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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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نظارت شرعی در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و قانون متمم
و آيين نامه اجرايی آن مصوب  0531/4/01شوراي انقالب اسالمی

مصوب  0531/4/01شوراي انقالب

()0

« .0قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تاریخ  0585/9/01در دو ماده و با هدف احيا و ادارهی
صحيح اقتصاد ایران به تصویب شورای انقالب رسيد .سپس آیيننامهی اجرایی آن در تاریخ
 0585/8/01به تصویب هيئت وزیران دولت موقت رسيد و یك سال بعد و در تاریخ 0584/9/08
شورای انقالب ،متمم این قانون و آیيننامهی اجرایی آن را نيز تصویب کرد.
در این قانون ،صنایع موجود ،بر حسب شرایط به چهار دسته تقسيم شد تا دربارهی هر گروه بهنحو
خاص عمل شود .قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران« ،عالوه بر نفت ،گاز ،راهآهن ،برق ،شيالت»
که قبالً ملی شده بود « ،صنایع توليد فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فوالد ،مس و
آلومينيوم) شامل مرحله نورد گرم و ساخت و مونتاژ کشتی ،هواپيما و اتومبيل» (بند «الف») را نيز ملی
اعالم کرد .دو دستهی دیگر ،صنایع مشمول بندهای «ب» و «ج» میشود که همه یا بخشی از سهام آنها
به مالكيت دولت درمیآید؛ «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غيرقانونی با رژیم
گذشته ،استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومی به ثروتهای کالن دست یافتهاند» و
«کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانكها دریافت داشتهاند ،در
صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنان باالتر باشد  ». ...گروه چهارم (بند «د») هم کارخانجات
و مؤسسات توليدیای را در بر میگيرد « که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی
مساعدی دارند» و مشمول بند «ب» هم نمیشوند؛ «بر اساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط،
مالكيت آنها از طرف دولت به رسميت شناخته میشود و مورد حمایت قانونی قرار میگيرد».
در تاریخ  0530/8/09جلسهای در شورای نگهبان برگزار میشود که در آن گروهی که بهدستور
رئيسجمهور وقت مأموریت یافته بودند تا مشكالت و موانع اقتصادی کشور را شناسایی کنند ،گزارشی
از اشكاالت موجود در این قانون و متمم و آیيننامهی اجرایی آن و نيز اشكاالتی که در مرحلهی عمل
به این قانون رخ داده بود ،ارائه میکنند .متأسفانه بخش عمدهی مذاکرات این جلسه در دست نيست و
آنچه موجود است ،صرفاً بخشی از گزارش یادشده است؛ اما بر اساس اسناد موجود ،تقریباً دو ماه پس
از برگزاری این جلسه و در تاریخ  0530/1/01رئيسجمهور در نامهای «فوری» به فقهای شورای
نگهبان ،با اشاره به «ضرورت تعيين تكليف تعداد زیادی از کارخانجات که بهاستناد این قانون و متمم
آن دستخوش تغييرات اساسی شده و صاحبان و مدیران قبلی آنها مبادرت به شكایت نمودهاند»،
خواستار «رسيدگی و مداقّه از دیدگاه شرعی» دربارهی این قانون و آیيننامهی اجرایی آن میشود.
فقهای شورای نگهبان پس از بحث و بررسی دربارهی قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران ،در تاریخ
 0530/1/09اشكاالت شرعی آن را در یازده بند به رئيسجمهور اعالم میکنند.
