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اليحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
(اعادهشده)
مقدمه

«اليحۀ تأسیس و ادارۀ مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که
در جلسۀ علني مورخ  5905/۸/۸۲مجلس شورای اسالمي با اصالحاتي
بهتصویب رسیده بود پس از ارسال به شورای محترم نگهبان در هجده بند با
ایرادات و تذکرات این شورا مواجه شد .حال مجلس جهت تأمین نظر شورای
نگهبان ،در جلسۀ علني مورخ  5905/5/۸9خود ،اصالحاتي را نسبت به این
مصوبه اعمال نموده است که در گزارش حاضر بررسي این اصالحات پرداخته
ميشود.
شرح و بررسی

ماده ( -)5ايراد سابق
اولین ایراد شورای نگهبان نسبت به این الیحه اگرچه ناظر به ابهام مواد ()5
و ( )59مصوبه مطرح شده است .لکن ایرادی کلي است که اصالح آن مستلزم
تغییر در رویکرد مصوبه مجلس ميبود و صرف اصالحات عبارتي در ماده ()5
و بیان برخي مطالب انتزاعي مبني بر تأکید بر ارتقای کمي و کیفي مدارس،
نميتواند رافع این ایراد شورا محسوب شود.
با این توضیح که مجلس جهت رفع این ایراد شورای نگهبان ،عبارت ابتدای
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ماده ( )5مصوبه ،یعني عبارت «بهمنظور توسعۀ مشارکت مردم در
آموزشوپرورش و حمایت از سرمایهگذاری در ایجاد و ادارۀ مدارس و مراکز
آموزشي و پرورشي غیردولتي» را به عبارت «در راستای ارتقای جایگاه نظام
تعلیم و تربیت کشور ،ضمن تأکید بر ارتقای کمي و کیفي مدارس دولتي،
بهمنظور بهرهگیری از مشارکت همگاني مردمي در امر آموزش و پرورش و
تأسیس مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غیردولتي و بهرهگیری از ظرفیت
قوانین باالدستي و مستند به سیاستهای کلي ابالغي ایجاد تحول در نظام
آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کالن و
راهکارهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،همچنین سند نقشۀ جامع علمي
کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتي نظام» تغییر داده است.
همچنین مجلس عليرغم اینکه ماده ( )59نیز در این بند از اظهارنظر شورا،
مورد ابهام شورا قرار گرفته بود ،هیچگونه اصالحي نسبت به این ماده انجام
نداده است.
همانگونه که مشاهده ميشود مجلس بدون اینکه هیچگونه حکم مؤثری
بهمنظور رفع این ایراد شورا مطرح نماید ،عباراتي کلي و فاقد اثر مشخصي را در
ماده ( )5خود اضافه نموده است .درحاليکه به نظر ميرسد الزم بود مجموعهای
از ضوابط و معیارها برای ایجاد این مدارس در کلیه نقاط کشور و تحت ضوابط
مشخص پیشبیني گردد تا ارائه خدمات آموزش و پرورش از سوی این مدارس
به جای مدارس دولتي به صورت اصل واقع نشود و نحوه مشارکت مردم در امر
آموزش و پرورش به عنوان یکي از وظایف ذاتي دولت (به جای مشارکت
دولت در امر آموزش و پرورش) به صورت روشني تبیین و مشخص گردد و از
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سوی دیگر مجموعه تسهیالت و امتیازاتي که باعث ميگردد تا ایجاد اینگونه
مدارس غیردولتي (بهجای ادامه حیات مدارس دولتي) ،مورد تشویق قرار بگیرد
مورد تأمل و بازنگری قرار گیرد .ایراد شورای نگهبان در این بند نسبت به ماده
( )59را ميتوان از همین حیث قلمداد نمود .با این توضیح که ماده ( )59در کنار
مواد دیگری همچون ( )55و ( )59تسهیالت و امتیازات ویژهای برای این
مدارس قائل گردیده است که ميتوانست با اختصاص به مدارس دولتي ميتواند
در جهت تقویت این مدارس باشد.
ماده ( -)2تذکر سابق
شورای نگهبان در بند « »5تذکرات خود درخصوص این مصوبه ،اعالم کرده
بود که در تبصره « »5ماده ( ،)۸الزم است تاریخ  59۲۸/55/5۲به 59۲۸/55/۸۲
اصالح شود؛ لکن مجلس شورای اسالمي در مصوبۀ اصالحي خود ،جهت
اعمال این تذکر شورای نگهبان هیچ تغییری ایجاد نکرده است.
ماده ( -)5رفع ايراد
اصالح مجلس درخصوص جزء «چ» بند « »۸ماده ( )5رافع ایراد دوم شورای
نگهبان بهنظر ميرسد .الزم بهذکر است که اصالحات مجلس درخصوص بند
« »5این ماده ناظر به ایراد شورای نگهبان نبوده است که البته فاقد ایراد بهنظر
ميرسد.
تذکر :در جزء «ح» اصالحي بند « »5ماده ( ،)5حرف «و» بعد از واژۀ
«متوسطه» باید حذف شود.
ماده( -)1ايراد سابق و مغايرت با اصل 58
اگرچه اصالح صورت گرفته در جزء «چ» بند « »۸ماده ( ،)5رافع ایراد
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مغایرت تبصره « »5ماده ( )5مصوبه با اصل  69قانون اساسي نیز ميباشد ،لکن
مسئلهای که در این خصوص وجود دارد این است که حکم تبصره « »5ماده ()5
مبنيبر امکان تفویض بخشي از وظایف شورای مرکزی توسط این شورا به
شورای استان ،شهرستان و منطقه ،بهدلیل اینکه بخشي از وظائف شورای مرکزی
(که قابل تفویض شناخته شده) نظیر تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز
جهت اجرای این قانون (بند «الف») و تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه (بند
«ث») ماهیت آئیننامهای دارد و از سوی دیگر باتوجه به اینکه مصوبات شورای
مرکزی به تأیید وزیر اموزش و پرورش ميرسد ،تفویض آن به شوراهای استان،
شهرستان و منطقه واجد ایراد است .چرا که اطالق تفویض مزبور ،عليرغم
اصالح صورت گرفته در جزء «چ» بند « »۸ماده ( ،)5امکان تفویض تعیین
آئیننامه را به این شوراها خواهد داد و باتوجه به اینکه مصوبات و تصمیمات
این شوراها توسط وزیر تأیید نميشود (برخالف شورای مرکزی) مغایر اصل
 59۲قانوناساسي محسوب ميشود.
همچنین در مصوبۀ اصالحي مجلس ،عبارت «حدود وظایف و اختیارات
شورای نظارت استان/منطقه توسط شورای سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت
مرکزی تعیین ميگردد» به انتهای تبصره« »5ماده( )5افزوده شده است که از
جهت اینکه چنین اموری ماهیت تقنیني دارد مغایر اصل  ۲5قانون اساسي
ميباشد.
تذکر :با توجه به اینکه در صدر این تبصره ،از شورای نظارت «شهرستان»
نیز نام برده شده است ،در عبارت افزودهشده به انتهای تبصره نیز باید واژۀ
«شهرستان» پس از عبارت «استان/منطقه» آورده شود.
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ماده( -)6رفع ايراد
 .5باتوجه به اصالح صورتگرفته در جزء «چ» بند « »۸ماده ( ،)5ایراد مذکور
در صدر و ذیل بند « »5اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص ماده ( )6نیز مرتفع
به نظر ميرسد.
 .۸همچنین باتوجه به حذف کلمه «ناحیه» از تبصرۀ ماده ( ،)6ابهام شورای
نگهبان برطرف شده است.
ماده( -)۸رفع بخشی از ايراد و باقی بودن بخش ديگري از ايراد
 .5اصالح صورتگرفته در بند «ب» ماده ( )۲مبني بر اضافه نمودن عبارت «ایمان
و» به ابتدای این بند رافع ایراد صدر بند « »5اظهارنظر شورای نگهبان ميباشد.
 .۸در ذیل بند « »5ایرادات شورای نگهبان ،اطالق تبصره« »۸ماده( )6خالف
موازین شرع و مغایر قانوناساسي شناخته شده بود .مجلس برای رفع این ایراد،
در تبصره مذکور تغییراتي داده است ولي این تغییرات بهنظر رافع ایراد شورای
نگهبان نیست؛ چراکه تبصره « »۸مصوبۀ اولیه از دو جهت اطالق داشت که این
اطالق همچنان در تبصرۀ فعلي هم وجود دارد؛ یک جهت ،آن بود که محدوده
مجاز این مدارس جهت ثبتنام دانشآموزان مقید نشده است .با این توضیح که
در ذیل تبصره « »۸ماده ( )۲قانون آزمایش موجود( )5که متناظر این تبصره است،
مقرر شده است« :این مدارس فقط مجاز به ثبتنام از دانشآموزان اقلیتهای

