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باسمه تعالي

اليحه بودجه سال  6931كل كشور
(تكمله  -تبصرههاي « »9الي آخر)
مقدمه
باتوجه به ارسال مصوبه رسمي مجلس درخصوص اليحه بودجه سال  1931كل كشور نزد شورای نگهبان و تفاوتهايي كه در
متن رسمي نسبت به متن مورد بررسي توسط مجمع مشورتي حقوقي شورای نگهبان وجود داشت ،در اين گزارش ابتدا عالوهبر
بيان نكاتي كلي درخصوص مصوبه ارسالي ،برخي مسائل درخصوص تبصرههای « »1الي « »8كه پيشتر گزارش آن ارسال شده
است بيان شده 1و در ادامه بهبررسي تبصرههای « »3الي آخر ميپردازيم.
تكمله
الف) كليات
 )1عدم ارسال جداول نزد شوراي نگهبان
از جمله مسائل كلي ديگری كه پيرامون مصوبه مجلس درخصوص اليحه بودجه سال  1931وجود دارد ،ابهام در تصويب جداول
بودجه در صحن علني مجلس شورای اسالمي و همچنين عدم ارسال اين جداول جهت اظهارنظر نزد شورای نگهبان است .با
اين توضيح كه در مصوبه رسميِ ارسال شده از سوی مجلس شورای اسالمي ،جداول پيوست بودجه كه حاوی «اعتبارات» مربوط
به كل دستگاهها ميباشد و مطابق اصول  25و  29قانون اساسي ميبايست به تصويب مجلس رسيده باشد ،مشاهده نميشود ولذا
باتوجه به اينكه بهموجب اصل  25قانون اساسي بودجه كل كشور كه ناظر به اعتبارات و دخل و خرج كل كشور است ،بايد
بهتصويب مجلس برسد و همچنين براساس اصل  29كه به هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب بهموجب قانون تصريح
نموده است ،عدم ارسال جداول بودجه بهعنوان جزء الينفك «بودجه كل كشور» و همچنين مشخص نبودن وضعيت تصويب
اين جداول در صحن علني مجلس شورای اسالمي واجد اشكال است .الزم به ذكر است ذيل مصوبه مجلس شورای اسالمي به
صراحت مقرر داشته «اليحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز  ....مجلس شورای اسالمي به تصويب رسيد ».براين
اساس هيچگونه تصريحي مبني بر اينكه جداول پيوست نيز به تصويب مجلس شورای اسالمي رسيده وجود ندارد و صرفاً
بهتصويب ماده واحده اشاره شده است.
اين مسئله پيشتر نيز مورد توجه شورای محترم نگهبان قرار گرفته است .به عنوان مثال در نظر شماره  35/93/29135مورخ
 1935/11/58اين شورا راجع به «اليحه بودجه سال  1939كل كشور» چنين آمده است« :با توجه به اينكه جداول مربوط به

 1گفتني است با توجه به اصالحات به عمل آمده در مصوبه رسمي مجلس ،نكات و ايرادات مذكور در بندهاي «ب» و «ط» و بند الحاقي « »2تبصره « ،»6بند الحاقي « »1تبصره « »7و بند الحاقي
« »2تبصره « »8مرتفع گرديده است.
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بودجه ،جزء بودجه محسوب ميشوند و علياالصول به تصويب مجلس محترم ميرسند ،بايد متن مصوب جداول جهت اظهارنظر
به اين شورا ارسال شوند».
بنابراين اوالً مشخص شدن تصويب جداول پيوست بودجه توسط مجلس شورای اسالمي ضرورت داشته و ثانياً ارسال اين
جداول جهت اظهارنظر شورای نگهبان راجع به مصوبه بودجه الزامي است.
ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه در «كميسيون تلفيق بودجه» اصالحات متعددی نسبت به جداول صورت گرفته است كه
در گزارشي به صورت مجزا تحت عنوان «مصوبات كميسيون تلفيق در جداول و رديفها» مشتمل بر دوازده بخش منتشر شده
است و صرفاً در مصوبه ارسالي از سوی مجلس به شورای نگهبان ،بخش دهم اين گزارش تحت عنوان «درآمدهای استاني
 »1931ذكر شده است (مصوبه كميسيون تلفيق دراين خصوص بهپيوست ميباشد).
همچنين بخش دوازدهم اين گزارش تحت عنوان «تغييرات متفرقه» عالوهبر اينكه عناوين رديفهای متعددی را اصالح نموده است،
دربردارنده احكامي است كه واجد آثار حقوقي و بودجهای قابل توجهي ميباشد .بهعنوان مثال در بند « »11همين بخش مقرر شده
«به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده ميشود متناسب با تغييرات بهعمل آمده در اليحه بودجه در مجلس شوراي اسالمي
و اشكاالت موردي موجود در جداول و پيوستهاي اليحه بودجه سال  ،6991اصالحات الزم را به عمل آورد ».همانگونه كه
مشاهده ميشود حكم مزبور به صراحت اجازه تغيير قانون بودجه را به سازمان برنامه و بودجه تفويض نموده كه اين مغاير با اصول
 25و  82قانون اساسي تلقي ميگردد .بند « »12بخش مذكور نيز مقرر داشته« ،جابجايي رديفهای ذيل دستگاههای اجرائي متعلق به
همان دستگاه اجرائي با نظر سازمان برنامه و بودجه مجاز ميباشد ».كه چنين امری نيز با ايراد مواجه است.
در بندهای « »11و « »28نيز احكامي مبني بر خروج برخي شركتهای دولتي از فهرست شركتهای مشمول واگذاری اصل 11
قانون اساسي مشاهده ميشود.
عالوه براين تغييرات جداول مندرج در اليحه دولت نيز در برخي موارد واجد احكامي است كه محل ايراد است .به عنوان نمونه
به دو مثال اشاره خواهد شد:
مثال اول :از جمله رديفهايي كه در جداول بودجه ذكر شده و از جهت مغايرت با سياست های كلي اصل  11قانون اساسي
محل تأمل جدی است و پيشتر نيز مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است ناظر به منابع حاصل از واگذاری سهام دولت در
بانكهای دولتي است كه ميبايست واگذار شده و در نتيجه درآمدهای حاصل از اين واگذاریها نيز ميبايست مطابق جزء «»5
بند «د» سياست های كلي اصل  11قانون اساسي 1به مصرف ميرسيد.

 .1مطابق اين جزء مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي مشخص شده است .در اين خصوص توضیحات الزم ذيل تبصره « »2ارائه شده
است.
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جدول شماره  -5درآمدها ،واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي برحسب قسمت ،بخش ،بند ،اجزا در سال 6991
960800

بند هشتم :منابع حاصل از ساير واگذاریها

905000000

0

905000000

0

0

0

905000000

0

905000000

913831

واگذاری باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمهها

902330333

3

902330333

3

3

3

902330333

3

902330333

اين موضوع در مصوبه مجلس درخصوص بودجه سال  1932كل كشور در احكام ذيل ماده واحده ذكر شده بود و از همينرو
مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفت .مطابق اظهارنظر شورای نگهبان در اين خصوص« ،در بند «د» ،از آنجا كه افزايش سرمايه
بانكهای دولتي و پست بانك ايران ،مغاير مصارف مذكور در جزء « »5بند «د» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي است،
لذا مغاير بند يك اصل  113قانون اساسي شناخته شد ».مطابق بند مورد ايراد مقرر شده بود « ...وجوه حاصل از واگذاری باقي
مانده سهام دولت در بانكها و بيمههای مشمول واگذاری  ....به افزايش سرمايه بانك های دولتي و پست بانك ايران اختصاص
دهد».
حال اين موضوع بدون اينكه نشانهای در احكام مندرج در تبصرهها داشته باشد در جداول وجود داشته و مصرف آن نيز در قالب
موارد مصرف مذكور در جزء « »5بند «د» سياست های كلي اصل  11قرار نگرفته است .با اين توضيح كه در رديف «»913831
تحت عنوان «واگذاری باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمهها» مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد تومان ذكر شده است كه اين مبلغ
نيز ميبايست به مصارف مذكور در جزء « »5بند «د» سياستهای كلي اصل  11ميرسيد .اما بانگاهي به جداول شماره « »19و
« »18مشخص ميشود كه منبع مذكور ،به عنوان منبع تأمين اعتبار مصارف مذكور در اين جداول درنظر گرفته نشده است .1چراكه
منابع اين جداول به ترتيب مبلغ هفت هزار و نهصد ميليارد تومان و هزار و هفتصد ميليارد تومان (كه به نظر ميرسد در مصوبه
كميسيون تلفيق درخصوص جداول به مبلغ دو هزار و دويست ميليارد اصالح شده است) ميباشد كه در رديفهای «»913231
و « »913235ذكر شده است .بنابراين مشاهده مي شود كه به وضوح حكمي مغاير سياستهای كلي در ذيل جداول ذكر شده،
بدون اينكه نشانهای در احكام مندرج در ذيل ماده واحده داشته باشد.
3105000000

960500

بند پنجم :منابع حاصل از واگذاری شركتهای دولتی

3105000000

0

913231

منابع حاصل از واگذاری شركتهای دولتي

3303330333

3303330333 3

0

0

3105000000

0

3105000000

0

3 3

3

3303330333

3

3303330333

منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهم الشركه ،اموال
913235

دارائيها و حقوق مالي و نيروگاههای متعلق به دولت

1303330333

1303330333 3

3 3

3

1303330333

3

1303330333

و موسسات و شركتهای دولتي وابسته و تابعه
913212

منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشركه شركتهای
وابسته به به جهاد كشاورزی

