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 ( اليحه اصالح قانون نظام صنفي كشور1
ها و مراكز طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه( 2

 موزش عالي كشورآ
 سازي مصرف سوختاساسنامه شركت بهينه( 3
 يهايگذاراصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه( 4

 خارجي ايران
ها و طرح دوفوريتي نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي( 5

هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بدهي
 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 

 
 اهلل مجيداز كالمتالوت آياتي 

 اصالح قانون نظام صنفي كشور اليحه
مانده از اليحه اصالح قانون ]مباحثی باقی يزدي ـآقاي مدرسي

(، جديد است ]و به 94[ بند )ي( ماده )2نظام صنفی كشور
( قانون نظام صنفی كشور اضافه 55عنوان بند الحاقی به ماده )
  گويد:شده است[. اين ماده می

)ب( اصالح و  ( قانون حذف، بند55) )الف( ماده بند -93ماده »

                                                                                    
اليحه اصالح قانون نظام صنفی كشور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی در . 1

ي به تصويب هيئت وزيران رسيد و طی نامه 3/21/2988ي مورخ سهجل
به مجلس شوراي اسالمی تقديم  19/2/2983مورخ  21333/9484۴شماره 

هاي تخصصی شد. اين اليحه پس از طی مراحل بررسی در كميسيون
به تصويب نمايندگان  2/5/2931ي علنی مورخ مجلس، سرانجام در جلسه
شده در  بينیيد و مطابق با روند قانونی پيشمجلس شوراي اسالمی رس

به  3/5/2931مورخ  18554/53ي شماره ( قانون اساسی، طی نامه37اصل )
شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در 

، نظر خود مبنی بر 9۰/5/2931و  19/5/2931 ،2۴/5/2931جلسات مورخ 
رت برخی از مواد آن با قانون اساسی را طی وجود ابهام در مصوبه و مغاي

به مجلس شوراي اسالمی  13/5/2931مورخ  52555/9۰/31ي شماره نامه
ي علنی اعالم كرد. نمايندگان براي تأمين نظر شورا، بار ديگر در جلسه

ي ي شمارهي مزبور را اصالح و طی نامهمصوبه 21/۴/2931مورخ 
هار نظر به شوراي نگهبان ارسال براي اظ 29/۴/2931مورخ  95۴۴۴/53

ي اصالحی ، مصوبه1۰/۴/2931ي مورخ كردند. شوراي نگهبان در جلسه
مورخ  52413/9۰/31ي شماره را مورد بررسی قرار داد و طی نامه

، عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را به 1۰/۴/2931
 مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.

 شود:شرح زير الحاق مي)ط( و )ي( به عنوان بندهايدو بند به
... 
هاي الزم در رابطه با نحوه العملتهيه و تصويب دستور -ي

 «گذاري كاالها و خدمات واحدهاي صنفينرخ
 يرگذادستورالعمل نرخ بيتصود اينكه يآیدر اينجا به نظر م

]تحت عنوان اي بدون نظارت فقيه در اختيار ي  مجموعهرا 
، اطالقش خالف شرع هيئت عالی نظارت[ قرار داده است

 گرفته قرارگذاري خيلی مورد اهتمام ؛ چون در شرع نرخاست
نه داريم و فتاواي آقايان مراجع ين زميو روايات متعددي در ا

توجه است.  هم در خصوص كيفيت تسعير و امثال اينها قابل
 يگذارنرخ يبنابراين اگر بخواهيم بدون كنترل شرعی، نحوه

چون آنها  بدهيم، يامجموعه ي االها و خدمات را به ك
گذاري رعايت كنند و توانند موازين شرعی را در نرخنمی

طبق مصالحی كه خودشان در نظر دارند و بدون توجه ]طبعاً[ 
]اشكال شرعی بروز ، كنندگذاري میبه مسائل فقهی نرخ

را در  ین شرعيكند[. پس بنابراين چون ما بايد موازمی
شود. ن بند خالف شرع میيرعايت كنيم، اطالق ا يگذارنرخ

اين نظري است كه من دارم. روايات صحيح ]و معتبري[ هم در 
والسالم نقل شده  ةر داريم؛ از امام سجاد عليه الصاليباب تسع

حضرت ]محمد )ص([ آمدند و از مردم خدمت  ياه عدهك
ها پايين آمد ]و از ايشان ها باال رفت، نرخگفتند كه آقا نرخ

نند[. حضرت با تندي ك يگذارمتيه كاالها را قكخواستند 
إنما السِّعرُ الی اهلل »قريب به اين مضمون به آنها فرمودند كه 

فرمودند من چه كار دارم كه  1؛ سِعر دست خدا است....«
اال رفته يا پايين آمده است. نه اينكه حضرت نتوانند ها بمتيق

حساب باشد. ]چون  يد از روياين تسعير با ینند؛ ولكر يتسع
ه[ كد يآیش ميها پن سؤالينند، اكن ييبخواهند نرخ را تع یوقت

                                                                                    
ا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَدَّثَنَ». 2

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ 
اللَّهِ)ص( بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ يُخْرَجَ عَنْ جَدِّهِ)ع( قَالَ: مَرَّ رَسُولُ 

إِلَي بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ)ص( لَوْ قَوَّمْتَ 
أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ)ع( حَتَّي عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا 

السِّعْرُ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ وَ قِيلَ لِرَسُولِ 
اللَّهِ)ص( لَوْ أَسْعَرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ)ع( مَا كُنْتُ 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ لِي فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ لِأَلْقَي اللَّ
ابن بابويه )شيخ صدوق(، محمد بن علی، التوحيد، « .بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

 2938م، چ اول، محقق: هاشم حسينی، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه ق
 .988.ق، ص ه



 
  

 661 ح قانون نظام صنفي كشوراصال اليحه
  

 

ست و يها چمتيق يد، ميزان عادالنهيايحاال نرخ چقدر پايين ب
الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً، وليَكُنِ »ه هم آمده است ك البالغهنهج... . در 

كه عادالنه باشد.  یمتيبه ق یعني 2؛...«اَسعارٍ  بِمَوازينِ عَدْل وَ
د روي حساب و برنامه باشد. اين نظر من يبا دامكهر پس اينها 
 است.

ه اطالق كند كال كاشاست كسی  ممكن دار ـزندهآقاي شب
ف شرع است هم رش خاليه و تسعيه تهك يزين بند شامل چيا
 شود.یم

[ يیاالكن يخب تسعير كند. تسعير ]چن يزدي ـآقاي مدرسي
ه بتوان به آن ك يايگذار! تسعير يعنی نرخاي دارد؟چه فايده
 رد.كعمل 

فرمودند،  یاهلل مدرستيه آكبه نظرم آنچه  آقاي سوادكوهي ـ
قبل در مورد امور  يه بنده در جلسهكبا توجه به ايرادي 

ي كه در صالحيت دولت است گرفتم، قابل توجه انحصار
االها و خدمات كاز  یبرخ ی( قانون اساس77است. در اصل )

 يگذارار دولت است و دولت آنها را نرخيه در اختكهست 
( مصوبه، 52در ماده ) یند. مثالً آب و برق و امثال آن. ولكیم
در اختيار  االها و خدمات انحصاري را همكگذاري روي نرخ

 اند.اصناف گذاشته
دولت  ياالها و خدمات انحصارك( 52نه، ماده ) آقاي عليزاده ـ
 شود.را شامل نمی

االها و خدمات[ كبله، اين ماده مربوط به ] آقاي اسماعيلي ـ
 اصناف است.

مربوط به اصناف است. آن هفته بله، اين ماده  آقاي عليزاده ـ
ري كه در قانون هم اين موضوع را فرموديد و ما گفتيم انحصا

آمده است،  ی( قانون اساس77اصل ) یلك يهااستيس ياجرا
 با اين متفاوت است.

 ( است.52نه، منظورم ماده ) آقاي سوادكوهي ـ

است يا  ی( قانون نظام صنف52منظورتان ماده ) منشي جلسه ـ
 ن مصوبه؟يا

است  ی( قانون نظام صنف52مثل اينكه ماده ) آقاي سوادكوهي ـ
 .مطرح شد هم قبل يسهجل كه در

كميسيون نظارت مكلف است نرخ  -52ماده » آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
التُجْحِفُ بِالْفَريقَيْنِ مِنَ  وَ اَسْعارٍ نِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوازينِ عَدْلٍوَلْيَكُ... ». 1

البالغه شريف الرضی، محمد بن حسين، نهج« ....  الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ
.ق، ه 2727االسالم، قم، هجرت، چ اول، )للصبحی صالح(، مصحح: فيض

 .793، ص 59ي نامه

كاالها و خدمات عمومی و انحصاري و كاالهاي اساسی 
 هاگذاري آنعالی نظارت قيمت تئاي و ضروري را كه هييارانه

هيئت عالی نظارت هم متشكل .« ، ... دهدرا الزم تشخيص می
ت، وزير فرهنگ و ارشاد از وزير صنعت، معدن و تجار

، كی، وزير كشور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشیاسالم
وزير دادگستري و وزير امور اقتصادي و دارايی است. اين 

شما بياييد االها و خدمات را كگويند اين آيند میاعضا می
 يگذارمتيد. اينها مثل كارشناس هستند و اين قينك يگذارنرخ

دارد و ضوابطی هم دارد. وزرا لزوم وضعيت كارشناسی 
نند و بعد اختيار كیاالها و خدمات را تصويب مك يگذارمتيق
دهند و به اينها ون نظارت میيسيمكرا به  يگذارمتيق
دانم یاز جهت شرعی من نمكارها را بكنيد.  گويند شما اينمی
 ا نه، ولی از جهت قانونی ]= قانون اساسی[يال دارد كاش
االها و خدمات دولت را هم كند ياگر بگو یلی ندارد. حتاشكا
 ند، هيچ اشكالی ندارد.ك يگذارنرخ ین هيئتيچن

ت يرعاشرط آنكه موازين شرعی را به يزدي ـآقاي مدرسي
را رعايت كنند.  ین شرعي( مصوبه نگفته مواز94كنند. ماده )

  نند.كن يي]پس ممكن است[ هر قيمتی را كه مصلحت بدانند، تع
الرحمن الرحيم. بند )ي( ماده  اهلل بسم دار ـزندهآقاي شب

تهيه »اند: ن بند گفتهيست. در اين گذارينرخ ي( مصوبه برا94)
گذاري هاي الزم در رابطه با نحوه نرخالعملو تصويب دستور

ممكن است در آن «. یصنف يكاالها و خدمات واحدها
[ يزدي یاهلل مدرستكه ايشان ]= آي همين مطلبی دستورالعمل

ون مأموريت دارد كه يسيمكفرمايد، ذكر بشود. اين می
 يگذاررا تهيه و تصويب كند. در اينجا نرخ دستورالعمل الزم

 نند. كنمی
در آن ]دستورالعمل[، موازين « بايد»آيا  يزدي ـآقاي مدرسي

در آن « ممكن است»ه كنيشرعی رعايت بشود يا نه؟ ا
 د، كافی نيست.ننكر بكدستورالعمل ذ

ن است در آن دستورالعمل بگويند كبله، مم دار ـزندهآقاي شب
 «.ت موازين شرعیيبا رعا»