 .5تبصره  -۲مؤسسان مدارس اقليتهاي ديني شناختهشدۀ موضوع اين قانون توسط مراجع رسمي
مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان باشند ،به وزارت
آموزشوپرورش معرفي ميشوند .اين مدارس فقط مجاز به ثبتنام از دانشآموزان اقليتهاي ديني
هستند.
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دیني هستند» که این عبارت در تبصره« »۸اولیه و همچنین فعلي ماده ( )۲مصوبۀ
حاضر وجود ندارد .جهت دوم اطالق تبصره آن بود که نوع مؤسسهای که این
اقلیت ها مجاز به تأسیس آن هستند مقید نشده است و لذا اطالق مزبور باعث
ميشود که این اقلیتها عالوه بر مدارس مجاز به تأسیس«مراکز آموزشي و
پرورشي» نیز باشند .درحاليکه در صدر تبصره« »۸ماده( )۲قانون موجود ،صرفاً
اجازۀ تأسیس «مدرسه» به اقلیتهای دیني داده شده است اما در تبصره«»۸
مصوبه اولیه و فعلي ماده( )۲چنین قیدی وجود ندارد.
بهعالوه در اصالحات صورتگرفته ،برای مؤسسان اقلیتهای دیني صرفاً
«اعتقاد به مباني دین خود» و «متجاهرنبودن به نقض احکام اسالمي در انظار
عمومي» شرط شده است و شروط «اعتقاد به احکام دین خود»« ،التزام به مباني
و احکام دین خود» و «برخورداری از حسن شهرت» که در تبصره « »۸اولیۀ ماده
( )۲مصوبۀ مجلس آمده بود ،حذف شده است.
ذکر این نکته الزم است که شورای نگهبان پیشتر نیز نظیر چنین ایرادی را
مطرح نموده بود .با این توضیح که در بند « »5نظریۀ شمارۀ ۲0/99/۸056۸
مورخ  59۲0/9/5درخصوص «الیحه اصالح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعي
مصوب  5960/9/5و الحاق موادی به آن» بیان کرده بود« :اطالق تبصره()۸
ماده( ،)5()]۲[59مغایر اصل  59قانون اساسي ميباشد و نیز اطالق اجازۀ تأسیس
مراکز مذکور ،خالف موازین شرع شناخته شد».
 .5تبصره  -۲مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي اقليتهاي ديني شناختهشده در قانون اساسي توسط
مراجع رسمي ديني آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت
آموزشوپرورش معرفي ميشوند .اين مدارس و مراكز فقط مجاز به ارائۀ خدمات آموزشي و پرورشي به
دانشآموزان اقليتهاي ديني هستند.
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ماده( -)55ايراد سابق
 .5همانطورکه گفته شد ،شورای نگهبان در بند « »5ایرادات خود به این
مصوبه ،عالوهبر ماده ( ،)5ماده ( )59را نیز واجد ابهام دانسته بود ،لکن مجلس
(عالوهبر اینکه در ماده  5مصوبه اصالح مؤثری انجام نداده است) در ماده()59
مصوبۀ خود ،از این جهت هیچ تغییری نداده است و لذا ایراد باقي بهنظر ميرسد.
 .۸حذف واژه «وام» در ماده ناظر به بند « »۸تذکرات شورای نگهبان ميباشد.
ماده( -)55رفع بخشی از ايراد و باقی بودن بخش ديگري از ايراد
شورای نگهبان در بند « »6ایرادات خود به این مصوبه ،ماده ( )55را مغایر
اصول  5۸و  05قانوناساسي شناخته بود .مجلس در مصوبۀ اصالحي خود اعالم
کرده است که «با عنایت به اینکه ماده ( )55عین متن الیحۀ دولت است ،مجلس
مجدداً بر نظر قبلي خود اصرار ورزید» و لذا در این ماده هیچ تغییری داده نشده
است.
در این رابطه ،از جهت مغایرت ماده ( )55با اصل  05قانون اساسي الزم به
ذکر است که این ماده عیناً در الیحه دولت ذکر شده بود (و در گزارش مجمع
مشورتي حقوقي درخصوص مصوبه اولیه نیز به این موضوع اشاره شده بود)
لکن وجود عین این ماده در الیحه دولت نميتواند رافع ایراد مغایرت ماده
مزبور با اصل  5۸قانون اساسي باشد .چراکه اگر ایراد شورای نگهبان
درخصوص این ماده ناظر به محدودیت دولت در ارائه الیحه بودجه باشد ،این
محدودیت بهموجب قانون به هر طریقي واجد ایراد است ،اعم از اینکه ابتکار آن
از طریق طرح باشد یا الیحه و دولت نیز نميتواند از طریق قانون صالحیت
ذاتي خود را محدود سازد.
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ماده( -)59رفع ايراد
باتوجه به اینکه با اصالح انجامشده ،متن ماده ( )59از جهت بار مالي عیناً
نظیر متن ماده ( )59الیحۀ دولت شده است ایراد شورای نگهبان مرتفع بهنظر
ميرسد.
ماده( -)53رفع ايراد
باتوجه به حذف عبارت «و مراکز» ،این ماده صرفاً «مدارس غیردولتي» را
شامل شود و لذا ایراد شورای نگهبان رفع شده است.
ماده( -)25ايراد سابق و مغايرت با اصل 58
 .5شورای نگهبان در صدر بند « »0اظهار نظر خود ،ماده ( )۸9و تبصرۀ آن را
مغایر اصل  59قانوناساسي شناخته شده بود.
مجلس بهمنظور رفع این ایراد ،عبارت «نزد خزانهداری کل کشور» را بعد از
عبارت «حساب درآمدهای اختصاصي ملي» اضافه نموده است .لکن اصالح
مزبور نميتواند رافع ایراد شورای نگهبان باشد چراکه اوالً حساب درآمدهای
اختصاصي ملي هماکنون نیز نزد خزانهداری کل کشور ميباشد و لذا ایراد
شورای نگهبان از این حیث نبوده است.
ثانیاً مطابق اصل  59قانون اساسي کلیه دریافتها و پرداختها باید بهموجب
قانون مصوب باشد .درحالي که در ماده حاضر (اعم از اولیه و اصالحي)
بهصورت مطلق هزینهکرد منابع حاصل به اختیار سازمان مدارس و مراکز
غیردولتي و توسعه مشارکتهای مردمي سپرده شده است و به انجام این
هزینهها براساس قوانین بودجه سنواتي تصریح نشده است .بنابراین ایراد شورا
نسبت به این ماده کماکان باقي است.
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همچنین عالوه بر نکته فوق ،عبارت الحاقي انتهای این ماده ،مبني بر اضافه
نمودن عبارت «مبلغ دریافتي بهعنوان عليالحساب مالیات مراکز مذکور تلقي و
در مفاصاحساب مالیاتي آنان لحاظ گردد» نیز نهتنها ایراد مغایرت با اصل 59
قانوناساسي مبنيبر لزوم بهموجب «قانون» بودن همۀ پرداختها در حدود
اعتبارات مصوب را رفع نميکند ،بلکه موجب بروز ایراد جدیدی نیز ميباشد.
چراکه عبارت افزودهشده به انتهای این ماده ،به این معنا خواهد بود که مبلغ
دریافتي از این مراکز بهعنوان مالیات آنها محسوب ميشود که با توجه به اینکه
این امر در الیحۀ دولت نیامده است و به تقلیل درآمد عمومي ميانجامد و طریق
جبران کاهش درآمد نیز معلوم نشده است ،مغایر اصل  05قانوناساسي است.
بهعبارت دیگر مجلس که در ماده ( )50مصوبۀ خود ،با افزودن «مراکز آموزشي
و پرورشي غیردولتي» به متن الیحۀ دولت ،قصد داشت این مراکز را نیز
عالوهبر «مدارس غیردولتي» مشمول تخفیفات ،ترجیحات و معافیتهای مالیاتي
مدارس دولتي کند و با ایراد شورای نگهبان مبنيبر مغایرت این امر با اصل 05
قانوناساسي مواجه شد ،حال قصد داشته است که حداقل بخشي از این خواستۀ
خود را در ضمن تغییرات ماده ( )۸9مصوبه محقق کند.
 .۸حذف تبصره « »9این ماده رافع ایراد شورای نگهبان نسبت به واژۀ
«پردرآمد» در تبصره« »9این ماده ميباشد.
ماده( -)25رفع ايراد و نكته