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میهمان الف:

آقای غيوری امر کردند که بنده این را عرض بكنم .به هر حال ،این

برادران اطالعاتی دارند که  . ...آقایان فقها هم بیاطالع نيستند .ما برای انجام یك
وظيفه ای خدمت فقهای عظام رسيدیم که اطالع بدهيم یك قوانينی در کشور وجود
دارد که آن قوانين هنوز محترم است .بعضی از قوانين که در روزهای آخر شورای
انقالب تصویب شده و به امضای بنیصدر رسيده ،به نظر میرسد که خالف شرع بيّن
است .در ضمن ارگانهای اجرایی از این قوانين تجاوز میکنند و تجاوز از این قوانين
یا از طریق آیيننامه است یا با تصویبنامه؛ حتی افرادی را که تعيين کردهاند که اگر
فرضاً شكایتی در اجرا وجود داشت ،آنها به شكایت رسيدگی کنند .خود آنها
آیيننامهای را وضع کردهاند و به ارگانهای اجرایی ابالغ کردهاند و آنها هم دارند اجرا
میکنند .بنابراین ،نمی خواهيم مسئله را به یك مورد خاص منحصر بكنيم .کل مسئله
این است؛ تجاوز به قانون بهطرق مختلف .این ،مصادیقی هم دارد که گاهی خدمت
آقایان مكاتبه شده و شاید هم که برادرمان اطالعاتی داشته باشند و هرگاه آقایان
حاضرالذهن بودند ،میتوانند سؤال بفرمایند و یا مصادیقی را بخواهند که در
اختيارشان گذاشته شود .این خالصهی کالم من بود.
میهمان ب :هيئتی که در محضر آقایان هستند ،تحت رهبری جناب آقای غيوری و
بهدستور جناب آقای خامنهای [رئيسجمهور] مسئوليت پيدا کردهاند که باألخص
مشكالت اقتصادی مملكت و بقيهی مشكالت اجرایی که بهنحوی از انحا به اقتصاد
مربوط میشود را بررسی بكنند و راهحلها را برای مقامهای باالتر و شخص جناب
آقای رئيسجمهور بيان کنند .مدتها است که این جلسه ادامه دارد .یك مطلب
مشترکی که به آن رسيدهایم و نظر این هيئت بر این است که اآلن شاید مشكل اساسیِ
اقتصادی در مملكت از این نشأت میگيرد و تا این درست نشود ما نمیتوانيم آن
حرکت مطلوب را در اقتصاد کلی مشروع در مملكت داشته باشيم .و این را مدون و
عرضه کردهاند و به آقای رئيسجمهور هم نوشته شده ،با کميسيون قضایی مجلس در
ميان گذاشته شده ،با جامعهی مدرسين قم در ميان گذاشته شده و از جمله میخواهيم
با شورای نگهبان در ميان بگذاریم .البته قبالً فرستادیم و بعضی از دوستان جریان را
 .0این جلسه با حضور آقایان [سيد علی] غيوری[ ،محمود] لوالچيان و [سيد علينقی] خاموشی تشكيل
شده و از آنجا که شناسایی صدای ميهمانان مقدور نبوده ،آنها را به این صورت مشخص کردهایم.

جلسهمورخ1161/05/14شوراينگهبان

5

میدانند ،ولی چون ما مثل مالنصرالدین عمل میکنيم و باید برویم و مطلب را توجيه
کنيم ،همراه با دوستان آمدیم که از نزدیك بگویيم که واقعاً مطلب چيست و بقيهاش را
به خود آقایان واگذار کنيم که هر طور مصلحت تشخيص میدهند ،در راه رفع مشكل
قدم بردارند.
اگر اجازه بفرمایيد ،من وارد مطلب بشوم .البته قبالً از اساتيدی که مطالبی از این
جریان را میدانند و دومرتبه برای آنها ذکر میشود پوزش میطلبم .بسماهلل الرحمن
الرحيم .مطلبی که خدمت برادران عرضه میشود ،بهعنوان اشكاالت اجرای قانون
حفاظت و توسعهی صنایع ایران است که در دهم تيرماه  0585توسط شورای انقالب
به تصویب رسيد .در مقدمهی این قانون هدفهایی ذکر شده که خيلی مختصر است و
من چند سطر از آن را میخوانم:
«الف -رعایت نظام اسالمی در مورد حقوق کار.
