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مقدمه
«اليحه بودجه سال  9317كل كشور» در تاريخ  9316/1/91اعالم وصول و طی جلسات متعدد ،بهتصويب صحن علنی مجلس شوراي اسالمی رسيد .فارغ از مسائل و نکات كلی كه
در گزارشات قبلی پيرامون اليحه مزبور ارائه شد ،مصوبه مجلس درخصوص ماده واحده و احکام آن نيز حائز مسائل متعددي است كه می بايست مورد توجه قرار گيرد .البته الزم
به ذكر است برخی نکات درخصوص اين احکام در گزارشات پيشين مورد توجه قرار گرفته و لذا در اين گزارش صرفاً بدان اشاره خواهد شد .همچنين ضمن بررسی اين احکام در
صورت لزوم حسب مورد به نکاتی كه پيرامون جداول وجود دارد پرداخته خواهد شد.
گزارشات ارائه شده حاصل جلسات متعدد و كسب نظر از كارشناسان در حوزههاي مختلف اعم از بودجه ريزي ،اقتصاد و غيره می باشد.
بند «ب» ماده واحده– مغايرت با اصول  25و 111
همانگونه كه در گزارشات كلی مربوطه به تفصيل وضعيت بودجه شركتهاي دولتی در اليحه بودجه كل كشور بيان گرديد ،بند «ب» ماده واحده از جهات ذيل محل ايراد است.
 )1مبلغ مندرج در بند مزبور به عنوان بودجه شركتهاي دولتی ،بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به جهت عدم شمول آن نسبت به تمام شركتهاي دولتی ،مغاير اصل
 22قانون اساسی ناظر به بودجه كل كشور میباشد .با اين توضيح كه پيوست شماره سه اليحه كه ناظر به بودجه شركتهاي دولتی ،بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
است (و عدد مندرج در بند «ب» ماده واحده همان رقم كلی مذكور در اين پيوست میباشد) ،در بردارنده همه شركتهاي دولتی نيست و لذا رقم مذكور در بند «ب» ماده واحده نيز
مشتمل بر بودجه همه شركتهاي دولتی نبوده و از اين حيث مغاير اصل  22قانون اساسی محسوب میگردد.
الزم به ذكر است بر اساس اصل  22قانون اساسی ،اليحه بودجه بايد مشتمل بر بودجه كل كشور بوده و درنتيجه بودجه هر سازمان يا نهادي كه دولتی بوده و مشمول عنوان مزبور
میباشد بايد در بودجه كل كشور منعکس گردد.
در اين خصوص به عنوان مثال می توان به شركتهاي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتی (هفت شركت) ،شركتهاي مهندسی و توسعه گاز ايران ،بازرگانی گاز ايران ،آواي
پرديس سالمت ،بيمه ايران و انگليس اشاره نمود كه بودجه آن ها در پيوست شماره «( »3بودجه شركتهاي دولتی ،بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) ذكر نشده است.
 )5عالوه بر مسئله فوق ،شركتهايی نيز وجود دارند كه اگرچه دولتی نبوده اما دولت در آنها سهامدار است .وضعيت سهام دولت در اين شركتها به ميزان حداكثر چهل و نه
درصد ( )%91بوده كه سبب میشود چنين شركتهايی در عداد شركتهاي دولتی محسوب نشوند .اما نکته قابل توجه آن است كه هرچند شركتهاي فوق دولتی محسوب نمیشوند
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اما بودجه اين شركتها به نسبت ميزان سهام دولت در آنها بودجه عمومی كل كشور محسوب میشود و از حيث درآمد و هزينه و نيز سودآوري يا زيانده بودن شركت بايد در
محاسبات عمومی كشور مورد توجه قرار گيرد .لذا عدم درج اين بخش از بودجه عمومی در اليحه بودجه نيز مغاير اصل  22قانون اساسی ناظر به بودجه كل كشور میباشد.
الزمبه ذكر است علیرغم اينکه حدود دو سوم بودجه كل كشور ناظر به بودجه شركتهاي دولتی (فارغ از نقص و كامل نبودن آن) میباشد ،به جز تکاليف قانونی و بعضاً خدمات
عمومی كه از سوي اين شركتها ارائه میگردد ،سود و مالياتی كه از سوي شركتهاي دولتی ،بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به منابع عمومی كشور اختصاص میيابد،
مطابق جدول شماره ( )2از جداول كالن به شرح ذيل میباشد ،كه بخشی از اين موارد ناظر به ماليات پرداختی اين شركتها (نظير بخش خصوصی) بوده و بخشی نيز مربوط به
پرداخت سود سهام دولت در اين شركتها میباشد:
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تبصره ()1
بند «الف» -مغايرت با اصول  25و 22
مطابق رويه قوانين بودجه سنواتی ،از جمله احکامی كه در تبصره « »9ماده واحده پيشبينی میشود ،سهم شركت ملی نفت ايران (به ميزان  99/2درصد) از منابع حاصل از صادرات
نفت ،ميعانات گازي و خالص صادرات گاز میباشد .مسئله حائز اهميتی كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه اوالً هيچ گونه سقفی جهت اين مبلغ پيش بينی نشده و ثانياً
رديف مستقلی ناظر به اين بند وجود ندارد (به نظر میرسد اين مبلغ در سقف درآمد شركت ملی نفت مندرج در پيوست شماره سه منعکس شده است) .9اين درحالی است كه
براساس اصل  23قانون اساسی «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» بايد انجام شود .همچنين مطابق با اصل  22قانون اساسی ،حسابرسی ديوان محاسبات

 . 1از پيوست شماره سه:
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بدين منظور است كه «هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد» .لذا تحقق اين اصول منوط به اين است كه اوالً سقفی جهت
اين مبلغ در بودجه كل كشور منعکس شود و ثانياً محل مصرف آن به صورت مشخص درچارچوب قوانين موجود تعيين گردد .الزم به ذكر است اگرچه بند «الف» ماده ( )9قانون
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2به صورت كلی سهم شركت ملی نفت را بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركت مزبور دانسته است ،لکن
چنين شيوهاي در تعيين مصرف اين سهم نمیتواند وافی به مقصود باشد.