 .5با توجه به اضافه نمودن کلمه «ایمان »،به ابتدای جزء « »۸بند «الف»
ماده( )۸5ایراد شورای نگهبان نسبت به این جزء رفع شده است.
 .۸باتوجه به الحاق جزء « »59به بند «الف» این ماده ،مبني بر «تطابق جنسیت
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مدیر مدرسه با دانشآموزان» ایراد شورای نگهبان دراین خصوص نیز مرتفع به
نظر ميرسد.
 .9مجلس به منظور رفع ایراد شرعي شورای نگهبان نسبت به تبصره« »5این
ماده ،تغییراتي را در تبصره مذکور داده است و معرفي مدیران مدارس اقلیتهای
دیني به وزرات آموزشوپروش ،از طریق مراجع رسمي آنها که تابع و مقیم
ایران هستند یا نمایندگان تأییدشدۀ این مراجع دانسته شده است.
بهعالوه در اصالحات صورتگرفته ،برای مدیران مدارس مختص اقلیتهای
دیني ،صرفاً «اعتقاد به مباني دیني خود» و «متجاهرنبودن به نقض احکام اسالمي
در انظار عمومي» شرط شده است و شرط «التزام عملي به مباني دین خود» که
در تبصره « »5اولیۀ ماده ( )۸5مصوبۀ مجلس آمده بود ،حذف شده است.
ذکر این نکته نیز الزم است در تبصره « »5اصالحي این ماده ،همچنان بر
لزوم «برخورداری از حسن شهرت» برای مدیران مدارس مختص اقلیتهای
دیني (برخالف مدیران سایر مدارس غیردولتي) تصریح نشده است.
 .5مجلس بهمنظور اعمال بند « »9تذکرات شورای نگهبان عبارت «مدیران
مدارس مختص» را به ابتدای تبصره« »5ماده( )۸5افزوده است.
ماده( -)21رفع ايراد
اصالح صورتگرفته در تبصره « »5ماده ( )۸5مبني بر اختیار در پرداخت
بخشي از حق بیمه موضوع این تبصره ،رافع ایراد شورای نگهبان درخصوص
این تبصره ميباشد.
الزمبه ذکر است که با اصالح مذکور ،تبصره مزبور عیناً نظیر تبصره « »5ماده
( )۸5الیحۀ دولت شده است.
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ماده( -)26رفع ايراد
ماده اصالحي باتوجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای اشخاص موضوع
این بند را مطابق قانون کار و ضوابط آن نموده است رافع ایراد شورای نگهبان
نسبت به این ماده محسوب ميشود.
ماده( -)92ايراد سابق
اگرچه مجلس با حذف عبارت «در اجرای الیحۀ قانوني نحوۀ خرید و تملک
اراضي و امالک برای اجرای برنامههای عمومي ،عمراني و نظامي دولت» مصوب
 595۲/55/50شورای انقالب اسالمي ایران» در مقام رفع ایراد شورای نگهبان
نسبت به اطالق عمل به این الیحه بوده است ،لکن علي رغم اصالح
صورتگرفته ،این حذف موجب بروز ابهام در این تبصره شده است؛ چراکه با
تغییر صورتگرفته ،معلوم نیست آموزشوپروش ملک مدنظر را برمبنای چه
ضوابط و قواعدی خریداری ميکند تا حقوق صاحب ملک تضییع نشود.
درصورتي که بر مبنای قوانین جاری باشد ،باتوجه به اینکه دراینگونه موارد،
الیحه قانوني فوقالذکر مالک عمل ميباشد ،ایراد سابق شورا همچنان باقي است.
ماده( -)99ايراد سابق
با توجه به توضیحات مذکور درخصوص تبصره « »۸ماده « »9۸اصالحي و
ابهام بهوجودآمده در آن ،این ابهام درخصوص ماده « »99نیز وجود دارد.
ماده( -)91تذکر سابق
مجلس به منظور رفع بند « »5تذکرات شورای نگهبان مبني بر اصالح تاریخ
تصویب «قانون رسیدگي به تخلفات اداری» در ماده ( ،)95هیچگونه تغییری در
این ماده ایجاد نکرده است و لذا تذکر مزبور همچنان باقي است.
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اليحه اصالح قانون بودجه سال  5931کل کشور
مقدمه
مصوبه مجلس درخصوص «الیحه اصالح قانون بودجه سال  5905کل
کشور» دارای  5محور اصلي به شرح ذیل مي باشد:
محور اول :پرداخت بدهيهای دولت به بانکها با استفاده از منابع حاصل از
تجدید ارزیابي دارایيهای خارجي بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران.
محور دوم :پرداخت بدهيهای دولت به بانکها ،پیمانکاران ،شهرداریها و
 ...از طریق انتشار اوراق مالي اسالمي.
محور سوم :پرداخت بدهيهای سازمان بیمه سالمت به طلبکاران از طریق
انتشار اوراق مالي اسالمي.
محور چهارم :اجازه دریافت وام از سوی دولت روسیه برای طرحهای
تملک دارایيهای سرمایهای.
محور پنجم :اصالحات جزئي در احکام و ردیفهای موجود در قانون
بودجه سال  5905کل کشور.
ذیال به تبیین و بررسي محورهای مذکور در احکام مصوبه حاضر میپردازیم:
شرح و بررسی
الف -تبصرههاي الحاقي
تبصره « -»58نكته و ابهام
مطابق این تبصره به دولت اجازه داده شده از محل حساب حاصل از ارزیابي
خالص دارایي های خارجي بانک مرکزی پس از کسر موارد خاصي ،تا سقف
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450هزار میلیارد ریال به نفع دولت ضبط و در مرحله اول برای تسویه مطالبات
بانک مرکزی از بانک های دولتي و بعضاً خصوصي ،و در مرحله بعد برای
تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتي
صرف شود 5.پیش از آنکه به بررسي جزئیات این حکم بپردازیم توجه به
توضیحات ذیل ضروری مي باشد:
مطابق قاعده ای کلي ،بخشي از دارایي های بانک های مرکزی در جهان
را دارایي های خارجي مشتمل بر طال و انواع ارزهای خارجي تشکیل مي
دهد .از سوی دیگر در پایان هر سال مالي و به منظور تصویب ترازنامه
(ترازنامه متشکل از دو قسمت مصارف (دارایيها) و منابع (بدهي ها و
سرمایه) ميباشد) ،به دلیل نوساناتي که در قیمت طال و نرخ ارزهای خارجي
رخ مي دهد ،ارزش این دارایي های خارجي بر مبنای واحد پول ملي کشور
مورد نظر تغییراتي نسبت به سال قبل پیدا خواهد نمود .تغییر حاصل شده
مي تواند منجر به افزایش اسمي دارایي بانک مرکزی و یا کاهش آن گردد.
در ایران به موجب بند «ب» ماده ( )۸6قانون پولي و بانکي مصوب سال
 ،5955مقرر شده بود سود احتمالي حاصل از تغییر برابری های قانوني
نسبت به طال و پول های خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهریه به مصرف
استهالک اصل و سود بدهيهای دولت به بانک مرکزی رسیده و مازاد آن به
خزانه دولت واریز مي گردد .از آنجا که این بند مربوط به شرایط نظام ارزی
«نرخ ارز ثابت» بود ،با شناور شدن و اف زایش های نرخ ارز ،از سال  5966و
 .5گفتني است كه استفاده از موجودي حساب مازاد حاصل از ارزيابي دارايي هاي خارجي بانک
مركزي به منظور تسويه بدهي هاي دولت ،تاكنون سه مرتبه در مجلس رد شده است.
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با تصویب قانون محاسبات عمومي کشور به موجب ماده  596این قانون،
مازاد (یا کسری) حاصل از تجدید ارزیابي دارایي های خارجي بانک مرکزی،
در ردیف خاصي تحت عنوان «ذخیره تسعیر دارایي ها و بدهي های ارزی»
ذیل بخش«سرمایه» در ترازنامه منظور مي شده است .در نتیجه خود «دارایي
های خارجي» در ذیل قسمت «دارایي ها» در ترازنامه محاسبه و تفاوت ناشي
از ارزیابي مجدد این دارایي ها در بخش « منابع (بدهي ها و سرمایه)» قرار
گرفت .در سال  1392و هنگام تصویب ترازنامه سال  1391بانک مرکزی
توسط مجمع عمومي این بانک ،به دلیل جهش نرخ ارز رسمي در سال
 1391از یک سو و حجم باالی دارایي های خارجي بانک مرکزی (شامل
ارز و طال) ازسوی دیگر ،مازاد حاصل از تجدید ارزیابي دارایي های خارجي
رقمي حدود  740هزار میلیارد ریال را تشکیل مي داد .مجمع عمومي بانک
مرکزی قصد داشت با استناد به بند «ب» ماده ( )۸6قانون پولي و بانکي ،این
مبلغ را صرف تسویه مطالبات بانک مرکزی و شبکه بانکي از دولت و
شرکتهای دولتي نماید .این مصوبه به دالیل متعدد ،از یک سو خالف ماده
( )۸6قانون پولي و بانکي بود و ازسوی دیگر آثار نامطلوبي در ساختارهای
اقتصاد سیاسي کشور به جای ميگذاشت و به همین دلیل مصوبه توسط
دیوان عدالت اداری لغو شد .مجلس شورای اسالمي نیز به منظور جلوگیری
از تکرار این برداشتها و اقدامات نامتعارف« ،قانون نحوه محاسبه و اعمال
تسعیر دارایي ها و بدهي های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمي» را در
تاریخ  590۸/0/0به تصویب رساند ،به موجب این قانون تفاوت ناشي از
تسعیر دارایي ها و بدهي های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری
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ارز ،طال و جواهرات ایجاد مي شود ،صرفاً ناشي از ارزیابي حسابداری است
و سود تحقق یافته تلقي نمي گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت
آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابي خالص دارایي های
خارجي» منظور و در بخش «سرمایه» بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در
ترازنامه منعکس و گزارش ميشود.
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این ماده واحده همچنین نحوه مصرف مانده این حساب در آینده را نیز
مشخص کرد .بدین صورت که مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های
احتمالي آتي بانک مرکزی ناشي از تغییر (کاهش) برابریهای قانوني ارز
(تسعیر) قابل استفاده است.
با این توضیحات «وضعیت دارایي های خارجي» و «منابع مازاد حاصل از
ارزیابي مجدد دارایي های خارجي» در ترازنامه بانک مرکزی بدین صورت
گردید:

 -5نظر مرحله اول شوراي نگهبان در خصوص طرح دوفوريتي نحوه محاسبه و اعمال تسعير
داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران:
ـ ماده واحده از اين حيث كه معلوم نيست آيا سود مورد نظر از دارائيهاي متعلق به دولت است يا خير،
و اينكه به خزانه واريز ميگردد يا نه ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اصالحيه مجلس:
در سطر دوم ماده واحده بعد از عبارت «ايجاد ميشود» عبارت «صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است
و» اضافه ميشود.
نظر مرحله دوم شوراي نگهبان:
در تبصره  2ماده واحده الغاء اثر تصميمات قبلي ،مغاير اصول  57و  61قانون اساسي شناخته شد.
بديهي است چنانچه تصميمات يا مصوبات مذكور بر خالف قانون باشد حسب مورد رئيس مجلس
شوراي اسالمي مطابق اصل  038قانون اساسي ،و ذينفع يا هر شخص ديگر نيز ميتوانند از طريق
مراجع صالحه قضايي اقدام نمايند.
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ترازنامه نمونه بانک مرکزي
مصارف (دارايیها)

منابع (بدهیها و سرمايه)

خالص مطالبات از دولت

اسكناس و مسكوك

مطالبات از بانكها

ذخاير بانكها نزد بانك مرکزي

دارايیهاي ثابت

سرمايه

خالص دارايیهاي خارجی

حساب مازاد حاصل از ارزيابی خالص دارايیهاي خارجی

مجموع دارايیها

مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

حال تبصره پیشنهادی به عنوان تبصره الحاقي « »95به قانون بودجه سال
 5905کل کشور در مقام اصالح قانون دائمي مذکور مي باشد .بدین صورت که
محل مصرف مازاد حاصل از ارزیابي خالص دارایيهای خارجي را از محلي
برای جبران زیان های احتمالي آتي بانک مرکزی ناشي از تغییر (کاهش)
برابریهای قانوني ارز (تسعیر) (مقرر در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر
دارایي ها و بدهي های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمي) به محلي برای
تسویه بدهي بانک ها به بانک مرکزی و بدهي دولت به بانکها و افزایش سرمایه
دولت در بانک های دولتي (مصوبه حاضر) تغییر داده است.
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مصارف (دارايیها)

