مجموعهی این ماده میگوید اگر کسی به بانك بدهكار است و میخواهد از طریق
فروش مال خود و واگذاری سهامش به طلبكار ،بدهیاش را پرداخت کند ،مجموع این
راه را انتخاب کرده است؛ یعنی خریدار هم برای اینكه متضرر نشود و اختيار مال او به
دست بدهكار که یك قسمت از مالش را فروخته است نيفتد ،این مقررات را جمعاً
باید بپذیرد .در واقع ،با پذیرش مجموعهی این ماده توسط بدهكار ،این کار انجام
میشود.
آقاي مؤمن ـ این که میفرمایيد این مقررات را جمعاً باید بپذیرد ،یعنی چه؟
آقاي شبزندهدار ـ یعنی اگر بدهكار این شيوه را برای پرداخت بدهیاش خواست ،به
این صورت باید عمل کند؛ یعنی باید به حكم ذیل ماده هم متلزم بشود.
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آقاي مؤمن ـ اگر نخواهد ...
آقاي سليمي ـ اگر نمیخواهد ،این راه را انتخاب نكند .کسی که او را مجبور نكرده
است .مانند کسی است که خودش را از پشت بام پایين میاندازد؛ تا خودش را پایين
نينداخته است که مشكلی ندارد ،ولی وقتی انداخت« ،االمتناع باالختيار ال ینافی
االختيار» 3.در واقع ،این بدهكار ،خودش به دست خودش ،با انتخاب این شيوه ،آن
حكم ذیل ماده را هم میپذیرد و با پذیرش خودش ،این کار دارد انجام میشود.
میتوانست این شيوه را انتخاب نكند .میتواند بدهی بانك را بدهد و سهام خودش را
هم نفروشد ،اما حاال که میخواهد با واگذاری سهامش ،بدهیاش را تسویه کند ،باید
به ح كم ذیل ماده هم ملتزم بشود .چون انتخاب این شيوه به دست خودش است ،هيچ
منافاتی با اختيار خودش ندارد و به نظرم ،مغایرت شرعی ندارد .حاال البته تشخيص
این امر با خود آقایان فقها است ،ولی به نظر ما این ماده ،مشكل شرعی نباید داشته
باشد.
آقاي مؤمن ـ مثل این است که بگویيم اگر شخص بدهیاش را بدهد ،باید صد ضربه
شالق هم بخورد!
آقاي اسماعيلي ـ این واحدهای توليدی که به بانكها بدهی دارند ،گاهی برای
تسویهی بدهی ،مثالً یك قطعه زمينی دارند که هيچ کس آن را نمیخرد ،همان را به
جای بدهی به بانك میدهند .به بانك میگویند برو آن زمين را به جای بدهیات
بردار .گاهی هم اینطوری است .حاال این قانون میگوید اگر بدهكار میخواهد به
جای بدهی ،مال بدهد ،فقط آن زمين نه ،بلكه تمام داراییهای بدهكار را به کارشناس
 .1قاعده «االمتناع باالختيار ال ینافی االختيار» ،قاعدهی عدم معذوریت شخصِ مضطر به اختيار خود
است .این قاعده در مواردی هم چون تجرّی ،اجتماع امر و نهی و ترتب در علم اصول به کار میرود و
در فقه نيز برخی از مشكالت از طریق این قاعده حل میشود .کاربرد این قاعده در جایی است که
مكلفی با اختيار خویش کاری انجام دهد که به سلب اختيار از او و مضطر شدن وی منجر گردد.
اصوليون بر این اعتقادند که این اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد؛ یعنی اگر
اساس و ریشهی اضطرار شخص مكلف ،سوء اختيار او باشد ،این امر موجب معذوریت او نمیگردد و
همچنان مسؤليت عدم انجام تكليف خویش را بر عهده دارد( .مرکز اطالعات و مدارك اسالمی،
فرهنگنامه اصول فقه ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و معاونت پژوهشی دفتر تبليغات اسالمى
حوزه علميه قم ،چ ،1154 ،1ص )855
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رسمی دادگستری میدهيم تا قيمتگذاری شود و آنوقت به اندازهی بدهی ،از همهی
اموال بدهكار وصول میکنيم ،نه فقط از اموال بیارزشش ،نه فقط آن زمينی که هيچ
مشتری ندارد .این مصوبه اآلن میخواهد جلوی این کار را بگيرد؛ یعنی به بدهكار
میگوید اگر میخواهی به جای بدهیات ،مال بدهی ،از همهی اموالت بده؛ چرا
میخواهی فقط از اموال بیارزشت بدهی؟ اگر هم این شيوه را نمیخواهی ،بدهیات
را از سایر طرق قانونی بده.
آقاي سليمي ـ اجبار هم نيست.
آقاي عليزاده ـ البته نگویيد که اجباری در کار نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اجبار خودخواسته است.
آقاي عليزاده ـ نه ،صدر تبصره ( )9میگوید« :در راستای تسهيل در وصول مطالبات
سررسيد گذشته بانكها یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یكی از
روشهای زیر عمل میشود »... :که دو راه پيشبينی کرده است؛ یا این یا آن .بنابراین،
به هر حال اجبار وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجبار بعد ازانتخاب است دیگر؛ مثل کسی که به اختيار ازدواج
میکند و به اجبار باید نفقهی زوجهاش را بدهد.
آقاي عليزاده ـ نه ،بدهكار مالش را بابت بدهیاش گرو گذاشته و بانك هم آن را به
عنوان گرو قبول کرده است .حاال که بانك نمیتواند بگوید که من از بقيهی داراییهای
بدهكار طلبم را برمیدارم؛ اول باید از همين گرو ،طلبش را بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بدهكار این شيوه را بخواهد ،باید این روش خاص را قبول
کند.
آقاي عليزاده ـ من میگویم همانطور که اول هم گفتيم ،اگر اجازه بفرمایيد ابتدا
مجمع فقهی این را بررسی کنند ،بعد ما راجع به این ماده نظر بدهيم.
آقاي اسماعيلي ـ مجمع فقهی هم بررسی کند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد ،بررسی کنند ولی دو نفر از آقایان اعضای مجمع
مشورتی فقهی ،در این جلسه تشریف دارند؛ دو نفر از ارکان آن مجمع اینجا هستند.
آقاي عليزاده ـ نه ،حاال اجازه بدهيد که بررسی کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره تفصيل مسئله و اطراف آن ،شبهه دارد.
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آقاي عليزاده ـ بله ،در آنجا اطراف این ماده ( )5را بررسی بفرمایيد و همهی جوانب
آن را مورد بررسی قرار دهيد.
آقاي عليزاده ـ خالف قانون اساسی که نيست ،اما خالف شرع بودنش ،نياز به بررسی
دارد .ماده ( )4را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده ( )1این مصوبه هم بررسی میخواهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همهی مواد مصوبه را بررسی میکنند

دیگر3.

منشي جلسه ـ «ماده  -3به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده ميشود با
رعايت مواد ( )26و ( )21قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب
 23314/3/3پس از استقرار و راهاندازی شركتهای رتبهبندی اعتباری براساس
 .1بند ( )1نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان -1« :در فراز دوم جزء ()1
تبصره ( )9بند (پ) ماده ( )5موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده ( )19قانون ثبت اسناد و امالك کشور،
تكليف بدهكار به نحو مرقوم اشكال دارد؛ اگر قيد شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه
شرط کند ،اشكال مرتفع میگردد .همچنين در فراز دوم جزء ( ،)1الزام بدهكار به قبول حكم این فراز
به نحو مذکور خالف موازین شرع است .به عالوه در ذیل این فراز ،پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف
سه سال و در سه قسط توسط بانك ،خالف موازین شرع شناخته شد .مضافاً بر این دو ،فراز اخير این
جزء نيز مبنياً بر ایرادات باال اشكال دارند و باید حذف شوند».
 .2مواد ( )18و ( )17قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1159/4/1مجلس شورای
اسالمی« :ماده  -18از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،وظایف و اختيارات بانك مرکزی جمهوری
اسالمی ایران موضوع ماده ( )9قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب  1178/8/15به سازمان واگذار
میشود.
تبصره -اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد ،از شمول این ماده
مستثنی است.
ماده  -17اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:
 -1اوراق مشارکت دولت ،بانك مرکزی و شهرداریها
 -1اوراق مشارکت منتشره توسط بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانك مرکزی
 -1اوراق بهادار عرضهشده در عرضههای خصوصی
 -9سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيينشده توسط سازمان
باشد.
 -8سایر اوراق بهاداری که به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشند از قبيل اوراق منتشره توسط
سازمانها و مراجع قانونی دیگر.
تبصره -ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است ،موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و
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رتبه اعالمي شركتهای مزبور ،مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نمايد .نحوه
ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آييننامه اجرايي است كه به پيشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار ،حداكثر ظرف مدت
سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -30كليه معامالت ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسالمي (صكوك)
از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از
بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران انجام ميشود.
تبصره »... -3
آقاي مدرسي يزدي ـ «اوراق مرابحه» چيست؟ اینها باید تعریف شوند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،یك تعریفی در آیيننامهها برایش آمده

است3.

مرابحه،

شبيه مضاربه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اگر تعریف این اوراق در جایی آمده و برای بررسی
به شورای نگهبان هم آمده است که هيچ؛ وگرنه ما داریم صحت این اوراق را بدون
بررسی تأیيد میکنيم .پس ما باید ببينيم این اوراق چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در همان آیيننامهای که آقایان خواندند[ ،تعریف اوراق
مرابحه] آمده است.
آقاي عليزاده ـ اگر تعریفش در آیيننامه آمده است ،بگویيم که مثل همان تعریف را
در اینجا هم بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،در خود «قانون» بياورند.

نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعيين میکند ،به سازمان گزارش کند».
 .1در ماده ( )1آیيننامه اجرایی تبصره ( )1ماده ( )7قانون حمایت از احيا ،بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب  1141/4/14هيئت وزیران آمده است« :ماده  -1در این آیيننامه
اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
... -1
 -14اوراق مرابحه :اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی که نشاندهنده مالكيت مشاع دارنده آن در
دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است .قرارداد مرابحه ،فروش دارایی
به بيشتر از قيمت خرید آن با ذکر ميزان سود و مبلغ پرداختی بابت خرید میباشد».
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آقاي رهپيك ـ عنوان «مرابحه» ،به عنوان حق مرابحه ،جزو عقود بانكی و بورس آمد.
بعد در آن آیيننامهای که برای بانكها تنظيم شد ،اینها تعریف شده است.
آقاي عليزاده ـ تعریف آن در «قانون» نيامده است .این را هم مانند قبلی [= «اوراق
صكوك اجاره» در بند (ب) ماده ( )1این مصوبه] بگویيم که تعریف آن را در اینجا
اضافه کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ میگویيم تعریف اوراق مرابحه در «قانون» آورده شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ یا [اگر در قانونی تعریف شده است ،به آنجا] ارجاع داده شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اگر تعریفش در قانونی آمده است ،به آن اشاره شود.
آقاي عليزاده ـ بگویند «اوراق مرابحه» موضوع ماده فالن قانون .ما همين حرف را در
مورد اوراق اجارهی بهادار [= مذکور در بند (ب) ماده ( )1این مصوبه] هم داشتيم.
منشي جلسه ـ کلمهی «مرابحه» در نرمافزار مجموعهی قوانين نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ من که یادم نمیآید تاکنون در مصوبهای ،اوراق مرابحه آمده
باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از عقود جایگزین است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،باید ببينيم تعریفش چيست .ما نمیتوانيم یك عنوان
مبهمی را تصویب بكنيم ،که بعد هم بگویند شورای نگهبان آن را تأیيد کرده

است3.