با توجه به اين توضيحات ،عدم درج رديف و سقف براي چهارده و نيم درصد ( )% 99/2سهم شركت ملی نفت ايران در اين بند و عدم تعيين محل مصرف آن مغاير اصول  23و
 22قانون اساسی است.
بند «ب» -نکته
نکتهاي كه درخصوص اين بند وجود دارد اين است كه براساس صدر اين بند از محل منابع نفتی ،صرفاً «منابع حاصل از ارزش صادرات نفت ،ميعانات گازي و خالص صادرات گاز
به عنوان منابع درآمد عمومی دولت در بودجه كل كشور در نظر گرفته و واريز آن در رديف مورد نظر پيشبينی شده است .در حالی كه به جز منابع حاصل از ارزش صادرات نفت،
ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ،فرآوردههاي نفتی ديگري نيز نظير «مايعات گازي» 9وجود دارد كه منابع حاصل از صادرات آن به عنوان منابع عمومی دولت محسوب نگرديده
و درنتيجه واريز اين منابع نيز به عنوان منابع عمومی دولت به خزانه كل كشور پيشبينی نشده است.
در اين رابطه به نظر می رسد منابع حاصل از چنين مواردي به عنوان درآمد شركت ملی نفت درنظر گرفته شده و در نتيجه در بودجه اين شركت منظور میشود .شايان ذكر است
بخش درآمدي در بودجه شركت ملی نفت در پيوست شماره سه (رديف  )222222حدوداً سيصد هزار ميليارد تومان پيش بينی شده است.
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بند «ج» -مغايرت با اصل 25
حکم اين بند در واقع به معناي كسري بودجه پيشبينیشده در قانون بودجه ،ضمن خود بودجه است .با اين توضيح كه هرگاه دولت به منظور جبران كسر بودجه خود بخواهد منابع
ديگري را جايگزين منابع پيشبينیشده در قانون بودجه نمايد ،بايستی با ارائه اليحه متمم بودجه ،منابع جديد را به تصويب مجلس شوراي اسالمی برساند .اين در حالی است كه به
موجب اين بند ،مجلس به دولت اجازه داده تا در صورت كسر منابع ،بدون ارائه اليحه متمم بودجه ،از محل حساب ذخيره ارزي ،كسري منابع را جبران نمايد .لذا اين بند مغاير
اصل  22قانون اساسی مبنی بر لزوم تصويب متمم بودجه توسط مجلس شوراي اسالمی میباشد.

 . 1الزم به ذكر است كه «مايعات گازي» ،فرآوردهاي به جز «ميعانات گازي» میباشد كه معموال به همراه با توليد گاز طبيعی حاصل میشود و باتوجه به نظر كارشناسان مبالغ متنابهی از صادرات اين محصول حاصل می شود.
 . 2به پاورقی صفحه قبل مراجعه شود.
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بند «د» -مغايرت با اصل  25و ابهام
 )1با توجه به اينکه اين بند در حقيقت اصالح بند «الف» ماده ( )62قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ( 9)2میباشد داراي ماهيت غيربودجهاي
بوده و در نتيجه مغاير اصل  22قانون اساسی میباشد.
 )5با توجه به سابقه نظرات شوراي نگهبان درخصوص واجد ابهام بودن شركتهايی كه اساسنامه آنها به تصويب نرسيده ،و با توجه به اينکه اساسنامه شركت ملی گاز ايران به
تصويب مجلس شوراي اسالمی يا با اجازه مجلس ،به تصويب دولت نرسيده است ،لذا عبارت «شركت ملی گاز ايران» مذكور در اين بند و ساير بندهاي اليحه نظير بند الحاقی «»9
همين تبصره داراي ابهام است.
بند الحاقي « -»1تذكر
عنوان «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی كشور» كه در اين بند و ساير بندها و تبصرههاي مصوبه به صورت ناقص و با عبارت «برنامه ششم توسعه» ذكر شده،
بايد اصالح شود.
بند الحاقي « -»5مغايرت با اصول  25 ،25 ،5و  22و ابهام
 )1از آنجا كه «منابع در اختيار» شركت ملی نفت ايران عبارت است از سهم چهارده و نيم درصد موضوع بند «الف» اين تبصره و نيز ساير منابع كه در رديف « »222222پيوست
شماره سه اليحه آمده است و براي هزينهكرد آنها پيش از اين تعيين تکليف شده است ،مشخص نيست ،منظور از «منابع در اختيار خود» مذكور در اين بند كدام منابع است .لذا
عبارت اين بند از اين جهت ابهام دارد.
 )5با توجه به اينکه ماهيت قانون بودجه در حقيقت بيان منابع درآمدي دولت و نحوه برداشت آنها از حسابهاي خزانهداري و هزينهكرد آنها میباشد و به عبارت ديگر ،قانون
بودجه دريافتها و پرداختهاي دولت از حسابهاي مربوطه را بيان كرده و منظم میسازد ،تکليف مذكور در اين بند مبنیبر تحويل كاال (قير) به برخی نهادها و دستگاههاي دولتی
مغاير با ماهيت بودجه بوده و مغاير اصل  22قانون اساسی میباشد .همچنين با توجه به اينکه بجاي پرداخت ريالی در واقع قير به دستگاههاي مزبور تحويل میشود مغاير با اعتبارات
مصوب موضوع اصول  23و  22قانون اساسی میباشد.