2330333

2330333 3

3 3

3

2330333

3

2330333

 .1رديف « »11از جدول شماره « »8تحت عنوان «برآورد اعتبارات تملك دارايي هاي مالي سال  »1936مبلغ دويست و پنجاه میلیارد تومان به عنوان «افزايش
سرمايه بانك هاي دولتي از محل واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانك ها و بیمه ها» درنظر گرفته شده است كه به نظر مي رسد منبع تدمین اعتبار آن از همین
محل باشد.
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مثال دوم :ذيل جدول شماره « »19مقرر شده «در صورت عدم تحقق منابع پيش بيني شده برای واگذاری شركتهای دولتي ،اعتبارات
مندرج در بندهای  2 ،1 ،9 ،1و  3اين جدول از محل ساير منابع پيشبيني شده در قانون بودجه سال  1931كل كشور قابل تأمين
خواهد بود» كه چنين حكمي به منزله اعطای صالحيت تغيير بودجه مصوب مجلس به سازمان برنامه و بودجه ميباشد.
 )2عدم جامعيت
همانگونه كه در گزارش نخست بيان گرديد ،اليحه دولت درخصوص بودجه سال  1931كل كشور به دليل اينكه دربردارنده
بودجه كل كشور نميباشد ،ناقص است .بهعبارت ديگر بودجه برخي از دستگاهها در سقف مقرر در ماده واحده وجود نداشته
و به تبع در جداول پيوست نيز ذكر نشده است .در اين رابطه ميتوان به عنوان نمونه به موارد ذيل اشاره نمود كه بودجه آنها
بهعنوان شركت دولتي در اليحه حاضر منعكس نگرديده است:
 .1سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي كيش
 .5سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي قشم
 .9سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي ارس
 .1سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي چابهار
 .2سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي انزلي
 .1سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي ماكو
 .3سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي اروند
 .8شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 .3شركت بازرگاني گاز ايران
 .13شركت آوای پرديس سالمت
 .11شركت بيمه ايران و انگليس
 .15شركت توزيع گاز ايران
 .19شركت پااليش گاز بيدبلند5
 .11شركت «ايهاگ آلمان» و «گيفت» به عنوان شركتهای دولتي مستقل وابسته به «شركت سرمايهگذاریهای خارجي ايران»
ب) تبصرهها
تبصره « -»6نكته
بر اساس حكم فراز دوم بند «ب» تبصره « »1مصوبه ،در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند ،مازاد
حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران ،به رديف  513115جدول شماره ( )2اين قانون
واريز شده تا برای مصارف تعيينشده در جداول اين قانون اختصاص يابد .حكم اين بند فارغ از اينكه اصالح قانون «الحاق
1

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مال دولت ( 1»)5بهعنوان يك قانون دائمي محسوب شده و از اينرو مغاير اصل
 25قانون اساسي است ،از جهت عدم تعيين سقف و رديف برای مصارف آن نيز مغاير اصل  29قانون اساسي ميباشد .همچنين
بر اساس اين حكم ،در صورت افزايش منابع دولت از محل منابع اين بند ،منابع حاصله به صورت ماهانه توسط دولت از طريق
واريز به رديف  513115جدول شماره ( )2اين قانون قابل هزينه است .در حالي كه ممكن است اين افزايش منابع تنها در چند
ماه صورت گيرد و در ساير ماههای سال پيشبيني صورت گرفته محقق نشود .در اين صورت مجموع منابع حاصل از نفت خام
و ميعانات گازی كه در اين بند پيشبيني شده است محقق نميشود درحالي كه دولت در ماههايي كه سهم ماهانه افزايش يافته
است مازاد منابع را أخذ و هزينه كرده است .به عبارت ديگر از يك سو دولت مازاد منابع پيشبيني شده را به صورت ماهانه
هزينه كرده است و از سوی ديگر به دليل كاهش منابع حاصل از نفت خام و ميعانات گازی به استناد بند «ج» همين تبصره،
كسری مذكور را از حساب ذخيره ارزی برداشت يا از طريق واگذاری اوراق بدهي تعهدزا جبران مينمايد.
تبصره « -»2نكته و مغايرت با بند « »6اصل 661
موضوع بند «الف» اين تبصره ناظر به نحوه و محل مصرف وجوه حاصل از بنگاه های دولتي و سهام و سهم الشركه دولت ميباشد.
بر همين اساس بند مزبور اين موارد را به دو بخش تقسيم كرده است؛ يكي «بنگاههای دولتي موضوع جزء « »5بند «د» سياستهای
كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» و ديگری «سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهای دولت به استثنای
موارد مندرج در جزء « »5بند «د» سياستهای كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» .اما اولين نكته حائز اهميتي كه در اين خصوص
وجود دارد اين است كه تفكيك مزبور فاقد هرگونه پايه و اساسي ميباشد .توضيح آنكه سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي ناظر
به فعاليتهای اقتصادی دولت ميباشد و مشتمل بر چندين بند مي باشد كه از جمله آن ها بند «د -الزامات واگذاری» مي باشد كه
مطابق جزء « »5اين بند »مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری» مشخص شده است 5.براساس ذيل اين جزء «وجوه حاصل از
 .1ماده (...« :)1
ب -وزارت نفت از طريق شركت دولتي اصلي تابعه ذيربط ،مكلف است دريافتيهاي حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سالهاي
قبل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع اين ماده بالفاصله از طريق حسابهاي مورد تأيید بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب ،سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط (با احتساب
بازپرداختهاي بیع متقابل) ،سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را كه به موجب قانون تعیین ميشود ،پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط
آن را شوراي پول و اعتبار مشخص ميكند به حساب مربوط نزد خزانهداري كل كشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزي واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأيید خزانهداري كل كشور
در داخل و مورد تأيید آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پیمانكاران ،سازندگان و عرضهكنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزينههاي جاري
و تعهدات ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهیالت مالي خارجي توثیق نمايد».
 .2مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتیب زير مصرف
ميشود:
 - 2 - 1ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمین اجتماعي.
 - 2 - 2اختصاص  %91از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگیر ملي به منظور فقرزدايي.
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واگذاری سهام بنگاه های دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داری كل كشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتيب
زير مصرف ميشود» همانگونه كه مشاهده مي شود مطابق اين جزء هيچ گونه تفكيكي ميان بنگاه ها و سهام و سهم الشركه دولت
ارائه نشده و به صورت كلي و يكپارچه درخصوص «وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتي» تعيين تكليف نموده است .با
نگاهي به ساير احكام سياست های كلي نيز نمي توان احكام اين سياست ها را چه در حوزه موارد مجاز و چه در موارد ممنوعيت،
برخي فعاليت های اقتصادی دولت را خارج از محدوده اين سياست ها دانست .بنابراين تفكيكي كه در بند «الف» تبصره « »5مصوبه
حاضر درخصوص سهام دولت ارائه شده و از اين طريق بخشي از منابع حاصل از واگذاری اين سهام ،از طريق جدول شماره «»18
به مواردی به جز موارد مذكور در ذيل جزء « »5بند «د» سياست های كلي اصل  11اختصاص داده است ،مغاير سياست های كلي
اصل  11قانون اساسي بوده و در نتيجه مغاير بند « »1اصل  113تلقي مي شود.
مؤيد اين موضوع را مي توان به وضوح در جداول مشاهده نمود .بدين صورت كه محل ذكر منابع تأمين اعتبارات جداول شماره
« »19و « »18در جدول شماره « »2تحت عنوان «درآمدها ،واگذاری دارايي های سرمايه ای و واگذاری دارايي های مالي برحسب
قسمت ،بخش ،بند ،اجزا در سال  »1931مي باشد كه در رديف « »913233تحت عنوان «بند پنجم :منابع حاصل از واگذاری
شركت های دولتي» اين درآمدها ذكر شده است .ذيل اين رديف كلي ،سه رديف جزئي به شرح ذيل ذكر شده است:
جدول شماره  -5درآمدها ،واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي برحسب قسمت ،بخش ،بند ،اجزا در سال 6991
3105000000

960500

بند پنجم :منابع حاصل از واگذاری شركتهای دولتی

3105000000

0

913231

منابع حاصل از واگذاری شركتهای دولتي

3303330333

3303330333 3

0

0

3105000000

0

3105000000

0

3 3

3

3303330333

3

3303330333

منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهم الشركه ،اموال
913235

دارائيها و حقوق مالي و نيروگاههای متعلق به دولت

1303330333

1303330333 3

3 3

3

1303330333

3

1303330333

و موسسات و شركتهای دولتي وابسته و تابعه
913212

منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشركه شركتهای
وابسته به به جهاد كشاورزی

2330333 3

2330333

3 3

3

2330333

3

2330333

همانگونه كه مشاهده مي شود هر سه رديف جزئي ،ذيل رديف كلي «منابع حاصل از واگذاری شركتهای دولتي» قرار گرفتهاند
و در رديف شماره « »913235بخشي از اين منابع به ميزان هزار و هفتصد ميليارد تومان تفكيك و براساس جدول شماره «»18
به مواردی اختصاص يافته است كه خارج از موارد مذكور در ذيل جزء « »5بند «د» سياست های كلي اصل  11قانون اساسي
درخصوص مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری مي باشد.
 - 2 - 9ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
 - 2 - 4اعطاي تسهیالت ( وجوه اداره شده ) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غیردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نیز براي
سرمايه گذاري بخش هاي غیردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته .
 - 2 - 5مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غیردولتي تا سقف  %43به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
 - 2 - 6تكمیل طرح هاي نیمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند الف اين سیاست ها.
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همچنين در همين جدول رديف ديگری ذكر شده كه ناظر به واگذاری سهام و بنگاههای دولتي ميباشد (واگذاری باقيمانده
سهام دولتي در بانك ها و بيمه ها) وليكن مصرف وجوه حاصل از آن به مصارف مذكور در جزء « »5بند «د» سياست های كلي
اصل  11قانون اساسي كه در جدول شماره « »19منعكس شده ،اختصاص نيافته است .در اين خصوص توضيحات الزم ذيل
مثال دوم در بخش تكمله گزارش درخصوص «عدم ارسال جداول نزد شورای نگهبان» بيان شده است.
الزم به ذكر است كه بابررسي جدول شماره « »19مغايرت ديگر اين جدول با جزء « »5-5بند «د» سياست های كلي اصل  11قانون
اساسي درخصوص اختصاص «سي درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونيهای فراگير ملي به منظور فقرزدايي» مشخص
ميشود .چراكه برفرض اينكه صرفاً منابع مذكور در رديف « »913231مذكور در جدول شماره « »2را منابع حاصل از واگذاریها
بدانيم (فرض مذكور در مصوبه مجلس كه به عقيده ما نادرست و صرفاً بخشي از اين منابع محسوب ميشود) اين منابع معادل هفت
هزار و نهصد ميليارد تومان ميباشد كه براساس جزء « »5-5بند «د» سياست های كلي اصل  11قانون اساسي «سي درصد» اين مبلغ
بايد به تعاوني های فراگير ملي به منظور فقرزدايي اختصاص يابد كه مبلغي معادل دو هزار و سيصد و هفتاد ميليارد ميباشد .اما در
رديف « »5جدول شماره « »19تحت عنوان «اختصاص سي درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاوني های فراگير ملي به
منظور فقرزدايي و ارائه تسهيالت برای تقويت تعاوني ها» 1اين مبلغ صرفاً معادل سيصد و بيست و سه ميليارد توامان ميباشد .لذا
رديف مذكور نيز مغاير سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند « »1اصل  113قانون اساسي ميباشد.
تبصره « -»3نكته
مشابه حكم بندهای «الف»« ،ب»« ،ج» و «الحاقي  »1اين تبصره بهترتيب در بندهای «الف»« ،ب» و «ج» تبصره « »3و بند «ج»
تبصره ( )19مادهواحدۀ «قانون بودجۀ سال  1932كل كشور» 5آمده است.
 .1رديف « »2جدول شماره «:»11