منشي جلسه ـ «تبصره  -3انتشار اوراق مشاركت قابل بازخريد قبل از سررسيد
توسط بانكهای دولتي و خريد اوراق مشاركت منتشرشده توسط ساير بانكها
(اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانكهای دولتي ممنوع است.
تبصره  -2انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك مركزی
جمهوری اسالمي ايران كه با هدف مديريت نظام پولي كشور انجام ميشود ،مجاز
است».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «قبل از سررسيد» ،یعنی اینكه دارندهی این اوراق ،قبل از
 .1بند ( )1نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان -1« :در ماده (« ،)15اوراق
مرابحه» باید تعریف شود تا اظهار نظر ممكن گردد».
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مدت هم میتواند آنها را بفروشد.
آقاي سليمي ـ بله ،اوراق است دیگر؛ قبل از مدت هم میتوان آنها را فروخت.
منشي جلسه ـ «ماده  -33معامالت و دريافتها و پرداختهای موضوع انتشار
اوراق بهادار دستگاههای اجرايي موضوع ماده ( )1قانون مديريت خدمات كشوری
مصوب  33316/1/1از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده ( )3قانون توسعه
ابزارها و نهادهای مالي جديد به منظور تسهيل اجرای سياستهای كلّي اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسي به منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در
مواردی كه خريد ،فروش و اجاره دارايي جزء الينفك ابزار تأمين مالي است با
تأييد خزانهداری كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي
كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايدهها مستثني است»... .
آقاي رهپيك ـ یعنی وجوه آن را به خزانه نریزند؛ مقصودش این است.
منشي جلسه ـ « ...سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده
ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي اين ماده با اولويت دادن به بخشهای توليدی ،ظرف سه ماه از
تاريخ ابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيئت
وزيران ميرسد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگوید سقف درآمدها ضمن قانون بودجهی سنواتی تعيين
میشود .این اشكال شما را حل نمیکند؟
آقاي رهپيك ـ اینكه میگوید اینها از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات و
قوانين مربوط به مناقصات و مزایدهها مستثنی هستند؛ یعنی اینكه [معامالت و
پرداختها و دریافتهای موضوع انتشار این اوراق] به خزانه واریز نمیشود.

 .1ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1158/7/5کميسيون مشترك رسيدگی به الیحه
مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی« :ماده  -8دستگاه اجرایی :کليه وزارتخانهها،
مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی ،شرکتهای دولتی و کليه دستگاههایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبيل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران ،بانك مرکزی ،بانكها و بيمههای دولتی ،دستگاه اجرایی ناميده میشوند».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنوقت چطور گفته است که سقف درآمدها ضمن قانون
بودجه تعيين میشود؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اشكال مغایرت با اصل ( )81ندارد[ ،بلكه اشكال اصل ( )81دارد]؛
اینجا میگوید معامالت و پرداختها و دریافتهای موضوع انتشار این اوراق از
رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات و قوانين مربوط به مناقصات و مزایدهها
مستثنی هستند .خب یك بخش عمدهی تشریفات مقرر در این قوانين ،همين موضوع
واریز به خزانه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باید خزانهداری کل کشور هم تأیيد بكند.
آقاي رهپيك ـ اصالً به خزانه واریز نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی در خود آن قانون نيست که [باید به تأیيد خزانهداری
برسد].
آقاي رهپيك ـ اگر به خزانه میرفت که این ماده ،اشكالی نداشت.
آقاي عليزاده ـ اآلن منظور این قسمت از ماده ،بحث واریز به خزانه نيست .بعداً اگر
در قانون بودجه ،لزوم واریز این وجوه به خزانه ذکر نشد ،آنجا ایراد میگيریم.
آقاي رهپيك ـ این یك نوع کار حسابداری و نوشتنی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ یعنی به خزانه واریز نشود ،ولی در حسابها بنویسند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ اصالً خزانهداری همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی چه؟
آقاي سوادكوهي ـ آن نهاد واسط ،نهاد خصوصی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است «با تأیيد» خزانهداری کل کشور؛ یعنی در
حسابها نوشته میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب تأیيد که کافی نيست؛ باید قانوناً به خزانه واریز شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این یك کار دفتری است.
آقاي عليزاده ـ اگر در قانون بودجه ،لزوم رعایت اصل ( =[ )81موضوع واریز وجوه
ناشی از معاملهی این اوراق] را نگفتند ،به آنجا ایراد میگيریم .اآلن این مصوبه،
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میخواهد چيز دیگری بگوید.
آقاي سوادكوهي ـ اصالً نهاد واسط در بند (د) [ماده ( )1قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم
( )99قانون اساسی] 3تعریف شده است .لذا اصالً نمیتوانند این وجوه را به خزانه
واریز کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با دقت نوشتهاند.
آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً کار خوبی کردهاند .واقعاً هم وقت گذاشتهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،کارهای خوبی در این مصوبه کردهاند؛ مثالً در زمينهی
بانكها که مانند قارچ دارند زیاد میشوند.
منشي جلسه ـ «ماده  -32متن زير به عنوان ماده ( 331مكرر) به قانون مالياتهای
مستقيم مصوب  3366/32/3و اصالحات بعدی آن الحاق ميشود:
ماده  331مكرر :اشخاصي كه آورده نقدی برای تأمين مالي پروژه -طرح و سرمايه
در گردش بنگاههای توليدی را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند ،معادل
حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت
ماليات بر درآمد معاف ميشوند و برای پرداختكننده سود ،معادل سود پرداختي
مذكور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی اینها معاف از مالياتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این معافيتها قبالً نبوده است .این مالياتها را نمیتوانند کم
کنند؛ چون اآلن این معافيتها باعث تقليل درآمد عمومی میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس ،هم میتواند ماليات وضع کند و هم میتواند کم کند.
 .1ماده ( )1قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرای سياستهای کلّی اصل
چهل و چهارم ( )99قانون اساسی ،مصوب  1155/4/18مجلس شورای اسالمی« :ماده  -1اصـطالحات
و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد:
الف... -
د -نهاد واسط؛ یكی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است که
می تواند با انجام معامالت موضوع عقود اسالمی نسبت به تأمين مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام
نماید».
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آقاي عليزاده ـ این ماده در الیحهی دولت هم بوده است؛ اگر نبود و مجلس اضافه
میکرد ،اشكال داشت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در الیحهی دولت بوده است؟
آقاي عليزاده ـ بله ،هست.
منشي جلسه ـ «تبصره  -3استفادهكننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال
نميتواند آورده نقدی را از بنگاه توليدی خارج كند .در صورت كاهش آورده
نقدی ،به ميزان ارزش روز معافيت استفادهشده ،ماليات سال خروج آورده نقدی،
اضافه ميشود».
آقاي عليزاده ـ همهی اینها در الیحهی دولت بوده است.
منشي جلسه ـ «تبصره  -2تشخيص تحقق بهكارگيری آورده نقدی برای تأمين مالي
پروژه -طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است».
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال این تبصره را هم که قبول نمیکنيد.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1در الیحهی دولت ،نبوده است؛ 3ولی با این حال ،اشكالی
ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده  -33به دولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات بودجههای
سنواتي تا پنجاه درصد ( )%10آن بخش از هزينههای تحقيقاتي يا ارتقای وضعيت
محيط زيستي به واحدهای توليدی دارای مجوز يا پروانه بهرهبرداری را كه منجر
به كسب حق امتياز توليد كاال يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذیصالح
داخلي يا بينالمللي شده است ،كمك نمايد .آييننامه اجرايي اين ماده ظرف مدت
سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارايي،
صنعت ،معدن و تجارت و جهاد كشاورزی به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -34در مواد ( )3و ( )3قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب  2،3313/1/1عبارت «و شهركهای
 .1گفتنی است مفاد تبصره ( )1نيز عيناً در الیحهی دولت بوده است.
 .2بند (ج) ماده ( )1و ماده ( )4قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات مصوب  1154/5/8مجلس شورای اسالمی« :ماده  -1حمایتها و تسهيالت قابل
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فناوری» به ترتيب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پاركهای علم و فناوری»
اضافه ميشود.
ماده  -31به وزارتخانههای نفت و نيرو و ساير وزارتخانهها و سازمانها و
شركتهای تابعه و وابسته به آنها حسب مورد اجازه داده ميشود تا با رعايت
قانون اجرای سياستهای كلّي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي و تا سقف
مبالغي كه با پيشنهاد وزارتخانههای مربوطه در قوانين بودجه سنواتي درج ميشود
با استفاده از انواع روشهای سرمايهگذاری از جمله بيع متقابل ،ساخت،
بهرهبرداری و تحويل ( )B.O.Tتأمين منابع مالي ،ساخت و بهرهبرداری ،طرح و

ساخت كليد در درست ،ساخت ،بهرهبرداری و مالكيت و ساير روشهای مصرح
در قوانين و مقررات در موارد زير كه به افزايش توليد يا ارتقای كيفيت يا
صرفهجويي در مصرف كاال يا خدمت يا زمان يا بهبود محيط زيست ميانجامد با
سرمايهگذاران و توليدكنندگان خارجي و بخش غيردولتي داخلي ،با اولويت بخش
خصوصي و يا تعاوني حسبِ مورد قرارداد ارزی يا ريالي منعقد و يا مجوز
سرمايهگذاری برای آنان صادر كنند.
در مواردی كه سرمايهگذاری يا اقدامات بخشهای خارجي و عمومي غيردولتي،
خصوصي يا تعاوني داخلي به توليد يا ارتقای كيفيت يا صرفهجويي در كاال يا
خدمت يا زمان يا بهبود كيفيت محيط زيست بيانجامد وزارتخانههای مذكور و

اعطا به شرکتها و مؤسسات دانشبنيان موضوع این قانون عبارتند از:
الف... -
ج -اولویت استقرار واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی و توليدی شرکتها و مؤسسات دانشبنيان
موضوع این قانون در محل پاركهای علم و فناوری ،مراکز رشد ،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه
علم و فناوری.
د... -
ماده  -4به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تقویت همكاریهای بينالمللی
اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پاركهای علم و فناوری در
جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ،معافيتهای
مالياتی و عوارض ،سرمایه گذاری خارجی و مبادالت مالی بينالمللی برخوردار گردند».
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سازمانها و شركتهای تابعه و وابسته به آنها مجازند در صورت نياز منافع
حاصله را حسب مورد به قيمتهای صادراتي يا وارداتي (برای سوخت) با نرخ
ارز بازار آزاد و برای ساير موارد با قيمتهای غير يارانهای با عقد قرارداد از آنان
خريداری يا اصل و سود سرمايهگذاری را طبق قرارداد منعقده به آنها پرداخت
كنند و در صورت تمايل ،سرمايهگذار ميتواند نسبت به فروش آنها در داخل يا
خارج اقدام نمايد.
الف -طرحهای نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام ،گاز و
ميعانات گازی با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پااليش نفت خام و
ميعانات گازی ،افزايش توليد محصوالت پتروشيمي ،ذخيرهسازی نفت خام،
ميعانات گازی و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور،
ذخيرهسازی گاز در فصول كممصرف برای استفاده در فصول پرمصرف ،تبديل در
جای نفت و گاز و ميعانات گازی به محصول يا برق ،تزريق گاز به ميادين داخلي،
رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و سوآپ نفت خام ،ميعانات گازی و گاز و
فرآوردههای نفتي ،جلوگيری از سوختن گازهای همراه نفت و ميعانات گازی و
جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآوردههای نفتي ذیربط و كليه طرحهايي كه
به افزايش توليد يا صرفهجويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازی و گاز و
فرآوردههای نفتي بيانجامد.
ب -طرحهای بهينهسازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با
اولويت صنايع انرژیبر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برونشهری و
ساختمان ،توسعه استفاده از انرژیهای تجديدپذير ،گسترش استفاده از گاز طبيعي
فشرده يا مايع با اولويت شهرهای بزرگ و مسير راههای اصلي بين شهری ،توليد و
يا جايگزين كردن خودروهای كممصرف و يا برقي با خودروهای پرمصرف و
فرسوده و كاهش هزينههای حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت تأخير)
كشتيها و طرحهای حمل و نقل ريلي ،جادهای ،دريايي ،هوايي اعم از
زيرساختها و وسايل حمل و نقل ،طرحهايي كه به كاهش گازهای گلخانهای
منجر ميشود ،ماشينآالت و واحدهای توليدی بخش كشاورزی.
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پ -طرحهای احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) باال ،افزايش توليد و بازدهي
حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود ،با اولويت نصب
بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما

( )CHPو تركيب برق ،سرما و گرما ( )CCHPو مولدهای مقياس كوچك
( )DGتوسعه استفاده از انرژیهای تجديدپذير ،كاهش تلفات انرژی در توليد،
انتقال و توزيع ،بهينهسازی و صرفهجويي در مصرف برق و انرژی ،برقي كردن
چاههای كشاورزی با اولويت استفاده از منابع انرژیهای نو از جمله انرژی
خورشيدی ،جايگزيني مصرف برق به جای گاز يا فرآوردههای نفتي در مناطقي كه
توجيه اقتصادی دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق ،توليد برق
از تلفات گاز و سوخت كارخانجات.
ت -طرحهای احداث سد ،بندر ،آب و فاضالب ،طرحهای جلوگيری از شوری و
كاهش كيفيت آب ،شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از
روشهای مختلف با اولويت روشهای حرارتي بازيافتي ،بهينهسازی و
صرفهجويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال و توزيع ،مهار و
بهرهبرداری بهينه از آبهای داخلي ،مشترك و مرزی و آبهايي كه به دريا
ميريزد و طرحهای جمعآوری و دفع بهداشتي فاضالب و كليه طرحهايي كه به
بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب ميانجامد ،طرحهای زهكشي اراضي كشاورزی
و شيوههای نوين آبياری ،تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايهگذاران
در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت ،صنعت ،كشاورزی و آبياری.
ث -ساير طرحهايي كه به ارتقای كيفيت يا كميت كاالها و خدمات توليدی يا
صرفهجويي و جلوگيری از هدر رفتن سرمايههای انساني ،مالي ،محيط زيست و
زمان منجر ميشوند.
تبصره  -3توجيه فني و اقتصادی و زيستمحيطي ،زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف
تعهد دولت در هريك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذیربط
به تصويب شورای اقتصاد ميرسد .شورای اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك ماه پس
از وصول هر طرح به دبيرخانه آن ،رسيدگي و تعيين تكليف كند.
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تبصره  -2صندوق توسعه ملي و بانكهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجيه
فني و اقتصادی اين ماده با اولويت ،تسهيالت ارزی و ريالي پرداخت نمايند.
تبصره  -3تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايهگذاری طرحهای موضوع اين ماده
در مواردی كه عوايد و منابع حاصل از اجرای آنها به حساب درآمد عمومي واريز
ميشود و يا به صرفهجويي در مصرف سوخت و كاهش هزينههای عمومي
ميانجامد در سقف و ترتيبي كه به تصويب شورای اقتصاد ميرسد به عهده دولت
است و وزارت نفت موظف است منابع ناشي از افزايش توليد يا صرفهجويي نفت
خام ،ميعانات گازی و گاز و فرآوردههای نفتي را از محل افزايش درآمد يا كاهش
واردات حسب مورد به قيمتهای صادراتي و وارداتي (برای سوخت) و در ساير
موارد به قيمتهای غيريارانهای به صورت مستقيم يا از طريق شركت دولتي تابعه
ذیربط طبق قرارداد به سرمايهگذار كه به روشهای رقابتي انتخاب گرديده
پرداخت كند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانهداری كل كشور) منظور و
تسويه حساب كند.
تبصره  -4بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) اين ماده از محل
درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت ميگيرد.
تبصره  -1در اجرای بندهای اين ماده اولويت با سرمايهگذاراني است كه نفت
خام ،ميعانات گازی و يا فرآوردههای نفتي را برای تسويه تعهدات دولت قبول
ميكنند».
آقاي عليزاده ـ البته این تبصره ( )8در الیحهی دولت نبوده است ،ولی ما به آن از این
جهت اشكالی نداریم.
منشي جلسه ـ «تبصره  -6ارزش سوخت و يا انرژی صرفهجويي شده بر اساس
نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يك سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق
قيمتهای صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور ميشود.
تبصره  -1به وزارتخانههای مذكور اجازه داده ميشود در صورت نياز آب ،برق،
گاز و فرآوردههای نفتي و ساير كاالها و خدمات يارانهای توليد يا صرفهجويي
شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي ،خصوصي يا تعاوني حسب مورد

جلسهمورخ1313/11/8شوراينگهبان

11

به قيمتهای صادراتي يا وارداتي (برای سوخت) و برای ساير موارد به قيمتهای
غيريارانهای از آنان و يا ساير سرمايهگذاران در اين زمينه خريداری يا برای ايجاد
اشتغال و اجرای طرحهای تملك داراييهای سرمايهای در هر استان و هر شهرستان
سرمايهگذاری كنند .در صورت تمايل سرمايهگذار ميتواند كاال يا خدمت توليد
يا صرفهجويي شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
تبصره  -1به منظور كاهش هزينهها و تشويق به كاهش مصرف در كاالها و
خدمات يارانهای به وزارتخانههای مذكور و شركتهای تابعه و وابسته ذیربط به
آنها در اين ماده اجازه داده ميشود با تصويب شورای اقتصاد مصارف كمتر از
حد معين ،آب ،برق ،گاز ،فرآوردههای نفتي و ساير كاالها و خدمات يارانهای را با
توجه به فصل ،منطقه جغرافيايي ،نوع مصرف و مصرفكنندگان ،متناسب با كاهش
مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.
چگونگي اجرای اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزی
كشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارايي ،نفت ،نيرو ،صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد كشاورزی شامل تعيين حد معين برای مصارف مناطق جغرافيايي،
نوع مصرف و مصرف كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دو ماه پس از ابالغ اين
قانون به تصويب شورای اقتصاد ميرسد و در آييننامه اجرايي اين ماده درج
ميگردد.
آييننامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزی كشور و
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارايي ،نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف
مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي عليزاده ـ این بند ابتدایی تبصره ( )5در الیحهی دولت نبوده است ،ولی عبارت
«اجازه داده میشود» ،یعنی دولت مختار است و اگر نخواست ،انجام نمیدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،عيبی ندارد.
آقاي رهپيك ـ منتها گفته است که هيئت وزیران باید آیيننامهی این ماده را بنویسد.
آقاي عليزاده ـ نه ،یعنی اگر چنين چيزی بود ،آیيننامهاش را بنویسند.
آقاي رهپيك ـ قبالً در مصوبات دیگر هم چنين مواردی داشتهایم .در آنجاها هم گفتيم

12

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

این [تكليف دولت به نوشتن آیيننامه برای این ماده] ،قرینهای است بر اینكه «اجازهی
به دولت»[ ،معنای ظاهری خود را ندارد ،بلكه] به معنای این است که اینها باید حتماً
بروند و این کار را انجام بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته اصل این چيزها خوب است ،کما اینكه حاال هم اکثر
این احكامی که اینجا آمده ،هست ولی عمالً فایدهای ندارد؛ چون تا این امور از دست
دولت بيرون نياید و به بورس و بازار واگذار نشود ،هيچ اتفاق مثبتی نمیافتد .اآلن هم
این اجازهها وجود دارد ،اما وزارتخانهها انجام نمیدهند.
آقاي رهپيك ـ حاال این بحثهای شكلی که این ماده دارد را تذکر میدهيد و یا ایراد میگيرید؟
آقاي عليزاده ـ اگر اجازه دهيد به نظر من یك ایراد کلّی بگيریم و بگویيم این کلماتی
که معادل فارسی دارد و در اینجا واژهی خارجی آن ذکر شده است ،ابتدا معادل فارسی
آن ذکر شود [و بعد در پرانتز ،عبارت غير فارسیاش آورده شود] ،وگرنه خالف اصل
( )18قانون اساسی است .آقایانی که این ایراد را قبول دارند ،بفرمایند.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي جنتي ـ نيازی به رأیگيری نيست.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب ،یعنی منظور روشن است.
آقاي رهپيك ـ مجلس گاهی در نگارش قانونی هم اشتباه میکند؛ در الیحهی دولت
فقط صحبت از وزارتخانههای نفت و نيرو بوده است ،اما اآلن مجلس این را به
وزارتخانههای نفت و نيرو و سایر وزارتخانهها تغيير داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به همهی آنها اجازه داده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،منظورم از لحاظ اضافه کردن سایر وزارتخانهها به اینجا است .منتها
اشكالی که به نظر میرسد این ماده دارد این است که این قانون در مورد استفاده از
تسهيالت بيع متقابل و فاینانس و ،...دائمی است ،اما مجمع تشخيص مصلحت ظاهراً
این موضوع را فقط در طول اجرای برنامههای سوم و چهارم و تا انتهای برنامهی پنجم
اجازه داده است 3.چون شورای نگهبان به موضوع استفاده از تسهيالت بيع متقابل و
 .1بند (الف) ماده ( )51قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1145-1149
مصوب  1154/15/18مجمع تشخيص مصلت نظام« :ماده -51
الف -استفاده دستگاههای اجرایی از تسهيالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانين بودجه
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فاینانس اشكال شرعی گرفته بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اطالق استفاده از این تسهيالت ،اشكال دارد؛ چون شامل
تسهيالت ربوی هم میشود.
آقاي رهپيك ـ خب ،مجمع تشخيص استفاده از این تسهيالتها را تا پایان مدت
اجرای برنامه ی پنجم اجازه داده است .اما در این قانون ،به صورت دائمی دارند آن را
تصویب می کنند .اشكال این مصوبه ،برای بعد از اتمام مدت اجرای برنامهی پنجم
است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بيع متقابل چه اشكالی داشت؟
آقاي رهپيك ـ شورای نگهبان به آن اشكال شرعی گرفت ،که به مجمع تشخيص
مصلحت رفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما که آن زمان در جلسه نبودهایم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ایراد ما مربوط به فاینانس

بود3.

آقاي رهپيك ـ فاینانس ،بيع متقابل و تسهيالت ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فاینانس ،بله اشكال دارد؛ اما بيع متقابل )BOT( ،و اینهایی

که در اینجا آمده است ،اشكالی ندارند.
آقاي عليزاده ـ اگر اشكال شرعی فقط مربوط به فاینانس بوده باشد ،در اینجا این
اشكال وجود ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،چون فاینانس در این ماده نيامده است.
آقاي رهپيك ـ گفته است« :تسهيالت مالی خارجی».
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،این عبارت شامل تسهيالت ربوی هم میشود.

سنواتی مجاز است .سهميههای باقيمانده تسهيالت مصوب بيع متقابل و تسهيالت مالی خارجی
(فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع
تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقی است».
 .1بند ( )17نظر شماره  54/15/95711مورخ ( 54/4/11غير رسمی) شورای نگهبان در خصوص الیحه
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1149- 1145؛ «در ماده ( )77مكرر ،اصالً استفاده
از سهميههای باقیمانده تسهيالت مالی «فاینانس» چون شامل معامالت ربوی نيز میشود ،خالف
موازین شرع شناخته شد».
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آقاي رهپيك ـ انواع و اقسام تسهيالت اینجا نوشته شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال آن ،برای بعد از اتمام زمان اجرای برنامهی پنجم توسعه
است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر این تسهيالت را از خارج بگيریم ،اشكال شرعی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی اگر به خارجيان ربا بدهيم ،اشكالی ندارد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما نمیدهيم.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ شرکتهای داخلی ما دارند میدهند.
آقاي عليزاده ـ کجا را میفرمایيد؟
آقاي رهپيك ـ متن اصل ماده ( )18که میگوید اجازه داده میشود از تسهيالت بيع
متقابل و بقيهی تسهيالت مالی استفاده شود.
آقاي عليزاده ـ «با استفاده از انواع روشهای سرمایهگذاری از جمله بيع متقابل،
ساخت ،بهرهبرداری و تحویل ( )B.O.Tتأمين منابع مالی »... ،بله ،گفته است« :تأمين
منابع مالی».
آقاي رهپيك ـ اطالق این عبارت ،نسبت به بعد از زمان اجرای برنامهی پنجم توسعه
نياز به مجوز مجمع تشخيص مصلحت دارد .این یكی از اشكالهای این ماده است،
البته اگر آقایان به این اشكال رأی بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ «سایر روشهای مصرح در قوانين و مقررات» را هم گفتهاند.
آقاي رهپيك ـ «سایر روشها» هم با مجوز قانون است دیگر .هر کدام از این روشها
که در قانون ذکر شده ،به همان مصوبهی مجمع استناد شده است .در مصوبهی مجمع
هم ،استفاده از این روشها تا آخر برنامهی پنجم توسعه اجازه داده شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ استفاده از این روشها هم در قالب همان ضوابط است؛
چون گفته است« :سایر روشهای مصرح در قوانين و مقررات».
آقاي رهپيك ـ خب ،این «قانون» ،قانون دائمی است دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ نسبت به بقيهاش دائمی است.
آقاي رهپيك ـ خب ،باید نسبت به همان موارد خاص [که با مجوز مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،به صورت موقت تجویز شده است] ایراد گرفته شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ایرادی ندارد.
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آقاي شبزندهدار ـ این مصوبه ،دائمی است ،در حالی که مجوز مجمع ،چند ساله
است و بعد از تمام شدن مدت ،دیگر مجوزی وجود ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله[ ،در پایان مدت زمان مجوز مجمع] از بقيهی روشها
مثل ( )BOTاستفاده میکنند یا از بيع متقابل استفاده میکنند.