 .1الف -هشتاد درصد ( )٪ 02وجوه دريافتی صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها ،با اولويت مناطق سردسير ،نفتخيز ،گازخيز و استانهايی كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ،توسط وزارت
نفت از طريق شركت دولتی تابعه ذي ربط هزينه میشود.
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بند الحاقي « –»5نکته
پيش از اين و به موجب ماده ( 9)22قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت( ،)2وزارت نفت صالحيت تضمين تسهيالت بانکی متناسب با قدر السهم
دولت را دريافت كرده است.
تبصره ()2
بند «الف» -مغايرت با بند « »1اصل 111
مطابق جزء « »2اين بند پرداخت بدهی دولت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی از محل واگذاري اموال و دارايیها و سهمالشركه متعلق به دولت و
مؤسسات و شركتهاي دولتی ،با رعايت سياستها و قانون اجراي اصل  99قانون اساسی پيشبينی گرديده است .توضيح آنکه همانگونه كه در گزارشات پيشين به اين موضوع
اشاره شد ،منابع حاصل از سهام موضوع اين جزء در جدول شماره ( )2و ذيل عنوان «درآمدهاي حاصل از فروش سهام و سهمالشركه دولت در بنگاههاي دلتی» ذكر شده است و مبلغ
اختصاص يافته به اين جزء نيز در سقف درآمد مزبور قرار گرفته است .حال مسئلهاي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه اوالً عناوين موضوع جزء « »2اين بند درخصوص «اموال و
دارايیها و سهمالشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتی» بدون ترديد ناظر به سهام و فعاليتهاي اقتصادي دولت موضوع سياستهاي كلی اصل  99قانون اساسی
می باشد چراكه سياست هاي مزبور مربوط به كليه فعاليتهاي اقتصادي دولت و بنگاههاي دولتی میباشد و از سوي ديگر مطابق جزء « »2بند «د» سياستهاي كلی اصل  99مصارف
منابع حاصل از واگذاري حق مالکيت دولت در بنگاهها به صراحت مشخص گرديده است كه پرداخت بدهیهاي دولت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی
به طور قطع جزء اين مصارف ،قرار نمیگيرد .لذا اگرچه مطابق جزء مزبور درخصوص پرداخت اين بدهیها به لزوم رعايت سياستهاي كلی اصل  99قانون اساسی اشاره نموده
است ولکن چنين امري از اساس متناقض میباشد و درصورتی كه در واقع سهام يا فعاليتی خارج از سياست هاي كلی اصل  99قانون اساسی وجود میداشت ،میبايست سهام و
اموال موضوع اين سياستها استثناء میگرديد.
بنابراين بهجز ساير موضوعات مربوط به واگذاري شركتهاي دولتی گه در گزارش مربوط به جداول بيان خواهد شد ،جزء « »2اين بند به دليل مغايرت با سياستهاي كلی اصل 99
قانون اساسی مغاير بند « »9اصل  992قانون اساسی محسوب میگردد.

 . 1ماده  -22به وزارت نفت اجازه داده میشود از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط براي احداث واحدهاي صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پااليشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمی با بخش غيردولتی ،خصوصی و تعاونی با رعايت ماده ( )3قانون اجراي
سياستهاي كلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيالت بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.
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تبصره ()0
بند «ب» -مغايرت با اصل 01
نکتهاي كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه «تسهيالت مالی و اعتباري يا كمك بالعوض» موضوع اين بند به جز «تسهيالت تأمين مالی خارجی (فاينانس)» مذكور در
بند «الف» همين تبصره میباشد (هرچند أخذ آن در همان سقف مقرر در بند «الف» میباشد) و منظور از اين تسهيالت در بند «ب» ،همان أخذ وام يا تسهيالت و همچنين كمكهاي
خارجی است .لذا با توجه به اينکه در بند حاضر ،اخذ اين موارد از دولتها نيز پيش بينی شده است ،مطابق اصل  02قانون اساسی مستلزم تصويب هر مورد توسط مجلس شوراي
اسالمی میباشد .درحالی كه براساس اين بند هيچ گونه تصريحی مبنی بر لزوم تصويب مجلس وجود ندارد و دولت با استفاده از مجوز مذكور در اين بند میتواند نسبت به موارد
فوق اقدام نمايد .الزم به ذكر است شوراي نگهبان نيز در نظرات گذشته خود نسبت به اين موضوع تأكيد نموده است.
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همچنين گفتنی است ذكر عبارت «با رعايت ضوابط قانونی» رافع ايراد فوق نيست زيرا اين عبارت نيز به معناي «انعقاد قرارداد توسط مقام صالحيتدار و رعايت تشريفات قانونی
مذكور در قوانين عادي و نيز اخذ تسهيالت و اعتبار براي موارد مجاز به موجب ساير قوانين» تلقی میشود و نه لزوم تصويب هر مورد توسط مجلس شوراي اسالمی.
بند «ج» -مغايرت با اصول  25 ،25و 02
حکم ذيل اين بند به معناي اجازه اصالح رديفهاي مصوب مجلس شوراي اسالمی به دستگاههاي استفادهكننده از تسهيالت مذكور در اين تبصره و سازمان برنامه و بودجه بوده و
از اين حيث مغاير اصول  22و  23قانون اساسی و از نظر اعطاي صالحيت اصالح قانون به غير ،مغاير اصل  02قانون اساسی میباشد.