كافی نيست. آنها بايد حتماً  «ممكن است» يزدي ـآقاي مدرسي
 باشند. ین شرعيمقيد به مواز

فرماييد كه ي  به ي  كسی می یشما وقت دار ـزندهآقاي شب
طور مطلق ]منظورتان است و به یعنيد، دستورالعملی را تهيه كن

 ست؟[يمد نظرتان ن ین شرعيت موازيد رعايق
در  يديچ قيرسد هیواقعاً به نظر م يزدي ـآقاي مدرسي
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ن يها مطابق با شرع باشد، در اخصوص اينكه آن دستورالعمل
شود اين است كه در ست. آنچه از اين بند استفاده میيبند ن

د موازين شرعی را هم يه است بروتهيه دستورالعمل، نگفت
 د.ينكت يرعا

ـ    ن يـ در ا ین شـرع يت مـواز يـ اصـل بـر ]رعا   آقاي عليـزاده 
 دستورالعمل است.[

قوانين و  يهمه 2( قانون اساسی7طبق اصل ) آقاي اسماعيلي ـ
 باشد. ین شرعيد بر اساس موازيمقررات كشور با

ت را قوانين و مقررا ي]مطابقت با[ همه يزدي ـآقاي مدرسي
قوانين  يگوييم؛ همهاش را میشرعی ينار و جنبهكگذاريم می

 بايد طبق شرع باشد.
ي قوانين و مقررات بايد طبق موازين همه آقاي اسماعيلي ـ
ن و مقررات را يبودن قوان یكنترل شرع یشرعی باشد. چگونگ
( قانون اساسی مشخص كرده است. حاال 7هم در ذيل اصل )
از فقهاي شوراي  لعملی خالف شرع بود،اگر واقعاً دستورا

ه آن را ابطال كنند. ]بنابراين[ ديگر ككنند نگهبان درخواست می
نويسند بايد طبق موازين شرعی باشد. كه نمی يانامهدر هر آيين

 ن و مقررات بايد طبق موازين شرعی باشد.يقوان يهمه
ن خالف قانو چ قانونی نبايد اصالًيه يزدي ـآقاي مدرسي

كنيم. اساسی هم باشد. ما اينجا اصالً همين مسائل را بررسی می
 به شوراي نگهبان آمده است. یاين قانون هم براي بررس

ه و يته»گويد: ن ماده میينه، وقتی ا شاهرودي ـآقاي هاشمي
د بگويد ي، آيا بعدش حتماً با...«الزم  يهاب دستورالعمليتصو
ن يادارد؟! خب، ، و الّا اطالق «طبق ضوابط شرعی»

 آيد.نگهبان می يبه شورا هم دستورالعمل
 نه. يزدي ـآقاي مدرسي

اين هم به ديوان عدالت اداري  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 يتوانند در ديوان عدالت اداررود؛ از اين دستورالعمل میمی

وان آن يد نند. اگر دستورالعمل خالف شرع باشد،كشكايت 
 فرستد.یی به شوراي نگهبان مبررس يدستورالعمل را برا

واقعاً  يگذارحساسيت اسالم روي نرخ يزدي ـآقاي مدرسي
 ايد.را ديدهاد است. شما روايات يز

                                                                                    
 مالی، جزائی، مدنی، مقررات و قوانين كليه» انون اساسی:چهارم ق . اصل1

 بر اساس بايد اينها غير و سياسی نظامی، فرهنگی، اقتصادي، اداري،
 قانون اصول همه عموم يا اطالق بر اصل اين. باشد اسالمی موازين
 بر عهده امر اين تشخيص و است حاكم ديگر مقررات و قوانين و اساسی
 «.است نگهبان شوراي فقهاي

دعُوا ... »: گويدآن روايتی كه می ـ شاهروديهاشمي آقاي
ت اصالً اصل ين روايا 1،«رزُقُ اهلل بَعضُهم مِن بَعضيالناس 

 تسعير را قبول ندارد.
الرحمن الرحيم. در مورد تسعير  اهلل بسم اهيميان ـآقاي ابر
اشاره كردند، ي  وقت بحث اصل تسعير  آقاحاجكه  طورهمان

ا براي ير را قبول كرديم، بايد ببينيم كه آياست؛ اگر اصل تسع
 وجود دارد يا نه. اگر مسئله، ياتسعير، قيود و شرايط حكمی

ه ما تسعير را موضوعی صرف باشد، مثالً بگوييم ك يمسئله
 مربوط به حكومت اسالمی و اختيارات حاكم يخاطر ادلهبه

اي را از حضرت آقاي مؤمن مسئلهكما اينكه حاج -پذيرفتيم 
رسد كه مبناي نوبت به اين می وقتآن -امام)ره( نقل فرمودند 

ن سؤال هم ارجاع يست. اگر جواب اير چيار حاكم در تسعياخت
كه مبتنی بر استظهار و حكمی بشود به ي  سري مسائل 

ست كه آدم برود دنبال ي  ا واقعاً بجااستنباط از ادله است، 
 اما اگر نه، .قضاوت را داردشرايط  و كسی كه شبيه قاضی است

معيار، تشخيص مصالح باشد و اين مصالح مثل همين 
ي باشد كه اآلن در مجمع تشخيص مصلحت «مصلحت نظام»

صورت جنس بسياري از اين مصالح نظام داريم، خب در اين 
از جنس استنباطات فقهی و حقوقی نيست و بنابراين واقعاً نظر 

ن امور از حيث يشود كه آيا ا یخواهد تا بررسكارشناسی می
مصالح مالی و اقتصادي به مصلحت كشور است يا نيست. حاال 

ر از آنهايی ياست. اگر جنس تسع طورنيهمدر مورد تسعير هم 
سنجيده  یو مال ينياز دارد مصالح عمومی، اقتصادباشد كه 

ها را به تواند اين نوع كنترلرسد كه قانون میشود، به نظر می
گذار كه قانون یردولتيغهاي مراجع دولتی يا برخی از نهاد

كند محول كند. اما اگر بعد از پذيرش اصل تسعير، معلوم می
و وجود داشته فقهی در مورد شروط و قيود ا يمسائل پيچيده

كنم بعد از باشد، دوباره جاي بحث است. ولی من فكر می
ر، بيشترش از نوع آن مصالح و منافعی باشد يپذيرش اصل تسع
 قابلو اين كنترل  ص آن[ كافیي]تشخ يبرا قانونی كه عمومات

و از  يعدالت ادارباشد؛ مثل كنترل از طريق ديوان  اعمال

                                                                                    
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ  الَ»قال رسول اهلل)ص(: . 2

 البيتآلمؤسسه قم،  ،يعةلشاوسائل ی، محمد بن حسن،حرّ عامل« بَعْضٍ
 .775، ص 24ق، ج .ه 2727 اول، التراث، چ ياءالسالم الحيهمعل

نشين نشود. شخص شهري، وكيل باديهدر امر فروش، »ترجمه روايت: 
 یبعض يمردم را به خود وا گذاريد. خداوند متعال بعضی را به واسطه

 «دهد.ديگر روزي می
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اجحاف شده باشد. آيا  یسكه به ك يیطريق محاكم، در جا
ون نظارت يسيمك يگذارمتيبر ق يديچ قين ماده هيه در اكنيا
كه  ياز تمام قيودون يسيمكن يه اكن است يش ايامده، معناين

سب و كتِ كيهاي اساسی و مالبراي آزاديقانون اساسی در 
به نظر  به رسميت شناخته، رها است يا نه؟ 2ارِ مشروعك
تواند یخواهد و نمی( مصوبه نم94ه )( ماديرسد كه بند )می

ون يسيمك گذاري به اينبراي قيمت یقيد و شرطاختيار بی
 بدهد.

كه  یه روشن است. آقايانين قضيحاال ديگر طرف آقاي عليزاده ـ
اهلل تيحضرت آ( مصوبه را با اين بيانی كه 94( ماده )يبند )

 دانند، بفرمايند.مدرسی فرمودند، خالف شرع می
 ندارد.رأي 

 ( است.72ماده ) بعدي، يماده يزدي ـآقاي مدرسي
متخلف عالوه بر الزام به »د: يگوی( م72ماده ) ـ زادهيعل يآقا

ننده در مرتبه كمصرف اي داريشده به خرپرداخت خسارت وارد
التفاوت ارزش كاال يا خدمت ابرازي يا اول معادل دو برابر مابه

شده يا خدمت ارائه داده فروخته شده يادرخواستي و كاالي عرضه
 مهيالتفاوت مذكور جرشده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه

 منظورتان خسارت است؟  «.شوديم
 بله. يزدي ـآقاي مدرسي

قبل هم عرض  يبنده اين موضوع را در جلسه آقاي عليزاده ـ
اهلل شاهرودي تيآكردم، ولی آقايان قبول نفرمودند. حضرت 

ان فقها در يه آقاكردم كمن عرض  ینداشتند، ول تشريف
ن ايراد را گرفته بودند كه در يي  قانون ديگري ا یبررس

دار فقط حق يبعضی از جاها نياز به دادن خسارت نيست و خر
 1گر.يز ديفسخ دارد، نه چ

 .هيچ يا فسخ است يا يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
كار  و هر كس مال  حاصل كسب». اصل چهل و ششم قانون اساسی: 1

مالكيت نسبت به  عنوانتواند بهكس نمیمشروع خويش است و هيچ
 «ار را از ديگري سلب كند.كب و كار خود امكان كس و كسب

شوراي نگهبان  15/7/2985مورخ  2۴197/9۰/85. بخشی از نظر شماره 2
 92/9/2985مصوب « كنندگاناليحه حمايت از مصرف»در خصوص 

 ماده اين در كنندهاطالق حكم به تخيير مصرف»مجلس شوراي اسالمی: 
 در التفاوتمابه با اخذ يا و التفاوتمابه بدون اخذ و رد استيفا، بين

 موازين خالف نيز باشد، شده فروخته كلی صورتبه كاال كه مواردي
 خواه و باشد معيوب كاال خواه مزبور صورت در زيرا شد؛ شناخته شرع
شمول ...  نباشد، حكم به تخيير نيست. شدهتعيين مشخصات با منطبق

بر  در مواردي كه كاال يا خدمات منطبق ،حكم تخيير مذكور در اين ماده
 «شرائط مندرج در قرارداد نبوده، خالف موازين شرع شناخته شد.