 .2تبصره -۹
الف -به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده ميشود تا سقف درآمد اختصاصي سال  1934نسبتبه اخذ تسهیالت از
بانكها اقدام كنند و در جهت تكمیل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود استفاده نمايند و نسبتبه بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
ب -صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانههاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي موظفاند وجوه حاصل از
بازپرداخت وامهاي شهريۀ سالهاي  1985تا  1939را به حساب درآمد عمومي كشور ،موضوع رديف  161161واريز كنند .درآمد حاصله تا سقف چهارصدوپنجاهمیلیارد
( )451/111/111/111ريال از محل رديف  591111-145جدول شمارۀ ( )3اين قانون اختصاص مييابد تا بهعنوان كمك به افزايش سرمايۀ صندوق رفاه دانشجويان
تلقي گردد.
ج -صددرصد ( )111%وجوه ادارهشدۀ پرداختي از سال  1985تا سال  1934به صندوقهاي رفاه و دانشجويان وزارتخانههاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي بهعنوان كمك جهت افزايش سرمايۀ صندوقهاي رفاه دانشجويي تلقي ميشود .وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي
مذكور تا سقف يازدههزار و سیصدمیلیارد ( )11/911/111/111/111ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف ميرسد.
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بند «ب» -تذكر
ميزان اعتبار درجشده در رديف  293333-111جدول شمارۀ ( )3اليحه دولت با عنوان «كمك به افزايش سرمايۀ دولت در صندوقهای
رفاه دانشجويي» 1،چهارصدوپنجاه ميليارد ( )123033303330333ريال است كه باتوجه به اينكه در مصوبه مجلس درخصوص بند
حاضر اين مبلغ اصالح شده است ،رديف مذكور نيز متناسب با حكم اين بند بايد اصالح شود (كه اين امر در مصوبه كميسيون
تلفيق درخصوص جداول واقع شده است).
بند «الحاقي  -»2مغايرت با اصل  55و تذكر
 .6مغايرت :اين بند به دليل عدم ارتباط با نحوه دخل و خرج كشور ماهيت غيربودجهای داشته و ذكر آن در قوانين بودجه
سنواتي مغاير اصل  25قانوناساسي ميباشد.
 .5تذكر :باتوجه به اينكه عوارضي تحت عناوين «تغيير كاربری»« ،نقلوانتقال امالک»« ،اخذ گواهي بهرهبرداری»« ،احداث»،
«تخريب» و «بازسازی» وجود نداشته و مبنای قانوني ندارد ،عبارت «كليۀ عوارض شامل» در اين بند ،كه ظاهراً منظور از آن «كليۀ
هزينههای مربوطبه» چنين مواردی بوده است ،بايد بهنحو مناسب اصالح شود.
بند «الحاقي  -»5تذكر
با توجه به اينكه تشريفات مربوطبه مصوبۀ «اليحۀ برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي
ايران ( »)1133-1931هنوز به اتمام نرسيده است ،اطالق عنوان «قانون» به آن در بند «الحاقي  »2اين تبصره صحيح نيست.
تبصره « -»60نكته و ابهام
 .6نكته :مشابه حكم اين تبصره در بند «الف» تبصره « »13مادهواحدۀ «قانون بودجۀ سال  1932كل كشور» 5آمده است.
 .5ابهام :باتوجه به اينكه «سازمان راهداری و حملونقل جادهای كشور» مذكور در اين تبصره ،اساسنامۀ مصوب مجلس يا دولت
ندارد ،بهرسميتشناختن آن و اختصاص صالحيتهايي به آن در اين تبصره ،واجد ابهام است.

تبصره -19
...
ج -كاهش اعتبارات برنامههاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرايي ،ممنوع است.
 .1رديف :015555-111
 .2تبصره -15
الف -شركتهاي بیمهاي مكلفاند مبلغ دوهزار و پانصدمیلیارد ( )2/511/111/111/111ريال از اصل حق بیمۀ شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس
فروش بیمه (پرتفوي) هريك از شركتها تعیین و به تصويب شورايعالي بیمه ميرسد ،بهصورت هفتگي به درآمد عمومي رديف  161111جدول شمارۀ ( )5اين
قانون نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند .وجوه واريزي در اختیار نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران قرار ميگیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع
رديف  591111-21جدول شمارۀ ( )3اين قانون هزينه شود .بیمۀ مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است .وجوه واريزي شركتهاي
بیمۀ موضوع اين بند بهعنوان هزينۀ قابلقبول مالیاتي محسوب ميشود.
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 .9نكته :عنوان رديف  113111جدول شمارۀ (« 1،)2درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بيمۀ شخص ثالث دريافتي
شركتهای بيمهای بابت هزينه در امور منجر به كاهش تصادفات» و عنوان رديف  293333-53جدول شمارۀ (« 5،)3موضوع حق
بيمۀ شخص ثالث شركتهای بيمهای بابت هزينه در امور منجر به كاهش تصادفات ( 33۷نيروی انتظامي و  ۷93سازمان راهداری
و حملونقل جادهای)» است.
تبصره « -»66نكته
مشابه حكم بندهای «الف»« ،ب» (و اجزای « »1و « »5آن) و «ج» اين تبصره بهترتيب در بندهای «الف» و «ب» تبصره « »11و
تبصره « »53مادهواحدۀ «قانون بودجۀ سال  1932كل كشور» 9آمده است.

 .1رديف :115111
 .2رديف :015555-25
 .1تبصره -11
الف -بهمنظور تأمین كسري اعتبارات ديۀ محكومان معسر و موارديكه پرداخت خسارات برعهدۀ بیتالمال يا دولت ميباشد ،وزارت دادگستري مجاز است با تصويب
هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت بدني حداكثر تا پنجاهدرصد ( )51%از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هزينۀ صندوق تأمین خسارتهاي بدني موضوع بندهاي
«ه» و «و» ماده ( )11قانون اصالح قانون بیمۀ اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسايل نقلیۀ موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث و احكام جايگزين آن و قوانین
بعدي را از محل اعتبارات رديف  591111-46جدول شمارۀ ( )3اين قانون دريافت و هزينه كند .مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعالم وزير دادگستري مبلغ
يادشده را به نسبت ،در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستري قرار دهد.
ب -به دولت اجازه داده ميشود تا كلیۀ مشموالن خدمت وظیفۀ عمومي را كه بیش از هشت سال غیبت دارند ،با پرداخت جريمۀ مدت زمان غیبت بهصورت نقد و
اقساط تا پايان  1935معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافیتهاي مشموالن مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف  151128نزد خزانهداري كل كشور واريز و تا سقف
سيوپنجهزارمیلیارد ( )95/111/111/111/111ريال در قالب رديف  591111-192بهصورت مساوي به رديفهاي ذيربط تقويت بنیۀ دفاعي نیروهاي مسلح مطابق
موافقتنامۀ متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه ميشود.
میزان جريمۀ مشموالن غايب براي صدور كارت معافیت نظاموظیفه بهشرح جدول زير ميباشد:
پايۀ ريالي جريمۀ مشموالن غايب
مدرک تحصیلي
 111/111/111ريال
زيرديپلم
 151/111/111ريال
ديپلم
 211/111/111ريال
فوق ديپلم
 251/111/111ريال
لیسانس
 911/111/111ريال
فوق لیسانس
 951/111/111ريال
دكتراي پزشكي
 411/111/111ريال
دكتراي غیرپزشكي
 511/111/111ريال
پزشكان متخصص و باالتر
 -1بهازاي هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ،دهدرصد ( )11%به مبالغ جريمۀ پايه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه ،يك سال محسوب ميشود.
 -2براي مشموالن متأهل ،پنجدرصد ( )5%و براي مشموالن داراي فرزند نیز بهازاي هر فرزند ،پنجدرصد ( )5%از مجموع مبلغ جريمه كسر ميشود.
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بند «الف» -نكته
عنوان رديف  113333-2جدول شمارۀ ( 1)3مذكور در بند «الف»« ،صندوق تأمين خسارتهای بدني» است.
بند «ب» -نكته ،تذكر،مغايرت با اصل  65و بند « »4اصل  661و ابهام
 .6نكته :عنوان رديف  123158جدول شمارۀ ( 5)1مذكور در بند «ب» اين تبصره« ،جريمۀ زمان غيبت مشموالن» است.
 .5مغايرت :استفاده از واژهای بيگانۀ «ليسانس» و «فوق ليسانس» در جدول بند «ب» بدون ذكر معادل فارسي آنها ،مغاير اصل
 12قانون اساسي است.
 .9ابهام :جزء «الحاقي  »1اين بند ،با توجه به حكم ذيل ماده (« )21قانون بيمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب  1932/5/53كه بهصراحت بيان داشته است« :اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت
و معافيت سربازی نيست» ،نهتنها ضرورتي ندارد ،بلكه از جهت لزوم داشتن كارت پايان خدمت جهت أخذ گواهينامه برای
افرادی كه فاقد غيبت نظام وظيفه هستند نيز موجب ابهام ميشود و لذا بايد حذف شود.
 .4نكته :درخصوص جزء «الحاقي  »5بند «ب» اين تبصره بايد يادآور شد كه در بند «ط» تبصره «« »11قانون بودجۀ سال  1931كل
كشور» مصوب  1939/15/51كه متناظر اين بند بود« ،دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدی نمايندگي مجلس شورای
اسالمي ،عضويت شوراهای اسالمي شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مديريتي (سياسي و اداری) دستگاههای موضوع
ماده( )2قانون مديريت خدمات كشوری محروم» دانسته شدند لكن در بند «ب» تبصره «« »11قانون بودجۀ سال  1932كل كشور»،
چنين محروميتي ذكر نشد؛ حال بهموجب حكم جزء «الحاقي  »5بند «ب» اين تبصره ،محروميتهای مذكور در «قانون بودجۀ سال
 1931كل كشور» نيز لغو ميشوند.
 .5مغايرت :حكم اجزای «الحاقي  »9و «الحاقي  »1اين بند كه اولي ،موجب شمول حكم بند «ب» به افراد غيرغايب آنهم با
تخفيف بسيار شده و دومي ،باعث تعلق تخفيف پنجاهدرصد ( )۷23به گروهي از مشموالن حكم بند «ب» ميشود و هيچكدام
در قوانين بودجۀ سالهای گذشته و نيز در اليحۀ دولت نيز نبوده است ،از جهت دخالت در اختيارات فرماندهي كل قوا بدون
اذن و موافقت معظمله ،مغاير بند « »1اصل  113قانون اساسي است.