منابع (بدهیها و سرمايه)

خالص مطالبات از دولت

اسكناس و مسكوك

مطالبات از بانكها

ذخاير بانكها نزد بانك مرکزي

دارايیهاي ثابت

سرمايه

خالص دارايیهاي خارجی ↓

حساب مازاد حاصل از ارزيابی خالص دارايیهاي خارجی ↓

مجموع دارايیها

مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

اما مسئله اساسي که در خصوص منابع حاصل از ارزیابي خالص دارایيهای
خارجي وجود دارد این است که این منابع صرفاً محاسباتي مي باشند و در واقع
به منظور اعمال حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی پیش بیني مي شوند .به
عبارت دیگر همانگونه که متذکر گردیدیم ترازنامه بانک متشکل از دو بخش
«مصارف (دارایيها)» و «منابع (بدهيها و سرمایه)» مي باشد که مجموع هر دو
بخش نهایتاً مي بایست به صورت مساوی و در یک تراز باشد (جدول فوق) .از
سوی دیگر موارد مذکور در هر دو بخش مي بایست به صورت ریالي ذکر شود.
لذا اگرچه «خالص دارایيهای خارجي» در بخش «دارایي ها» قرار مي گیرد ولي
عددی که در مقابل این عنوان قرار مي گیرد و نهایتا در مجموع «دارایي ها»
محاسبه مي شود ،معادل ریالي این دارایي هاست و در ستون مقابل نیز مبلغ
ریالي ناشي از ارزیابي مجدد دارایي های خارجي صرفاً به صورت اسمي و
بدون تبدیل واقعي ارز به ریال ذکر مي گردد و در نتیجه این دو بخش تراز
خواهند شد و درصورتي که نرخ ارز کاهش یابد عدد ریالي مقابل «خالص
دارایيهای خارجي» در بخش «دارایي ها» کاهش خوهد یافت و به تبع مبلغ
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اسمي ناشي از ارزیابي مجدد دارایي های خارجي نیز کاهش خواهد یافت و
تعادل مذکور حفظ خواهد شد .شکل ذیل نماینگر این وضعیت خواهد بود:
حال دولت در الیحه اصالحي قصد دارد این معادله را به گونه ای تغییر دهد
که مصرف منابع حاصل از ارزیابي خالص دارایيهای خارجي نه به دلیل کاهش
نرخ ارز (که منطقي است) بلکه ناشي از کاهش دارایي دیگری تحت عنوان
«مطالبات از بانک ها» است .به عبارت دیگر در این حالت دولت عدد ریالي
مقابل ردیف «مطالبات (بانک مرکزی) از بانک ها» را کاهش مي دهد و در مقابل
نیز عدد مقابل ردیف «حساب مازاد حاصل از ارزیابي خالص دارایيهای
خارجي» را کاهش مي دهد .جدول ذیل بیانگر این وضعیت هست:
مصارف (دارايیها)

منابع (بدهیها و سرمايه)