ردن ك یخاطر مخفبعضی جاها ممكن است به آقاي عليزاده ـ
 يدار ضرري وارد شده باشد. در قانون ديگرياال، به خركب يع
دانم چه بود، آقايان ي  ايراداتی در همين خصوص ه نمیك

 ين مجلس و شورايب یليگرفته بودند. آن قانون، چون خ
نگهبان رفت و برگشت، من اين ايراد به يادم مانده است. من 

را عرض كردم ي قبل هم اين موضوع به همين جهت در جلسه
ه قانوناً و كاست  يیه آقايان فرمودند در اينجا منظور، جاهاك

 موارد. يشرعاً بايد خسارت بدهند، نه در همه
( مصوبه كالً اعم 72خسارت در ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

است. به نظر من، خسارت از لحاظ عرفی اعم است. حاال ماده 
( 72ولی ماده ) طوري درستش كنيم،را ممكن است ي  (93)

به خريدار يا  واردشدهاعم از اين است كه اين خسارت 
ناشی از غش باشد يا ناشی از عيب باشد يا  نندهكمصرف

موارد را  اين ي( مصوبه، همه72باشد. ماده ) 9تبعّض صَفقه
ه كه فقط در مورد تبعّض صفقه است ك یحال درشود؛ شامل می

ند. در غش در كافت يدر تواند خسارت واردشده رایدار ميخر
تواند خسارت یدار نميمعامله، معامله درست است و خر

تواند قبول كند؛ تواند معامله را فسخ كند و میند. میكافت يدر
ند. ظاهر ماده اين است كافت يتواند خسارتی دریاما ديگر نم
ند؛ يعنی كیافت مين موارد هم خسارت دريدار در ايكه خر

التفاوتش را دار مابهيخر ال در بازار كمتر باشد،اكمثالً اگر قيمت 
ن يه ]اكن است يعنوان جريمه؛ ظاهرش اگيرد، آن هم نه بهیم

عنوان مه، بلكه بهيعنوان جرند[ نه بهكیافت ميه درك یخسارت
 ي  اصل است. ظاهرش اين است و اين خالف شرع است.

د كه شواز ظاهر عبارت استفاده می شاهرودي ـآقاي هاشمي
است كه خسارت تلقی  يزيه ي  چكطور فرض شده اين
شان در يخسارت است. ولی حاال ا شود؛ يعنی قانوناًمی

                                                                                    
گاه خريدار در ي  معامله دو چيز را بخرد و سپس معلوم شود كه  هر. »3

يكی از آن دو قابل تملّ  نيست يا از آنِ غير فروشنده است و او اجازه 
فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خريدار 

خيار تبعّض صفقه پيدا  ،ه بخش ديگر از كاالي مورد معاملهنسبت ب
تواند عقد را فسخ كند يا آن را در برابر بهاي آن بخش از كند و میمی

كاال امضا و اضافه بهاي پرداختی را باز پس گيرد. حكم يادشده در 
موردي كه فروشنده دو چيز را به عنوان بهاي كاال دريافت كند و عقد 

 ،جمعی از پژوهشگران« باطل باشد نيز جاري است.نسبت به يكی 
زير نظر سيد محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم

المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل ةمؤسسه دائر شاهرودي، قم، هاشمی
 .579، ص 9.ق، ج ه 271۴، چاپ اول، السالمبيت عليهم
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خسارت است و چه  يزيه چه چكنيند. اكیمصداقش اشكال م
خواهد آن را معين گر نمیين قانون ديست، ايخسارت ن يزيچ
 كند.

ت خسارت ه پرداخكطوري فرمودند آقايان اين آقاي عليزاده ـ
د در جايی باشد كه شرعاً بتوان گفت ]خسارت وارد شده يبا

 است[.
 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي

تقلب عبارت است » :ی( قانون نظام صنف53)ماده  آقاي عليزاده ـ
از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا 

استي كميت منطبق با مشخصات كاال يا خدمت ابرازي يا درخو
 نباشد.

شرح جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به
 زير است:

 .« جبران خسارت واردشده ... -مرتبه اول -الف
خسارت، خسارتی است كه ]فروشنده[  و قهراً آقاي مؤمن ـ

 بايد ضامن آن بشود.
كند به اينكه خالف كم  می هكخب اين  يزدي ـآقاي مدرسي

؛ تقلب «جريمه تقلب»گويد: چون می. شودبيشتر  آنبودن  شرع
 شود گرفت. التفاوت میكه مابههم يعنی غش. در غش 

طور تعريف كرده است: ني( تقلب را ا53ماده ) آقاي عليزاده ـ
تقلب عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمتی كه »

ت از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كاال يا خدم
 «ابرازي يا درخواستی نباشد.

شود غش. در غش هم نمی یعنين يبله، ا يزدي ـآقاي مدرسي
، يعنی معامله را ینكیالتفاوت گرفت. در غش يا قبول ممابه

 كنی.كنی و يا اينكه فسخش میتصحيح می
گويد بر اثر اين غش، ن ماده میينه، ا شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است. شده واردننده كصرفا ميدار يي  خسارتی به خر
نيست؛ خسارت تَبَعی آن  التفاوتابهه مكنيا پيك ـآقاي ره
  است.

 د ... .يگوینه، م ـ يزديآقاي مدرسي
خواسته مثالً می یفرض كنيد شخص شاهرودي ـآقاي هاشمي
، دندان  پزشداناما دن شكل خاصی درست كند،دندانش را به

ات ابرازي مشخصخالف را طور ديگري درست كرده كه  او
و  ردهكوارد دندان ديگرش به  هم ي  خسارت ديگر وبوده 

 گوييم.می ما آن رادندان ديگرش را هم خراب كرده است. 
 نه، معنايش اين نيست. يزدي ـآقاي مدرسي

فروشنده غش در معامله كرده و اين جنس را  آقاي عليزاده ـ

ام دهيسالم خر عنوان جنسبه من داده است. من آن جنس را به
وب ياال معك]حاال چون  ام وام كار گذاشتهام و در خانهو برده

 است. گرفته آتشمن  يبوده است،[ خانه
بله، مقصود اين است. مقصود خود  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ست. شما نظرتان به خود معامله غش است.يغش ن يمعامله
 نه، آن هم است.  يزدي ـآقاي مدرسي

فرمايند كه اگر منظور از خسارت در آقايان می يزاده ـآقاي عل
دار، فسخ يغش باشد، حق خر ين ماده، خسارتِ خودِ معاملهيا

د در اين معامله يگوین ماده ميا قبول آن است؛ اما ايمعامله 
ن خسارت منتسب به آن غش يغش شده و عرفاً و شرعاً، ا

 است. درست است؟
قصود ماده، آن ]قِسم اول[ اصالً م شاهرودي ـآقاي هاشمي

 نيست. 
ن ماده ياش است. ايكیست. اين ين نيا يزدي ـآقاي مدرسي

 اطالق دارد و اعم است.
با عمومات ندارد. اگر شما ي   یه منافاتكاين  پيك ـآقاي ره

خواهد آن را از یه نمكن يبينی كرديد، اجايی حق فسخ پيش
 ن ببرد. آن عمومات سر جاي خودش است.يب

گويم حق فسخ را از بين نه، من نمی يزدي ـآقاي مدرسي
 يشود خسارت گرفت. آنجا جام اصالً نمیيگویم برد؛می

 ست.يپرداخت خسارت ن
گوييد آن فسخ يا آن ي  وقت شما می پيك ـآقاي ره
گوييد نه، آن ، تمام خسارت است؛ ي  وقت میالتفاوتمابه

بگيرد.  التفاوتمابهند يا دار معامله را فسخ كيعمومات گفته خر
شود كه[ ي  عنوانی ]تحت عنوان اما ]ي  وقت هم گفته می

داريم كه مربوط به جايی است كه از عمل «[ خسارت»عام 
ننده وارد شده است؛ كا مصرفيدار يفروشنده، خسارتی به خر

اين غير از آن است. اين ي  عنوان ثانوي است. اين ي  عنوان 
 وارددار يبه خر یاين عنوان[ اگر خسارت ديگر است. ]بر اساس

وارد نشده،  یتواند آن را بگيرد؛ اگر خسارتاست، او می شده
دار خسارتی يبه خر نجا اگر مثالًيا در ايتابع عمومات است. آ
اينكه سر جاي خودش  تواند فسخ كند؟!نمی وارد نشده باشد،

 است. 
سارت، اعم معناي خ به نظر من عرفاً يزدي ـآقاي مدرسي
 التفاوت و چيزهاي ديگر.است از مابه

 حاال ديگر اين قضيه هم روشن است. آقاي عليزاده ـ
متخلف عالوه بر الزام »اين قسمت ماده كه گفته  آقاي مؤمن ـ
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ن عبارت اآلن خسارت ي، ا...« شدهواردبه پرداخت خسارت 
 كند. را تعيين نمی شدهوارد

را « كنندهمصرف»ن مصوبه[ يا لذا ]در شاهرودي ـآقاي هاشمي
ه منظور از كنيا ينهياش ]= قراند. قرينههم اضافه كرده

« كنندهمصرف» يلمهكست،[ يخسارت، خسارت خود معامله ن
 كه ]لزوماً[ طرفِ فروشنده نيست. نندهكمصرفاست. 

( مصوبه[ 72من نگفتم ]خسارت در ماده )يزدي ـ آقاي مدرسي
ه كيم اطالق دارد و اعم از آن است گواطالق ندارد. من می

 د.ييگویشما م
 است. یالبته اين قانون قبل آقاي مؤمن ـ
 كند.باشد. فرقی نمی يزدي ـآقاي مدرسي
جريمه تقلب، »( قانون آمده بود كه 53در ماده ) آقاي مؤمن ـ

 شرح زير است:با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به
شده به خريدار و جريمه خسارت وارد جبران :مرتبه اول -الف

ا خدمت ي التفاوت ارزش كاالبرابر مابه چهار نقدي معادل
 ... يابراز
 دار ...يواردشده به خر جبران خسارت :مرتبه دوم -ب
 ...«دار يواردشده به خر جبران خسارت :مرتبه سوم -ج

ه در ك يزيگويد: عالوه بر آن چ( مصوبه می72حاال ماده )
شده به عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد»مده ...؛ قانون آ

اول متخلف را جريمه  ي، در مرتبه...« نندهكمصرفخريدار يا 
فعلی، جريمه عالوه بر الزام به  يطبق مصوبه یعنينند. كیم

 پرداخت خسارت است.
نه، دو چيز است. يكی جبران خسارت  يزدي ـآقاي مدرسي

 است، يكی جريمه.
 .است یجبران خسارت در قانون قبل ؤمن ـآقاي م

( قانون 53جبران خسارت در ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 كنيد!بوده است. شما آن را هم اشكال می ینظام صنف یقبل

د، ي  حرفی ينكحاال به قانون قبلی اشكال وارد ب آقاي مؤمن ـ
 است.