تبصره ()۴
بند «ب» -مغايرت با بند « »1اصل 111
 )1حکم اين بند و اجزاي آن اوالً از حيث ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق ،مغاير بند « »3-92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است كه بر «استقالل مصارف
صندوق توسعۀ ملی از تکاليف بودجهاي و قوانين عادي» تصريح كرده است .ثانياً مغاير بند « »9-92سياستهاي مذكور است كه بر ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي
صندوق نزد بانكهاي عامل« ،با معرفی صندوق توسعۀ ملی» و بهصورت «ريالی» تأكيد كرده است.
عالوهبراين ،حکم اين بند و اجزاي آن بهدليل افزايش وابستگی بودجه به نفت (باتوجه به اينکه برداشت از صندوق در واقع هزينه كرد از محل درآمدهاي نفتی است كه به دليل قطع
وابستگی به نفت ،به صندوق اختصاص داده شده است) ،مغاير حکم بند « »90سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی ،مبنیبر «قطع وابستگی بودجه به نفت» و حکم بند « »92سياستهاي

 . 1نظر شماره  19/922/6290مورخ  :9319/92/26از آنجا كه مستفاد از اصل  02قانون اساسی اين است كه هر گونه كمك بايد به طور موردي به تصويب مجلس شوراي اسالمی برسد ،لذا ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
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كلی برنامۀ ششم توسعه 9مبنیبر «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تأمين بودجۀ عمومی به منابع و سرمايههاي زايندۀ اقتصادي» است .بنابر جهات فوق،
حکم اين بند و اجزاي آن مغاير بند « »9اصل  992قانون اساسی است.
 )5دررابطه با ذيل جزء « »9اين بند ناظر به اكتفا به لزوم حفظ «مالکيت» نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها درخصوص طرح هاي توسعهاي باالدستی نفت و گاز ،اين مسئله
وجود دارد كه مطابق جزء « »2بند «الف» سياستهاي كلی اصل  99قانون اساسی 2،سرمايهگذاري ،مالکيت و مديريت در زمينههاي مذكور در صدر اصل  99قانون اساسی توسط بنگاهها
و نهادهاي عمومی غيردولتی و بخشهاي تعاونی و خصوصی از جمله صنايع بزرگ پاييندستی نفت و گاز مجاز شمرده شده است ،ولکن مطابق جزء « »2-9همين بند «نفت و گاز» از
شمول اين حکم مستثنی شده است و اين امر به منزله اين است كه در صنايع باالدستی نفتی و گاز امور مذكور در صدر جزء « »2بند «الف» سياستهاي كلی ،امکانپذير نمیباشد .اين
درحالی است كه مطابق جزء حاضر از مصوبه مجلس صرفاً به عدم انتقال مالکيت اشاره نموده و درنتيجه سرمايهگذاري و انتقال مديريت اين طرحها به بخش خصوصی مجاز شمرده
شده است كه چنين امري به منزله انتقال مديريت منابع نفتی كشور به بخش خصوصی میباشد .لذا جزء « »9بند حاضر مغاير سياستهاي كلی اصل  99قانون اساسی است.
 )5حکم جزء « »2اين بند ،عالوهبر ايرادات بيانشده ،از جهت ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي صندوق نزد بانكهاي عامل ،به «سازمانهاي توسعهاي بخش صنعت
و معدن» كه در واقع جزء بخش «دولتی» محسوب میشوند ،مغاير بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه ناظر به اساسنامه صندوق و اختصاص منابع صندوق صرفاً به
بخشهاي غيردولتی بوده و لذا مغاير بند « »9اصل  992قانون اساسی است.
بند «ج» -مغايرت با بند « »1اصل 111
حکم اين بند ،از حيث ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق ،مغاير بند « »3-92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است كه بر «استقالل مصارف صندوق توسعۀ ملی از
تکاليف بودجهاي و قوانين عادي» تصريح كرده است.
همچنين حکم مزبور مغاير بند « »9-92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است كه بر ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي صندوق نزد بانكهاي عامل «با معرفی
صندوق توسعۀ ملی» و بهصورت «ريالی» تأكيد كرده است.
عالوهبراين ،حکم اين بند بهدليل افزايش وابستگی بودجه به نفت ،مغاير حکم بند « »90سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی و بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است..
 . 1بند -11
تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تأمين بودجهي عمومی به «منابع و سرمايههاي زايندهي اقتصادي» و دائمی شدن اساسنامهي صندوق توسعهي ملی با تنفيذ اساسنامهي موجود و واريز ساالنه  32درصد از منابع حاصل از صادرات
نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعهي ملی و افزايش حداقل  2واحد درصد ساليانه به آن.
 . 2جزء « »2بند «الف» :سرمايهگذاري ،مالکيت و مديريت در زمينههاي مذكور در صدر اصل  99قانون اساسی به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومی غيردولتی و بخشهاي تعاونی و خصوصی مجاز است:
 -9-2صنايع بزرگ ،صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پاييندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثناي نفت و گاز).
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بند «د» -مغايرت با اصل 25
حکم اين بند از جهت اصالح قانون دائمی ،غيربودجهاي بوده و مغاير اصل  22قانون اساسی است.
بند «ه» -مغايرت با بند « »1اصل  111و اصول  25و 02
 )1حکم اين بند ،مغاير بند « »9-92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است كه بر ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي صندوق نزد بانكهاي عامل «با معرفی
صندوق توسعۀ ملی» و بهصورت «ريالی» تأكيد كرده است .همچنين ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق در اين بند و اجزاي آن ،مغاير بند « »3-92سياستهاي مذكور
است كه بر «استقالل مصارف صندوق توسعۀ ملی از تکاليف بودجهاي و قوانين عادي» تصريح كرده است.