تبصره  -25در صورت پرداخت و تسويهحساب قبوض جريمههاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه  ،1935جريمۀ ديركرد ناشي از عدمپرداخت تا پايان
سال  1934بخشیده ميشود .مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف  151129جدول شمارۀ ( )5اين قانون واريز ميشود و از محل رديف
 591111-159جدول شمارۀ ( )3اين قانون به مصرف ميرسد.
 .1رديف :115555-0
 .2رديف :10512۱
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بند «ج» -نكته
عنوان رديف  123159جدول شمارۀ ( 1)2و رديف  293333-118جدول شمارۀ ( 5)3مذكور در بند «ج» ،بهترتيب «درآمد حاصل
از جرائم معوّق رانندگي» و «نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران -جبران خدمات كاركنان ،هزينههای نگهداشت عملياتي،
خريد تجهيزات تخصصي ،نصب دوربين ،احداثات و بهكارگيری فناوریهای نوين» است.
بند «الحاقي  -»1تذكر
 .6تذكر :عبارت «با رعايت اصل چهلوچهارم ( )11قانون اساسي» در اين بند بايد به عبارت «با رعايت سياستهای كلي اصل
 11قانون اساسي و قانون اجرای آن» اصالح شود.
 .5تذكر :همچنين باتوجه به اينكه تشريفات مربوطبه مصوبۀ «اليحۀ برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوری اسالمي ايران ( »)1133-1931هنوز به اتمام نرسيده است ،اطالق عنوان «قانون» به آن در بند «الحاقي  »1اين تبصره
صحيح نيست.
بند «الحاقي  -»2نكته ،مغايرت با بند « »4اصل  661و اصل  65و تذكر
 .6نكته :عنوان رديف  293333-193جدول شمارۀ ( 9)3مذكور در اين بند« ،اعتبار موضوع جريمۀ زمان غيبت مشموالن» است.
 .5مغايرت :مطابق اين بندكه قسمتي از مبالغ حاصل از اجرای بند «ب» را به «سازمان فني و حرفهای كشور» اختصاص داده و
اين سازمان را در «آموزشهای مهارتي پرسنل وظيفه در پادگانها» دخالت داده و هيچكدام در قوانين بودجۀ سالهای گذشته و
نيز در اليحۀ دولت نيز نبوده است ،از جهت دخالت در اختيارت فرماندهي كل قوا بدون اذن و موافقت معظمله ،مغاير بند «»1
اصل  113قانون اساسي است.
 .9مغايرت :بكارگيری واژه «پرسنل» در اين بند از جهت غيرفارسي بودن مغاير اصل  12قانوناساسي است.
 .4تذكر :در اين بند ،عبارت «اختصاص يابد» بايد به عبارت «اختصاص مييابد» اصالح شود.
بند «الحاقي  -»3ابهام
حكم مذكور در اين بند از جهت اينكه مشخص نيست منابع تأمين اعتبار آن ،از چه محلي صورت ميپذيرد واجد ابهام است.

 .1رديف :105121
 .2رديف :015555-11۱

 .1رديف :015555-115
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بند «الحاقي  -»4مغايرت با اصل  55و نكته
 .6مغايرت :مفاد حكم بند «الحاقي  »1اين تبصره در بند «د» ماده(« )59قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» 1مصوب 1983/15/8
آمده است و ماهيت غيربودجهای دارد و لذا ذكر چنين حكمي در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل  25قانون اساسي است.
 .5نكته :عنوان رديفهای « »293333-12و « »293333-11جدول شمارۀ ( 5)3مذكور در اين بند ،بهترتيب «اعتبارات موضوع
ماده  59قانون نحوۀ رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي جهت پرداخت به شهرداریها و دهياریهای كشور» و «نيروی انتظامي
جمهوری اسالمي ايران -اعتبارات موضوع ماده  59قانون نحوۀ رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي» است.
تبصره «»62

بند «ب» -تذكر
در جداول پيوست اليحه و همچنين مصوبه كميسيون تلفيق رديفي تحت عنوان «رديف  »293333-131وجود ندارد .الزم به
ذكر است كه در اليحه دولت به جای عنوان اين رديف به «رديف  9»293333-1تحت عنوان «اعتبار موضوع بازپرداخت فروش
و واگذاری اموال منقول و غيرمنقول دولتي» اشاره شده بود.
بند «ج» -مغايرت با اصل 55
اين بند به دليل داشتن ماهيت غيربودجهای ،مغاير اصل  25قانوناساسي ميباشد.
بند «الحاقي  -»1مغايرت با اصول  55و  59و نكته
 .6مغايرت :حكم جزء « »1بند «الحاقي  »1اين تبصره كه به دولت اختيار مطلق ميدهد كه جهت تأمين اعتبار اين بند« ،از محل
پرداخت نقدی موضوع بند « »1جدول سقف منابع و مصارف تبصره « »11اين قانون ،موضوع قانون هدفمندكردن يارانهها» ،به هر
ميزان برداشت كند ،مغاير اصول  25و  29قانون اساسي است.
 .5نكته :عنوان رديف « 1»223333-153مذكور در اين بند« ،تطبيق حقوق بازنشستگان لشگری و كشوری با شاغلين» است.

 .1ماده  -21وجوه حاصل از جريمههاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز ميگردد تا عالوهبر بودجۀ سالیانه،
بهشرح زير به شهرداريها و دهیاريهاي ذيربط ،وزارت راه و ترابري و پلیس راهنمايي و رانندگي نیروي انتظامي تخصیص داده شود.
...
د -پنجدرصد ( )5%از كل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن ،در اختیار پلیس راهنمايي و رانندگي نیروي انتظامي
قرار ميگیرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.
 .2رديفهای  015555-10و :015555-11

 .1رديف :015555-1
 .1رديف :005555-125
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بند «الحاقي  -»2مغايرت با اصل  55و ابهام
 .6مغايرت :حكم اين بند به دليل اينكه هيچگونه ارتباطي با نحوه دخل و خرج بودجه ندارد فاقد ماهيت بودجهای بوده و ذكر
آن در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل  25قانوناساسي ميباشد.
 .5مغايرت :با توجه به اينكه «صندوق كارآفريني اميد» مذكور در بند «الحاقي  »5اين تبصره ،اساسنامۀ مصوب مجلس يا دولت
ندارد ،بهرسميت شناختن آن و اطالق حكم به آن در اين بند ،واجد ابهام است .ذكر اين نكته الزم است كه عبارت «اساسنامه به
تصويب هيئتوزيران ميرسد» در انتهای بند ،عالوهبر اينكه خود ابهام دارد ،نميتواند رافع اين ايراد باشد؛ چراكه در اين بند
حكمي مبنيبر تشكيل «صندوق كارآفريني اميد» نيامده ،بلكه وجود آن فرض گرفته شده و تنها حكم اين بند ،افزودن يكسالۀ
اين صندوق به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مصوب  1939/1/13است.
تبصره « -»69مغايرت با اصل  ۵5و نكته
 .6مغايرت :با توجه به اينكه «قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» مصوب  ،1983/5/91آزمايشي بوده و اعتبار آن پس از
يك بار تمديد ،در انتهای سال  1939پايان يافته است ،استناد به آن در بندهای «الف»« ،ب»« ،ه»« ،و»« ،الحاقي  »1و «الحاقي  »5اين
تبصره ،مغاير اصل  82قانون اساسي است.
 .5نكته :مشابه حكم بندهای «الف»« ،ب» و «ه» اين تبصره بهترتيب در بندهای «الف»« ،ب» و «ه» تبصره « »19مادهواحدۀ «قانون
بودجۀ سال  1932كل كشور» 1آمده است.
بند «الف»  -مغايرت با اصل  ،65ابهام و تذكر
 .6مغايرت :استفاده از واژگان بيگانۀ «كاداستر» در بند «الف» بدون ذكر معادل فارسي آنها ،مغاير اصل  12قانون اساسي است.