ب -خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقالل از طریق توليد نيازهای
داخلی تا سرحدّ خودکفایی و توسعه صادرات.
ج -گسترش زمينه کار و اشتغال و تخصص.
د -قطع ید از عمّال نظام استبداد و استثمارگران.
ه -احتراز از دولتساالری و تشویق و حمایت از فعاليتهای غيردولتی و ابتكار در
بخش خصوصی».
این هدفهای این قانون است که البته اینجا ذکر کردیم برای رسيدن به این هدفها

بهحق قانونی را تدوین کردهاند .حاال ما وارد متن قانون میشویم و بعد وارد آیيننامه-
ی این قانون میشویم تا ببينيم آیيننامه از لحاظ قانونی چه تخطیای نسبت به قانون
کرده و بعد وارد نحوهی اجرای آن میشویم تا ببينيم نسبت به آیيننامه و قانون چقدر
تخطی کرده و بعد هم به سراغ متمم آن که به تصویب شورای انقالب و به امضای
بنیصدر رسيد ،میرویم تا ببينيم چه تخطیای از شرع و آیيننامه و قانون کرده است.
تا ببينيم در عمل چه تخطیهایی از همهی اینها دارد میشود و نتيجهی آن چيست و
در نهایت ما به همهی اهداف این قانون رسيدهایم یا از آنها فاصله گرفتهایم .این
خالصهی کالم بود.
مادهی یك قانون که شامل بندهای «الف»« ،ب»« ،ج» و «د» است ،بند «الف» آن یك
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سری از صنایع استراتژیك مملكت را ملی اعالم کرده که ما اصالً وارد آن بحث
نمیشویم؛ مثالً میگویند صنایع سنگين ،صنایع ماشينسازی ،ذوب فلزات و غيره باید
در دست دولت باشد؛ چون استراتژیكی است و نمیشود حيات ملت را به دست
بخش خصوصی داد .ما اصالً وارد آن بحث نمیشویم.
بند «ب» این است که شورای انقالب توسط وزارت صنایع یك ليست پنجاه و یك
نفره را تنظيم کرده که اموال اینها از راه غيرمشروع به دست آمده و سرمایهگذاری
کردهاند و باید ملی اعالم بشود .ما هم داخل ماهيت نمیشویم که اینها مشروع بوده یا
مشروع نبوده .البد حكمی که کردهاند ،مشروع بوده .حاال بعد به ایراداتش پی میبریم.
بند «ج» آن میگوید« :کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا
توسعه از بانكها دریافت داشتهاند»؛ یعنی متن قانون درست عنایت بر واحدهایی دارد
که از بانكها وام دریافت کردهاند؛ یعنی به بانكها بدهی دارند و بهتبع اینكه بانكها
ملی شده و جزء اموال عمومی قرار گرفته ،باید برای دریافت اموال عمومی و برگشت آن
به بيتالمال اموال اینها بررسی و رسيدگی بشود .بعد گفته اگر بدهی اینها بيشتر از
دارایی آنها باشد ،مشمول بند «ج» خواهند بود.
هيئت دولت در تاریخ  0585/8/00یك آیيننامهای برای این قانون حفاظت و توسعهی
صنایع ایران تدوین کرده ،که در صفحهی اول آن یك تعریفی از واژههایی که به کار
برده دارد که ضميمه کرده و خدمت برادران دادهام .در آن واژهها اول شرح داده است
که کل بدهی عبارت است از «بدهیهای بلندمدت و بدهیهای جاری پس از کسر
مطالبات سهامداران )0(».خيلی واضح است؛ چون میخواهند وضعيت سهامداران این
شرکت را با بيتالمال مشخص کنند ،دیگر نباید بدهی شرکت به خود سهامداران را
جزء بدهی آن حساب کنند؛ به همين دليل از عبارت «پس از کسر طلب سهامداران»
استفاده کرده است.