عالوهبراين ،حکم اين بند بهدليل افزايش وابستگی بودجه به نفت ،مغاير حکم بند « »90سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی و بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است.
ضمناً حکم اين بند از جهت ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي صندوق نزد بانكهاي عامل به مطلق «دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري» كه شامل
دانشگاهها و مؤسسات «دولتی» نيز میشود ،مغاير بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه ناظر به استفاده بخش غيردولتی از منابع صندوق ،است .لذا بنابر جهات فوق ،حکم
اين بند مغاير بند « »9اصل  992قانون اساسی است.
 )5حکم اين بند كه تعيين سهم دانشگاهها و مؤسسات مذكور از تسهيالت را بدون بيان هيچ معيار و ضابطهاي ،به «فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط و سازمان
برنامه و بودجه كشور و با تصويب هئيتامناي آنها» احاله كرده است ،مغاير اصل  23قانون اساسی بوده و از جهت تفويض قانونگذاري ،مغاير اصل  02قانون اساسی است .ذكر
اين نکته الزم است كه در بند «ه» تبصره «« »9قانون بودجۀ سال  9316كل كشور» 9مصوب  9312/92/29كه مشابه حکم اين بند را مقرر كرده است ،سهم هريك از دانشگاهها و
مؤسسات مذكور از تسهيالت به تفکيك آمده است.

 . 1تبصره -۴
...
ه -در سال  9316مبلغ چهلهزار ميليارد ( )92.222.222.222.222ريال تسهيالت توسط بانكهاي عامل براي خريد تجهيزات و بهروزرسانی آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکيك وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري شانزده
هزار ميليارد ( )96.222.222.222.222ريال ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی چهارهزار ميليارد ( )9.222.222.222.222ريال ،دانشگاه فنی و حرفهاي دوهزار ميليارد ( )2.222.222.222.222ريال ،دانشگاه پيام نور چهارهزار ميليارد
( )9.222.222.222.222ريال ،دانشگاه فرهنگيان يكهزار و دويست ميليارد ( )9.222.222.222.222ريال ،دانشگاه آزاد اسالمی دوهزار ميليارد ( )2.222.222.222.222ريال ،دانشگاه جامع علمیكاربردي هشتصد ميليارد ( )022.222.222.222ريال،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي چهارهزار ميليارد ( )9.222.222.222.222ريال ،جهاد دانشگاهی يكهزار و دويست ميليارد ( )9.222.222.222.222ريال ،دانشگاه شهيد رجايی و هنرستانهاي آموزشوپرورش دوهزار ميليارد
( )2.222.222.222.222ريال و پارکهاي علم و فناوري دوهزار و هشتصد ميليارد ( )2.022.222.222.222ريال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانههاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيئتامناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
مذكور پرداخت میشود .اين تسهيالت پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با ميزان دريافتی و مبتنی بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت میشود .تجهيزات آزمايشگاههاي تحقيقاتی موضوع اين بند فقط درموارديكه
بنابه اعالم معاونت علمی و فناوري رئيسجمهور و يا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند ،از شركت خارجی تأمين میشود.
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بند «و» -مغايرت با اصل  12و ابهام
 )1حکم اين بند نيز همانند ساير بندهاي اين تبصره واجد همان مغايرتهاي ذكر شده با سياستهاي كلی برنامه ششم توسعه درخصوص استقالل مصارف صندوق از تکاليف بودجهاي
و همچنين لزوم استفاده بخش غيردولتی از منابع صندوق میباشد .لکن درصورتی كه در اين خصوص اذن الزم از مقام معظم رهبري أخذ شده باشد ايرادات مزبور مرتفع می باشد.
 )5در اين بند ،استعمال واژگان بيگانۀ «پنوموكوک» و «روتاويروس» در متن و ذكر معادل فارسی آنها در كمانك ،مغاير اصل  92قانون اساسی است.
 )5در انتهاي اين بند ،عبارت «براساس شاخص» ابهام دارد و منظور از آن مشخص نيست.
بند «ز» -مغايرت با بند « »1اصل 111
 حکم اين بند ،مغاير بند « »9-92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است كه بر ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي صندوق نزد بانكهاي عامل «با معرفی صندوقتوسعۀ ملی» تأكيد كرده است .همچنين ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق در اين بند ،مغاير بند « »3-92سياستهاي مذكور است كه بر «استقالل مصارف صندوق توسعۀ
ملی از تکاليف بودجهاي و قوانين عادي» تصريح كرده است .عالوهبراين ،حکم اين بند از جهت ارائۀ تسهيالت از محل سپردهگذاري منابع ورودي صندوق نزد بانكهاي عامل به
«دولت» ،مغاير بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم مبنی بر استفاده بخش غيردولتی از منابع صندوق است.
ضمناً حکم اين بند بهدليل افزايش وابستگی بودجه به نفت ،مغاير حکم بند « »90سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی و حکم بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است.
بند «الحاقي  -»5مغايرت با بند « »1اصل 111
حکم اين بند ،از جهت ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق در اين بند ،مغاير بند « »3-92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است كه بر «استقالل مصارف صندوق توسعۀ
ملی از تکاليف بودجهاي و قوانين عادي» تصريح كرده است .عالوهبراين ،حکم اين بند از جهت ارائۀ تسهيالت از محل منابع صندوق به «دولت» ،مغاير بند « »92سياستهاي كلی
برنامۀ ششم توسعه است.
ضمناً حکم اين بند بهدليل افزايش وابستگی بودجه به نفت ،مغاير حکم بند « »90سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی و بند « »92سياستهاي كلی برنامۀ ششم توسعه است.