خالص مطالبات از دولت

اسكناس و مسكوك

مطالبات از بانكها ↓

ذخاير بانكها نزد بانك مرکزي

دارايیهاي ثابت

سرمايه

خالص دارايیهاي خارجی

حساب مازاد حاصل از ارزيابی خالص دارايیهاي خارجی ↓

مجموع دارايیها

مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

همانگونه که مشاهده مي شود کاهش محل مازاد حاصل از ارزیابي خالص
دارایيهای خارجي منجر به کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها شده است.
درحالي که حساب ناشي از تسعیر ارتباط مستقیمي با خالص دارایي های خارجي
دارد و همانطور که در قانون موجود ذکر شده است این منبع صرفاً «ناشي از
ارزیابي حسابداری است» و برای جبران زیان های احتمالي آتي بانک مرکزی
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ناشي از کاهش نرخ ارز مصرف مي شود .بنابراین افزایش ارزش دارایي های
خارجي بانک مرکزی ناشي از تغییر نرخ ارز ،سود تحقق یافته تلقي نمي گردد و
منابعي واقعي قلمداد نمي شود و در نتیجه نمي توان آن را به منظور تسویه بدهي
های تحقق یافته قبلي (بدهي بانکهای دولتي به بانک مرکزی یا بدهي دولت به
بانکهای دولتي) مورد استفاده قرار داد .به بیان دیگر ،افزایش ارزش ناشي از تغییر
نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی ،ماهیتي کامالً احتمالي ،غیرقطعي و فاقد اصالت
داشته و وابسته به نرخ دارایي های خارجي بوده که مي تواند با کاهش یا افزایش
روبرو باشد و نمي توان در تسویه بدهي های تحقق یافته از آن استفاده کرد .در
غیر این صورت برمبنای بند «ج» ماده ( )۲5قانون برنامه پنجم توسعه ،که نظام
ارزی کشور را شناور مدیریت شده مي داند وضع موجود ،مجدداً تکرار خواهد
شد و با ارزیابي مجدد دارایي خارجي منابع صوری حاصل و در مقابل مي توان
بدهي حقیقي دولت را از این محل تسویه نمود.
البته در مقابل نیز این گونه استدالل مي شود که در هرصورت با ارزیابي
مجدد دارایيهای خارجي( ،در صورت افزایش نرخ ریالي این دارایي ها) ارزش
ریالي این دارایي ها نسبت به ماقبل افزایش مي یابد و در نتیجه از این محل
منابعي حاصل مي گردد که باتوجه به مالکیت دولت بر این دارایي ها قابل
استفاده از سوی وی برای مصارف خاص از جمله پرداخت بدهي ها مي باشد و
لذا اختصاص این منابع بابت پرداخت بدهي های دولت فاقد ایراد است.
حال که مسئله کلي پیرامون این تبصره تبیین شد به بیان نکات جزئي این
تبصره مي پردازیم:
 .1نکته اول اینکه مصرف منابع حاصل از ارزیابي مجدد دارایي های خارجي
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(تسعیر) پس از کسر موارد خاصي از این محل دانسته شده است .باتوجه به
اینکه این موارد دقیقاً قابل تعیین نیست ،نظیر «هزینه های یکسان سازی نرخ
ارز» ،صرفاً سقف امکان استفاده از منابع حاصل از تسعیر برای مصرف موضوع
این تبصره پیش بیني شده است .به عبارت دیگر پس از کسر این موارد ،تا
سقف  559هزار میلیارد ریال از این محل استفاده خواهد شد .الزم به ذکر است
که موارد کسر شده ناظر به اصالحات نمایندگان نسبت به الیح دولت مي باشد
که در مقام واقعي سازی منابع موضوع این تبصره مي باشد (باتوجه به تکالیف
فعلي دولت و وضعیت موجود دارایي های خارجي).
 .2به موجب ذیل این تبصره «بخشودگي سود تسهیالت» نیز به عنوان یکي
از محل های مصرف منابع حاصل از تسعیر شناخته شده است و در این رابطه
در مقام ارائه ضابطه جهت تعیین موارد مشمول این حکم مبلغ
( )5/999/999/999ریال را پیش بیني نموده است .نکته ای که در این رابطه
وجود دارد این است که اوالً این محل مصرف به موجب اصالحات نمایندگان
به الیحه دولت افزوده شده و ثانیاً مشخص نیست مبلغ ()5/999/999/999
ریال ،ناظر به سودِ تسهیالتي مي باشد که مشمول این بخشودگي قرار مي گیرند
و یا خود تسهیالتي است که مبلغ آن معادل مبلغ مذکور مي باشد .به عبارت
دیگر معلوم نیست مبلغ مذکور به «سود تسهیالت» باز مي گردد و یا به
«تسهیالت» .در حالت نخست در مواردی ،سود متعلق به تسهیالت اعطائي به
افراد تا ( )5/999/999/999ریال بخشیده خواهد شد .لکن در حالت دوم سود
تسهیالتي مورد بخشودگي قرار مي گیرد که تسهیالت مذکور تا سقف
( )5/999/999/999ریال باشد.
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تبصره « –»53نكته ،ابهام ،مغايرت با اصول  58و  82و تذکر
این تبصره به دولت اجازه داده تا با انتشار «اوراق اسناد خزانه و یا سایر
اوراق اسالمي» (تا معادل چهارصد هزار میلیارد ( )599999999999999ریال)،
تمام یا بخشي از بدهيهای خود به طلبکارانش را تسویه نماید .در خصوص
حکم این تبصره موارد ذیل قابل ذکر است:
 .1در این تبصره به دولت صالحیت داده شده تا به منظور تسویه بدهي
خود به طلبکاران خود «اوراق اسناد خزانه» و یا «سایر اوراق اسالمي» منتشر
نماید .در این خصوص باید توجه نمود که عبارت «سایر اوراق اسالمي» در
این تبصره مي تواند شامل مصادیق متعدد و متنوعي باشد که مشخص نبودن
ماهیت آن ،تعهداتي که به سبب انتشار آن برای دولت ایجاد مي شود را با ابهام
روبرو مي کند .برای مثال تعهداتي که به سبب انتشار اوراق اجاره برای دولت
ایجاد مي شود با تعهدات ناشي از انتشار اسناد خزانه اسالمي متفاوت است .از
سوی دیگر ،باتوجه به اینکه انتشار هرگونه اوراق توسط دولت باید با تجویز
مجلس شورای اسالمي باشد ،اختیار دادن به دولت جهت انتشار هرگونه
اوراقي که تنها واجد وصف «اسالمي» باشد -بدون تعیین دقیق نوع و ضوابط
حاکم بر آن ، -تفویض قانونگذاری محسوب و مغایر اصل  ۲5قانون اساسي به
نظر مي رسد.
گفتني است که در موارد متعددی نظیر «الیحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالي کشور» و «لوایح بودجه سال  590۸و  5905کل کشور»،
شورای نگهبان اظهارنظر خود را در خصوص مواردی همچون« :اوراق صکوک
اجاره»« ،اوراق مرابحه»« ،اوراق وقفي» و «اوراق تنزیل بدهي» منوط به تعریف
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این اوراق در قانون نموده است.
 .2مطابق تبصره حاضر پرداخت بدهي دولت به طلبکاران از محل اوراق
موضوع این تبصره از طریق واگذاری اوراق مذکور به طلبکاران خواهد بود.
حکم مزبور از جهت اینکه مشخص نیست آیا رضایت طلبکاران نیز در دریافت
این اوراق بابت طلبشان لحاظ خواهد شد یا خیر واجد ابهام است.
 .5در ذیل این تبصره (سطر هشتم و نهم) ،خزانه داری کل کشور مکلف به
پرداخت و تسویه اصل و سود این اوراق «با اولویت و یا از سرجمع بودجه»
شده است .به عبارت دیگر خزانه داری کل ،بین دو امر «با اولویت» به عنوان
یک شیوه پرداخت و «سرجمع بودجه» به عنوان یک محل مخیر شده است و
معنای عبارت این خواهد بود که اصل و سود اوراق یا با اولویت پرداخت
خواهد شد و یا از سرجمع بودجه .درحالي که این دو مقوله از یک سنخ نیستند
و از این جهت تکلیف خزانهداری کشور در این تبصره واجد ابهام است.
نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که ما امری به عنوان
«سرجمع بودجه» نداریم و مشخص نیست منظور از این عبارت« ،منابع بودجه
عمومي دولت» است یا «منابع بودجه کل کشور» و یا امر دیگری است و لذا
عبارت مذکور از این حیث ابهام دارد.
 .4مطابق ذیل این تبصره به دولت اجازه داده شده ،معادل سود سررسید شده
اوراق در سال  5905را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید .این در
حالي است که در ردیفهای جدول شماره ( )9که ناظر به منابع حاصل از این
اوراق مي باشد ،تکلیف کل چهارصدهزار میلیارد ریال مشخص گردیده و هیچ
ردیفي برای پرداخت سود اوراق سررسید شده در سال جاری پیشبیني ننموده
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است و لذا مشخص نیست آیا جواز دولت در این خصوص مستلزم کاهش
مبالغ مندرج در جدول شماره ( )9مي باشد یا خیر و به منزله این است که
دولت مي تواند از محل فروش هرنوع اوراق منتشر شده ای مبلغ مورد نظر را
پرداخت نماید .همچنین باتوجه به اینکه به تصریح این تبصره اوراق به
طلبکاران واگذار مي شود (و فروش آن به صورت عادی منتفي است) معلوم
نیست چگونه از محل فروش این اوراق ،سود سر رسید شده این اوراق در سال
 5905پرداخت خواهد شد .چراکه بابت این اوراق پولي دریافت نخواهد شد.
 .8مسئله دیگری که در خصوص این تبصره و همچنین تبصره بعد (تبصره
 )90وجود دارد ناظر به لحاظ نمودن منابع حاصل از انتشار این اوراق در سقف
بودجه سال  5905کل کشور است .به عبارت دیگر در قوانین بودجه سنواتي در
جداول مختلفي (جداول خالصه و تفصیلي) منابع حاصل از فروش اوراق