 كند.فرقی نمی يزدي ـآقاي مدرسي
ها را در سه ، خسارتینيد، در قانون قبلولی ببي آقاي مؤمن ـ

خواهد بگويد مرحله ذكر كرده است. حاال اين مصوبه می
ها، جريمه هم بايد متخلف عالوه بر پرداخت آن خسارت

 فعلی است.  بشود. اين جريمه، جعل
 ندارم. جريمه، یجريمه حرف يدرباره يزدي ـآقاي مدرسي

 ل دارم. اكجريمه است. من به پرداخت خسارت اش

اورده است؛ ين مصوبه نيپرداخت خسارت را كه ا آقاي مؤمن ـ
 . ین مصوبه اشاره دارد به قانون قبليا

 ...  یخسارت در فهم عرف يزدي ـآقاي مدرسي
ن مصوبه اشاره به قانون يخسارت در ا پرداخت آقاي مؤمن ـ

 است.  یقبل
ه، ن مصوبه هم در ذيل ماديبه هر حال ا يزدي ـآقاي مدرسي

 رده است. كدوباره همان را تكرار 
 رده است. كنه، تكرار ن آقاي مؤمن ـ
را اضافه كرده است؛ « متخلف»چرا ديگر،  يزدي ـآقاي مدرسي

 .«متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت ... »
 جريمه هم بايد بشود. آقاي مؤمن ـ
ن ن مصوبه دارد قانويدانم، ولی اآلن امی يزدي ـآقاي مدرسي

  كند.را تأييد می یقبل
 كند.نه، تأييد نمی آقاي مؤمن ـ

گويد: كند. میچرا ديگر، تصريح می يزدي ـآقاي مدرسي
 .«متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت ... »

ه در قانون كعالوه بر الزام به پرداخت خسارت  آقاي مؤمن ـ
 شود.یمه هم ميهست، جر

به هر حال  یمشكلی ندارد. ول از آن نظر يزدي ـآقاي مدرسي
نگهبان  يبه شورا یبررس يهمان قانون برا يهياآلن اصالح

 اشكال فقهی دارد، یآمده است و به نظر من وقتی كه قانون قبل
عرف از خسارت  ال گرفت. واقعاًكشود به آن اشاآلن هم می
شير را با آب مخلوط  ياه مثالً اگر فروشندهكفهمد اين را می

ماه  ي ه مثالً كرد كبه مردم فروخت و بعد هم اعتراف  رد وك
ر مخلوط با آب به مردم ير خالص، شيش يا شش ماه به جاي
ن مدت بده. يند خسارت ما را در ايگویداده است، مردم میم
دو  يیلوكيپانصد تومان را  يیلوكير يش ياا مثالً اگر فروشندهي

 ند ... .يگویمردم م يهزار تومان به مردم فروخت، همه
 .ياگويند كاله سر ما گذاشتهمی آقاي اسماعيلي ـ

گويند خسارت اين مدت را به ما نه، می يزدي ـآقاي مدرسي
 بده.

اگر فروشنده مقصر باشد و مردم  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 د خسارت بدهد. يشوند، بامريض 

ن يا یآن درست است. آن جدا است. ول يزدي ـآقاي مدرسي
ن ماده اطالق دارد. حداقلش يخسارت در ا يلمهك. هم هست

ندگان اين ياين است كه ابهام دارد. شما ابهام بگيريد تا نما
ست و يند مقصود از خسارت چيخسارت را معنا كنند و بگو
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 رخ بدهد. یه اتالفكاست  يیا منظور جايآ
 یفقه یاينجا آقايان اعضاي مجمع مشورت دار ـزندهآقاي شب

 يااي مطرح كرده بودند كه اگر بنا است جريمهقم ي  شبهه

امر خالف شرعی شده  مرتكبِ تخلفْمالبد اين گرفته بشود، 
ن يييعنی تخلف از آن قيمتی كه تع شود.كه دارد جريمه می

 گر ... .ي، خالف شرع است دشده

 ( مصوبه، تقلب است.72موضوع ماده ) آقاي مؤمن ـ

 يشی است. مسئله، مسئلهفرونه، گران دار ـزندهآقاي شب

شود یمه ميد متخلف جريگویه مصوبه مكاست  یفروشگران
را مراعات نكرده  آن تسعيري كه شده یعنيبه چه و چه و چه. 

 است.

، در مورد ی( قانون نظام صنف53ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 حكم تقلب است.

فروشی ( مصوبه در ظرف گران72نه، ماده ) دار ـزندهآقاي شب
در مرتبه اول به دو برابر مبلغ »د: يگویان شده است؛ چون ميب

 .«فروشی ... گران
( مصوبه در خصوص 72ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

 يزياست و چ ی( قانون نظام صنف53مقرر در ماده ) يجريمه
 ن ندارد.يشتر از ايب

روشی فدر مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران» دار ـزندهآقاي شب
 .«... در مرتبه دوم به چهار برابر ... 

قانون نظام  (53موضوع ماده ) یفروشگراننه،  آقاي عليزاده ـ

 نيست. یصنف

 در ي  ماده ديگر است.  یفروشگران پيك ـآقاي ره
قانون  (53( مصوبه مربوطه به ماده )72ماده ) آقاي عليزاده ـ

 است. ینظام صنف

ماده  يمصوبه است كه جريمه (93)ماده  دار ـزندهآقاي شب

 است. ردهك اصالحطور نيارا  ی( قانون نظام صنف54)

 فرماييد؟كدام ماده را می آقاي عليزاده ـ
 (54مربوطه به ماده ) ( اصالحی،93ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

 اصلی. 
 فروشی است.( مربوط به گران93بله، ماده ) پيك ـآقاي ره

قم اين است  یفقه یاشكال مجمع مشورت ر ـدازندهآقاي شب
 يبنابراين طبق فتوا فروشی خالف شرع است،ن گرانيكه اگر ا

ا چهارم ديگر جريمه ندارد ي)ره( بار سوم ینيحضرت امام خم

 ]البته[ اگر خالف شرع است. 2و حكمش حكم شديدي است.
ن يمش مثالً اعدام است. نه، اكح شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ، آن خالف شرع اوّلی نيست.یشفروگران
 چه خالف شرعی است؟خب اين  دار ـزندهآقاي شب

ن ييخالف شرع ثانوي است كه تع شاهرودي ـآقاي هاشمي
 آن دست خود قضات است. يمجارات برا

 بله، دست حاكم است.  آقاي عليزاده ـ
آقايان ]= فقها[  اين موضوع را كه اصالً آقاي سوادكوهي ـ
 دانند.یخالف شرع نم

را تا اين  یفروشگذار گرانخود قانون شاهرودي ـآقاي هاشمي
اندازه خالف شرع قرار داده است. خالف شرعِ طولی است؛ 

ن، خالف شرع محسوب يدر طول آن مقررات و قوان یعني
 شود.یم

 هم رأي ندارد. اً اينظاهر آقاي عليزاده ـ
 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي

را چهار  يیاالكم اگر فروشنده ييه بگوكنيله، اب آقاي عليزاده ـ
 شود.یه نمكد ينكبار گران فروخت، اعدامش 

ه در كاند فرموده يگريد يامام)ره( در جا دار ـزندهآقاي شب
 ر هم ندارد.يمواردي كه خالف اجماع نباشد، تعز

( بند 54رأي آورده است. ماده ) ۴(، 54ماده ) آقاي عليزاده ـ
ها شامل شرايط هيانتخابات اتحاد»گويد: می یعلف ي( مصوبه7)

ما گفتيم اطالق شرايط فردي و .« فردي و صنفی داوطلبان ... 
صنفی ي  امر تقنينی است. پنج رأي آورده بود، بعد شد شش 

( 85ن بند خالف اصل )يرأي؛ اگر ي  رأي ديگر بدهيد، ا
 شود.می یقانون اساس

                                                                                    
 مقرر در ماده ... .اصالحی(: جريمه  54)ماده  93ماده . »1

 از يا نرخ تعيين از بررسی: نظر بعضی از اعضاء اين بود كه تخلف
)ره( خمينی امام نظر اساس بر آن از تخلف كه است كبيره گناهان
مسئله  يت،و الم يمهالبه یوط ی، القول ف744ص  ،1 ج يرالوسيله،)تحر
 حكمده ما ينحكم آن اعدام است و حال آنكه در ا ،چهارم مرحله در( 9

 امام حضرت نظر خالف مذكور ماده لذا و است شده مقرر ديگري
نرخ از گناهان  ييناگر تخلف از تع و .است شرع خالف و)ره( خمينی
بر اساس  -يست اجماع بر حرمت آن ن ،اساس فرض بر و -باشد  يرهصغ

 يري( تعز1، سؤال 9/757 )ره( )استفتائات، جينینظر حضرت امام خم
بر آن قرار داده شده است و لذا  يرماده تعز ينكه در اندارد و حال آن

 بيان اين .باشدمی شرع خالف و)ره( ينیخالف نظر حضرت امام خم
 ینظر كارشناسی مجمع مشورت.« است جاري نيز 72 و 7۰ ماده به نسبت
، قابل 2۴/5/2931مورخ  ،31/ف/۴92نگهبان، شماره  يشورا یفقه

 http://yon.ir/60IOمشاهده در نشانی: 
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 دهم[.یم ينده هم رأعيبی ندارد، ]ب يزدي ـآقاي مدرسي
 2خيلی خب، درست شد. آقاي عليزاده ـ

 

                                                                                    
به  عطف»نگهبان:  يشورا 13/5/2931مورخ  52555/9۰/31نظر شماره . 1

و پيرو نامه شماره  3/5/2931مورخ  18554/53نامه شماره 
اصالح قانون نظام صنفی كشور  ، اليحه2۴/5/2931مورخ  5273۰/9۰/31

مصوب جلسه مورخ يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس 
لسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی شوراي اسالمی در ج

 گردد:شرح زير اعالم میقرار گرفت كه نظر اين شورا به
، الزم است در خصوص (مكرر 11)موضوع الحاق ماده  (29)در ماده  -2

نيز ذكر « وثاقت و امانت»ها، شرايط عضويت در هيئت مديره اتحاديه
 گردد و االّ اشكال دارد.

در بند )ژ(، با توجه به اطالق  (59)وع اصالح ماده موض (9۴)ماده  -1
وظايفی كه در اين قانون براي هيئت عالی نظارت ذكر گرديده است، 
عضويت دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمی با حق رأي در اين 

 قانون اساسی شناخته شد. (۴۰)ت، مغاير اصل ئهي
 (41)به نسخ ماده  ، با توجه(41)موضوع اصالح ماده  (73)ماده  -9

و  (24)، (25)، (27)موجب مواد به 2981قانون نظام صنفی مصوب سال 
، از 25/4/2988كنندگان مصوب قانون حمايت از حقوق مصرف (11)

معناي تصويب مجدد مفاد مواد اين حيث كه مشخص نيست اين ماده به
رافع مصوبه نيز  (53)دارد و ماده  بهاممذكور در مجلس است يا خير، ا

اظهار نظر خواهد شد. همچنين  ،باشد؛ پس از رفع ابهاماين ابهام نمی
، مبنياً بر اين ابهام، واجد (مكرر ي  35)موضوع الحاق ماده  (5۴)ماده 

 ابهام است.
، نظر به اينكه از آنجا كه واگذاري تعيين شرايط (54)ماده  (7)در بند  -7

نامه، اگذاري آن به آيينفردي و صنفی داوطلبان امري تقنينی است و و
 قانون اساسی شناخته شد.  (85)مغاير اصل 
 :تذكرات

به واژه « پاراگراف»، واژه (11)موضوع اصالح ماده  (21)در ماده  -2
 تبديل شود.« فراز»
نيازمند  ،الحاقی، با توجه به صدر ماده (مكرر 11)ماده  (8)بند  -1

 اصالح عبارتی است.
، مناسب است در خصوص (71)صالح ماده موضوع ا (14)در ماده  -9

شده در اين هايی كه تعداد واحد صنفی آنها كمتر از نصاب تعييناستان
 ماده است نيز ارائه طريق شود.