تبصره « -»5نکته و ابهام
 )1احکام مندرج در اين تبصره ناظر بر ضوابط انتشار اوراق مالی اسالمی است كه در گزارشات كلی پيشين به تفصيل به اين موضوع پرداخته و چالش و ايرادات آن مورد بررسی قرار گرفت.
 )5با توجه به اينکه اصطالح «اوراق مالی اسالمی» داراي تعريف قانونی در قوانين موجود نيست ،تجويز صدور اين اوراق در بندهاي مختلف تبصره حاضر محل ابهام است.
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بند «ج» -ابهام
حکم اين بند درخصوص واگذاري اوراق به جاي طلب طلبکاران طرح به آنها از جهت در نظر نگرفتن رضايت طلبکاران محل ابهام است .الزم به ذكر است كه اين موضوع در خصوص
مواردي نظير «تملك اراضی» در قبال واگذاري اوراق فروشنرفته به صاحبان اراضی در قوانين بودجه سالهاي  9312و  9316سابقه نداشته است.
بند «د» -ابهام و تذكر
 )1با توجه به اينکه «سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور» به عنوان يك سازمان دولتی داراي اساسنامه قانونی نمیباشد و اساسنامه موجود اين سازمان صرفاً با تجويز هيأت وزيران
توسط وزارت كشور تهيه و به تأييد «سازمان امور اداري واستخدامی كشور» رسيده ،9شناسايی سازمان مزبور در قانون بودجه ،محل ابهام است.
 )5عبارت ذيل اين بند ،مشابه ابهام مطروحه در خصوص بند «ج» اين تبصره ،از حيث رضايت طلبکاران در پذيرش اوراق ،واجد ابهام است.
 )5در حال حاضر عنوان صحيح «سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور»« ،سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور» است .البته ،در اساسنامه اين سازمان كه با مجوز هيأت وزيران
تهيه شده ،عنوان اين سازمان «سازمان شهرداريهاي كشور» دانسته شده است و ظاهراً الحاق دهياريها به عنوان مزبور بر طبق رويهي عملی صورت پذيرفته است.
بند «هـ» -مغايرت با اصول  ۴1،۴4و بند « »2اصل  ۴5و نکته
 )1در بند «هـ» واگذاري اسناد خزانه اسالمی به طلبکاران غيردولتی ،بدون نياز به اخذ رضايت آنان مغاير با اصول  ،92بند « »2اصل  93و اصل  97قانون اساسی بهنظر میرسد .در اين
خصوص ذكر اين نکته الزم است كه شوراي نگهبان در اظهارنظر نسبت به بودجه سال  9312كل كشور ،واگذاري سهام در قبال ديون را صرفاً با رضايت دائن امکانپذير دانسته است.
 )5بنا بر آنچه در گزارش كلی در زمينه انتشار اوراق گفته شد ،انتشار مستمر اوراق و اسناد مالی به منظور تعويق بازپرداخت مطالبات طلبکاران دولت ،در بلند مدت منجر به افزايش و تراكم
اصل و سود بدهیهاي دولت و نهايتاً ورشکستگی دولت خواهد شد.
بند «و» -تذكر و مغايرت با بند « »1اصل  111و بند « »2اصل  ۴5و اصول 02 ،25 ،۴1و 150
 )1درخصوص جزءالحاقی « »9اين بند در رابطه با تسويه بدهی دولت ،شركتهاي دولتی ،شركتهاي غيردولتی و بانکها ،اين توضيح قابل ذكر است كه در جزء الحاقی مزبور زنجيرهاي با چهار
حلقه شامل  -9دولت  -2بخش غيردولتی و شركتهاي دولتی يارانهبگير  -3بانكها و  -9بانك مركزي ايجاد و بدهی آنها را بهصورت زنجيروار تسويه كرده است و در نهايت در ترازنامه
بانك مركزي بدهی دولت جايگزين بدهی بانكها به بانك مركزي میشود.

 . 1موضوع مصوبه مورخ  9362/2/0هيأت وزيران.
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 )5حکم جزء الحاقی « ،»2از اين جهت كه دولت را مجاز دانسته مانده سهام شركتهاي دولتی را با بدهیهاي خود تسويه نمايد و از سوي ديگر مطابق جزء « »2بند «د» سياستهاي كلی
اصل  ،99مصارف منابع حاصل از واگذاري سهام شركتها و بنگاههاي دولتی مشخص گرديده و پرداخت بدهی دولت جزء اين موارد نمیباشد ،حکم مزبور مغاير اين جزء از سياستهاي
كلی اصل  ،99محسوب شده و در نتيجه مغاير بند « »9اصل  992قانوناساسی میباشد.
 )5با توجه به اينکه به موجب ماده ( )92قانون برنامه ششم توسعه ،9در دورهي اجراي قانون برنامه ششم ،تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل تعدادي از وزرا و افراد غيروزير تعيين شده است؛
سپردن صالحيت تصويب دستورالعمل ضوابط نقل و انتقال اوراق و چگونگی توثيق آنها نزد بانك مركزي در جزء الحاقی « »3ذيل اين بند به شوراي مزبور مغاير با اصل  930قانون اساسی است.
 )۴در جزء الحاقی « »9ذيل اين بند ،تفويض تعيين معيارهاي حسابرسی به منظور تسويه مطالبات با منشأ قانونی نهادهاي عمومی غيردولتی ،شركتهاي دولتی و  ...به دستورالعمل سازمان
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايی ،مصداق تفويض قانونگذاري بوده و از اين جهت مغاير با اصل  02قانون اساسی است.
 )2حکم مقرر در جزء الحاقی « »2ذيل اين بند غيربودجهاي بوده و مغاير با اصل  22قانون اساسی است.