 .1تبصره -11
الف -در اجراي بند «م» ماده( )28قانون الحاق تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( ،)2مبالغ زير اختصاص مييابد:
معادل پنجهزارمیلیارد ( )5/111/111/111/111ريال از محل منابع ماده( )11قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده( )12قانون تشكیل سازمان
مديريت بحران كشور مصوب  1987/2/91به جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران.
چهلدرصد ( )41%از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوايي و باقیمانده به نسبت چهلدرصد ( )41%هزينهاي و شصتدرصد ( )61%تملك
داراييهاي سرمايهاي براي نوسازي ،بازسازي ،خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري ،ساختمانهاي ستادي و اجرايي ،خودروهاي امداد و نجات
و ساير مأموريتها و تكالیف مندرج در قانون اساسنامۀ جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران مصوب  1967/2/8و اصالحات بعدي آن بهمنظور پیشگیري و
آمادگي و مقابله با حوادث ،سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران قرار ميگیرد تا مطابق اساسنامۀ خود به مصرف برساند.
ب -معادل دوهزار و پانصدمیلیارد ( )2/511/111/111/111ريال از محل منابع ماده( )11قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده( )12قانون تشكیل
سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي هزينهكرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات
مالي دولت (.)2
...
ه -مبلغ سیزدههزار و پانصدمیلیارد ( )19/511/111/111/111ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بیمۀ محصوالت كشاورزي از محل منابع ماده()11
قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده( )12قانون تشكیل سازمان مديريت بحران كشور.
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 .5ابهام :درخصوص حكم ذيل اين بند ،با توجه به اينكه عنوان رديف  113123جدول شمارۀ (« 1،)1درآمد حاصل از اجرای
ماده  13قانون جامع حدنگار» است و در ماده (« )13قانون جامع حدنگار (كاداستر)» مصوب  ،1939/11/15آمده است كه
«صددرصد ( )133۷درآمد ناشي از اجرای آن جهت تأمين هزينههای ناشي از اجرای تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف
خاص به سازمان [ثبت اسناد و امالک كشور] اختصاص مييابد» ،عبارت «بهجز درآمدهای كاداستر» در اين بند ابهام دارد و با
حكم آن مبنيبر اختصاص چهلودودرصد ( )۷15اين درآمدها به «جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمي ايران» جمعپذير نيست
و لذا اين رديف بايد از حكم ذيل بند «الف» اين تبصره حذف شود.
 .9نكته :عنوان رديفهای « 5»113111و « 9»191333جدول شمارۀ ( )1مذكور در بند «الف» اين تبصره ،بهترتيب «درآمد حاصل
از تعويض سندهای مالكيت» و «جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمي ايران» است.
بندهاي «هـ» و «و» -ابهام
باتوجه به اينكه تشريفات مربوطبه مصوبۀ «اليحۀ برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي
ايران ( »)1133-1931هنوز به اتمام نرسيده است ،اطالق عنوان «قانون» به آن در بندهای «ه» و «و» اين تبصره صحيح نيست.
بند «الحاقي  -»1ابهام و تذكر
با توجه به اينكه «سازمان امور شهرداریها و دهياریهای كشور» مذكور در اين بند اساسنامۀ مصوب مجلس يا دولت ندارد،
بهرسميتشناختن آن و اختصاص اعتباراتي به آن واجد ابهام است.
بند «الحاقي  -»3تذكر
عبارات «محل تأمين اعتبار از ماده ( »)15بايد به عبارات «تأمين اعتبار از محل ماده ( »)15اصالح شود.
تبصره « -»61نكته ،ابهام ،تذكر ،مغايرت با بند « »6اصل  661و اصول  59 ،55و 65
 .6نكته و مغايرت :مشابه حكم صدر اين تبصره ،در تبصره « »11قانون بودجه سال  1932كل كشور قابل مشاهده است .در
خصوص تبصره حاضر كه مربوط به منابع و مصارف هدفمند كردن يارانهها ميباشد ،ذكر اين نكته الزم است كه مطابق ماده ()15
قانون هدفمند كردن يارانهها (مصوب  )1988دولت مكلف شده تا تمام منابع حاصل از اجرای قانون مزبور را به حساب خاصي به
نام هدفمندسازی يارانهها نزد خزانهداری كل واريز كند .به موجب ماده مذكور ،صد در صد ( )133۷وجوه واريزی نيز بايستي در
قالب قوانين بودجه سنواتي برای مصارف پيشبيني شده در مواد ( )8( ،)3و ( )11اين قانون اختصاص داده شود .تبصره « »1ذيل
 .1رديف :11510۱
 .2رديف :115111
 .1رديف :111555
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ماده مذكور نيز دولت را مكلف كرده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع هدفمندسازی يارانهها را در چهار رديف مستقل در اليحه
بودجه سنواتي درج كند.
با توجه به اين توضيحات ،تبصره حاضر در راستای ماده ( )15قانون هدفمندكردن يارانهها بوده و عليرغم عدم تصريح به لزوم
واريز منابع حاصل از هدفمندسازی يارانهها به خزانه ،در حال حاضر ،بر طبق قانون مذكور چنين تكليفي برای دولت وجود دارد.
البته همانگونه كه مشاهده ميشود مصارف مزبور در مصوبه حاضر فراتر از موارد مذكور در قانون هدفمندسازی يارانهها بوده و در
هشت رديف مصارف اين منابع را مشخص نموده است.
اما فارغ از اين توضيحات ،سياستهای كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه ششم توسعه ،مسير و رويكرد هدفمندسازی يارانهها
را مشخص نموده است كه برخي موارد مذكور در جدول ذيل تبصره « »11خارج و مغاير اين سياستها محسوب ميشود .توضيح
آنكه بند « »1سياستهای كلي اقتصاد مقاومتي «استفاده از ظرفيت اجرای هدفمندسازی يارانهها در جهت افزايش توليد ،اشتغال و
بهرهوری ،كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعي» را مورد توجه قرار داده و بند « »11سياستهای كلي برنامه
ششم نيز به «تحقق كامل هدفمندسازی يارانهها در جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهرهوری ،كاهش شدت انرژی و ارتقاء
شاخصهای عدالت اجتماعي» تصريح نموده است .لذا برخي از رديفهای جدول ذيل تبصرههای حاضر از جمله رديف « »3با
عنوان «تأمين مواد اوليه قير موضوع بند «هـ» تبصره « »1اين قانون» خارج از اهداف مقرر در سياستهای كلي محسوب ميشوند.
 .5ابهام :با توجه به اينكه «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمي ايران» هنوز به تأييد شورای نگهبان نرسيده ،استناد
به آن در اين تبصره محل اشكال است.
 .9مغايرت :در رديف چهارم مصارف مذكور در جدول موضوع اين تبصره ،واژه «واكسن» غيرفارسي بوده و ذكر آن بدون معادل
فارسي مغاير با اصل  12قانون اساسي است.
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 .4مغايرت :در رديف چهارم مصارف مذكور در جدول موضوع اين تبصره ،واژه «بيولوژيك» غيرفارسي بوده و ذكر آن بدون
معادل فارسي مغاير با اصل  12قانون اساسي است.
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 .5مغايرت :در رديف ششم مصارف مذكور در جدول موضوع اين تبصره ،ميزان اختصاص منابع موضوع اين رديف جهت
حمايت از «توليد ،اشتغال ،مسكن ،حمل و نقل عمومي ،صادرات غيرنفتي و طرحهای بهينهسازی و ارتقاء بهرهوری مصرف
انرژی ،تقويت منابع صندوق كارآفريني اميد» به طور كلي به دولت تفويض شده است .با توجه به عدم تعيين ضوابط و نحوه
تقسيم مبلغ مندرج در اين رديف و لزوم تعيين اين موارد توسط قانونگذار ،تفويض ضمني تعيين سهم هريك از بخشهای

 .1در جزء « »2بند « »5نظر شماره  35/112/2135مورخ  1935/6/16شوراي نگهبان در خصوص «اليحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» ،شوراي نگهبان
استفاده از واژه «واكسن» بدون معادل فارسي آن را مغاير با اصل  15قانون اساسي دانسته است.
 .2در جزء « »2بند « »5نظر شماره  35/112/2135مورخ  1935/6/16شوراي نگهبان در خصوص «اليحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» ،شوراي نگهبان
استفاده از واژه «بیولوژيك» بدون معادل فارسي آن را مغاير با اصل  15قانون اساسي دانسته است.
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مذكور در اين رديف به دولت مغاير با اصل  25قانون اساسي مبني بر صالحيت مجلس در تصويب بودجه ساالنه كل كشور
است.
 .1ابهام :در رديف ششم مصارف مذكور در جدول موضوع اين تبصره ،يكي از مصارف هدفمندكردن يارانهها «تقويت منابع
صندوق كارآفريني اميد» تعيين شده است .در اين خصوص بايد به اين نكته توجه داشت كه صندوق مذكور در اين رديف دارای
اساسنامه مصوب مجلس شورای اسالمي يا هيأت وزيران نيست و از اين جهت استناد به آن در مصوبه مجلس واجد ابهام است.
 .7ابهام :در رديف هفتم مصارف مذكور در جدول موضوع اين تبصره ،تأمين قير موضوع بند «ه» تبصره « »1اين قانون از محل
درآمدهای هدفمندی يارانه ها معرفي شده است .در اين خصوص بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به اينكه در بند «ه»
تبصره « ،»1شركت ملي نفت ايران موظف شده تا از «منابع در اختيار خود» قير موضوع اين بند را تأمين نمايد و در تبصره حاضر
محل تأمين آن ،درآمدهای حاصل از هدفمندسازی يارانهها تعيين شده ،حكم مذكور در ذيل جدول از جهت مشخص نبودن
ارتباط آن با بند «ه» تبصره « »1واجد ابهام است.
 .۵مغايرت :بر طبق عبارت ذيل جدول موضوع اين تبصره ،امكان جابهجايي رديفهای مصارف اين جدول تا حداكثر  53درصد
فراهم شده است .در خصوص اين حكم ،ذكر اين نكته الزم است كه باتوجه به اصل  29قانون اساسي ،كليه دريافتها و
پرداختهای دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد؛ براساس اصل  25قانون اساسي نيز هرگونه تغيير
در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .لذا ،صالحيتيافتن دولت جهت جابهجايي رديفهای مصوب مجلس،
مغاير با اصول مذكور و صالحيت مجلس شورای اسالمي در تصويب و اصالح بودجه است.

1

 .9مغايرت :در سطر سوم عبارت ذيل جدول موضوع اين تبصره ،واژه «ليسانس» غيرفارسي بوده و ذكر آن بدون معادل فارسي
مغاير با اصل  12قانون اساسي است.
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 .61تذكر :در سطر چهارم عبارت ذيل جدول موضوع اين تبصره ،عبارت «كوچكتر» به «كوچك» اصالح شود.
 .66مغايرت :حكم مقرر در بند الحاقي اين ماده از آن جهت كه واجد اثر مستقيم درآمدی و يا هزينهای نيست ،غيربودجهای
بوده و مغاير با اصل  25قانون اساسي است.
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 .65تذكر :در عبارت ذيل بند الحاقي اين تبصره ،عنوان «سازمان هدفمندی يارانهها» بايد به «سازمان هدفمندسازی يارانهها»
اصالح شود.
 .1در اين خصوص همچنانكه پیشتر اشاره شد ،شوراي نگهبان در اليحه اصالح قانون بودجه سال  1932كل كشور اعطاي چنین صالحیتي به سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور (معاونت برنامهريزي وقت) را مغاير با اصول  52و  59قانون اساسي دانسته بود.
 .2در بند « »13نظر شماره  35/112/2135مورخ  1935/6/16شوراي نگهبان در خصوص «اليحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» ،شوراي نگهبان استفاده
از واژه «لیسانس» بدون معادل فارسي آن را مغاير با اصل  15قانون اساسي دانسته است.
 .1البته مشابه حكم اين بند الحاقي به صورت خفیفتر در بند «ز» قانون بودجه سال  1935كل كشور قابل مشاهده است .بند مذكور مقرر ميداشت« :كلیه كساني
كه واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي توانند به دولت اجازه دهند كه يارانه آنها را به افراد نیازمند خاص يا عام يا طرحهاي عمراني استاني انتقال دهند».