بعد در مادهی ( )5آیيننامه دربارهی مشمولين بند «ب» آمده است« :شمول این بند
ناظر بر سهام کارخانجات و مؤسسات صنعتی از قبيل کارخانجات توليدی،
 .0مادهی ( )0آیيننامهی اجرایی قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران (مصوب  0585/8/01شورای
انقالب) :قابل دسترسی در این نشانی:
http://b2n.ir/45354
(مشاهدهشده در تاریخ )0549/0/01
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شرکتهای کشت و صنعت ،معادن و سردخانهها میباشد ».در اینجا برادران حقوقدان
و برداران حقوقدان روحانی تشریف دارند .من خودِ بند «ب» قانون حفاظت و
توسعهی صنایع را میخوانم .نوشته است« :صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از
طریق روابط غيرقانونی با رژیم گذشته و استفاده نامشروع »...؛ «صنایع و معادن بزرگ»
را قيد زده است.
میهمان الف :این قيدی که دارد ،ممكن است مربوط به همانهایی باشد که [اموالشان
را با استفادهی نامشروع از امكانات به دست آوردهاند].
میهمان ب :بله ،نامشروع .بعد در اینجا آیيننامه آمده و شمول قانون را زیاد کرده
است .خود قانون به تصویب شورای انقالب رسيده و آیيننامه به تصویب هيئت
وزیران رسيده و حاال من نمیدانم که آیيننامه میتواند شمول قانون را زیاد کند یا نه؛
تشخيص آن را به خود آقایان واگذار میکنيم .اما آیيننامه شمول قانون را در مورد
کارخانجات توليدی ،شرکتهای کشت و صنعت ،معادن و سردخانه زیاد کرده است؛
یعنی شمول آن را عام کرده است.
[آقاي صالحی] :قيد «بزرگ» را برداشته و «کشت و صنعت» را هم به آن اضافه
کردهاند؛ یعنی ممكن است شامل یك واحد توليدیای که پنج نفر کارگر دارد و در
یك سطح کوچكی هست هم بشود.
میهمان ب :نخير ،من عرض کردم« :از قبيل کارخانجات توليدی» است؛ قيد «بزرگ» را
از روی «کارخانجات توليدی» برداشتهاند؛ کارخانجات توليدی هم به چيزهایی اطالق
میشود که اجازهی بهرهبرداری داشته باشند.
میهمان ج :بله ،قانون حفاظت و توسعهی صنایع گفته است« :صنایع و معادن بزرگی
که ». ...
آقای مهدوی كني :قيد «بزرگ» مربوط به این معادن است؟
آقای صالحي :یعنی قانون میخواسته یك کارخانهای که پنج نفر کارگر دارد را شامل
بشود؟!
میهمان ب :در بند ( )9مادهی ( )5آیيننامه هم اینطور آمده است« :رسيدگی به دعاوی
مشمولين بند «ب» فقط برای یك بار تا آخر آبانماه  0585به عهده مجمع عمومی
سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهد بود ،مشروط بر اینكه درخواست
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بهوسيله خود شخص به سازمان تسليم گردد ».به این پنجاه و یك نفری که ليست آنها
در اینجا آمده و گفته اموال اینها نامشروع است )0(،اجازه داده شده بود که اگر تا آخر
آبانماه سال  85شخصاً بروند و ادعا و اعتراض بكنند .در تبصرهی همان بند هم مجمع
عمومی موظف شد که «در جلسات رسيدگی خود از نظریات دو نفر قاضی بهانتخاب
دادستان کل و یك نفر حاکم شرع به معرفی شورای انقالب استفاده نماید» .با آنهایی
که فراری بودند کاری نداریم ،ولی برای آنهایی که داخل کشور بودند و در تاریخ
معين شكایتی تسليم کردند ،هيچوقت کميسيون رسيدگی به شكایات تشكيل نشد .در
مورد مادهی ( )9آیيننامه . ...