آقاي رهپيك ـ نه ،این عبارت «از جمله» در ماده ( ،)18شامل آن روشهای خالف
شرع هم میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،سالهای بعد فقط از روش بيع متقابل استفاده میکنند؛
ضمن اینكه شاید مقررهی مجمع تشخيص هم دوباره تمدید شود.
آقاي عليزاده ـ اینجا که میگوید با «سایر روشهای مصرح در قوانين و مقررات»،
منظورش بيان سایر روشهای مجاز است ،نه «با رعایت قوانين و مقررات»؛ اگر در این
عبارت گفته بود «با رعایت قوانين و مقررات» ،درست بود ،اما نگفته است.
آقاي شبزندهدار ـ اینجا میخواهد این روشها را بر آن روشهایی که در مقررات و
قوانين نيست ،اضافه کند.
آقاي عليزاده ـ این ماده دارد اجازهی مطلق برای گرفتن همه نوع تسهيالت و تأمين
منابع مالی را میدهد.
آقاي رهپيك ـ بله ،یعنی همهی روشها.
آقاي عليزاده ـ این ،اجازهی مطلق است؛ گفته است میشود از روشهایی که در این
ماده ذکر شده است ،به عالوهی آنچه که در قوانين دیگر آمده است ،تسهيالت گرفت.
آقاي رهپيك ـ تازه ،مجمع تشخيص در مصوبهی خود ،قرارداد بيع متقابل را هم نوشته
است؛ چون مجمع به صورت کلّی گفته است «استفاده از تسهيالت مالی خارجی».
آقاي ابراهيميان ـ آقایان فقهای شورا به این موضوع ایراد گرفتند.
آقاي عليزاده ـ قبالً این روشها همهساله در مصوبهی بودجه میآمد و آقایان فقهای شورا
هم به آن ایراد میگرفتند .بعداً مجمع تشخيص مصلحت ،استفادهی از این روشهای اخذ
تسهيالت را برای یك مدت معينی ،یعنی تا آخر برنامهی پنجم توسعه ،اجازه داد.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ این موضوع را در مجمع تشخيص مطرح کردند و در آنجا تصویب
شد .مجمع استفاده از این تسهيالت ،در آن مواردی که خالف شرع بود را به مدت
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محدود اجازه داد .اآلن این ماده ،بدون اشاره به آن [مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت
نظام و مدت زمان تعيينشده در آن] ،به طور مطلق به دولت اجازه داده است تا از این
روشها برای تأمين منابع مالی خارجی استفاده بكند .حداقل این است که باید نسبت
به این مسئله ابهام بگيریم و بگویيم که آیا این مصوبه ،برای بعد از اتمام مدت زمان
اجازهی مجمع هم هست یا خير؟ آن اجازهای هم که مجمع در این زمينه داد ،برای
همهی موارد و روشهای تأمين مالی و به این گستردگی نبود ،بلكه در آن مصوبه ،فقط
بعضی از موارد را تعيين کرده بودند و گفته بودند که در این موارد ،میتوانند منابع
مالی را تأمين کنند.
آقاي رهپيك ـ در مورد بيع متقابل و تسهيالت مالی خارجی بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،و بعد هم مجمع تشخيص اجازهی استفاده از این تسهيالت را
برای چه کارهایی داده بود؟ بنابراین[ ،اطالق این مصوبه ،درست نيست].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر در این مصوبه ،اینطور میگفت« :تأمين منابع مالی
خارجی ،طبق مقررات قانونی» ،درست میشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،درست میشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال بگویيم که نمایندگان این عبارت «طبق مقررات قانونی»
را به اینجا اضافه کنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،بگویند «با رعایت موازین قانونی و شرعی».
آقاي رهپيك ـ مصوبهی مجمع این است؛ بند (الف) ماده ([ )51قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (1149ـ« :])1145الف -استفاده دستگاههای
اجرايي از تسهيالت مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي
مجاز است .سهميههای باقيمانده تسهيالت مصوب بيع متقابل و تسهيالت مالي
خارجي (فاينانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسالمي
ازجمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت
خود باقي است».
آقاي عليزاده ـ بله ،مجمع در این مصوبه ،استفاده از این تسهيالت ،بعد از اتمام مدت
زمان اجرای برنامهی پنجم را که اجازه نداده است.
آقاي اسماعيلي ـ میخواهيد بگویيم که این عبارت را اضافه کنند« :با رعایت ماده
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فالن مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،عبارت «با رعایت مقررات قانونی» ،کافی است.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما اآلن آقایان باید به این موضوع ،به این صورت ایراد بگيرند
که بگویند :اطالق این ماده در خصوص تأمين منابع مالی خارجی در غير از مواردی
که مجمع تشخيص مصلحت نظام تصویب کرده است ،اشكال شرعی دارد .اگر آقایان
این اشكال را قبول دارند ،همين را بنویسيم.
آقاي جنتي ـ این را به صورت «ابهام» مینویسيد یا اشكال؟
آقاي رهپيك ـ نه دیگر ،اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اضافه کردن یك عبارت «طبق مقررات قانونی» ،درست
میشود.
آقاي عليزاده ـ باالخره اآلن به این موضوع ایراد دارید یا نه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اطالق آن نسبت به بيش از مصوبهی مجمع تشخيص
مصلحت ،ایراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ابهام گرفته شود ،من هم رأی دهم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ابهام بگيرید.
آقاي عليزاده ـ پس باید بگویيم با توجه به اطالق این ماده در خصوص تأمين منابع
مالی خارجی ،مشخص نيست که آیا این مصوبه ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ  ...با رعایت مقررات قانونی است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ  ...مشخص نيست که آیا با لحاظ قانون مصوب مجمع تشخيص
مصلحت نظام است یا خير؛ ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ اما این ماده ،چنين ابهامی ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اشكال که دارد ،ولی من [به جهت اینكه این ایراد ،شرعی است] رأی
ندارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ باید بگویيم آیا بعد از گذشت مدت زمان مصوبهی مجمع ،آیا
دوباره هم اطالق آن مورد نظر است یا نه؟
آقاي رهپيك ـ سال دیگر برنامهی پنجم توسعه تمام میشود ،اما این قانون ،دائمی است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،این قانون که دائمی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ممكن است در قانون برنامهی بعدی ،دوباره این مجوز
را بدهند.
آقاي رهپيك ـ در مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت تصریح شده است که استفاده از
این تسهيالت «در طول برنامهی پنجم» مجاز است.
آقاي جنتي ـ باید بگویيم اطالق این ماده نسبت به مازاد بر مصوبهی مجمع تشخيص
مصلحت ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ پس اینطور مینویسيم که اطالق این ماده در خصوص تأمين منابع
مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام
خالف موازین شرع است .حاال بعداً شمارهی مادهاش را هم اینجا مینویسيم .اگر این
ایراد را به این صورت قبول دارید ،بفرمایيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ ایراد مغایرتش با قانون اساسی را هم بگيرید.
آقاي رهپيك ـ بله ،خالف اصل ( )111و صالحيتهای مجمع تشخيص است.
آقاي عليزاده ـ بله ،آقایانی که معتقدند این ماده از جهت اینكه خالف مصوبهی مجمع
است ،خالف اصل ( )111قانون اساسی است ،رأی بدهند.
آقاي رهپيك ـ بگویيد خالف اصل ( )111و نظریهی تفسيری شورا از آن است.
آقاي جنتي ـ ایراد ما ،نسبت به مابعد مدتی است که مجمع تشخيص مصلحت اجازه
داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این اشكال هم ،همان اشكال اولی است .دو اشكال نيست؛
یك اشكال بيشتر نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،مغایرت با اصل ( )111قانون اساسی نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ چرا دیگر؛ اطالق آن ،مغایر اصل ( )111است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مغایر اصل ( )111نيست؛ چون این مصوبه ،چيزی خالف مصوبهی
مجمع تشخيص مصلحت نگفته است .مصوبهی مجمع هم نسبت به مابعد این مدت [= پس از
اتمام زمان اجرای برنامهی پنجم توسعه] ،ساکت است و آن را نفی نكرده است.
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آقاي سوادكوهي ـ به نظر من ،این مصوبه مغایر اصل ( )77قانون اساسی 3است.
آقاي عليزاده ـ یك اشكال دیگر این ماده ،این است که این تأمين منابع مالی ،شامل
گرفتن وام خارجی هم میشود [که نيازمند تصویب مجلس است] 2.آقایان با این
موافقند؟
آقاي سوادكوهي ـ هم اصل مربوط به وامهای خارجی [موضوع اصل ( )55قانون
اساسی] و هم اصل ( )77که در آن ،به طور کلّی بحث قراردادهای خارجی [و لزوم
تصویب آنها در مجلس] آمده است.
آقاي عليزاده ـ اینجا که حرفی از «قرارداد» نزده است.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ذکر کرده است؛ صراحتاً واژهی «قرارداد» آمده است .چون
میخواهد قراردادهای سرمایهگذاری ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از «تعدیل منابع خارجی» این نيست که از خارج وارد
شود و هر کار خالف شرعی اجازه داده شود ،بلكه منظور ،تأمين منابع طبق مقررات است.
آقاي عليزاده ـ این قراردادهایی که مثالً در زمينهی سدسازی با خارجیها بسته
میشود که می گوید بيایيد ما با هم سد بسازیم ،اینها که نياز به تصویب مجلس ندارد؛
چون که اینها قرارداد بينالمللی نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آن قراردادهای بينالمللی مثل کنوانسيون و اینها است که نياز به
تصویب مجلس دارد.
آقاي رهپيك ـ یك اشكال این مصوبه ،مربوط به همين بند (الف) ماده ( )51مصوبهی
مجمع در مورد برنامهی پنجم توسعه بود که سقف زمانی [برای استفاده از تأمين منابع
مالی خارجی] گذاشته شده بود .اما یك اشكال هم مربوط به بند (ب) ماده ( )51است
که آن هم مصوب مجمع تشخيص مصلحت است .بند (ب) گفته است« :ب -به
دستگاههای اجرايي اجازه داده ميشود برای تأمين منابع مالي طرحهای خود از
 .1اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری ایران« :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای
بينالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد».
 .2اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :گرفتن و دادن وام یا کمكهای بدون عوض
داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشد».
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روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط
دولت ،بانك مركزی و بانكهای دولتي پس از تصويب شورای اقتصاد استفاده
نمايند ».اما در یكی دو بند از ماده ( )18مصوبهی رفع موانع توليد [از جمله در تبصره
( )1این ماده] آمده است که دولت باید بازپرداخت اصل و سود این تأمين مالیها را
تعهد بكند .این هم خالف بند (ب) ماده ( )51قانون برنامهی پنجم توسعه مصوب
مجمع تشخيص مصلحت است.
آقاي عليزاده ـ این برای دولت بار مالی دارد.
آقاي رهپيك ـ در مصوبهی مجمع تشخيص ،استفاده از این تسهيالت اجازه داده شده
است و گفتهاند گرفتن این تسهيالت مانعی ندارد؛ یعنی اینها مجازند که که بروند
قرارداد ببندد و تسهيالت بگيرند ،اما با رعایت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات
ایجادشده توسط دولت .اما تبصره ( )1این ماده ( )18که اآلن آن را خواندیم [میگوید
تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری این طرحها به عهدهی دولت است].
آقاي عليزاده ـ تبصره ( ،)1از این جهت ،خالف اصل ( )111است.
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )1گفته است« :تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری
طرح های موضوع این ماده در مواردی که عواید و منابع حاصل از اجرای آنها به
حساب درآمد عمومی واریز میشود و یا به صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش
هزینههای عمومی میانجامد ،در سقف و ترتيبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد
به عهده دولت است».
آقاي مدرسي يزدي ـ این ،غير از آن است .مجمع در آن مصوبه موافقت کرده که از
این تسهيالت استفاده شود ،بدون آنكه دولت تعهدی بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این چيزی است که شورای اقتصاد آن را تضمين میکند.
آقاي عليزاده ـ در اینجا دارد تضمين دولت را هم اضافه میکند.
آقاي رهپيك ـ بله ،تعهدات پرداخت را بر عهدهی دولت میاندازد.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( ،)1از این جهت خالف اصل ( )111است.
آقاي رهپيك ـ بله ،چون خالف بند (ب) ماده ( )51قانون برنامهی پنجم توسعه است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خالف بند (ب) ماده ( )51قانون برنامهی پنجم توسعه مصوب
مجمع تشخيص است .بنابراین آقایانی که تبصره ( )1ماده ( )18را از این جهت،