11

تبصره « -»65نكته
مشابه حكم مقرر در بندهای «الف» و «ب» اين تبصره ،در تبصره « »12قانون بودجه سال  1932كل كشور 1قابل مشاهده است.
بند «الف» -مغايرت با اصل 59
در جزء « »9بند «الف» اين تبصره ،مكلفشدن شركتهای فروشنده برق نيروگاههای آبي جهت به مصرفرساندن تمام وجوه
حاصل از فروش برقشان «پس از كسر هزينههای توليد» برای سرمايهگذاری در توسعه نيروگاههای برق آبي ،بدون تصريح به
لزوم واريز تمام درآمدهای اين شركتها به خزانهداری كل مغاير با اصل  29قانون اساسي است.
بند «ب» -مغايرت با اصل 55
بند «ب» اين تبصره به دليل ماهيت غيربودجهای آن مغاير اصل  25قانون اساسي ميباشد.
تبصره «»61
بند «الف» -نكته ،مغايرت با اصول  55و 11
 .6نكته و مغايرت :اگرچه مشابه حكم اين بند در تبصره « »52قانون بودجه سال  1932كل كشور قابل مشاهده است .لكن حكم
اين بند به دليل عدم ارتباط با نحوه دخل و خرج كشور فاقد ماهيت بودجهای بوده و از همينرو در ماده ( )18مصوبه اوليه
مجلس در خصوص اليحه احكام دائمي برنامههای توسعه كشور 5مشابه حكم مذكور به تصويب مجلس شورای اسالمي رسيده
و مورد ايراد شورای نگهبان قرار نگرفته است؛ لذا ،با ابالغ مصوبه مذكور ،در قوانين دائمي كشور مشابه اين حكم بيان شده و
نيازی به پيشبيني آن در قوانين بودجه ساليانه نيست.
 .5مغايرت :در اين بند انتشار ايرانچك توسط بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران منوط به تصويب شورای پول و اعتبار
دانسته شده است .در اين زمينه ،با توجه به اينكه ،تركيب شورای مذكور مشتملبر اعضای غير قوه مجريه است ،صالحيت يافتن
اين شورا جهت تصويب مجوز مزبور مغاير با اصل  13قانون اساسي است .در اين خصوص الزم به ذكر است كه در بند «»2
نظر شماره  32/133/2395مورخ  1932/11/13شورای نگهبان در خصوص اليحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي

 .1تبصره - 10
الف  -شركتهاي تولید نیروي برق حرارتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به شركت مادر تخصصي
تولید نیروي برق حرارتي و شركت توانیر بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري در توسعه نیروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كند  .شركتهاي فروشنده
برق نیروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي هاي برق خود را پس از وضع هزينه هاي تولید براي سرمايه گذاري در توسعه نیروگاه برق آبي به
مصرف برسانند  .وجوه پرداختي توسط شركتهاي يادشده براي سرمايه گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالیاتي محسوب ميشود  .دستورالعمل
حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نیرو ميرسد .
ب  -نقل و انتقال اموال و داراييها و قرار دادهاي بین شركت مادر تخصصي توانیر و شركتهاي توزيع نیروي برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف ميباشد.
 .2ماده  -1۱چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده ( )21قانون پولي و بانكي
كشور به پیشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مييابد.
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و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران ،تركيب شورای پول و اعتبار به جهت فوقالذكر مغاير با اصل  13قانون اساسي دانسته شده
و مجلس شورای اسالمي نيز بر مصوبه خود اصرار كرده است.
بند «ب» -مغايرت با اصل  ۵5و تذكر
 .6مغايرت :در اين بند به دولت صالحيت داده شده تا با توافق وزارت امور اقتصاد و دارايي ،بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران و
سازمان برنامه و بودجه كشور ،سرمايه بانكهای ملي ،سپه و كشاورزی را افزايش دهد .در اين خصوص بايد به اين نكته توجه داشت
كه بانكهای مذكور در اين بند ،شركت دولتي محسوب ميشوند و سرمايه آنها در اساسنامه اين شركتها تعيين شده است .لذا،
هرگونه افزايش يا كاهش سرمايه آنها به دليل داشتن ماهيت اساسنامهای بايد از طريق اصالح اساسنامه مذكور و توسط هيأت وزيران
يا مجلس شورای اسالمي (حسب مورد) صورت پذيرد و عدم تصريح بر اين موضوع مغاير با اصل  82قانون اساسي است.
 .5تذكر :عنوان صحيح «وزارت امور اقتصادی و دارايي»« ،وزارت امور اقتصاد و دارايي» است.
بند «د» -نكته
مشابه حكم اين بند و جزءهای « »1و « »5آن ،در تبصره « »53قانون بودجه سال  1932كل كشور 1و تبصرههای ذيل آن قابل
مشاهده است.
بند «الحاقي  -»1نكته ومغايرت با اصل 55
 .6نكته :مشابه حكم اين بند ،در تبصره « »51قانون بودجه سال  1932كل كشور 5قابل مشاهده است.
 .5مغايرت :حكم مقرر در اين بند از آن جهت كه واجد اثر مستقيم درآمدی و يا هزينهای نيست ،غيربودجهای بوده و مغاير با
اصل  25قانون اساسي است.
بند «الحاقي  -»2نكته
تكليف به اختصاص بودجه برای ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند ،در قالب قوانين بودجه ساليانه ،در
ماده ( )33قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )5پيشبيني شده است .بر اين اساس ،در قوانين
بودجه ساليانه كل كشور همچون تبصره « »51قانون بودجه سال  1932كل كشور مشابه حكم مقرر در اين بند قابل مشاهده است.
 .1تبصره  -2۹به منظور حمايت از ازدواج جوانان  ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است كلیه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه
اندازه سهم خود از مجموع سپردههاي قرض الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در
اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
 .2تبصره  - 21بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است پانزده هزار میلیارد (  ) 15/ 111/ 111/ 111/ 111ريال مانده تسهیالت قرض الحسنه بانكي
و رشد مبلغ مزبور را به تفكیك ده هزار میلیارد (  ) 11/ 111/ 111/ 111/ 111ريال به كمیته امداد امام خمیني ( ره ) و سه هزار میلیارد ( 9/ 111/ 111/ 111/ 111
) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار میلیارد ( ) 2/ 111/ 111/ 111/ 111
ريال در اختیار ستاد مردمي رسیدگي به امور ديه و كمك به زندانیان نیازمند قرار ميگیرد تا به خانواده هاي معسر زندانیان پرداخت كند  .در صورتي كه هر يك از
دستگاههاي مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیالت خود تا پايان آذر ماه  1935استفاده نمايند  ،سهمیه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق ميگیرد.
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بند «الحاقي  -»4نكته و ابهام
 .6نكته :مطابق تبصره « »92قانون اصالح قانون بودجه سال  1932كل كشور به دولت اجازه داده شده بود تا با رعايت الزامات
خاصي ،از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهای خارجي بانك مركزی پس از كسر موارد خاصي ،تا سقف
 123هزار ميليارد ريال برای تسويه مطالبات بانك مركزی از بانكها و در مرحله بعد برای تسويه مطالبات بانكها از دولت و
افزايش سرمايه دولت در بانكهای دولتي صرف شود .همچنين ،به موجب تبصره « »91قانون اصالح قانون بودجه سال 1932
كل كشور به دولت اجازه داده شده تا با انتشار «اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسالمي» ،تمام يا بخشي از بدهيهای خود به
طلبكارانش را تسويه نمايد.
 .5ابهام :با توجه به اينكه در بندهای مختلف تبصره « »2مصوبه حاضر به دولت اجازه داده شده تا جهت بازپرداخت بدهيهای
خود به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير امور محوله اقدام به انتشار اوراق مختلف نمايد و در هر مورد سقف مجاز جهت
انتشار هر يك از اوراق مزبور مشخص شده است؛ با تمديد تبصره « »91قانون اصالح قانون بودجه سال  1932كل كشور مشخص
نيست كه تجويز مجدد انتشار «اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسالمي» (تا سقف يكصد و هفتاد و پنج هزار ميليارد ريال)
(مقرر در تبصره « »91قانون بودجه سال  1932كل كشور) با عطف نظر به سقفهای مشخص شده و در چارچوب تكاليف قبلي
است يا اينكه مجوزی جديد در كنار ساير موارد ذكر شده ميباشد.
بند «الحاقي  -»5نكته
در خصوص افزايش سرمايه بانكهای «توسعه تعاون» و «پست بانك» الزم است به اين نكته توجه شود كه بانك توسعه تعاون به
استناد جزء « »2بند «ب» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي – 1ابالغي  -1981تشكيل شده و از اين جهت ،افزايش سرمايه اين
بانك با سياستهای مذكور مغايرتي ندارد .همچنين ،هرچند به موجب جزء « »5بند «ج» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي،5
تنها «بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران ،بانك ملي ايران ،بانك سپه ،بانك صنعت و معدن ،بانك كشاورزی ،بانك مسكن و بانك
توسعه صادرات» از خصوصيسازی مستثني دانسته شده بودند و نتيجتاً پست بانك جزء بانكهای مشمول واگذاری محسوب ميشد؛
اما «قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سياستهای كلي اصل چهل و چهارم ()11
قانون اساسي» -مصوب  -1931كه به تأييد شورای نگهبان رسيده ،پست بانك را از شمول واگذاریها مستثني كرده است.

 .1جزء « »0بند «ب» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي :
تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
 .2جزء « »2بند «ج» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي :
واگذاري  % 81از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل  44به بخشهاي خصوصي ،شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غیردولتي به شرح ذيل
مجاز است... -1 :
 - 2بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بانك ملي ايران ،بانك سپه ،بانك صنعت و معدن ،بانك كشاورزي ،بانك مسكن و بانك
توسعه صادرات.
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تبصره «»68
بند «الف» -مغايرت با اصل 55
حكم مقرر در اين تبصره از آن جهت كه واجد اثر مستقيم درآمدی و يا هزينهای نبوده و ارتباطي با بودجه كل كشور ندارد ،فاقد
ماهيت بودجهای بوده و مغاير با اصل  25قانون اساسي است.
بند «ب» -مغايرت با اصل 55
حكم مقرر در اين تبصره از آن جهت كه واجد اثر مستقيم درآمدی و يا هزينهای نيست ،غيربودجهای بوده و مغاير با اصل 25
قانون اساسي است.
بند «ج» -نكته
مشابه حكم اين بند ،در تبصره « »93قانون بودجه سال  1932كل كشور 1قابل مشاهده است.
بند «د» -نكته
مشابه حكم اين بند ،در تبصره « »91قانون بودجه سال  1932كل كشور 5قابل مشاهده است.
بند الحاقي « -»1مغايرت با اصل  65و نكته
 .6مغايرت :واژه «متابوليك» در اين بند غيرفارسي بوده و ذكر آن بدون معادل فارسي مغاير با اصل  12قانون اساسي است.
 .5نكته :رديفهای « 9»153333-59و « 1»153333-52جدول شماره ( )3كه به عنوان محل تأمين هزينههای اين بند الحاقي
مشخص شده ،به ترتيب ناظر به «درمان بيماران خاص و صعبالعالج و كمك به خيرين سالمت ،زنجيره اميد ،بيمارستان محكم
و موسسه محك و بيماری اپيدرمواليزيس بلوزا و سلياک» و «كمك به اجرای سياستهای جمعيتي كشور» ميباشد.