آقاي صانعی :یك نمونه از آن  80نفر را بفرمایيد که دوستان حاضرالذهن باشند .یعنی
[کسی که] تاریخ رسيد [اعتراضش] قبل از این [تاریخ تعيينشده] باشد؛ یعنی دفتر آن
را گرفته باشد و . ...
میهمان ب :من باید از خودشان بخواهم که مدرك رسيد را برای شما بفرستند؛ چون من اآلن
هرچه بگویم ،شاید برای شما مدرك نباشد .من باید بگویم رسيدها را خدمت شما بدهند.
 .0ذیل قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران (مصوب  0585/9/01شورای انقالب)« :اسامی  80نفر
افراد مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترك وزرای
بازرگانی ـ صنایع و معادن ـ سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقالب اسالمی رسيده است،
ذیالً اعالم میشود -0 :جعفر اخوان  -0حبيب ثابت  -5گروه فرمانفرمایيان (خانواده)  -9علی رضایی
 -8محمود رضایی  -3مراد اریه  -1رسول وهابزاده  -5احمد خيامی  -4محمود خيامی  -01منصور
یاسينی  -00محمدرحيم ایروانی متقی  -00محمدتقی برخوردار  -05اکبر الجوردیان  -09قاسم
الجوردی  -08احمد الجوردی  -03سيد محمود الجوردی  -05حبيب الجوردی  -01علیاصغر
پيروی  -04محمدعلی مهدوی  -01خسرو ابتهاج  -00آذر ابتهاج  -00ابوالحسن ابتهاج  -05حسين
دانشور  -09علينقی عاليخانی  -08مرتضی رستگار جواهری  -03رضا رستگار اصفهانی -01
عبدالحميد اخوان کاشانی  -05علی شكرچيان  -04رضا شكرچيان  -51ابراهيم فرینراد -50
عبدالمجيد اعلم  -50مهدی ميراشرافی  -55مهدی هرندی  -59سعيد هدایت  -58محمد ابونصر عضد
 -53برادران عميد حضور  -51حسن هراتی  -55مرتضی رحيمزاده خویی  -54عبدالحميد قدیمی
نوایی  -91عبدالمجيد قدیمی نوایی  -90مهدی بوشهری  -90مراد پناهپور  -95علينقی اسدی -99
طاهر ضيائی  -98علی حاج طرخانی  -93عنایت بهبهانی و برادر  -91کاظم خسروشاهی  -95محمد
خسروشاهی  -94برادران فوالدی  -81مهدی نمازی  -80اسداهلل رشيدیان ».قابل دسترسی در این
http://b2n.ir/54972
نشانی( :مشاهدهشده در تاریخ )0549/0/01
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در مادهی ( )9آیيننامهی فوقالذکر با عنوان «اجرای مفاد بند ج قانون حفاظت و
توسعه صنایع ایران» آمده است« :این بند مشمول کارخانجات و شرکتهایی خواهد
شد که جهت احداث و یا توسعه کارخانه خود وامِ قابل توجه از بانكها دریافت
نموده باشند»؛ دوباره در اینجا کارخانجات را ذکر کرده و بعد فرمولی را برای
تشخيص «وام قابل توجه» آورده است« :منظور از وام "قابل توجه" آن است که
حاصل جمع دو نسبتِ  -0وام طویلالمدت تقسيم بر داراییهای ثابت قبل از کسر
استهالك  -0دوبرابر بدهیهای جاری تقسيم بر داراییهای جاری در ترازنامه سال
 .0583چنانچه مجموع این دو نسبت بيشتر از  0/8باشد ،آن شرکت در عداد صنایع
دارنده وام قابل توجه شناخته خواهد شد».