جلسهمورخ1313/11/8شوراينگهبان

111

خالف اصل ( )111میدانند ،رأی بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ ما رأی دادیم.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای یزدی هم رأی میدهند .رأی آورد .پس تبصره ( ،)1خالف
اصل ( )111قانون اساسی شناخته شد.
آقاي رهپيك ـ یك نكتهی دیگر اینكه آیا شورای اقتصاد میتواند آیيننامهی اجرایی
این ماده را تصویب کند؟ چون این شورا اعضای غير وزیر هم دارد.
آقاي عليزاده ـ نه ،اصالً وزیر هم داشته باشد[ ،باز هم مغایر قانون اساسی است؛]
چون [اصل ( ])115قانون اساسی میگوید که آیيننامهی اجرایی قوانين را یا وزیر و یا
هيئت وزیران وضع میکنند.
آقاي رهپيك ـ یا کميسيونی متشكل از چند وزیر که همگی اعضایش وزیر باشند .اما
شورای اقتصاد چهار عضو غير وزیر دارد؛ لذا این شورا نمیتواند آیيننامه وضع کند.
این ،خالف اصل ( )115است.
آقاي عليزاده ـ آقایانی که این ماده را از این جهت ،خالف اصل ( )115قانون اساسی
میدانند ،رأی بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اینكه درست است.
آقاي عليزاده ـ اینكه مسلّم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این را باید اینطور اصالح کنند که این آیيننامه باید به
تصویب هيئت دولت برسد.
آقاي عليزاده ـ بله ،آیيننامه را شورای اقتصاد تهيه بكند و هيئت وزیران تصویب
کند3.

 .1بند ( )9نظر شماره  41/151/1511مورخ  1141/11/18شورای نگهبان -9« :در ماده ( ،)18در مواردی
که معادل فارسی واژگانی نظير «سوآپ» و ...وجود دارد ذکر گردد و الّا مغایر اصل ( )18قانون اساسی
میباشد .همچنين اطالق ماده در خصوص تأمين منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند
(الف) ماده ( )51قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خالف موازین شرع
شناخته شد .به عالوه تبصره ( )1این ماده ،از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات
ایجادشده دولت ،مغایر اصل ( )111قانون اساسی است .مضافاً بر این تصویب آیيننامه اجرایی بند
الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد ،مغایر اصل ( )115قانون اساسی شناخته شد».
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منشي جلسه ـ «ماده  -36حذف شد.
ماده »... -31
آقاي عليزاده ـ این عباراتی که در این ماده ( )17سياه شده است ،چيست؟ ظاهراً هنوز
به تصویب نهایی مجلس نرسيده است.
منشي جلسه ـ بله ،البته دیروز کار تصویب این مصوبه در مجلس تمام شد ،ولی هنوز
برای ما ارسال نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ خب ،ما اآلن نمیدانيم که ماده ( )17مصوب چيست؛ بررسی ادامهی
این مصوبه بماند برای بعد 1.اساسنامه را بخوانيد.

 .1بررسی این مصوبه ،در جلسهی مورخ  1141/11/18شورای نگهبان ادامه یافته است.
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اساسنامه شركت توليد نيروی برق شهيد مفتح ،شهيد رجايي،
شهيد سليمي ،آذربايجان ،اصفهان ،بندرعباس ،تهران ،خراسان،
رامين ،زاهدان ،شازند ،شاهرود ،فارس ،لوشان و يزد

(اعادهشده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور اول ،مصوبهی هيئت وزیران در مورد ( )18شرکت توليد برق
مختلف است [که به آنها ایراد مشابهی گرفته بودیم]؛ «اساسنامه شركت توليد نيروی
برق شهيد مفتح ،شهيد رجايي ،شهيد سليمي ،آذربايجان ،اصفهان ،بندرعباس،
تهران ،خراسان ،رامين ،زاهدان ،شازند ،شاهرود ،فارس ،لوشان و يزد (اعادهشده از
شورای نگهبان)» 3.ایراد شورا به این اساسنامهها [در نظر مورخ  1141/9/14شورای
 .1اساسنامه شرکتهای پانزدهگانهی توليد نيروی برق به شرح عناوین مذکور در فوق ،همگی در تاریخ
 1141/11/15به تصویب هيئت وزیران رسيدند و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()58
قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شدند .این اساسنامهها در خصوص شرکت توليد نيروی برق
شهيد مفتح ،شهيد رجایی ،شهيد سليمی ،آذربایجان ،اصفهان ،بندرعباس ،تهران ،خراسان ،رامين ،زاهدان،
شازند ،شاهرود ،فارس ،لوشان و یزد به ترتيب طی نامههای شماره  85141/18115 ،85141/18111و
،85141/18118 ،85141/18111 ،85141/18111 ،85141/18114 ،85141/18115 ،85141/18115
 85141/18111 ،85141/18117 ،85141/18119 ،85141/18111 ،85141/18118 ،85141/18195و
 85141/18118همگی به تاریخ  1141/1/5به شورای نگهبان ارسال شدند .اساسنامههای مزبور ،در
مجموع در دو مرحله بين شورای نگهبان و هيئت وزیران رفت و برگشت داشتهاند .شورای نگهبان
همگی این اساسنامهها را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/9/15بررسی کرد و نظر
یكسان خود مبنی بر وجود ابهام در برخی از مفاد این اساسنامهها و مغایرت برخی دیگر از مواد آنها با
موازین شرع را به ترتيب طی نامههای شماره ،41/151/1815 ،41/151/1814 ،41/151/1814
،41/151/1895 ،41/151/1818 ،41/151/1818 ،41/151/1819 ،41/151/1815 ،41/151/1814
 41/151/1817 ،41/151/1811 ،41/151/1815 ،41/151/1817 ،41/151/1811و 41/151/1811
همگی مورخ  1141/9/14به هيئت وزیران اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1141/7/17هيئت
وزیران که به صورت یكسان نسبت به این اساسنامهها انجام گرفت ،این مصوبات در مرحلهی دوم
رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/11/5شورای نگهبان بررسی شد و نظر یكسان شورا مبنی بر عدم
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نگهبان] این بوده است -1« :در بند ( )4ماده ( 3،)2اطالق تجويز اخذ وام از جهت
شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوی است ،خالف
موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد ».اآلن هيئت وزیران ،این ایراد را اینطور
اصالح کردهاند؛ گفتهاند -3« :در بند ( )3ماده ( 2،)2عبارت «و پيشفروش انرژی
برق» قبل از عبارت «در چارچوب» اضافه ميشود ».که ظاهراً این قسمت ،به ایراد
ما ربطی ندارد .در بند ( )1این اصالحيه میگویند -2« :بند ( )4ماده ( )2به شرح زير
اصالح ميشود -4 :تأمين منابع مالي الزم ،اخذ تسهيالت مالي و اعتباری و عرضه
اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني» که این اصالح ،راجع به ایراد ما است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است.
آقاي جنتي ـ با این اصالح ،شرکتها دیگر تعدی نمیکنند؛ چون [قيد «با رعایت
موازین قانونی» ذکر شده است].
آقاي شبزندهدار ـ این قيد «با رعایت موازین قانونی» اگر به این عبارت آخر ،یعنی

مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به ترتيب طی نامههای شماره ،41/151/1981
،41/151/1995 ،41/151/1997 ،41/151/1985 ،41/151/1998 ،41/151/1981 ،41/151/1999
،41/151/1981 ،41/151/1988 ،41/151/1989 ،41/151/1985 ،41/151/1998 ،41/151/1994
 41/151/1988و  41/151/1987همگی مورخ  1141/11/11به هيئت وزیران اعالم شد.
 .1بند ( )9ماده ( )1اساسنامه شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح [و دیگر اساسنامههای شرکت توليد
نيروی برق] مصوب  1141/11/15هيئت وزیران« :ماده  -1شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانين
مربوط ،مجاز به اقدامات زیر میباشد:
... -1
 -9پيشفروش انرژی برق و نيز سایر روش های تأمين منابع مالی از منابع داخلی و خارجی ،اخذ وام و
تسهيالت مالی و اعتباری ،عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی»
 .2بند ( )1ماده ( )1اساسنامه شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح [و دیگر اساسنامههای شرکت توليد
نيروی برق] ،مصوب  1141/11/15هيئت وزیران« :ماده  -1شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانين
مربوط ،مجاز به اقدامات زیر میباشد:
 -1توليد و فروش برق (انرژی و ظرفيت) در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی وزارت نيرو (از
جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقيقی و حقوقی
»... -1
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«عرضه اوراق مشارکت» برگردد ،ایراد دارد .این همان بحثی است [که در اصول فقه
وجود دارد و عبارت است از این] که در یك عبارتی که چند جمله ذکر شده است،
ولی یك قيد آمده است ،آیا این قيد فقط به عبارت اخير برمیگردد یا به همهی
جمالت برمیگردد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این قيد ،به اخذ تسهيالت مالی و اعتباری هم برمیگردد؛
همهی عبارات قبلی را در برمیگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این قرینه است.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؟ به چه دليل این را میفرمایيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چون آمدن این قيد [= قيد «با رعایت موازین قانونی] ،معنایش
این است که باید در همهجا قانون رعایت بشود.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،باید قانون رعایت بشود ،ولی این عبارت چه میگوید؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این قيد ،یك ظهوری دارد که به همهی عبارت قبلی
میخورد.
آقاي اسماعيلي ـ اینها در پاسخ اشكال ما[ ،این قيد را اضافه کردهاند؛ بنابراین همهی
عبارت را شامل میشود].
آقاي شبزندهدار ـ درست است؛ اما فایده ندارد .اگر ما اشكالمان را کنارِ این
اصالحيه بگذاریم و به مردم بگویيم [که به دليل این ایراد ،این قيد اضافه شده است]،
بله درست است.
آقاي اسماعيلي ـ قرینه ،همين است دیگر .قرینهی منفصله یعنی چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از این رو که رعایت مقررات قانونی در همه چيز الزم است،
پس معلوم است که این قيد ،به همهی عبارت برمیگردد.
آقاي شبزندهدار ـ رعایت مقررات قانون الزم است؛ اما این عبارت که این را نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ مثل این است که شارع چند چيز [به عنوان تكليف]
بگوید و بعد از آن ،بگوید این برای کسی است که مكلف است؛ این یعنی همهی آن
تكاليف قبلی را شامل میشود.
آقاي عليزاده ـ اآلن در عرف قضاء و در عرف حقوقی ،اگر قيدی مثل این قيد «با رعایت
موازین قانونی» را اینگونه در آخرِ عبارت بياورند ،منظور رعایت قانون برای همه است.
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آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،منظور[ ،بازگشت قيد به] همه است.
آقاي شبزندهدار ـ باید بگویند که در موارد مذکور ،قانون رعایت بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ هيچ کس احتمال نمیدهد که فقط در این مورد آخری ،باید
قانون رعایت بشود .آیا کسی چنين احتمالی میدهد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ و بعد هم ،این ایراد ربا قبالً در مصوبات دیگر هم گرفته شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،این ایراد ربا [با این اصالح به عملآمده] حل شده است.
آقاي جنتي ـ کجا حل شد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،با آوردن قيد «با رعایت موازین قانونی» حل شده است
دیگر« .قانونِ» جمهوری اسالمی است دیگر .ما که [در جمهوری اسالمی] مُدام نباید
«شرع» را در کنار «قانون» بياوریم.
آقاي جنتي ـ در کجای قانون آمده است که این ربا است؟
آقاي مدرسييزدي ـ در قانون اساسی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون اساسی و در قوانين عادی دیگر.
آقاي جنتي ـ پس ما برای چه این ایراد را گرفتيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون قبالً این قيد «با رعایت موازین قانونی» نيامده بود .اآلن
وقتی که این قيد ذکر شود ،مشخص میشود [که منظور ،اخذ وام و تسهيالت غير
ربوی است] .اگر این قيد را نياوریم ،عبارت مطلق است ،اما با آوردنِ قيد «با رعایت
موازین قانونی» ،این عبارت ،مقيد میشود.
آقاي اسماعيلي ـ صریحاً میگوید معامالت باطل و حرام کالً استثنا هستند.
آقاي جنتي ـ اما ایرادی که ما میگرفتيم ،ایراد شرعی بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه دیگر ،با این قيد آن اشكال حل شد.
آقاي عليزاده ـ حاال هر طور که آقایان فقها میفرمایند؛ ولی اآلن یكی از مواردی که در قانون
مجازات ما جرم است ،ربا است .اآلن در قانون مجازات ما ،معامالت ربوی جرم است1.
 .1ماده ( )848قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب
 1178/1/1مجلس شورای اسالمی« :ماده  -848هر نوع توافق بين دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از
قبيل بيع ،قرض ،صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نماید و
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتي ـ پس ما چرا ایراد شرعی میگرفتيم؟ قانون مجازات اسالمی که سر جای
خودش است؛ آن قانون را که نسخ نكردهاند .ما با وجود آن قانون میگفتيم که اشكال
شرعی دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون مصوبهی اوليه ،اطالق داشت؛ این قيد «با رعایت
موازین قانونی» در بند ( )9ماده ( )1نبود.
آقاي جنتي ـ [ایرادی که ما از جهت شرعی به امثال این مصوبه میگرفتيم ]،معنایش
این بود که آن قانون مجازات اسالمی برای اینكه جلوی این خالف شرع [= اخذ
تسهيالت و وام ربوی] را بگيرد ،کافی نيست.
آقاي يزدي ـ آقایان [اعضای مجمع مشورتی فقهی قم] ،نظرشان این بوده است که
اطالق تجویز اخذ وام ،مستلزم اخذ وام ربوی است1.