 )6عالوه بر اينکه حکم مقرر در جزء الحاقی « »6ذيل اين بند غيربودجهاي است ،شمول حکم اين جزء نسبت به بانكهاي غيردولتی مغاير با اصل  92و بند « »2اصل  93قانون اساسی است.
بند «ح» -نکته
بنابر آنچه در گزارش كلی در زمينه انتشار اوراق گفته شد ،انتشار مستمر اوراق و اسناد مالی به منظور تعويق بازپرداخت مطالبات طلبکاران دولت ،در بلند مدت منجر به افزايش و تراكم
اصل و سود بدهیهاي دولت و نهايتاً ورشکستگی دولت خواهد شد.
بند «ي» -نکته
در اين بند به دولت و وزارت نفت اجازه داده شده تا به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده« ،اوراق مالی اسالمی» منتشر كنند و اصل و «سود» اين اوراق را طی سالهاي
آتی پرداخت كنند .در اينخصوص عالوه بر اين كه انتشار مستمر اوراق و اسناد مالی به منظور تعويق بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده ،در بلند مدت منجر به افزايش و تراكم
 -9ماده  -92تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين میگردد:
وزير امور اقتصادي و دارايی يا معاون وي ،رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران ،رئيس سازمان يا معاون وي ،دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران ،وزير صنعت ،معدن و تجارت ،دو نفر كارشناس و متخصص پولی و
بانکی به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران و تأييد رئيسجمهور ،دادستان كل كشور يا معاون وي ،رئيس اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،رئيس اتاق تعاون ،نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي
و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره  -9رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران خواهد بود.
تبصره  -2هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير میيابند انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
حکم ماده ( )92در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده ( )90قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدي مصوب  9329/9/90حاكم خواهد بود.
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اصل و سود بدهیهاي دولت و نهايتاً ورشکستگی دولت خواهد شد؛ اين اوراق به منزله «قرض» بهمنظور پرداخت بدهیهاي سابق دولت محسوب میشوند و در عمل ،ماهيت آن با «اوراق
قرضه» كه پيشتر توسط فقهاي معزز شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع اعالم شده تفاوتی ندارد.
بند «ك» -مغايرت با اصل 25
حکم مقرر در اين بند ماهيت غيربودجهاي دارد و از اين جهت مغاير با اصل  22قانون اساسی است .البته ،مشابه حکم اين بند در بند «ل» تبصره « »2قانون بودجه سال  9316قابل مشاهده است.
بند «ل» -مغايرت با بند « »1اصل 111
هرچند برخی از اوراق و اسناد مقرر در تبصره « »2مصوبهي مجلس ،بر طبق قوانين دائمی يا بعضاً بودجه ساليانه تاكنون از پرداخت ماليات معاف بودهاند يا شدهاند ،اما اطالق و عموم اين
جزء از جهت معاف كردن كليه اوراق و اسناد موضوع بند « »2از شمول ماليات ،مغاير با بند « »97سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی –ابالغی  9312مقام معظم رهبري -میباشد كه بر «اصالح
نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتی» تأكيد دارد .در اين خصوص تأكيد بر اين نکته الزم است كه بندهاي « »3و « »2ماده ( )992قانون مالياتهاي مستقيم «جوايز متعلق به
اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه» و «سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت» را از پرداخت ماليات معاف كرده بودند .همچنين در قوانين بودجه ساليانه مانند قانون بودجه سال  9312بعضاً
معافيتهاي مالياتی موقت براي اوراق مشاركت يا اسناد خزانه تعيين شده است.
بند الحاقي « -»5تذكر ،ابهام و مغايرت با اصول  02 ،92 ،93 ،92 ،3و 992
 )1با توجه به بند « »6اصل  3و بند « »2اصل  93قانون اساسی كه بر مقابله با انحصارطلبی تأكيد دارند ،تجويز ارائه انحصارات به سازمان تأمين اجتماعی و صندوقهاي لشکري و كشوري
در مالکيت و حقوق مالکانه در سواحل و جزاير در جزء « »9بند الحاقی « »2مغاير با اصول مزبور میباشد.
 )5نظر به اينکه «سواحل و جزاير» در زمرهي انفال محسوب میشوند و بر طبق اصل  92قانون اساسی ،انفال و ثروتهاي عمومی «در اختيار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به
آنها عمل نمايد» ،لذا ،واگذاري مالکيت و حقوق مالکانه سواحل و جزاير به سازمان تأمين اجتماعی و صندوقهاي لشکري و كشوري در جزء « »9بند الحاقی « »2مغاير با اصل مزبور میباشد.
 )5واژه «پروژه» در جزءهاي « »9و « »3بند الحاقی « »2غيرفارسی بوده و استفاده از آن مغاير با اصل  92قانون اساسی است.
 )۴اصطالح «منطقه ويژه انرژي» در جزء « »2بند الحاقی « »2داراي تعريف قانونی و روشنی نيست و از اين جهت محل ابهام است .همچنين تفويض صالحيت ايجاد و ارائه «امتيازات»
مربوط به منطقه ويژه انرژي به دولت ،از آن جهت كه چنين اموري باعنايت به حق و تکليفهاي كه ايجاد میگردد تنها در صالحيت قانونگذار است ،مغاير با اصل  02قانون اساسی است.