منظور و نهایت در جمع بودجه نیز لحاظ مي گردند .به عنوان مثال در جدول
شماره ( )5از جداول کالن تحت عنوان «خالصه واگذاری و تملک دارایي های
مالي در سال  ،»5905ردیفي به عنوان «منابع حاصل از فروش اسناد خزانه
اسالمي و اوراق مشارکت و صکوک اجاره» وجود دارد که در مقابل آن مبلغي
ذکر شده است .همچنین در جدول شماره ( )5تحت عنوان «درآمدها ،واگذاری
دارایي های سرمایه ای و واگذاری دارایي های مالي برحسب قسمت ،بخش،
بند ،اجزا در سال  »5905ردیف های  95959۸الي  ،959596به صورت دقیق
منابع حاصل از انتشار هر نوع از اواراق به تفکیک مشخص شده است.
لکن با مشاهده جدول شماره ( )۸که در واقع اصالح کننده جداول موجود
در قانون بودجه است متوجه مي شویم که در مقابل ردیف های مربوط به انتشار
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اوراق موضوع تبصره حاضر ،صرفاً عدد «( »5معادل یکصدهزار تومان) درج
گردیده که بدین معني است که هر مبلغي که حاصل شد به جای عدد « »5قرار
خواهد گرفت و در ادامه به صورت کامال صوری حاصل جمع ارقام « »5مندرج
در جدول مذکور ،از یکي از ردیف ها کسر شده تا سقف بودجه دچار تغییر
نگردد .درحالي که این امر با مفهوم بودجه به عنوان پیش بیني درآمدها و
مصارف دولت در تعارض است و الزم است منابع حاصل از انتشار این اوراق
به صورت تخمیني در جداول به صورت واقعي ذکر شود .لذا عدم ذکر منابع
حاصل از انتشار اوراق در جداول مربوطه مغایر اصل  5۸قانون اساسي محسوب
مي شود.
 .3نکته دیگری که الزم به توجه مي باشد این است که در الیحه دولت تنها
به انتشار اوراق جهت پرداخت بدهي دولت به طلبکاران «از جمله بانکها و
پیمانکاران» اشاره شده بود ،لکن مجلس شورای اسالمي مصادیقي همچون
«شهرداریها و بدهيهای مربوط به خرید تضمیني محصوالت استراتژیک
کشاورزی» را نیز به مصادیق احصاء شده در این تبصره اضافه نمود و در ردیف
« »۸جدول پیوست شماره ( )9بر پرداخت «مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و
سیما و فرهنگیان» تصریح نموده است.
 .5تذکر :در صدر این تبصره اشاره به این موضوع شده که از محل اوراق
موضوع این تبصره دولت بدهي خود را به طلبکاران از جمله بانک ها،
پیمانکاران ،شهرداری ها و بدهي بابت خرید تضمیني محصوالت استراتژیک
کشاورزی را تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال پرداخت کند .اما نکته ای که
در این رابطه وجود دارد این است که در تبصره مذکور عبارت «از جمله» بیانگر
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این است که موارد مذکور در صدر تبصره حصری نبوده و صرفاً به صورت
تمثیلي بیان گردیده اند .درحالي که در جدول شماره ( )9که در مقام بیان
طلبکاران و میزان مطالباتي است که از دولت داشته و از این محل دریافت
خواهند نمود ،صرفاً به مصادیق مذکور در متن تبصره بسنده شده و کل مبلغ بین
چهار مورد تقسیم شده است .لذا عبارت «از جمله» باتوجه به جدول شماره ()9
زاید به نظر مي رسد.
تبصره « –»55ابهام ،مغايرت با اصل  58و تذکر
در این تبصره دولت صالحیت یافته تا به منظور تسویه تمام یا بخشي از
بدهيهای سازمان بیمه سالمت ایرانیان به طلبکاران این سازمان ،اقدام به انتشار
اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسالمي (تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال)
نماید.
درخصوص این تبصره نیز نظیر تبصره قبل نکات ذیل به اختصار بیان
ميگردد:
 .1پرداخت بدهي سازمان بیمه سالمت به طلبکاران از طریق واگذاری اوراق
مذکور به طلبکاران از جهت اینکه مشخص نیست آیا رضایت طلبکاران نیز در
دریافت این اوراق بابت طلبشان لحاظ خواهد شد یا خیر واجد ابهام است.
 .2در ذیل این تبصره خزانه داری کل کشور مکلف به پرداخت و تسویه
اصل و سود این اوراق «با اولویت و یا از سرجمع بودجه» شده است .به عبارت
دیگر خزانه داری کل ،بین دو امر «با اولویت» به عنوان یک شیوه پرداخت و
«سرجمع بودجه» به عنوان یک محل مخیر شده است که همانگونه که در تبصره
قبل بیان شد واجد ابهام است.
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نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که مشخص نیست منظور
از «سرجمع بودجه» چیست و از این حیث ابهام دارد.
 .5عدم ذکر منابع حاصل از اوراق موضوع این تبصره در جداول و عدم
لحاظ نمودن آن ها در سقف بودجه سنواتي مغایر اصل  5۸قانون اساسي مي
باشد.
تبصره « -»55نكته و مغايرت با اصول  55 ،85 ،82و 128
 .1به موجب این تبصره که به موجب پیشنهاد نمایندگان مجلس به الیحه
دولت افزوده شده است ،دولت مجاز گردیده تا با رعایت سقف مقرر در تبصره
« »9قانون بودجه سال  5905کل کشور برای طرحهای تملک دارایيهای
سرمایهای تا مبلغ پنجمیلیارد دالر از دولت روسیه وام اخذ نماید .توضیح آنکه
مطابق تبصره « »9مذکور ،در سال  5905سقف تسهیالت تأمین مالي خارجي
عالوه بر باقي مانده سال های قبل ،معادل ریالي  59میلیارد دالر تعیین شده
است .نکتهای که باید در خصوص این تبصره مورد توجه قرار داد این است که
منابع حاصل از دریافت وام از دولت روسیه نیز در همین سقف قرار مي گیرد و
لذا سقف بودجه را تغییر نخواهد داد .البته الزم به ذکر است که «دریافت وام از
دولت خارجي» تفاوت ماهوی با «تسهیالت تأمین خارجي» دارد.
 .2مطابق بند « »۸این تبصره ،تصویب طرحهای موضوع بند « »5این تبصره
که شامل طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای امور زیربنایي و تولیدی موضوع
پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور ميگردد ،با پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه کشور در صالحیت هیأت وزیران قرار گرفته است .این درحالي است
مجلس در بودجه سال  ،5905سهم هریک از طرحهای تملک دارایيهای
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سرمایهای را در جدول پیوست شماره یک تعیین نموده است .لذا اعطاء
صالحیت به هیأت وزیران جهت تصویب طرحهای مورد اشاره جهت استفاده از
منابع موضوع این تبصره ،در واقع اعطای صالحیت اصالح قانون بودجه کل
کشور توسط هیأت وزیران است و از این جهت بند « »۸این تبصره مغایر اصل
 5۸قانون اساسي ميباشد.
 .5در این تبصره اشارهای به لزوم واریز مبلغ وام دریافتي به خزانهداری کل
کشور نشده است و از این جهت این تبصره مغایر با اصل  59قانون اساسي مبني
بر تمرکز کلیه دریافتهای دولت در خزانهداری کل مي باشد.
 .4مسئله مهم دیگری که درخصوص این تبصره وجود دارد این است که با
توجه به صراحت این تبصره ،وام مذکور توسط دولت جمهوری اسالمي ایران
مستقیماً از دولت روسیه أخذ مي شود ،لذا قرارداد مربوط به أخذ این وام وصف
بینالمللي یافته و مطابق اصل  00قانون اساسي مي بایست به تصویب مجلس
شورای اسالمي برسد .در حالي که مطابق بند « »9این تبصره تعیین کلیه شرایط
مربوط به این وام مانند« :نحوه اعمال حساب وام دریافتي ،تعیین مدت
بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلي و سایر شرایط وام» که همگي ناظر به
مفاد قرارداد وام مي باشد ،با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایي،
بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .بنابراین عدم تصویب قرارداد مربوط به این
وام توسط مجلس شورای اسالمي مغایر اصل  00و همچنین  5۸5قانون اساسي
مي باشد و حداقل الزم است تا شرایط اصلي این وام در مجوز قانوني مربوطه
ذکر شوند.
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ب -تبصره ها و جداول اصالح شده ماده واحده
جزء « -»1نكته
 .1با حذف بند «ب» تبصره « »55قانون بودجه سال  5905کل کشور،5
جرمانگاری صورت گرفته در خصوص پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این
تبصره حذف گردیده است که این پیشنهاد همچنانکه در مقدمه توجیهي الیحه
دولت آمده ،با توجه به مشکالت اجرایي است که اجرای بند مذکور برای دولت
داشته است.
 .۸حذف بند «ح» تبصره « »55قانون بودجه سال  5905کل کشور ۸نیز
معطوف به پیشنهاد دولت و به جهت مالحظه مشکالت اجرایي دولت بوده
است .لذا با حذف این بند ،الزام دولت مبني بر اینکه حداکثر ظرف چهار ماه
کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین را به کارت سوخت مجهز کند از بین مي رود.
 .5بند«ب» تبصره « :»41از ابتداي تير ماه  0395پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره
تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب ميشود.
 .2بند «ح» تبصره « :»41دولت مكلف است حداكثر چهار ماه پس از تصويب اين قانون كليه