یا زاید بر مبلغ پرداختی ،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود .مرتكبين اعم از ربادهنده،
رباگيرنده و واسطه بين آنها ،عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ()79
ضربه شالق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم میگردند.
تبصره  -1در صورت معلوم نبودن صاحب مال ،مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهولالمالك بوده و در
اختيار ولی فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره  -1هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ،از مجازات
مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره  -1هرگاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا
دریافت کند ،مشمول مقررات این ماده نخواهد بود».
 -1« .1با توجه به اینكه اخذ تسهيالت مالی شامل اخذ وام از خارج میشود و در موازین قانونی ،قانونی
که دال بر حرمت اعطاء ربا به بانكهای خارجی باشد وجود ندارد ،اطالق تجویز اخذ تسهيالت مالی و
 ...مستلزم گرفتن وام ربوی بوده و لذا خالف شرع دانسته شد .البته هر چند ماده ( )848مجازات
اسالمی قرض ربوی را منع نموده است لكن با توجه به قرار دادن مجازات برای طرفين قرض ،چه بسا
این ماده اختصاص به قراردادهای داخلی داشته باشد و شامل اقراض دولت از خارج نگردد.
 -1قيد «رعایت موازین قانونی» از جهت استظهار معلوم نيست که قيد تمام موارد ردیف شده میباشد و
یا اینكه قيد خصوص اوراق مشارکت میباشد و لذا باید عبارت اصالح شود ».نظر کارشناسی مجمع
مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /114ف 41/مورخ  ،1141/15/11قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/O3j6c
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آقایانِ مجمع فقهی میخواستند که جلوی اطالق اخذ
وام را بگيرند که با این قيد ،گرفتند.
آقاي يزدي ـ ولی وقتی در اساسنامه بگوید که باید با رعایت قانون باشد ،یعنی ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ جلوی آن اطالق گرفته شد دیگر.
آقاي جنتي ـ شما جواب این سؤال را بدهيد که چرا وقتی خودِ قانون ،اخذ وام ربوی
را منع کرده است ،ما چرا چنين اشكالی گرفتيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون در اینجا عبارت ،اطالق داشت؛ و شاید این اساسنامه
میخواست آن قانون را نسخ کند .لذا ما میگفتيم شاید اطالقش ،آن قانون را نسخ کند.
حاال با این قيد ،دیگر نمیتواند نسخ کند .اآلن این مصوبه ،عيبی ندارد.
آقاي يزدي ـ ما که این ایراد را گرفتيم ،معنایش این است که گرفتن وام در این
مصوبه ،باید با رعایت مقررات شرعی باشد؛ یعنی گرفتن وام باید بدون ربا باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،معنایش این نيست .قبالً گرفتن وام ،اطالق داشت [و
بدین جهت ،ما به آن ایراد گرفتيم].
آقاي يزدي ـ ولی حاال آقایان میگویند اطالقِ گرفتن وام ،شامل وام ربوی هم
میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً اشكال شورای نگهبان را ببينيد؛ « -1در بند ( )9ماده
( ،)1اطالق تجویز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجی که
مستلزم وام ربوی است ،خالف موازین شرع و احكام اوليه شناخته شد ».اصل اشكال
شورای نگهبان این بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،یعنی گفتهایم هم شامل وام ربوی است و هم وام غير ربوی.
منشي جلسه ـ [ایراد بعدی شورای نگهبان به این اساسنامهها هم این بود -2« ]:در
تبصره ( )2ماده ( 3،)33از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه
 .1تبصره ( )1ماده ( )14اساسنامه شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح [و دیگر اساسنامههای شرکت
توليد نيروی برق] مصوب  1141/11/15هيئت وزیران« :ماده  -14مجمع عمومی عادی باید سالی یك
بار در موقعی که در این اساسنامه پيشبينی شده است برای استماع گزارش مدیران ،بازرس و یا
بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات
و دیون تشكيل شود .هرگونه تغيير در مواد اساسنامه با ميزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و



جلسهمورخ1313/11/8شوراينگهبان

111

موارد مذكور در اين تبصره را در برميگيرد يا خير ،ابهام دارد .همچنين اين تبصره
از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيئت
وزيران دارد يا خير ،واجد ابهام است .به عالوه در اين تبصره ،تغيير تابعيت
شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه
ميشود ،روشن نيست كه آيا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير ،كه از اين
جهت هم ابهام دارد .مضافاً بر اين ،تبصره مذكور از اين جهت كه مشخص نيست
آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از
واگذاری نيز سرايت ميكند ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور ،اظهار نظر
خواهد شد ».که اآلن این تبصره را به این ترتيب اصالح کردهاند -2« :تبصره ( )2ماده
( )33به شرح زير اصالح ميشود:
تبصره  -2هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با
هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد .انحالل شركت فارغ از
مالكيت دولتي و يا غيردولتي ،مستلزم تأييد وزارت نيرو ميباشد».
آقاي شبزندهدار ـ در مجمع مشورتی فقهی گفته شد که به جای «مستلزم» ،باید
کلمهی «منوط» میگفتند 1.مستلزم است یعنی چه؟ منوط یا مشروط است ،صحيح
است .حاال تذکر داده شود تا این کلمه را عوض کنند.
آقاي جنتي ـ اشكالِ تعبيری است.
آقاي شبزندهدار ـ خب تذکر دادن که عيبی ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر ایراد بگيریم ،باید دوباره اساسنامه را به شورای نگهبان بفرستند.

یا انحالل شرکت منحصراً در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده است... .
تبصره  -1هيچ یك از مجامع عمومی نمیتواند تابعيت شرکت را تغيير دهد و با هيچ اکثریتی نمیتواند
بر تعهدات صاحبان سهام بيفزاید و یا نسبت به تغيير اساسنامه و انحالل شرکت ،بدون اخذ نظر وزیر
نيرو اقدام نماید».
« .1تعبير به «مستلزم تأیيد وزارت نيرو» گویا نمیباشد و مناسب است اینگونه اصالح شود که «منوط به
تأیيد وزارت نيرو» میباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /114ف41/
مورخ  ،1141/15/11قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/O3j6c :
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حاال اگر به این مصوبه ،ایرادی گرفتيم ،این تذکر را هم مینویسم ،اما اگر ایرد نگرفتيم
[دیگر تذکر نمیدهيم].
آقاي مدرسي يزدي ـ ایرادی ندارد .انحالل شرکت هم الزمهای دارد که آن الزمهاش
مالزمه دارد.
آقاي عليزاده ـ یعنی اگر وزیر اجازه ندهد ،نمیتوانند [شرکت را منحل کنند].
منشي جلسه ـ ایراد بعدی شورای نگهبان این بوده است -3« :بند ( )33ماده

(3،)41

از اين جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت
(سرقفلي)» ،آيا شامل مواردی ميشود كه مطابق فتوای مقام معظم رهبری
«مدظلهالعالي» وجه شرعي ندارد را نيز در برميگيرد يا خير ،ابهام دارد؛ پس از
رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد ».که دربارهی این ایراد شورا هم ،عبارت «با رعایت
موازین قانونی» را اضافه کردهاند -3« :بندهای ( )33و ( )36ماده ( )41به شرح زير
اصالح ميشود:
 -33واگذاری يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) با رعايت
موازين قانوني
»... -36
آقاي مدرسييزدي ـ این موضوع ،واقعاً معلوم نيست که در قانون آمده باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن قانون مربوط به سرقفلی [= قانون روابط موجر و مستأجر] را
داریم که مصوب  1178است.
آقاي جنتي ـ ما گفتيم که سرقفلی خالف فتوای مقام معظم رهبری است ،این را
 .1بند ( )11ماده ( )97اساسنامه شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح [و دیگر اساسنامههای شرکت
توليد نيروی برق] ،مصوب  1141/11/15هيئت وزیران« :ماده  -97هيئت مدیره دارای اختيارات الزم
برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هر نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ
تصميم درباره مواردی که صریحاً در صالحيت مجامع عمومی قرار نگرفته است میباشد ،مشروط بر
آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .اختيارات و وظایف هيئت مدیره از
جمله موارد زیر میباشد:
... -1
 -11واگذاری یا تحصيل هرگونه حق کسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)»
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چگونه حل بكنيم؟
آقاي ابراهيميان ـ آنجا مفهومی از سرقفلی که مطابق فتوای رهبری است در قانون
سال  1178آمد.
آقاي شبزندهدار ـ خود مقام معظم رهبری در استفتائاتشان فرمودهاند ،آنچه که مطابق
قوانين باشد ،اشكالی ندارد و لذا است که در اینجا ،مجمع مشورتی فقهی نوشتهاند که
به خاطر این فرمایش ایشان ،اشكال رفع شده

است1.