 )2در جزء « »3بند الحاقی « »2اين تبصره ،دولت مکلف شده است تا با رعايت شرايطی ،طرحهاي تملك دارايیهاي سرمايهاي مهم در دست اجراي كشور را به ازاي بدهیهاي خود به
سازمان تأمين اجتماعی و صندوقهاي لشکري و كشوري واگذار نمايد .اين در حالی است كه به موجب جزء « »2بند «د» سياستهاي كلی اصل  99قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
–ابالغی  9309مقام معظم رهبري« ،-مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري» به تفصيل مشخص شده است كه در هيچ يك از موارد مصرفی به امکان استفاده از منابع حاصل از واگذاري
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جهت تسويه بدهیهاي دولت اشارهاي نشده است .لذا ،با توجه به اينکه اطالق واگذاريهاي موضوع جزء « »3بند الحاقی « »2شامل فعاليتهاي اقتصادي دولت موضوع سياستهاي كلی
اصل  99قانوناساسی میباشد و از سوي ديگر واگذاري اين موارد در واقع منبع تسويه بدهیهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعی و صندوقهاي لشکري و كشوري قلمداد شده است ،جزء
مزبور مغاير با سياستهاي ابالغی مقام معظم رهبري و به تبع آن مغاير با بند « »9اصل  992قانون اساسی است.
 )6تذكر :در جزء « »3بند الحاقی « ،»2واژه «پروژههاي» به «پروژهها» اصالح شود.
تبصره ()8
بند «د» -مغايرت با اصل 25
اين بند با توجه به ماهيت غير بودجهاي آن مغاير اصل  22قانون اساسی میباشد.
بند «و» -مغايرت با اصل 25
جزء « »5و « »۴اين بند ،با توجه به ماهيت غير بودجهاي آنها ،مغاير اصل  22قانون اساسی میباشد.
بند «ح» -مغايرت با اصل 02
مطابق ذيل اين بند ،تعيين «سقف و نحوه برگزاري مناقصه» و «تعهدات شركتهاي بيمهگر» به آييننامه اجرايی قانون واگذار شده است .اين در حالی است كه امور فوق به جهت ايجاد حق
و تکليف براي مردم ،داراي ماهيت قانونی هستند و در قوانين مربوطه از جمله «قانون برگزاري مناقصات مصوب  »9303در خصوص آنها تعيين تکليف شده است .لذا تفويض تعيين آنها
به مرجعی غير از مجلس شوراي اسالمی به معناي تفويض قانونگذاري است و مغاير اصل  02قانون اساسی میباشد.
بند «ي» -مغايرت با اصل  02و ابهام
منظور از اين بند مشخص نيست .بر اساس اين بند شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر سازمان تأمين اجتماعی در سالهاي  9300و  9301منوط است به تأييد سازمان امور اداري و استخدامی
و اين به معناي آن است كه قلمرو مفاد قانون توسط نهادي غير از مجلس شوراي اسالمی مشخص شود .از اين رو اين بند داراي ابهام بوده و با اين معنا مغاير اصل  02قانون اساسی میباشد.
بند الحاقي « -»1مغايرت با اصول  25و 02
 )9اين بند با توجه به ماهيت غيربودجهاي و اصالح قوانين دائمی در اين خصوص مغاير اصل  22قانون اساسی است.
 )2از آنجا كه اين بند تشخيص شرايط جمعيتی ساير شهرها را بدون هيچ ضابطه و معياري به شوراي برنامهريزي و توسعه استان واگذار كرده است مغاير اصل  02قانون اساسی است.
بند الحاقي « -»5مغايرت با اصل 25
اين بند با توجه به ماهيت غيربودجهاي آن ،مغاير اصل  22قانون اساسی است.
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بند الحاقي « -»9مغايرت با اصول  25و 02
 )1بر اساس جزء « »9اين بند دولت مکلف است معافيتهاي حق بيمه را كه به موجب قوانين ايجاد شده بازبينی و ساماندهی كند ،در حالیكه اين امر در صالحيت مجلس شوراي اسالمی
است .لذا اين جزء از اين جهت مغاير اصل  02قانون اساسی میباشد.
 )5همچنين ماهيت جزء « »9و « »2اين بند غير بودجهاي بوده و لذا از اين حيث مغاير اصل  22قانون اساسی است.
بند الحاقي « -»11نکته
حکم اين بند ناظر به استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکميل طرحهاي فاضالب شهري میباشد.
بند الحاقي « -»1۴مغايرت با بند « »15اصل  ،5اصل  ،۴1بند « »2اصل  ۴5و اصل  25و ابهام
 )1با توجه به عدم تعيين سقف و رديف درخصوص درآمد موضوع اين بند ،بند مزبور مغاير اصل  23قانون اساسی میباشد.
 )5وضع ماليات بر سود و درآمدي كه پيش از وضع قانون به دست آمده است ،با توجه به بند « 9»92اصل  ، 3اصل  292و بند « 3»2اصل  93قانون اساسی به معناي اضرار به غير و مغاير با
اقتصاد صحيح و عادالنه میباشد .چراكه صاحبان درآمد موضوع اين بند در زمان حصول درآمد يا سود مزبور با علم به عدم وجود چنين مالياتی اقدام به فعاليت نمودهاند .لذا اين بند از اين
حيث مغاير اصول فوقالذكر است.
 )5بر اساس ذيل اين بند ،تخلف از اجراي حکم بند حاضر به معناي تصرف در اموال عمومی بوده و مشمول مجازات مربوطه خواهد بود .در اينخصوص با توجه به اينکه اشخاص
مشمولين اين مجازات به روشنی تبيين نشده و از سوي ديگر حکم مزبور داراي ماهيت كيفري میباشد و مشخص نيست منظور از متخلف ،ناظر بر واردكنندگان خواهد بود يا مأمورين
مالياتی و يا مأمورين سازمان بازرسی ،حکم مزبور واجد ابهام است.

 -92 . 1پیريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسکن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
 . 2هيچكس نمیتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 -2 . 0منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام.
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