 .1تبصره  -15دولت مكلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ايثارگران موضوع رديف  191611جدول شماره (  ) 7اين قانون به جانبازان و آزادگان
غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظیفه نميباشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك
معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
 .2تبصره  -11بنیاد شهید و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف  191611جدول شماره (  ) 7اين قانون با تشخیص كمیسیون پزشكي
بنیاد و يا مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دلیل كهولت سن و يا بیماري صعب العالج نیاز به نگهداري دارند درصورتي كه در میان
خانواده  ،فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند  ،نسبت به پرداخت حق نگهداري به میزان سي درصد (  ) % 91حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
 .1رديف :12۹555-21

 .1رديف :12۹555-20
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بند الحاقي « -»2نكته
 .6نكته :به موجب عبارت صدر بند ،اين بند در راستای اجرای ماده ( )15قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي ( 1)5بوده است .الزم به ذكر است كه بند « »5ماده مذكور ،عبارتي الحاقي به ماده ( 9مكرر) قانون جامع خدماترساني
به ايثارگران 5است كه به موضوع اعطای تسهيالت خريد يا ساخت مسكن اعطاء ميپردازد .همچنين ،در ارتباط با اين بند ،بند «»1
ماده ( )131مصوبه اوليه مجلس در خصوص اليحه برنامه پنجساله ششم توسعه كه مورد ايراد شورای نگهبان قرار نگرفته است ،بانك
مركزی را موظف كرده تا« :در طول اجرای برنامه ،ساليانه نسبت به ارائه تسهيالت مسكن فقط يكبار با سود حداكثر چهار درصد (1
 )۷به تعداد پنجاه ( )51هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن
ملكي ميباشند و تاكنون مسكن ،زمين يا تسهيالت مسكن دريافت ننمودهاند از طريق بانكهای عامل اقدام نمايد».
بنابر آنچه گفته شد و با عطف توجه به جزءهای ذيل بند الحاقي حاضر ،اين نكته بدست ميآيد كه اين بند و جزءهای ذيل آن،
بهره مندی از تسهيالت مسكن برای ايثارگران را به جهات مختلفي همچون افزايش ميزان بهرهمندان از اين تسهيالت در سال
 1931و همچنين امكان بهرهمندی مجدد از تسهيالت مسكن با وجود شرايط خاص ،توسعه داده است.
 .5نكته :رديف  191133جدول شماره ( )3اين قانون كه محل تأمين منابع موضوع اين بند ميباشد مربوط به «بنياد شهيد و امور
ايثارگران» ميباشد.
تبصره «»63
بند «الف» -مغايرت با اصول  55و 65
 .6مغايرت :حكم مقرر در اين تبصره از آن جهت كه واجد اثر مستقيم درآمدی و يا هزينهای نيست ،غيربودجهای بوده و مغاير
با اصل  25قانون اساسي است.

 .1ماده  -12قانون جامع خدماترساني به ايثارگران به شرح زير اصالح ميشود:
الف -در بند ( )1تبصره ( )1ذيل بند (ز) ماده ( )9قانون عبارت «بیستوپنج درصد ( )٪25و باالتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي»
جايگزين ميشود.
ب -در ماده ( 9مكرر) قانون ،فراز دوم به شرح زير تغییر ميكند :مبلغ تسهیالت مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال  )1939نسبت به سال قبل
براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصويب هیأت وزيران ميرسد .نرخ اين تسهیالت چهار درصد ( )٪4و بازپرداخت آن بیستساله بدون رعايت
الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.
 .2ماده  1مكررـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده ( )44قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در سال  1931به تعداد يكصدهزار نفر از
جانبازان بیست و پنج درصد ( )% 25و باالتر ،آزادگان و فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان باالي هفتاد درصد ( ،)% 71همسران و والدين شهدا تسهیالت خريد يا ساخت
مسكن اعطاء نمايد .مبلغ تسهیالت مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال  )1939نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین
و به تصويب هیأت وزيران ميرسد .نرخ اين تسهیالت چهار درصد ( )% 4و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است .دولت
موظف است نسبت به تضمین ،پیشبیني و پرداخت مابهالتفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.
بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك ،محاسبه و اخذ تضمینهاي بازپرداخت الزم به میزان اصل تسهیالت و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.
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 .5مغايرت :در جزء « »1بند «الف» اين تبصره ،واژه «پروژه» غيرفارسي بوده و ذكر آن بدون معادل فارسي مغاير با اصل  12قانون
اساسي است.
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بند «ب» -نكته و مغايرت با اصل ۵5
 .6نكته :عنوان رديف شماره « 5»223333-118جدول شماره ( )3اين قانون «يارانه سود تسهيالت سرمايهگذاری و اشتغال
موضوع بند «ب» تبصره « »13قانون بودجه» ميباشد.
 .5مغايرت :با توجه به ماهيت تقنيني امور مذكور در بندهای «الف» و «ب» تبصره « »13اين مصوبه ،واگذاری تعيين نوع و شكل
حمايتها ،ميزان و مناطق مورد شمول ،ميزان تسهيالت ،افراد حقيقي و حقوقي مشمول اين حمايتها به آئيننامه اجرايي موضوع
اين بند مغاير با اصل  82قانون اساسي است.
بند «ج» -مغايرت با بند « »6اصل  661و اصول  65و 55
 .6مغايرت :در جزء « »1اين بند ،صالحيتيافتن شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جهت «ايجاد كارور
(اپراتور)های ارائهكننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها» از آنجايي كه به توسعه خدمات غيرحاكميتي دولت ميانجامد و
نتيجتاً منجر به بزرگشدن هرچه بيشتر دولت ميگردد ،مغاير با جزء « »1بند «الف» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي مبني
بر ممنوعيت دولت از ورود به فعاليتهای اقتصادی جديد خارج از موارد صدر اصل  11و جلوگيری از بزرگشدن بخش دولتي
ميباشد .لذا ،اين جزء مغاير با بند « »1اصل  113قانون اساسي است.
 .5مغايرت :در جزءهای « »1و « »5اين بند ،واژه «پروژه» غيرفارسي بوده و ذكر آن بدون معادل فارسي مغاير با اصل  12قانون
اساسي است.
 .9مغايرت :حكم مقرر در جزء « »5اين بند از آن جهت كه واجد اثر مستقيم درآمدی و يا هزينهای نيست ،غيربودجهای بوده و
مغاير با اصل  25قانون اساسي است.
 .4مغايرت :در جزء « »5اين بند ،به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده شده تا از طريق «سازمانهای توسعهای» و
«شركتهای تابعه خود» در انجام پروژههای دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام نمايد .در خصوص حكم اين
جزء بايد به اين نكته توجه نمود كه اوالً) اطالق حكم اين جزء نسبت به «سازمانهای توسعهای» ،بدون رعايت شرايط و