آقاي عليزاده ـ بله« ،آقا» [= مقام معظم رهبری] خودشان فرمودهاند که باید مطابق با
قوانين باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اشكال رفع شده است.
منشي جلسه ـ [ایراد بعدی شورای نگهبان این بوده است -4« ]:از ذيل بند ( )36ماده
( 2،)41نوعي تناقض و تهافت استفاده ميشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت
است ،فلذا عبارت استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت
نيست و اگر به تأمين منابع مالي اصالح گردد ،مشكل رفع ميشود ».که هيئت
« .1با توجه به اینكه مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» در دو صورت (یعنی در فرضی که سرقفلی بر
وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت شده باشد) را جایز میدانند
و لذا اضافه نمودن «با رعایت موازین قانونی» مطابق نظر مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» (رساله اجوبه
االستفتائات ،ج  ،1ص  ،117سؤال  851و  851و  )857بوده و اشكال شورای محترم نگهبان را در مورد
ابهام رفع مینماید ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /114ف 41/مورخ
 ،1141/15/11قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/O3j6c :
 .2بند ( )18ماده ( )97اساسنامه شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح [و دیگر اساسنامههای شرکت
توليد نيروی برق] ،مصوب  1141/11/15هيئت وزیران« :ماده  -97هيئت مدیره دارای اختيارات الزم
برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هر نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ
تصميم درباره مواردی که صریحاً در صالحيت مجامع عمومی قرار نگرفته است میباشد ،مشروط بر
آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .اختيارات و وظایف هيئت مدیره از
جمله موارد زیر میباشد:
... -1
 -18تحصيل تسهيالت از بانكها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع
استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد،
با رعایت مقررات ماده ( )1این اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق مشارکت ،منوط به تصویب
مجمع عمومی فوقالعاده خواهد بود».
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وزیران در اینجا این بند را هم به این صورت اصالح کرده است؛ گفتهاند -3« :بندهای
( )33و ( )36ماده ( )41به شرح زير اصالح ميشود:
... -33
 -36تحصيل تسهيالت از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست هر
نوع تأمين مالي به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه
شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده ( )2اين اساسنامه 3و تأمين مالي
به وسيله انتشار اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني».
آقاي عليزاده ـ این اصالحات ،مربوط به اساسنامهی شرکت توليد نيروی برق شهيد
مفتح است که ظاهراً آقایان اعضا آن را خالف شرع و قانون اساسی ندانستند.
 .1ماده ( )1اساسنامه شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح [و دیگر اساسنامههای شرکت توليد نيروی
برق]« :ماده  -1شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زیر میباشد:
 -1توليد و فروش برق (انرژی و ظرفيت) در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی وزارت نيرو (از
جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقيقی و حقوقی
 -1انجام اقدامات الزم به منظور ارتقای بهرهوری ،بهينهسازی و توسعه ظرفيت نيروگاه (های)
تحت مالكيت
 -1برونسپاری عمليات اجرایی رقابتپذیر (اعم از بهرهبرداری ،تعمير و نگهداری ،توسعه و
بهينهسازی تأسيسات)
 -9پيشفروش انرژی برق و نيز سایر روشهای تأمين منابع مالی از منابع داخلی و خارجی ،اخذ
وام و تسهيالت مالی و اعتباری ،عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی
 -8سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نيروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی
 -8تهيه و تأمين ابزار ،ماشين آالت و تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز در زمينه فعاليت شرکت
 -7همكاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شرکت
 -5مبادرت به سایر فعاليتهایی که مستقيم با موضوع فعاليت شرکت (توليد نيروی برق) مرتبط باشد.
تبصره  -1شرکت در فعاليتهای مربوط به توليد و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانين و نيز مقررات
مصوب وزارت نيرو و همچنين مقررات ناظر بر بازار برق میباشد و موظف است تمامی ظرفيت آماده توليد برق
خود را عرضه نماید و تعميرات دورهای واحدهای نيروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبكه به انجام رساند.
تبصره  -1مادام که شرکت با رعایت قوانين ،دولتی است مجاز به ایجاد شرکت ،مؤسسات تجاری و غيرتجاری و
نيز سرمایهگذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول
سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه ،صلح معوض و غيرمعوض و یا قود دیگر نمیباشد».
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اصالحيهی بقيهی اساسنامهها هم عين همين اساسنامه است؟
منشي جلسه ـ بله ،عين همين است.
آقاي عليزاده ـ خب ،این اساسنامهها را بدهيد تا یكییكی اسم آنها را بخوانم.
حضرات آقایان ،ایراداتی که قبالً گرفته بودیم مربوط به اساسنامهی شرکت توليد
نيروی برق شهيد مفتح ،شهيد سليمی ،شهيد رجایی ،شازند ،لوشان ،شاهرود ،یزد،
اصفهان ،آذربایجان ،بندرعباس ،تهران بوده است .همينطور اساسنامهی شرکت توليد
نيروی برق خراسان ،زاهدان ،فارس و رامين .همهی این اساسنامهها همين اشكال را
داشتند و همه هم به همين طریق اصالح شدهاند .حضرات آقایان ،اگر با توجه به این
اصالحيهها اشكالی دارند ،بفرمایند .پس میفرمایيد با توجه به اینكه در آن مورد [= در
مورد اساسنامهی شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح] مغایرتی وجود نداشت ،بنابراین
در سایر اساسنامهها هم همهی اشكاالت شورا رفع شده

است1.

 .1نظر مورخ  1141/11/11شورای نگهبان در خصوص اساسنامه شرکتهای توزیع نيروی برق*« :عطف به
نامه شماره  .....مورخ  1141/4/4و پيرو نامه شماره  .....مورخ  ،1141/9/18اساسنامه شرکت توليد نيروی برق
 .....که با اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و هفتم مهرماه یكهزار و سيصد و نود و سه به تصویب هيئت
وزیران رسيده است ،در جلسه مورخ  1141/11/5شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه
به اصالحات به عمل آمده ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
* با توجه به یكسان بودن نظر شورای نگهبان نسبت به مفاد اصالحيهی اساسنامههای پانزدهگانه
مربوط به توزیع نيروی برق مصوب  1141/7/17هيئت وزیران ،در اینجا صرفاً متن نظر شورا در
خصوص این اساسنامهها ،بدون ذکر عنوان اساسنامه ،شماره مصوبهی هيئت وزیران و شمارهی نظر
شورای نگهبان ذکر شده است .اطالعات مربوط به شماره نامههای مزبور ،در شناسنامهی ابتدایی که در
ابتدای مشروح مذاکرات مربوط به این مصوبه آمده ،ذکر شده است.
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اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد ،انتقال و
توزيع نيروی برق ايران توانير
(اعاده شده از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور بعدی« ،اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروی برق ايران (توانير) (اعاده شده از شورای نگهبان)» 1است.
ایراد شورا [در نظر شماره  41/151/1815مورخ  1141/9/19به این مصوبه] ،این بوده
است« :استناد به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب  23311در
خصوص مورد موجّه نميباشد؛ زيرا اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت
توليد ،انتقال و توزيع نيروی برق ايران (توانير) ،مصوبه مجلس است و تصويب
اساسنامه آن مطابق اصل ( )11قانون اساسي به دولت واگذار نگرديده است؛
 .1اصالح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروی برق ایران (توانير) در
تاریخ  1141/11/15به تصویب هيئت وزیران رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره  85141/18117مورخ  1141/1/5به شورای نگهبان ارسال
شد .این مصوبه ،تا کنون در سه مرحله بين شورای نگهبان و هيئت وزیران رفت و برگشت داشته است.
شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/9/15و در مرحلهی
دوم در جلسات مورخ  1141/11/5و  1149/1/14و در مرحلهی سوم در جلسهی مورخ 1149/8/7
بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت این مصوبه با اصل ( )58قانون اساسی را طی نامههای شماره
 41/151/1815مورخ  49/151/181 ،1141/9/19مورخ  1149/1/7و  49/151/1114مورخ 1149/8/15
به هيئت وزیران اعالم کرد.
 .2قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت مصوب  1177/1/15مجلس 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 مؤ سساتی 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 هيئت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسالمی به
هيئت دولت واگذار شده است ،چون تغيير نظر دولت محسوب میشود ،با هيئت وزیران است».
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بنابراين مصوبه از شمول ماده واحده مرقوم ،خارج است ،اصالح آن توسط دولت
مغاير اصل ( )11قانون اساسي ميباشد ».اآلن هيئت وزیران در پاسخ به نظر ما ،به
این نحو پاسخ داده است« :بازگشت به نامه شماره  33/302/3130مورخ
 3333/4/24در خصوص اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروی برق ايران (توانير) ،با عنايت به اينكه اساسنامه شركت
مذكور به استناد ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوری اسالمي ايران  -مصوب  3-3313به تصويب هيئت وزيران رسيده و پس
از تأييد شورای نگهبان به شماره  13/30/2233مورخ  ،3313/30/33طي
 .1ماده ( )9قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب
 1174/1/17مجلس شورای اسالمی (اصالحی « :)1151/9/1ماده  -9به منظور ساماندهی و استفاده
مطلوب از امكانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که
ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاری شرکتهایی که ادامه
فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروری است به بخش غير دولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت
به واگذاری ،انحالل ،ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی ،اصالح و تصویب اساسنامه شرکتها،
تصویب آیيننامههای مالی و معامالتی ،تصویب آیيننامههای استخدامی و بيمه ،با رعایت مقررات و
قوانين مربوط و جابهجایی و انتقال وظایف ،نيروی انسانی ،سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و
شرکتهای وابسته به آنها ،با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف -کليه امور مربوط به سياستگذاری و اعمال وظایف حاکميت دولت از شرکتهای دولتی منفك و
به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
ب -شرکتهای دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکتهای مادرتخصصی
سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد .اینگونه
شرکتها از نظر سياستها و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههای تخصصی مربوطه
خواهند بود .حق مالكيت دولت در اینگونه شرکتها (به استثناء شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با
رئيس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالكيت شرکتهای دولتی که
به استناد این قانون زیر نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید .بار
مالی احتمالی تشكيل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختيار رئيس جمهور تأمين میگردد .کليه
شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند،
مشمول این ماده میباشند.
تبصره  -1تشكيل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است.
تبصره »... -1
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تصويبنامه شماره /12143ت 21240هـ مورخ  3313/30/21ابالغ گرديده است،
لذا اصالح آن نيز به موجب ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار
اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت -
مصوب  -3311در اختيار دولت است .الزم به ذكر است اساسنامه مذكور طي
تصويبنامه شماره /32120ت 30001هـ مورخ  3313/3/30اصالح و طي نامه
شماره  13/30/1113مورخ  3313/3/36به تأييد آن شورای محترم رسيده

است1».

آقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزی درست است؟
آقاي شبزندهدار ـ این موضوع باید بررسی شود.
آقاي رهپيك ـ مجلس به این اساسنامهی مصوب هيئت وزیران ایراد گرفته است .بعد
در سال  1174خود هيئت وزیران دوباره مصوبهای در این خصوص داشته است که
مجلس دوباره به آن مصوبه هم اعتراض کرده است .لذا هيئت وزیران آن اساسنامه را
لغو کرده است.
آقاي اسماعيلي ـ الزم است این نامهی هيئت وزیران ،یك بررسی مجددی بشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،باید بررسی شود .به نظرم ،این موضوع را مرکز تحقيقات [=
مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكدهی شورای نگهبان)] بررسی کند .همهی این
مستندات و سوابق را در گزارششان بياورند تا ببينيم نتيجهاش ،چه میشود1.

 .1نامهی شماره  85141/151811مورخ  1141/4/4معاون اول رئيس جمهور خطاب به شورای نگهبان.
 .2بررسی این مصوبه ،در جلسهی مورخ  1149/1/14شورای نگهبان ادامه یافته است.
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اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
(اعادهشده از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور بعدی «اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
(اعادهشده از شورای نگهبان)» 3است .ایراد شورای نگهبان [در نظر شماره 41/151/1854
مورخ  ]1141/9/19اینطور بوده است« :نظر به اينكه اطالق بند ( )30ماده ( 2،)1مبني بر
اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام نيز ربوی بوده ،خالف احكام
اوليه شرع ميباشد .همچنين عبارت «ساير روشهای تأمين منابع مالي» چون شامل
معامالت ربوی هم ميگردد ،خالف موازين شرع شناخته شد ».که اآلن هيئت وزیران ،این
ایراد را اینطور اصالح کرده است« :متن زير جايگزين بند ( )30ماده ( )1ميشود:
 -30اخذ هرگونه تسهيالت مالي ،عرضه اوراق مشاركت و ساير روشهای تأمين
منابع مالي با رعايت موازين قانوني»
آقاي عليزاده ـ بسيار خب ،آقایان فقها میفرمایند که این اصالحيه اشكالی

ندارد1.