اصالحی،  (78)بند )ب( ماده  (21)بند )الف( و جزء  (22)در جزء  -7
 ذكر گردد.« شوراي»پس از واژه « اسالمی»واژه 
« نامه اجرايیآيين»، «نامهآيين»منظور از  ،صالحیا (51)در تبصره ماده  -5

 است.
، با توجه به حذف بند )الف(، (55)موضوع اصالح ماده  (94)در ماده  -۴

 باشد.عناوين ساير بندها نيازمند اصالح می
« نامه اجرايیآيين»، «نامهآيين»اصالحی، منظور از  (84)در تبصره ماده  -4

 «است.
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ها و طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه

 مراكز آموزش عالي كشور

 الرحمن الرحيم  اهلل بسم منشي جلسه ـ

 آموزش مراكز و هادانشگاه در دانشجو پذيرش و سنجش طرح»
 2كشور عالي
نون به شرح زير تعريف ار رفته در اين قاكاصطالحات به -1 ماده
 شوند:مي

سابقه تحصيلي: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه  -الف
 توسط يريگاست كه امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه

 استاندارد و نهايي سراسري، صورت به پرورش و آموزش وزارت
 .باشد شده برگزار پرورش و آموزش عالي شوراي مصوبات مطابق

مومي: آزمون سراسري از ميان دروس عمومي آزمون ع -ب
 كه است متوسطه آموزش دوره آخر سال سه در تحصيلي يهارشته

 .شودمي برگزار كشور آموزش سنجش سازمان توسط
آزمون اختصاصي: آزمون سراسري از ميان دروس تخصصي  -پ

 توسط كه است متوسطه دوره آخر سال سه در تحصيلي يهارشته
 .شودمي برگزار كشور شآموز سنجش سازمان

 محل اساس بر داوطلب كه تحصيلي يهارشته: محل رشته -ت
 به و كندمي انتخاب( عالي آموزش مراكز وها )دانشگاه تحصيل

 .پردازدمي تحصيل ادامه
هماهنگي و  مقررات، تصويب ،يزيربه منظور برنامه -1 ماده

نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي كليه 
ها و مراكز آموزش عالي كشور در مقاطع كارداني، دانشگاه

 دكتري و ياكارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري حرفه
 اين در پس اين از كه «دانشجو پذيرش و سنجش شوراي» پيوسته

                                                                                    
و مراكز آموزش  هاش و پذيرش دانشجو در دانشگاهسنجفوريتی طرح ي  .1

 مجلس شوراي اسالمیبه تصويب  2۴/5/2931يخ در تار عالی كشور
قانون  (37)بينی شده در اصل رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانونی پيش

به شوراي  11/5/2931مورخ  9229۰/197شماره  ياساسی، طی نامه
اول رسيدگی  ياين مصوبه را در مرحله نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان

بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت  9۰/5/2931 مورخ يهدر جلس
شماره  يرا طی نامه یبرخی از مواد اين مصوبه با قانون اساس

به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد. در  9۰/5/31مورخ  525۴7/9۰/31
 يمصوبه در مرحلهمجلس، اين  2۰/۴/2931نهايت، با اصالحات مورخ 

شوراي نگهبان بررسی شد و  1۰/۴/2931مورخ  يرسيدگی در جلسه دوم
نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی 

به مجلس شوراي اسالمی  1۰/۴/2931مورخ  52418/9۰/31شماره  ينامه
 اعالم شد.

 :شودمي تشكيل زير تركيب با شودمي ناميده «شورا» قانون
 ؛(وراش)رئيس  فناوري و تحقيقات علوم، وزير -الف
 پرورش؛ و آموزش وزير -ب
 پزشكي؛ آموزش و درمان بهداشت، وزير -پ
 فناوري؛ و تحقيقات علوم، وزير آموزشي معاون -ت
 پرورش؛ و آموزش وزير آموزشي معاون -ث
 پزشكي؛ آموزش و درمان بهداشت، وزير آموزشي معاون -ج
 ؛(شورا)دبير  كشور آموزش سنجش سازمان رئيس -چ
 تحقيقات و آموزش كميسيون عضو ايندگاننم از نفر يك -ح

 ناظر؛ عنوان به اسالمي شوراي مجلس
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي و رؤساي دو دانشگاه دولتي از  -خ

 «فناوري و تحقيقات علوم،» يهاوزارتخانه رمجموعهيز يهادانشگاه
 مذكور وزراي انتخاب به «پزشكي آموزش و درمان بهداشت،» و

 رأي؛ حق بدون
 وزارت آزمون مركز و پرورش و آموزش سنجش مركز رؤساي -د

 رأي. حق بدون پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 و باشدنمي غير به تفويض قابل «شورا» در اعضا عضويت -تبصره

نفر از اعضاي غير ناظر رسميت  پنج حداقل حضور با «شورا»
 «يابد.مي

 م[.ياگر فرمايشی نداريد، ]رد شو آقاي عليزاده ـ
 م.يندار یتا اينجا نه، مطلب آقاي اسماعيلي ـ

شوراي  نيا هاي[ميف و تصميوظاشاهرودي ـ ]آقاي هاشمي
سنجش و پذيرش دانشجو با مصوبات شوراي عالی انقالب 

كه تداخل ندارد  فرهنگی تصادم و تالقی نداشته باشد؟ آنجايی
 يمبنا، مصوبات شورا طبق االّ و آيدوجود نمیكه اشكالی به

 هاي اين شورا است.ميمقدم بر تصم یانقالب فرهنگ یالع
هنوز  [كه شد خوانده كه ايماده اين ا]ت يزدي ـآقاي مدرسي

 ن شورا گفته نشده است!يا يبرا يافهيوظ
انقالب  یعال ينه، خب شايد شورا شاهرودي ـآقاي هاشمي

ها و وظايفی را كه در هم در مصوباتشان، همين برنامه یفرهنگ
بينی شده، ا براي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو پيشاينج

 داشته باشند.
ن ماده به تعاريف پرداخته يحاال فعالً در ا يزدي ـآقاي مدرسي

است و دستور كه ندارد. وظايف اين شورا را كه خواندند، ]اگر 
 اشكالی داشت، بايد ايراد بگيريم[.

، یفرهنگانقالب  یعال ينه، اگر شورا شاهرودي ـآقاي هاشمي
ن ماده تشكيل شده است را يكه به موجب ا يیمثل همين شورا
 ست؟يف چيلكتشكيل داد، ت
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خوانيم؛ اگر در ن شورا را میيوظايف ا يزدي ـآقاي مدرسي
 م[.ينكیبود، آن وقت بحث م يراديا]وظايفش 

 را شورا ايناگر همين تشكيل  گويممی شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ... باشد داشته اين از غير يافهيوظ... اگر  گفته، ماده اين دركه 

اين شورا، در  لكيتش خب، صرف اجازه يزدي ـآقاي مدرسي
ندهند كه اشكالی ندارد؛  شورا نيا به يافهيصورتی كه هيچ وظ

ن يوظايفی كه براي اين شورا تعريف شده است، مهم است. ا
 ن شورا نگفته است.يا يبرا يافهيماده، هنوز وظ

 چرا ديگر. شاهرودي ـميآقاي هاش
( 9ن شورا در ماده )يارات ايف و اختيوظا يزدي ـآقاي مدرسي
 ذكر شده است.

ن شورا را گفته يف اي( وظا1نه، ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است.

 اشكالی ندارد. يزدي ـآقاي مدرسي
 است. اگر يريگميتصماين شورا براي  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ديگري شوراي ي [ فرهنگی انقالب عالی شوراي]در  آنجا
 اين بين] باشند، كرده معين[ چنينیاين هايگيريتصميم براي]

 پيش تصادم فرهنگی، انقالب عالی شوراي يمصوبه و قانون
 [.آيدمی

ن شورا را بخوانند، آن يبگذاريد وظايف ا يزدي ـآقاي مدرسي
 وقت اشكال بگيريد.

 يير وزير ]مثل معاون وزراحاج آقا، عضويت غ منشي جلسه ـ
، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و يقات و فناوريعلوم، تحق
شور در اين كس سازمان سنجش آموزش ي، رئكیاموزش پزش

 شورا[ اشكالی ندارد؟
 نه، اشكالی ندارد. آقاي عليزاده ـ
انقالب فرهنگی ي   یاز شوراي عال شاهرودي ـآقاي هاشمي

شود[ كه آنها اين ]وظايف مقرر استفساري بشود ]تا مشخص 
براي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو[ را جور ديگر ]و در 

چرا اين  ي وظايف نهادي ديگر[ تنظيم نكرده باشند. اصالًزمره
 يامسئلهطرح به مجلس ارائه شده است؟ قطعاً ي  مشكل و 

 اند.بوده كه نمايندگان مجلس اين طرح را ارائه كرده
ن شورا را بخوانيد، اين مباحث يوظايف ا ـيزدي آقاي مدرسي
 شود.حل می

حذف  ينهيمجلس، ي  قانونی را در زم قبالً آقاي عليزاده ـ

 من به را ي آن قانونسابقه 2تصويب كرده است؛ يكنكور سراسر
 دارند را مصوبه آني اين طرح، با ارائه نمايندگان ظاهراً. بدهيد

 كنند[.]جرح و تعديل می
ي شوراي عالی وظيفه بهمصوبه ن يا درهيميان ـ آقاي ابرا

اهلل شاهرودي[ ]آيت یعالحضرتكه  -انقالب فرهنگی
 كرده است. يااشارهي   -فرماييدمی

]مرتبط  يهاو طرح اين بحث معموالً شاهرودي ـآقاي هاشمي
رش دانشجو[، حتماً در شوراي عالی انقالب يبا سنجش و پذ

 ود.شفرهنگی بحث و بررسی می
( وظايف شوراي عالی 15ند )اينجا ]در بآقاي ابراهيميان ـ 

 شوراي 1۰/8/294۴مورخ  يانقالب فرهنگی مقرر در مصوبه
جايگاه، اهداف و وظايف »عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان 

يكی از وظايف اين شورا را ،[ «شوراي عالی انقالب فرهنگی
علمان و تصويبِ ضوابط كلی گزينش مديران، استادان، م»

ها و مراكز تحقيقاتی و فرهنگی و مدارس دانشجويان دانشگاه
. اين است بيان كرده« كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان

فه را شوراي عالی انقالب فرهنگی جزء وظايف خودش يوظ
ن ي؛ حاال آقايان ]نمايندگان مجلس[، ي  شورا هم ]با همدانسته
 نيف اياند. وظاكرده ینيبشيپن مصوبه يرد[ در اكاركف و يوظا

 كند.دا میيگر تعارض پيديكدو نهاد، با 
 كند.تداخل پيدا می بله، شاهرودي ـآقاي هاشمي

نگهبان هم در  يقات شورايز تحقكاين ايراد را مر آقاي عليزاده ـ
 خود گفته است؟ یارشناسكگزارش 

قالب ته را در كمركز تحقيقات شورا اين نبله،  آقاي ابراهيميان ـ
 1تذكري كلّی گفته است.