 .1در اين خصوص ذكر اين نكته الزم است كه در بند « »98نظر مورخ  1935/11/13شوراي نگهبان در خصوص اليحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي استفاده از واژه مذكور مغاير با اصل  15قانون اساسي دانسته شده است.
 .2رديف 005555-11۱
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تشريفات مقرر در تبصره « »9بند «الف» ماده ( )9قانون اجرای سياستهای كلي اصل چهل و چهارم ( )11قانون اساسي ،1مغاير
با قانون مزبور و سياستهای حاكم بر آن است .ثانياً) با توجه به جزء « »1بند «الف» سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي
مبني بر ممنوعيت دولت از ورود به فعاليتهای اقتصادی جديد خارج از موارد صدر اصل  11و جلوگيری از بزرگشدن بخش
دولتي ،تجويز اين حكم نسبت به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مغاير با سياستهای مذكور است .لذا،
جزء « »5اين بند مغاير با بند « »1اصل  113قانون اساسي است.
تبصره «»20
بند «الف» -مغايرت با اصل ،25
 .6مغايرت :اين بند سعي دارد تا طرحهای عمراني نيمه تمام دولت كه درحال حاضر به صورت «كارفرما -پيمانكاری» درحال
اجرا هستند را به صورت «مشاركتي» اجرا نمايد .لذا مفاد مذكور در اين تبصره ،ماهيت غيربودجهای داشته و بايد در قوانين
دائمي مانند قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ذكر شود؛ لذا درج آن در قانون بودجه مغاير اصل  25قانون اساسي است.
 .5تذكر :عنوان صحيح قانون مذكور در جزء « »1اين بند« ،قانون تسهيل اعطاء تسهيالت بانكي و كاهش هزينههای طرح و
تسريع در اجراء طرحهای توليدی و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» ميباشد كه به اشتباه «قانون اعطای تسهيالت بانكي»
عنوان شده است.
بند «ب» -مغايرت با اصول  55و  ۵5و ابهام
 .6مغايرت :مفاد اين بند فاقد ماهيت بودجهای است .مؤيد اين امر نيز آن است كه مشابه حكم اين بند ،در بند « »1ماده ()53
مصوبه مجلس درخصوص قانون برنامه ششم نيز ذكر شده است.
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 .5ابهام :نكته ديگری كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه مشخص نيست با واگذاری وظايف و امور مذكور در اين
بند ،نحوه برخورداری مردم از اين خدمات چگونه خواهد بود .به عنوان مثال در بخش آموزش و پروش در صورت واگذاری
بخشي از فعاليت های اين حوزه (در غير واگذاری مدارس) آيا مردم مكلف به پرداخت هزينه خواهند بود يا خير .در اين رابطه
 .1تبصره ( -1اصالحي  )1935/6/7دولت ميتواند از طريق سازمانهاي توسعهاي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذيربط و
احراز عدم تمايل بخشهاي غیردولتي براي سرمايهگذاري بدون مشاركت دولت ،در طرحهاي اقتصادي موضوع فعالیتهاي گروه يك ماده ( )2اين قانون در مناطق
كمترتوسعه يافته و يا در صنايع پیشرفته با فناوري باال و يا صنايع خطرپذير در كلیه مناطق كشور به سرمايهگذاري مشترک با بخشهاي غیردولتي اقدام كند .در صورتي
كه پس از اعالن فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غیردولتي تمايلي به سرمايهگذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر میزان ندارند ،سازمانهاي توسعهاي مي
توانند نسبت به سرمايهگذاري در طرح مورد نظر تا صددرصد ( )% 111اقدام كنند... .
 .2بند « »1ماده (« :)2۹به منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي وتعاوني در اقتصاد و به منظور افزايش بهرهوري و ارتقاي سطح كیفي خدمات و
مديريت بهینه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهدهدار وظايف اجتماعي ،فرهنگي و خدماتي هستند (از قبیل واحدهاي بهداشتي و درماني ،مراكز بهزيستي و
توان بخشي ،مراكز آموزشي ،فرهنگي ،هنري و ورزشي و مراكز ارائهدهنده خدمات و نهادهاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده ميشود در چهارچوب استانداردهاي
كیفي خدمات كه توسط دستگاه ذيربط تعیین ميگردد ،نسبت به (خريد خدمات به جاي تولید خدمات) از بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايند .در اجراي اين بند
واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
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ماده (« )11قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1»)1مصوب  1983/11/53مقرر داشته ،خريد
خدمات نبايد متضمن اخذ هزينۀ اضافه از مردم گردد.
 .9مغايرت :ذيل اين بند مقرر داشته است كه «آئيننامه اجرايي» مربوط به اين بند مشتمل بر موضوعاتي مانند «امتيازات و
تسهيالت در نظر گرفته شده برای بخش غير دولتي داوطلب ،نحوه نظارت بر اين نوع فعاليتها و شاخصهای كمي و كيفي كه
بايد مورد رعايت بخش غيردولتيِ مجری قرار گيرد» به تصويب هيأت وزيران برسد .حال آنكه اطالق موضوعات ياد شده
دربردارنده مباحثي است كه دارای شأن و ماهيت تقنيني هستند و واگذاری آن به آئيننامه ،تفويض قانونگذاری محسوب شده و
در نتيجه مغاير اصل  82قانون اساسي است.
بند «الحاقي  -»1ابهام
درخصوص رديف مذكور در ذيل اين بند الزم به ذكر است كه باتوجه به الحاقي بودن اين بند ،چنين رديفي در اليحه دولت
وجود نداشته و در اصالحات كميسيون تلفيق نسبت به جداول نيز وجود نداشت و لذا مشخص نيست چه مبلغي در ذيل اين
رديف درج شده و آيا مبلغ مذكور در سقف بودجه لحاظ شده است يا خير.
بند «الحاقي  -»2مغايرت با اصول  65 ،55و  69۵و نكته
 .6مغايرت :محتوای اين بند ،به جهت داشتن ماهيت غير بودجهای ،مغاير اصل  25قانون اساسي است.
 .5نكته :درخصوص روش «مشاركت عمومي و خصوصي» الزم به ذكر است در اين روش ،قراردادی بين بخش عمومي و بخش
خصوصي به منظور تسهيم ريسك ،مسئوليت ،منافع و همافزايي منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زيربنايي منعقد
ميگردد .استفاده از اين روش به منظور تبديل نقش دولت از سرمايهگذاری ،اجرا و بهرهبرداری در پروژههای زيرساختي به
سياستگذار و تنظيمكننده مقررات و ناظر بر كيفيت و كميت ارائه خدمات است.
 .9مغايرت :بكارگيری واژه «پروژه» در اجزاء مختلف اين بند به دليل غيرفارسي بودن مغاير اصل  12قانون اساسي است.
 .4مغايرت :با توجه به اينكه در جزء « »1-5اين بند ،انتشار تغيير و تفسير مقررات در پايگاه موضوع اين بند را شرط اعتبار اين
موارد دانسته است و از سوی ديگر ضابطه الزم االجرا شدن مقررات را قانونگذار اساسي بيان نموده است ،اطالق اين حكم
درخصوص آئين نامههای موضوع اصل  198قانون اساسي ،مغاير اين اصل است.

 .1ماده  -11به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده ( ) 161قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود به
منظور ارتقاي كیفیت خدمات و كاهش اعتبارات هزينهاي ،نسبتبه خريد خدمات ،براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غیرحاكمیتي خود از بخش غیردولتي،
بهشرطيكه متضمن اخذ هزينۀ اضافه از مردم نگردد ،اقدام نمايند.
آيیننامۀ اجرايي اين ماده بنابه پیشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هیئتوزيران خواهد رسید.
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تبصره «»26
بند «الف» -تذكر و مغايرت با اصول  55و 59
 .6مغايرت :اين بند واجد ماهيت غير بودجهای بوده و ذكر آن در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل  25قانون اساسي است .الزم
به ذكر است كه نظير چنين حكمي در ماده ( )9قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1)5نيز
ذكر شده است.
 .5مغايرت :اطالق حكم اين بند در خصوص استثنای مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي ،بنيادها و نهادهای انقالب اسالمي
درخصوص آن دسته از مبالغي كه مطابق قوانين بودجه سنواتي و از محل منابع عمومي به آن ها اختصاص مييابد مغاير اصل
 29قانون اساسي مبني بر تمركز كليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل است.
بند «ب» -مغايرت با اصول  55و 55
 .6مغايرت :حكم مذكور در اين بند به جهت برخورداری از ماهيت غير بودجهای ،مغاير اصل ( )25قانون اساسي است.
 .5مغايرت :اطالق حكم اين بند در خصوص نظارت ديوان محاسبات نسبت به كليه حسابهای درآمدی و هزينهای دستگاههای
موضوع اين بند درخصوص آن بخش از درآمدها و هزينه هايي كه در قوانين بودجه سنواتي منعكس نشده است ،مغاير اصل 22
قانون اساسي است.
بند «ج» -تذكر
با توجه به اينكه بخش خصوصي و تعاوني تخصصاً از شمول اين بند خارج بوده و دستگاه اجرايي بشمار نميروند ذكر عبارت
«به استثنای بخش خصوصي و تعاوني» فاقد وجه ميباشد.
بند الحاقي -مغايرت با اصل 55
حكم مذكور در اين بند به جهت برخورداری از ماهيت غير بودجهای ،مغاير اصل ( )25قانون اساسي است .الزم به ذكر است
كه با عنايت به عدم ورود چنين ايرادی نسبت به تمديد قوانين آزمايشي ضمن قوانين بودجه سنواتي ،هماكنون قانون بودجه
ساليانه محلي جهت تمديد قوانين آزمايشي شده است.

 .1ماده  - 1شركتهاي دولتي موضوع مواد ( )4و ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي موضوع بند ( )9ماده ( )18قانون اجراي سیاستهاي كلي
اصل چهل و چهارم ( ) 44قانون اساسي ،به استثناي بانكها و بیمه هاي دولتي و سازمانهاي توسعه اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،سازمان توسعه
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  ،سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  ،وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت شهركهاي
كشاورزي  ،مشمول مقررات مواد ( )93( ،)91و ( )76قانون محاسبات عمومي كشور ميباشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كاال و خدمات آنها به حسابهاي
معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز ميشود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود .عدم رعايت مفاد ماده ( )76قانون محاسبات
عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خالف مقررات مذكور گشايش يافته است ،تصرف غیرقانوني در اموال عمومي محسوب ميشود .بانكهاي عامل حسب اعالم
بانك مركزي و خزانه داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حسابهايي كه خالف مقررات مذكور افتتاح شده اند ،اقدام كنند.
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تبصره «الحاقی  -»6مغايرت با اصل  59و بند « »6اصل  661و ابهام
 .6مغايرت :باتوجه به اينكه مطابق اصل  29قانون اساسي هرگونه پرداخت ميبايست به موجب قانون باشد ،عدم مشخص نمودن
نحوه مصرف اعتبارات موضوع اين بند و واگذاری آن به اختيار وزارت امور خارجه مغاير اين اصل قانون اساسي بهشمار ميآيد.
 .5ابهام و مغايرت :مطابق اين تبصره ،مبلغ مندرج در آن ،از محل سهام قابل واگذاری مندرج در جدول شماره ( )18اين قانون،
در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت .در اين رابطه بايد گفت اوالً جدول شماره « »18ناظر به مصارف وجوه حاصل
از واگذاری ميباشد و منبع تأمين اعتبار محسوب نميشود .ثانياً مشخص نيست كه اين مبلغ آيا به نسبت مساوی از رديفهای
مندرج در اين جدول كسر ميشود و يا اينكه بنا به تصميم سازمان برنامه و بودجه از هر رديفي و به ميزان دلخواه قابل كسر
است .ثالثاً با عنايت به توضيحات مذكور در ذيل تبصره « »5اين مصوبه ،مصارف مذكور در جدول شماره « »18به دليل اينكه
نحوه و محل مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری شركتها و سهام دولت در جزء « »5بند «د» سياستهای كلي اصل  11قانون
اساسي مشخص شده است ،تعيين مصارف ديگری جهت اين منابع ،مغاير سياستهای كلي اصل  11قانون اساسي است و در
نتيجه مصرف موضوع اين تبصره نيز مغاير سياستهای مذكور محسوب ميشود.
تبصره «الحاقی  -»2مغايرت با اصل  55و تذكر
مفاد مذكور در بندهای اين تبصره فاقد ماهيت بودجهای بوده و ذكر آنها در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل  25قانون اساسي
ميباشد.
تبصره «الحاقی  -»1مغايرت با اصل ۵5
 .6تذكر :عالوه بر اين ماده در موارد متعددی از مصوبه حاضر به برنامه ششم توسعه استناد داده شده است كه باتوجه به اينكه
تشريفات رسيدگي آن بهعنوان قانون مصوب به اتمام نرسيده است ،استناد به آن محل اشكال است.
همچنين باتوجه به اينكه عنوان كامل مصوبه مجلس درخصوص اين قانون« ،برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمي ايران»
ميباشد ،ذكر ناقص عنوان اين مصوبه در مواد متعدد اشكال دارد.
 .5مغايرت :حكم مذكور در آخرين بند اين تبصره مبني بر اصالح ارجاعات مربوط به قانون برنامه ششم توسعه پس از ابالغ
آن ،باتوجه به اينكه چنين امری مستلزم اصالح قانون مي باشد و از سوی ديگر تعيين اين ارجاعات واجد آثار حقوقي ميباشد،
تفويض آن به نهادی جز قانون گذار ،تفويض قانون گذاری بوده و مغاير اصل  82قانون اساسي محسوب ميشود.
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