آقاي مهدوي كنی« :شرکت» هم در قانون هست؟
میهمان ب :بله ،همه را [در بر] میگيرد .این آیيننامه را تنظيم کردهاند که بگویند
نحوهی اجرای این قانون چطور باشد .ما تا اینجای آن هم حرفی نداریم .اآلن خدمت
شما عرض بكنم که کارخانجات و شرکتهایی را که در اینجا ذکر کرده و بعد در یك
تبصرهی دیگر کليهی واحدهایی را که بهنحوی اجازهی تأسيس و بهرهبرداری از
وزارتخانههای مربوطه داشته باشند[ ،مكلف کرده که «تا پایان سال مالی 0585
وضعيت مشموليت یا عدم مشموليت خود را با مراجعه به وزارت امور اقتصادی و
دارایی روشن» کنند ].و این چون هم کشت و صنعت را میگيرد ،هم کشاورزی را ،هم
صنایع را ،هم معادن را و هم سردخانهها را ،اگر آمارها صحيح باشد ،رقم واحدهایی
که شمول این قانون آنها را میگيرد ،از دویست هزار ،دویست و پنجاه هزار تا بيشتر
میشود .حاال باید بگویيم که ضریب آنها چند است و  . ...بعد در بند ( )0مادهی ()9
هم مبنای محاسبه در رسيدگی به این حسابها را ـ اینكه حسابها و سرفصلها در
کجا قرار بگيرد ،کدام داراییها جاری باشد و کدام داراییها ثابت ،کدام بدهیها
بلندمدت و کدامیك بدهیهای اداری باشد ـ اظهارنامهی سال  0583قرار داده که به
وزارت امور اقتصادی و دارایی تسليم شده و سرفصلها را برابر سرفصلهای سازمان
بورس قرار داده است؛( )0که اگر بورس میگوید این بدهی باید در اینجا و این دارایی
« .0مبنای محاسبه و رسيدگی به حسابهای این شرکتها ،اظهارنامه مالياتی آنها در پایان سال مالی 83
میباشد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسليم داشتهاند .اقدامی که در محاسبه در نظر گرفته
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باید در این سرفصل برود ،مطابق آن عمل کنند .برادران توجه دارند که اگر جای یكی
از آنها که ضریب دو دارد تغيير کند ،نتيجه را خيلی عوض میکند .از سازمان بورس
در این مورد سؤال شده که من بعداً میگویم .در [مادهی ( ])8همين آیيننامه یك
هيئت پنجنفره تعيين شده که عبارتند از :نمایندهی وزارت امور اقتصادی و دارایی،
معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن یا نمایندهی وزیر صنایع و معادن ،نمایندهی
سازمان حفاظت و توسعهی صنایع ایران ،نمایندهی وزارت بازرگانی ،نمایندهی شورای
بورس و یك نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .این هيئت ،هيئت
رسيدگی به شكایات بند «ج» است؛ یعنی اگر واحدی مشمول بند «ج» شد و شكایت
داشت ،شكایتش را تسليم این هيئت میکند .این هيئت آن را بررسی میکند و یا
شكایتش را وارد میداند و یا وارد نمیداند .این قانون همانطور که خدمتتان عرض
کردم ،در تيرماه تصویب شده و آیيننامهاش در مرداد  0585تصویب شده است.
وزارت دارایی از همان تاریخ بنا بر تقاضای واحدهای صنعتی ،مشموليت یا عدم
مشموليت واحدها را از روی اظهارنامهی سال  0583تعيين و به سازمان صنایع ملی
ابالغ کرده ،که در تمام آن محاسبات ،طلب سهامداران طبق آیيننامه و قانون ،جزء
بدهی محسوب نشده است .این هيئتِ رسيدگی به دعاوی ،در اردیبهشتماه سال
 0584برای رسيدگی کردن به شكایات میآید و برای خودش نحوهی عمل [مشخص
میکند ]. ...
ادامهي مذاکرات در دست نيست.


خواهد شد ،مشابه محاسبات دبيرخانه شورای بورس هيئت پذیرش و اوراق بهادار در گزارش اسفندماه
 0583خواهد بود».
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