                                                                                    
)موسوم « كشور یموزش عالها و مراكز آدانشجو در دانشگاه پذيرش»قانون  .1

به  3/8/298۴مورخ  يدر جلسه یبا اصالحات، به طرح حذف كنكور(
مورد تأييد  2۴/8/298۴ تاريخدر يد و رس یاسالم يمجلس شورا يبتصو
 قرار گرفت.نگهبان  يشورا

( وظايف شوراي عالی انقالب فرهنگی مقرر 15توجه به بند ) با ی:تذكر كلّ» .2
شوراي عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان  1۰/8/294۴در مصوبه مورخ 

كه يكی از وظايف « جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالی انقالب فرهنگی»
تصويبِ ضوابط كلی گزينش مديران، استادان، معلمان و »اين شورا را 

ها و مراكز تحقيقاتی و فرهنگی و مدارس كشور و تعيين دانشجويان دانشگاه
حساب آورده است، بنابراين ورود مجلس شوراي به «مرجع براي گزينش آنان
گذاري درخصوص چگونگی پذيرش دانشجو در اسالمی در مقام ضابطه

هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی ها به جهت تعارض با صالحيتدانشگاه
مجمع مشورتی  یگزارش كارشناس« ( قانون اساسی است.54مغاير اصل )

مورخ  ،31۰5۰24شماره ن(، حقوقی )مركز تحقيقات شوراي نگهبا
 http://yon.ir/pdP2، قابل مشاهده در نشانی: 1، ص 18/5/2931
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اند. به عقيده من بايد درست گفته شاهرودي ـآقاي هاشمي
را ديد. اگر برخی از  یمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگ

ن شورا ]شوراي سنجش و پذيرش دانشجو[ با يمات ايتصم
منافات داشته باشد؛ چون  یمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگ

و  تشكيل شده استرهبري  توسط ینگشوراي عالی انقالب فره
مصوباتش هم مافوق قانون ]عادي[ است ]تأسيس شوراي 

 سنجش و پذيرش دانشجو، اشكال دارد.[
شوراي عالی انقالب  يمصوبه (15]بند ) آنجا آقاي عليزاده ـ

 است؟ [ چه گفتهیفرهنگ
تصويب ضوابط كلی »: گويدمی( 15) بند ـ ابراهيميان آقاي

ز كمرا ها ودانشگاهان ياستادان، معلمان و دانشجو ران،يمدگزينش 
 نشيگز يمرجع برا نييشور و تعكو مدارس  یو فرهنگ یقاتيتحق
 است. یف شوراي عالی انقالب فرهنگياز جمله وظا« آنان

 مجلس در مورد گزينش ي كنونی،ن مصوبهيا در آقاي عليزاده ـ
 چه گفته است؟

 ابط است...اينجا ي  سري ضوآقاي ابراهيميان ـ 
ن ماده ي( مصوبه را بخوانيد. ا9ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
ند. در كیر مكرش دانشجو را ذيسنجش و پذ يوظايف شورا

آنجا اگر اين وظايف با وظايف شوراي عالی انقالب فرهنگی 
 ن موضوع اشكال كنند.يكند، آقايان به اتداخل پيدا می
ن يايفی كه به موجب ابله، در آنجا بگوييم وظ آقاي عليزاده ـ
ايد، ]چون با وظايف شوراي ن شورا گذاشتهيا يمصوبه برعهده

 كند، اشكال دارد.[عالی انقالب فرهنگی تداخل پيدا می
 احسنت! يزدي ـآقاي مدرسي

 ...كه است اين هست كه چيزي ي  منتهاابراهيميان ـ  آقاي
 دانشجو در رشي]پذ ( قانون7همين ماده ) آقاي عليزاده ـ

 298۴مصوب[ سال  شورك یز آموزش عالكها و مرادانشگاه
سابقه  رشته، هر در دانشجو پذيرش براي -2 ماده»گويد: می

گردد. اين دروس و تحصيلي دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ مي
 هايپايه همچنين و هاميزان تأثير هر يك با توجه به اهميت آن

 كارگروهي طتوس است مؤثر تحصيلي سوابق در كه تحصيلي
 : شد خواهد تعيين ذيل افراد از مركب( اي)كميته

به  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق نياز معاون يكي اي ريوز -1
 ر )رئيس كارگروه )كميته((؛يانتخاب وز

وزارت آموزش و پرورش به انتخاب  نياز معاون يكي اي ريوز -1
 ر؛يوز
ان و آموزش وزارت بهداشت، درم نياز معاون يكي اي ريوز -9

 ر؛يوز به انتخاب يكپزش

 سيبه انتخاب رئ يدانشگاه آزاد اسالم نياز معاون يكي اي سيرئ -2
 ؛دانشگاه

 «شور.كسازمان سنجش و آموزش  سيرئ -5
 هم چنين شورايی وجود دارد. 298۴ه در قانون سال كد ينيبیم

ن مصوبه، تصريح ي( ا9منتها اينجا در ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
رش دانشجو بايد اسناد باالدستی يسنجش و پذ ياند كه شوراهكرد

را رعايت كند. اگر مقصودشان از اسناد باالدستی، مصوبات شوراي 
 عالی انقالب فرهنگی هم هست، مشكلی ندارد.

 حتماً هست. آقاي عليزاده ـ
 مشكل ندارد.آقاي ابراهيميان ـ 

، یدستولی اگر مرادشان از اسناد باال يزدي ـآقاي مدرسي
نيست، اين مصوبه  یمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگ

 اشكال دارد.
 د تا ببينيم چيست.ين شورا را بخوانيحاال وظايف ا آقاي عليزاده ـ

 زير شرح به «شورا» اختيارات و وظايف -9 ماده» منشي جلسه ـ
 :باشدمي

 پذيرش و سنجش امر در هماهنگي ايجاد و يزيربرنامه -الف
 ها؛دانشگاه در دانشجو

 ؛هاتصويب عناوين، محتوا و مقررات آزمون -ب
 از باالدستي اسناد فوق بند اجراي در است موظف «شورا» -تبصره
 يعلم جامع نقشه و پرورش و آموزش بنيادين تحول سند جمله

 «كشور را رعايت نمايد.
ه شورا اسناد كند يه بگوكني]صرف ا يزدي ـآقاي مدرسي

ه بايد تصريح كنند كه كند،[ كافی نيست؛ بلكت يرا رعا یباالدست
د مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی را هم ين شورا بايا

ندگان از اسناد باالدستی، يرعايت كند. چون ممكن است مراد نما
 یفقط سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و نقشه جامع علم

 در اند؛ ولیردهك ركذ را «از جمله»باشد. هرچند عبارت  كشور
ن حال بعيد نيست كه ما بگوييم ابهام دارد. حداقل ي  ابهام يع

، مصوبات شوراي عالی یبگيريم كه آيا مرادتان از اسناد باالدست
؛ بايد اعم هم باشد انقالب فرهنگی هم هست يا نه؟ اين موضوع،

 تياست ]و لزوم رعا يطور نيهم هم يزيرحتی برنامهيعنی 
بند )ب( و بند شامل  ،[یرهنگمصوبات شوراي عالی انقالب ف

 شود.یمهم ( مصوبه 9ماده ) )الف(
ت مصوبات شوراي عالی ي( ]رعا9براي كل ماده ) منشي جلسه ـ
 شود.[ مییالزام یانقالب فرهنگ
اصالً كل اين مصوبه، بايد مصوبات شوراي  يزدي ـآقاي مدرسي

 ند؛ نه خصوص بند فوق.كت يعالی انقالب فرهنگی را رعا
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 يعنی چه؟« اسناد باالدستی» اين من ـآقاي مؤ
 اجراي بند ... در» گفته: تبصره ]صرفاً[ در دار ـزندهآقاي شب

 .«فوق، اسناد باالدستی .... را رعايت نمايد
ن مصوبه، بايد مصوبات يكل ا ياصالً برا يزدي ـآقاي مدرسي

 ت شود.يشوراي عالی انقالب فرهنگی رعا
وراي سنجش و پذيرش يعنی ]ش شاهرودي ـآقاي هاشمي

كالنی كه شوراي  يهااستيسي[ دانشجو موظف است كليه
ند را رعايت كند. اين دو سند كیعالی انقالب فرهنگی وضع م

را  كشور یتحول بنيادين آموزش و پرورش و نقشه جامع علم
 هم خود شوراي عالی انقالب فرهنگی تصويب كرده است.

خود شوراي عالی انقالب ن دو سند را يبله، ا آقاي عليزاده ـ
 ]بنابراين،[ ظاهراً اين مصوبه، 2فرهنگی تصويب كرده است.

 اشكالی ندارد.
از جمله سند ]»بنابراين، شايد اين عبارت آقاي ابراهيميان ـ 

تمثيلی ...«[ یتحول بنيادين آموزش و پرورش و نقشه جامع علم
 رده است.ك ادهاستف «از جمله» است؛ از عبارت

 ...حاال تا بشود رعايت گفته اينكه با ده ـآقاي عليزا
 در» د:يگویم تبصره، فقط بند )ب( را گفته؛ يزدي ـآقاي مدرسي

د يبابند  نيا ياجرا فقط درشورا بنابراين،  .«بند فوق ياجرا
 ند. ك رعايترا  یباالدست اسناد

ه كبند )ب( است[ مربوط به  تبصره،] شاهرودي ـآقاي هاشمي
 .«هاو مقررات آزمون محتوا عناوين، بيتصو» د:يگویم

]الزام به رعايت مصوبات شوراي عالی  نه، يزدي ـآقاي مدرسي
انقالب فرهنگی[ بايد نسبت به كل اين مصوبه باشد؛ نه 

 خصوص بند )ب(.
 ( است.9تبصره مربوط به بند )ب( ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

ها انشگاهمقررات روش پذيرش دانشجو در د آقاي عليزاده ـ
 .كه ندارد باالدستی ([ كه اسناد9]مقرر در بند )پ( ماده )

 شوراي حال هر به جايی كه هر چرا؛ يزدي ـآقاي مدرسي
قطعاً براي  آن مصوبه داشته باشد، ايمصوبه فرهنگی انقالب