وسايل نقليه سبک و سنگين اعم از بنزيني ،نفت گاز (گازوئيلي) و دوگانه سوز را به كارت سوخت مجهز
كند و از آن تاريخ ،عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و
براساس بندهاي زير انجام ميپذيرد:
 -0هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دريافت شود.
 -2قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال  0394با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
 -3در صور تي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيينشده توسط
دولت (سهميه پايه) سوختگيري كند ،بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام شده خواهد بود.
 -4قيمت تمام شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به
اضافه هزينههاي جانبي شامل ريزش ،تبخير ،بيمه ،انتقال ،حمل ،توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء
( )2تبصره ماده ( )06و بند (ج) ماده ( )38قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي
به جايگاهداران كه توسط دولت تعيين ميشود.
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در خصوص حذف این بند این نکته نیازمند توجه است که برطبق بند «»0
«سیاستهای کلي اصالح الگوی مصرف»- 5ابالغي  ،-59۲0بند «»5
«سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي»- ۸ابالغي  -590۸و بند «« »55سیاستهای
کلي برنامه ششم توسعه»- 9ابالغي  -5905همواره لزوم پیشبیني سازوکارهایي
جهت کاهش مصرف انرژی مورد تأکید این سیاست ها بوده است و باتوجه به
اینکه کارت هوشمند سوخت نیز یکي از مهمترین ابزارهای دولت جهت کنترل
این قبیل مصارف به شمار مي آید .بنابراین ،حذف بند مورد اشاره از جهت
تحقق اهداف ابالغي در زمینه سوخت وسایل نقلیه موتوری در سیاستهای
فوقالذکر ،مي تواند محل تأمل باشد.
جزء « -»2نكته
مطابق این جزء که با پیشنهاد نمایندگان به الیحه دولت افزوده شده است ،در
 .5بند «« »7سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف» :صرفهجويي در مصرف انرژي با اعمال
مجموعهاي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي»
كشور به حداقل دوسوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يکدوم ميزان كنوني تا
پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياستهاي زير:
 اولويتدادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدانرژي.
 انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينهسازي عرضه و مصرف انرژي. بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي ،تدوين و اعمال استانداردهاياجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن
اجراي آنها و الزام توليدكنندگان به اصالح فرآيندهاي توليدي انرژي بر.
 .2بند «« »1سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» :استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي
يارانهها در جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت
اجتماعي.
 .9بند «« »41سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه» :تحقق كامل هدفمندسازي يارانهها در
جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهششدن انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعي.
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بند «ج» تبصره « 5»6قانون بودجه عبارت «یا سازمان عشایری» بعد از عبارت
«آب و فاضالب روستایي استانها» اضافه شده است .لذا ،با اصالح صورت
گرفته سازمان عشایری نیز در کنار شرکتهای آب و فاضالب روستایي استانها
ميتواند طرف عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها قرار
بگیرد .الزم به ذکر است که به موجب بند مورد اشاره ،وزارت نیرو مکلف شده
بود تا وجوه دریافتي موضوع این بند را صرفاً جهت آبرساني شرب روستایي و
عشایری اختصاص دهد که ظاهراً اصالح صورت گرفته با توجه به مغفول ماندن
عشایر در بهرهمندی از مزایای این بند بوده است.
جزء « -»5نكته
با توجه به اصالح صورت گرفته در تبصره « ۸»۸6قانون بودجه سال 5905
 .5بند «ج» تبصره « :»6وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است
عالوهبر دريافت نرخ آببهاي شهري ،به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصدوپنجاه ()051
ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز كند .صددرصد ( )%011وجوه دريافتي تا
سقف هفتصد ميليارد ( )711،111،111،111ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب
روستايي و عشايري اختصاص مييابد .اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين
استانهاي كشور در مقاطع سهماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور توزيع ميشود تا
پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامهريزي استانها و شركتهاي آب و فاضالب
روستايي استانها هزينه شود .وجوه فوق مشمول ماليات نميشود.
 .2تبصره « :»۲6بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد
( )05111،111،111،111ريال مانده تسهيالت قرضالحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيک ده هزار
ميليارد ( )01111،111،111،111ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و سه هزار ميليارد
( )3111،111،111،111ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذيربط به مددجويان و
كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد ( )2111،111،111،111ريال در اختيار ستاد
مردمي رسيدگي به امور ديه و كمک به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا به خانوادههاي معسر زندانيان
پرداخت كند .در صورتيكه هريک از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيالت خود تا
پايان آذر ماه  0395استفاده نمايند ،سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق ميگيرد.
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کل کشور که با پیشنهاد نمایندگان مجلس به الیحه دولت افزوده شده است ،آن
میزان از تسهیالت قرضالحسنه بانکي که در اختیار ستاد مردمي رسیدگي به
امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار ميگیرد ،بجای اینکه به خانوادههای
معسر زندانیان پرداخت گردد مي بایست جهت آزادی این زندانیان صرف گردد.
جزء « -»4نكته
در این جزء ،که با پیشنهاد نمایندگان مجلس پیش بیني شده است ،در بند
«ط» تبصره « »55قانون بودجه سال  5905کل کشور  ،5عبارت «یا یارانه آنها به
اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه شده است .با توجه به
اصالح صورت گرفته دولت موظف است تا عالوه بر اینکه نسبت به ثبتنام
افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند اقدام کند ،از افرادی که
یارانه آن ها به اشتباه حذف گردیده نیز مجدداً ثبتنام کند و به آنها یارانه
پرداخت نماید.
جزء « -»8نكته
در این جزء نیز که به موجب اصالحات نمایندگان به الیحه دولت افزوده
شده است ،با توجه به مشکالت موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر
اوراق بدهي مقرر گردیده تا مبلغ هفدههزار و پانصد میلیارد ریال از اعتبارات
ردیف « »59۸999-5جدول شماره ( )۲قانون بودجه سال  5905کل کشور به
 .5بند «ط» تبصره « :»41دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبتنام افرادي كه
موفق به ثبتنام براي دريافت يارانه نشدهاند اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام
كند .ثبتنام در فرمانداريها انجام ميشود.
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اعتبارات ردیف « »699999-9جدول شماره ( )0انتقال یابد .در این خصوص
الزم به ذکر است که سرفصل « »59۸999مربوط به «بازپرداخت اصل اوراق
مشارکت» ميباشد و با اصالح صورت گرفته اعتبارات ردیف « »5آن که به
موضوع «بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي طرحهای
تملک دارایيهای سرمایهای دولت» تعلق دارد ،به صورت کامل به سرفصل
« »699999که مربوط به «سود و کارمزد وامهای داخلي و خارجي» ميباشد
انتقال یافته است .الزم به ذکر است که ردیف « »9این سرفصل مربوط به «بانک
مرکزی -سود اوراق مشارکت منتشر شده بابت طرحهای عمراني» ميباشد.
در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به اصالحات صورت
گرفته در جداول پیوست بودجه ،بایستي این اصالحات در سرجمع اعتبارات هر
فصل اعمال گردند.
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