 .1اصالح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران در تاریخ  1141/11/15به تصویب هيئت
وزیران رسيد  .هيئت وزیران در این اصالحيه ،عالوه بر تغيير در برخی مواد اساسنامه ،نام شرکت سهامی
سازمان توسعه برق ایران را نيز به «شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی» تغيير داد .این
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 85141/18115مورخ  1141/1/5به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع در دو مرحله
بين شورای نگهبان و هيئت وزیران رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در
مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/9/15بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از
مواد این مصوبه با موازین شرع را طی نامهی شماره  41/151/1854مورخ  1141/9/19به هيئت وزیران
اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1141/7/17هيئت وزیران ،این مصوبه در مرحلهی دوم
رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/11/5شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت
آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41/151/1991مورخ  1141/11/11به هيئت
وزیران اعالم شد.
 .2بند ( )15ماده ( )7اصالح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران ،مصوب 1141/11/15
هيئت وزیران« :ماده  -7موارد زیر از وظایف شرکت میباشد:
... -1
 -15اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی از طریق انتشار اوراق مشارکت و یا
سایر روشهای تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط»
 .3نظر شماره  41/151/1991مورخ  1141/11/11شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره
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اصالح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت و
ساخت و تهيه كاالی آب و برق (ساتكاب)
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت و ساخت و
تهيه كاالی آب و برق (ساتكاب) (اعادهشده از شورای

نگهبان)»3

[ایراد شورای نگهبان در نظر شماره  41/151/1855مورخ  1141/9/19به این مصوبه ،چنين
بوده است« ]:نظر به اينكه اطالق بند ( )30ماده ( 2،)1مبني بر اجازه اخذ وام از منابع

 85141/151819مورخ  1141/4/4و پيرو نامه شماره  41/151/1854مورخ  ،1141/9/19اصالح
اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران که با اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و هفتم مهرماه
یكهزار و سيصد و نود و سه به تصویب هيئت وزیران رسيده است ،در جلسه مورخ 1141/11/5
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغایر با موازین
شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
 .1اصالح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهيه کاالی آب و برق (ساتكاب)
در تاریخ  1141/11/15به تصویب هيئت وزیران رسيد .بر اساس این اصالحيه ،هيئت وزیران عالوه بر
تغيير در محتوای اساسنامهی این شرکت ،نام آن را نيز به « شرکت مادرتخصصی توزیع نيروی برق»
تغيير داد و بدین ترتيب ،در واقع ،اساسنامهی شرکت مادرتخصصی توزیع نيروی برق را به تصویب
رساند .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 85141/18114مورخ  1141/1/5به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،تا کنون در سه مرحله بين
شورای نگهبان و هيئت وزیران رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی
اول رسيدگی در جلسهی مورخ  ،1141/9/15در مرحلهی دوم در جلسات مورخ  1141/11/5و
 1149/1/14و در مرحلهی سوم در جلسهی مورخ  1149/8/7بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت
برخی از مفاد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به ترتيب طی نامههای شماره
 41/151/1855مورخ  49/151/181 ،1141/9/19مورخ  1149/1/7و  49/151/1115مورخ 1149/8/15
به هيئت وزیران اعالم کرد.
 .2بند ( )15ماده ( )7اصالح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهيه کاالی آب
و برق (ساتكاب) مصوب  1141/11/15هيئت وزیران« :ماده  -7موارد زیر از وظایف شرکت میباشد:
... -1
 -15اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی از طریق انتشار اوراق مشارکت و
یا سایر روشهای تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط»
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خارجي مستلزم تجويز اخذ وام ربوی نيز بوده ،خالف احكام اوليه شرع ميباشد.
همچنين عبارت «ساير روشهای تأمين منابع مالي» چون شامل معامالت ربوی هم
ميگردد ،خالف موازين شرع شناخته شد ».ایراد دیگر شورا هم این بوده است« :همچنين
استناد به ماده واحده در ابتدای مصوبه ،موجّه نميباشد ».که اآلن برای رفع این ایراد دوم،
مقدمهی اساسنامه را به این ترتيب اصالح کردهاند؛ گفتهاند -3« :در مقدمه اساسنامه ،عبارت
«و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها،
شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت  -مصوب  3»-3311حذف ميشود».
آقاي عليزاده ـ یعنی مستند قانونیشان را حذف کردهاند؟!
آقاي طحاننظيف (منشي ) ـ بله ،این عبارتی که خوانده شد ،حذف شده است .برای
رفع ایراد اول شورا هم ،به بند ( )7ماده ( ،)15قيد «با رعایت موازین قانونی» را اضافه
کردهاند؛ گفتهاند« :متن زير جايگزين بند ( )30ماده ( )1ميشود:
 -30اخذ هرگونه تسهيالت مالي ،عرضه اوراق مشاركت و ساير روشهای تأمين
منابع مالي با رعايت موازين قانوني».
آقاي ابراهيميان ـ این اصالحيهی اساسنامهی ساتكاب هم یك بحثی دارد؛ چون قبالً
یكی دو بار این شرکت ساتكاب را منحل کردهاند و دوباره آن را احيا کردهاند.
آقاي عليزاده ـ شما [= آقای رهپيك] این موضوع را [در مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شورای نگهبان)] بررسی بفرمایيد و نظرتان را در خصوص این مصوبه به
ما بدهيد .پس بررسی اساسنامهی ساتكاب بماند برای بعد1.
 .1قانون استفساریه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت ،مصوب  1177/1/15مجلس 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 هيئت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسالمی
به هيئت دولت واگذار شده است؛ چون تغيير نظر دولت محسوب میشود ،با هيئت وزیران است».
 .2بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  1149/1/14شورای نگهبان ادامه یافته است.
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اصالح اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفايي
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه صندوق نوآوری و

شكوفايي1

هيئت وزيران در جلسه مورخ  3333/3/36به پيشنهاد شورای عالي علوم ،تحقيقات
و فناوری و به استناد تبصره ( )3ماده ( )1قانون حمايت از شركتها و مؤسسات
دانشبنيان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات  -مصوب  1-3313تصويب كرد:
اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفايي موضوع تصويبنامه شماره /10231ت
 .1اصالح اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی در تاریخ  1141/4/18به تصویب هيئت وزیران رسيد .این
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 81188/111585مورخ  ،1141/4/18به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع در دو مرحله
بين شورای نگهبان و هيئت وزیران رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی
اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1141/11/5بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت این مصوبه با اصل
( )18قانون اساسی را طی نامهی شماره  41/151/1989مورخ  1141/11/11به هيئت وزیران اعالم کرد .در
نهایت با اصالحات مورخ  1141/11/8هيئت وزیران ،این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی
 1149/1/14شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون
اساسی طی نامهی شماره  49/151/147مورخ  1149/1/18به هيئت وزیران اعالم شد.
 .2تبصره ( )1ماده ( )8قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات مصوب  1154/5/8مجلس شورای اسالمی« :ماده  -8به منظور کمك به تجاریسازی نوآوریها
و اختراعات و شكوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمك و تسهيالت قرضالحسنه و
تسهيالت بدون اخذ هرگونه تضمين و مشارکت با اختيار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به
شرکتها و مؤسسات دانشبنيان ،صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شكوفایی وابسته به شورای
عالی علوم ،تحقيقات و فناوری و زیر نظر رئيس شورا تأسيس میشود .منابع مالی صندوق شامل
کمكهای دولت ،اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه ،هرگونه کمك و سرمایهگذاری اشخاص حقيقی و
حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع ،نهادهای عمومی غيردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته
و تابع میباشد .بانكها نيز میتوانند بخشی از منابع تسهيالت موضوع صندوق یادشده را تأمين نمایند .به
منظور تأمين منابع مالی صندوق ،دولت موظف است از سال سوم به بعد در الیحه بودجه ،حداقل نيم
درصد ( ) %5/8از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمك به این صندوق در نظر بگيرد.
تبره ... -1
تبصره  -1اساسنامه این صندوق ،شامل ارکان ،وظایف ،اختيارات ،نحوه فعاليت ،مدیریت و نظارت بر
صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عال ی علوم ،تحقيقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه
از تاریخ تصویب این قانون تهيه و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
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46421ه مورخ  3333/3/36و اصالحات بعدی به شرح زير اصالح ميشود:
 -3در بند ( )3ماده ( 1،)3عبارت «بازار و» قبل و عبارت «فني »،بعد از واژه
«وضعيت» و عبارت «و طرحهای آنها» بعد از عبارت «دانشبنيان» اضافه و همچنين
عبارت «مالي -اقتصادی» جايگزين عبارت «مالي و اقتصادی» ميگردد».
آقاي عليزاده ـ به نظرم ،این مورد اشكالی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،چيزی نيست.
منشي جلسه ـ من متن اوليه را خدمتتان عرض میکنم .خودِ ماده ( )1این است« :ماده
 -3موضوع فعاليت صندوق به شرح زير تعيين ميشود »... :که بند ( )1آن ،به این
صورت بوده است -3« :بررسي وضعيت مالي و اقتصادی شركتها و مؤسسههای
دانشبنيان به منظور اعطای تسهيالت».
آقاي عليزاده ـ این ،اشكالی ندارد.
منشي جلسه ـ در بند اصالحی بعدی گفتهاند -2« :در انتهای بند ( )33ماده

( 1 ،)3

عبارت «به منظور حفظ ارزش سرمايه صندوق» حذف ميگردد ».که با حذف این
عبارت ،بند ( )11ماده ( )1چنين میشود -33« :مديريت بهينه منابع در اختيار».
در بند ( )1هم گفتهاند -3« :در تبصره ماده ( 1،)33واژه «غير پرسنلي» بعد از واژه
 .1بند ( )1ماده ( )1اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی مصوب  1141/1/11هيئت وزیران« :ماده -1
موضوع فعاليت صندوق به شرح زیر تعيين میشود:
... -1
 -1بررسی وضعيت مالی و اقتصادی شرکتها و مؤسسههای دانشبنيان به منظور اعطای تسهيالت»
 .2بند ( )11ماده ( )1اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی مصوب  1141/1/11هيئت وزیران « :ماده
 -1موضوع فعاليت صندوق به شرح زیر تعيين میشود:
... -1
 -11مدیریت بهينه منابع در اختيار ،به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق»
 .3تبصرهی ماده ( )11اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی مصوب  1141/1/11هيئت وزیران« :ماده
... -11
تبصره -اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای صندوق باید به امضای رئيس هيئت عامل و
یكی از اعضای هيئت عامل و مهر صندوق برسد و سایر مكاتبات با امضای رئيس هيئت عامل خواهد
بود».
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«قراردادهای» اضافه و عبارت «و ساير مكاتبات با امضای رئيس هيئت عامل
خواهد بود» حذف ميگردد ».یعنی متن تبصرهی اصالحی چنين میشود« :تبصره-
اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور قراردادهای غير پرسنلي صندوق بايد به
امضای رئيس هيئت عامل و يكي از اعضای هيئت عامل و مهر صندوق برسد».
آقاي عليزاده ـ یعنی گفتهاند در قراردادهای غير پرسنلی ،کارها باید به این طریق
انجام شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اینجا ،لفظ «پرسنلی» ،مغایر با اصل ( )18است .در تبصرهی ماده
( )11که گفته است واژهی «غير پرسنلی» بعد از واژهی «قراردادهای» اضافه میشود ،این
کلمهی «غير پرسنلی» اجنبی است .معادل «پرسنل» چه واژهای باید بگذارند؟
آقاي رهپيك ـ میتوانند بگویند «کارمندان».
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،این لفظ ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد که در اینجا ،معادل فارسی واژهی «پرسنلی» ذکر شود.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،این مورد «تذکر» نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این ایراد قانون اساسی دارد.
آقاي عليزاده ـ ایراد است دیگر.
آقاي جنتي ـ خالف اصل ( )18قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خالف اصل ( )18قانون اساسی

است1.

 .1نظر شماره  41/151/1989مورخ  1141/11/11شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره
 81188/111585مورخ  ،1141/4/18اصالح اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی مصوب جلسه
مورخ شانزدهم آذرماه یكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزیران ،در جلسه مورخ  1141/11/5شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -در تبصره ماده ( ،)11معادل فارسی واژه «پرسنلی» ذکر گردد و الّا مغایر اصل ( )18قانون اساسی است».
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