                                                                                    
( مورخ 4۰7)جلسه  مصوب« آموزش و پرورش يادينتحول بن»سند  .1
 ،(۴۴1) جلساتمصوب « كشور علمی جامع هنقش سند» و ۴/2۰/293۰
(۴۴9)، (۴۴7)، (۴۴۴)، (۴۴4)، (۴۴8)، (۴4۰)، (۴42)، (۴41)، (۴49)، 
 ،12/1/2983مورخ  (۴43) ،(۴48) ،(۴44) ،(۴4۴) ،(۴45) ،(۴47)
7/9/2983، 28/9/2983، 25/7/2983، 13/7/2983، 1۴/5/2983، 
۴/4/2983، 1۰/4/2983، 14/4/2983، 7/8/2983، 22/8/2983، 
شوراي  27/2۰/2983 و 9۰/3/2983 ،2۴/3/2983 ،1/3/2983، 28/8/2983
 است. فرهنگی انقالبعالی 

 .الرعايه استشوراي سنجش و پذيرش دانشجو الزم
 ماده»ته است؛ گفته: ( مصوبه چه گف7ببينيم ماده ) آقاي عليزاده ـ

 و محل -رشته ظرفيت روش به هادانشگاه در دانشجو پذيرش -2
 و تحصيلي سابقه» يا «تحصيلي سابقه» اساس بر داوطلبان تقاضاي
در  .«گيردمي صورت(« اختصاصي -عمومي يا)عمومي  آزمون

 سند و مصوبه ،فرهنگی انقالبشوراي عالی  كه خصوص اين
 ندارد. باالدستی
مصوب  يهاهيسهم»( مصوبه هم گفته: ۴ماده ) لسه ـمنشي ج
در  فرهنگي انقالبشوراي عالي  و ياسالم يشورامجلس 

 .«است يان به قوت خود باقكماكدانشجو  رشيخصوص پذ
 است. «هاسهميه»ه مربوط به كماده  آن آقاي عليزاده ـ

« یفرهنگشوراي عالی انقالب »به  ،(۴) ماده در منشي جلسه ـ
 ، ولی در بقيه مواد تصريح نشده است.تصريح شده

 آن بندهايش بقيه... گويدمی اين از غير نه آقاي عليزاده ـ
كه ]شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص  نيست چيزهايی
 .بفرمايند توجه آقايان حاال باز... اي داشته باشد[ آنها مصوبه

]شوراي عالی  بكنيد فرض چرا؟ حاال يزدي ـآقاي مدرسي
 تصويب هم[ هازمينه اين در ]مواردي آينده، درب فرهنگی[ انقال

ي ن مصوبه تصريح شود كه همهيدر ا یصورت كلكرد. بايد به
ت مصوبات شوراي عالی انقالب يد با رعاين شورا، باياقدامات ا
 باشد. یفرهنگ

نها ]مجلس شوراي اسالمی و ياباشد  يادتان اگر آقاي عليزاده ـ
 ي صالحيتشان[حيطهمورد  رهنگی، درشوراي عالی انقالب ف

 .بودند ردهكدا يهم پ ي  اختالفاتی با
 اختالف شديد. شاهرودي ـآقاي هاشمي

تشكيل  ياجلسهي  رفع اين اختالفات،  براي آقاي عليزاده ـ
اهلل ]صادق آملی[ الريجانی عضو تيآشد. آن موقع حضرت 

انقالب شوراي نگهبان بودند. ايشان با همكاري شوراي عالی 
فرهنگی و وزارت علوم، ي  كارهايی انجام دادند و بعد خدمت 

دند. حضرت آقا فرمودند: در مواردي كه يرس يمقام معظم رهبر
وظايفش، مصوباتی  يطهيشوراي عالی انقالب فرهنگی در ح

هاي خود، رعايت اين گذاريد در قانونيداشته است، مجلس با
به حال راجع به آن تعيين مصوبات را بكند و آن مواردي كه تا 

ه زودتر در آن كتكليف نشده است، هر كدام از اين دو نهاد 
 ، عمل بشود.همانداشت، طبق  يانه مصوبهيزم

 مقابل، ديگر دخالت نكند.نهاد آن  و آقاي اسماعيلي ـ
بله، آن يكی، ديگر ]در خصوص آن موضوع[  آقاي عليزاده ـ

وراي نگهبان بحث دخالت نكند. اين موضوع، ي  وقتی در ش
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فرماييد، می هر جورد. حاال يآیشد و ما اين جوري يادمان م
 حرفی نداريم.

حاج آقا، ببخشيد! در اصل شوراي عالی انقالب آقاي ابراهيميان ـ 
است. بنابراين در قوانين و  يگذاراستيس اشفهيوظفرهنگی، 

ندارد،  يگذاراستيسمقررات، موضوعاتی جزئی كه عنوان 
د. اگر يآیش نمي]بين مصوبات اين دو نهاد[ پ یتداخل خودخودبه

ن يشوراي عالی انقالب فرهنگی وارد موضوعات جزئی شد، ا
ه اشتباه كرده است؛ اينجا هم كشوراي عالی انقالب فرهنگی است 

ي شوراي عالی انقالب فرهنگی، در باب ( مصوبه15در بند )
ب ضوابط كلی يتصو»وظايف شوراي عالی انقالب فرهنگی گفته 

ام اين است كه ما در نظر خود به مجلس دهيعقحقير «. گزينش...
ريزي و ايجاد برنامه»ه با توجه به اينكه عبارت كاعالم كنيم 

]بند « هاهماهنگی در امر سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه
تصويب »(، يعنی 9([، مثل همان بند )ب( ماده )9)الف( ماده )

تواند مشمول عبارت می« هامقررات آزمونعناوين، محتوا و 
 يباشد، از اين حيث، قيد مذكور در تبصره« ضوابط كلی گزينش»

د؛ يعنی اينكه يم دهيبند )ب( را بايد به تمام بندهاي اين مقرره تعم
از جمله همين دو  -ن مصوبه، اسناد باالدستی يا يدر تمام بندها

ن يگی است و در اي شوراي عالی انقالب فرهنه مصوبهكسندي 
]اشكال اين د رعايت بشود. در اين حد يبا -ر شده استكتبصره ذ

 ماده را به مجلس منعكس كنيم[.
([ كه گفته 9]بند )الف( و )ب( ماده ) اينجا تا آقاي عليزاده ـ

را رعايت  ید اسناد باالدستيشوراي سنجش و پذيرش دانشجو با
 گفته كه شورا« هنگی...و ايجاد هما يزيربرنامه»كند. ذيل عبارت 
 ...موظف است

نگفته  يزين چيل بند )الف( چنينه، ذ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است؛ ذيل بند )ب( گفته است.

نگفته است؛ ذيل بند  )الف( بند ليذ بله، يزدي ـآقاي مدرسي
 ؛ يعنی بند )ب(. «بند فوق يدر اجرا»ه ك)ب( گفته 

ت. عبارت تبصره هم ذيل بند )ب( گفته اسآقاي ابراهيميان ـ 
بندهاي »گفت اگر می«. بندهاي فوق»، نگفته «بند فوق»د يگویم

را به بندهاي « یت اسناد باالدستيرعا»د يم قيتوانستی]م« فوق
 «.بند فوق»م[؛ ولی در تبصره گفته: يم دهي)الف( و )ب( مصوبه تعم

 و ايجاد هماهنگی... يزيربرنامه آقاي مؤمن ـ
 قيد ندارد ... اين به نيازي هماهنگی ادايج آقاي عليزاده ـ

 ...يزيربرنامهابراهيميان ـ  آقاي
ن شورا يف ايهم جزء وظا يزيربرنامه يزدي ـآقاي مدرسي

ه از وظايف شوراي عالی انقالب فرهنگی، ك یحال دراست؛ 
تصويب ضوابط كلی گزينش مديران، استادان، معلمان و 

امل اين موارد هم ش« ريزيبرنامه»دانشجويان است. خب، 
 شود.می

ي و مصوبات شورا یت اسناد باالدستيقيد ]با رعا منشي جلسه ـ
 مواد مصوبه برگردانيم. يهمه[ را به یانقالب فرهنگ یعال

رعايت »مقيد ]به  حتماً بايد مصوبه[اين ] يزدي ـآقاي مدرسي
«[ یاسناد باالدستی از جمله مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگ

 ...«.با رعايت مصوبات »بايد بگويد  بشود.
تصويب عناوين، محتوا و »]بند )ب( گفته است:[  آقاي مؤمن ـ
ندارد ]كه نياز باشد  یه خيلی مطلبكها ...؛ بند اول مقررات آزمون

به رعايت اسناد باالدستی مقيّد بشود[؛ در مورد بند )ب( هم كه 
 يت بكند.د اسناد باالدستی را رعاين شورا بايگفته است ا

 خب رأي بگيريد. آقاي اسماعيلي ـ
 بند يتبصره در مقرر قيد]اين  كه گويندمی آقايان ـ آقاي عليزاده

 وظايف به مربوط بندهاي يا قانون اين مطلق دربايد[  ،)ب(
 كه آقايانی حضراتشوراي سنجش و پذيرش دانشجو بيايد. 

 اسناد عايتر اگر وظايف مقرّر براي شورا، اين مطلق در گويندمی
ي موارد ذكر نشود، اين ماده ايراد دارد، بفرمايند. البته همه باالدستی
وجود دارد و  باالدستی اسناد كه گوييم، فقط آنجاهايیرا ما نمی

نياز است كه آن اسناد باالدستی رعايت بشود، منظور ما است. به 
شود كه اين موضوع چون شامل مواردي هم می هر حال، اطالق

باالدستی وجود دارد ولی رعايت آنها در اين مصوبه، الزم  اسناد
ي بند )ب( دانسته نشده، ... با توجه به تصريحی كه در تبصره

نسبت به رعايت اين اسناد در خصوص مفاد بند )ب( شده، اين 
رساند كه گويا در بندهاي ديگر نيازي به رعايت اسناد مفهوم را می
 .نيست -در صورت وجود -باالدستی 

 ...یگويد در ايجاد هماهنگبله، می آقاي مؤمن ـ
گويد كه در مورد اين بند )ب( می يوقتی تبصره آقاي عليزاده ـ

بند، اسناد باالدستی بايد رعايت شود، معنايش اين است كه در 
بندها  هيدر بق است نكبقيه موارد ضرورت ندارد؛ حال اينكه مم
د داشته باشد. آقايان هم، در بعضی جاها، اسناد باالدستی وجو

 ند.ياگر اين موضوع را ايراد دارند، بفرما
يعنی اول بايد مفهوم را اثبات كنيم تا  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ايراد بگيريم؟

 بله. آقاي اسماعيلي ـ
 شود كه.اين نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي
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( مصوبه خوب است ]كه مقيّد به 9بند )ب( ماده ) آقاي مؤمن ـ
اد باالدستی شده است[؛ تصويب عناوين، محتوا و رعايت اسن
 .هاآزمونمقررات 

بگوييم اصالً اين مصوبه بايستی با  شاهرودي ـآقاي هاشمي
اسناد باالدستی كه مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی است، 

 تنافی نداشته باشد.
به هر حال، ]چه در عبارت اين ماده، گفته بشود،  پيك ـآقاي ره

ود[ هميشه اسناد باالدستی ]بر مقررات مادون[ حاكم چه گفته نش
 است؛ در هر حال، ]اسناد باالدستی[ در همه موارد، حاكم است.

([، 9]بند )ب( ماده ) جا ي در  چرا پس يزدي ـآقاي مدرسي
 اندكرده ذكر[ را باالدستی اسناد رعايتو ]لزوم  اندداده تخصيص

 ذكر و نداده تخصيص ([9) ماده بندهاي]ساير  ديگر جاي ي و 
 اند!نكرده

مجلس، مصوبات شوراي عالی  نه، شاهرودي ـآقاي هاشمي
 داند.انقالب فرهنگی را جزء اسناد باالدستی نمی

گويم[ بايد بنويسند. به طور كلی نه ]من هم می پيك ـآقاي ره
و مصوبات شوراي عالی انقالب  یت اسناد باالدستي]رعا
 ن مصوبه حاكم است.يا ي[، در همه بندهایفرهنگ

 بگوييم كه... يجور نياپس  آقاي عليزاده ـ
بايد برويم مصوباتی از شوراي عالی  شاهرودي ـآقاي هاشمي

انقالب فرهنگی را پيدا كنيم كه خالف وظايف مقرر شده براي 
ي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و در تعارض با اين مصوبه

الی انقالب مجلس است و بر اساس آن مصوبات شوراي ع
 فرهنگی، بگوييم اين ماده خالف است.

 اند؟آقايان چه نوشته آقاي عليزاده ـ
 اند كه جزء اهداف است.نها كلّی نوشتهيحاال ا پيك ـآقاي ره

 اند.خوب نوشته يزدي ـآقاي مدرسي
شوراي عالی انقالب فرهنگی  هاوقتنه، گاهی  پيك ـآقاي ره

 خاص دارد. ]ماده ياصوبه،مثالً در مورد سنجش دانشجو، م
[ متضمّن ي  حكم یشوراي عالی انقالب فرهنگ ي( مصوبه15)

كلّی است كه گفته در گزينش دانشجو، شوراي عالی انقالب 
 یعاليفرهنگی بايد نظر بدهد. غير از اين حكم كلّی، ]شورا

 هم دارد. يگري[ مصوبات فروان دیانقالب فرهنگ
 ( را نگاه بكنيد.9)( ماده 9بند ) آقاي عليزاده ـ

نيست. همين كه شوراي عالی انقالب  الزم... آقاي ابراهيميان ـ 
است  ممكنچند كه  هربگذارد،  تواند ضابطه كلّیفرهنگی می

 صورت هر اآلن نگذاشته باشد و بعداً بگذارد، در را ضابطه نيا

ما الزم است اشاره بكنيم كه اين ]اقدامات و مصوبات شوراي 
ش دانشجو، همگی بايد با رعايت اسناد باالدستی سنجش و پذير

 باشد.[
بررسی و  -ث»( را بخوانيد. 9بند )ث( ماده ) آقاي عليزاده ـ

گيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو و نيز تصميم
در مورد داوطلبان فاقد سابقه تحصيلی و امور ارجاعی از طرف 

منيت ملی در شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی ا
 اساس بر بايد ن شورايا كه گويدمی يعنی« چهارچوب اين قانون.

امور ارجاعی از طرف شوراي عالی انقالب ]در مورد  قانون اين
 .[ندك يريگميفرهنگی و شوراي عالی امنيت ملی هم تصم

ه شوراي سنجش و كد يگوین بند ميا شاهرودي ـآقاي هاشمي
ط به شوراي عالی انقالب پذيرش دانشجو ]در امور مربو

كند.  يريگميتصمتواند ی[ میت مليو شوراي عالی امن یفرهنگ
تواند مصوبات یاين كه خالف صريح است؛ اين شورا نه م
ن مصوبات به يشوراي عالی امنيت ملی را تغيير بدهد؛ چون ا

تواند مصوبات شوراي عالی یو نه م 2رسدید مقام رهبري مييتأ
 ر دهد.ييتغ انقالب فرهنگی را

                                                                                    
منافع  ينمنظور تأم به»: ( قانون اساسی24۴) و هفتاد و ششم يكصد اصل .1

 ،یمل يتو حاكم یارض يتو تمام اسالمی از انقالب يو پاسدار یمل
 يلتشك يرز يفجمهور، با وظا رئيس ياستر به یمل يتامن یعال يشورا
 گردد.یم
ی كل هايياستس ر در محدودهكشو يتیامن -یدفاع هايياستس يينتع -2

 ي؛رهبر مقام از طرف شده تعيين
 و یفرهنگ، یاجتماع ،یاطالعات ،ياسیس يهايتفعال نمودن هماهنگ -1

 ؛يتیامن -یدفاع یكل يردر ارتباط با تداب اقتصادي
 تهديدهاي اب مقابله يكشور برا يو معنو يماد از امكانات يريگبهره -9
 .یو خارج یداخل
 شورا عبارتند از:  ياعضا
 گانهسه يقوا يرؤسا -
 مسلح يروهاين كل یستاد فرمانده رئيس -
 و بودجه امور برنامه مسئول -
 يرهبر مقام انتخاب به نماينده دو -
 ، كشور، اطالعاتامور خارجه يوزرا -
 .و سپاه ارتش مقام ترينیمربوط و عال يروز مورد حسب -

 يلاز قب یفرع يخود شوراها يفوظا تناسب به یمل يتامن یعال شوراي
از  ي هر  ياستدهد. رمی يلكشور تشك يتامن يو شورا دفاع شوراي
 يشوراها
 از طرف كه است یعال يشورا ياز اعضا يكی ياجمهور  يسبا رئ فرعی
را  یفرع يشوراها يفو وظا ياراتشود. حدود اختیم يينتع جمهور يسرئ

رسد. یم یعال يشورا يبتصو آنها به يالتكند و تشكمی ينمع قانون
 «.اجراست قابل يرهبر مقام ييداز تأ پس یمل امنيت یعال يشورا مصوبات
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 اين بند كه ابهام دارد. آقاي عليزاده ـ
 اگر مثالًبند اين است كه[  اين]مقصود  نه، ـ اسماعيلي آقاي

دارد كه مثالً به لحاظ وجود  ايمصوبه ملی امنيتشوراي عالی 
اين شوراي  شود، مراعات بايد چيزهايی استان، فالن درها اقليت

يی آن موارد سنجش و پذيرش دانشجو بايد روش اجرا
 الرعايه را تعيين كند.الزم

ن بند از يمگر اينكه مقصود ا شاهرودي ـآقاي هاشمي
در اجرا باشد، نه در عموم مسائل  يريگميتصم، «يريگميتصم»

 مربوط به امور سنجش و پذيرش دانشجو.
 بله.  آقاي اسماعيلي ـ

بررسی و »گفته:  (بند )ث اما شاهرودي ـآقاي هاشمي
[. اين عبارت ظاهرش ی؛ ]نگفته تعيين روش اجراي«يريگميتصم

تواند خودش آن امر ارجاعی از طرف اين است كه اين شورا می
را هم  یت مليو شوراي عالی امن یشوراي عالی انقالب فرهنگ

 بررسی كند.
د موارد يه شورا باكن معناست ين بدينه، ا آقاي اسماعيلي ـ

و شوراي عالی  یهنگارجاعی از طرف شوراي عالی انقالب فر
 اجرا بررسی كند. يرا از نظر نحوه یت مليامن

 اين بند درست است يا درست نيست؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ابهام دارد. آقاي عليزاده ـ

[ در اجرا. يريگميد بگويد ]تصمياقالً با شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اورند.يد در بند )ث( بيرا با« اجرا»قيد 

ارجاعی ]از سوي  شورا امور گفتهث( ) بند آقاي مؤمن ـ
[ را یت مليو شوراي عالی امن یانقالب فرهنگ یعاليشورا

 ند.ك يريگميبررسی و تصم
امور ارجاعی ]در صالحيت « اجراي» بايد شاهروديـ آقاي هاشمي

 گيري شورا[ باشد، نه خود امور ارجاعی.بررسی و تصميم
در مورد  يريگميتصمهمين است ديگر؛ بررسی و  آقاي مؤمن ـ

 آن امور ارجاعی.
 .یامور ارجاع يد اجرايبايد بگو )ث( بند شاهرودي ـآقاي هاشمي

ه شورا ك ن استيا بند نيا منظورگوييد می يعنی آقاي مؤمن ـ
تواند امور ارجاعی ]از سوي شوراي عالی امنيت ملی يا یم

ر دهد و ي  چيز ديگري ييشوراي عالی انقالب فرهنگی[ را تغ
 جاي آن تصويب كند!به 

 همين معناي اين عبارت بند )ث( ـ شاهروديهاشمي آقاي
گيري ... بررسی و تصميم»وقتی اين عبارت گفته: . ديگر است

امور ارجاعی از طرف شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي 

 ارجاعی را هم در بر امر آن بررسی خودِ ،«عالی امنيت ملی
 .گيردمی

 یعاليگويد اجراي مصوبات ]شورانمی )ث( بند آقاي عليزاده ـ
 [.یت مليو شوراي عالی امن یانقالب فرهنگ
گفت، ]ايرادي می يجور نيابله، اگر  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نداشت[.

گيري در مورد اموري گويد بررسی و تصميممی آقاي عليزاده ـ
به  یت مليو شوراي عالی امن یكه شوراي عالی انقالب فرهنگ

تواند آن موضوع را اند؛ يعنی اين شورا میورا ارجاع دادهن شيا
 كند. يريگميتصمبررسی كند و راجع به آن 

تواند دوباره اين شورا میيعنی  بله، شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ند.ك يريگموضوع ارجاعی را بررسی كند و نسبت به آن تصميم

 يريگميتصم و یبررس گفته بند )ث( آخر يزدي ـآقاي مدرسي
 باشد.« در چهارچوب اين قانون» ديشورا با

در »، نه «در چهارچوب اين قانون»گفته:  آقاي عليزاده ـ
چهارچوب آنچه كه شوراي عالی امنيت ملی يا شوراي عالی 

مات شوراي سنجش و ياند؛ ]يعنی تصمانقالب فرهنگی گفته
 د در چهارچوب همين مصوبه باشد[. يپذيرش دانشجو با

 مات اين شورايتصممنظور اين است كه[ ] يزدي ـآقاي مدرسي
 .قانون باشد نيدر چهارچوب ا ديبا

ن شورا بايد در چهارچوب يمات ايبله، يعنی تصم آقاي عليزاده ـ
 ن قانون باشد.يا

]از طرف  یه شورا امور ارجاعكگويد نمیبند  نيا آقاي مؤمن ـ
را بر  شوراي عالی انقالب فرهنگی يا شوراي عالی امنيت ملی[

از سوي اين  یه گفته شورا در مورد امور ارجاعكهم بزند، بل
ند. شما اين عبارت را به معناي ك يريگنهادها، بررسی و تصميم

 كنيد!بر هم زدن و تغيير موضوع مورد ارجاع تفسير می
امور گيري در خصوص[ ]بررسی و تصميم آقاي عليزاده ـ

 ارجاعی به معناي الزام نيست.
 چرا؛ ]به معناي الزام است[. ـ آقاي مؤمن

مثالً اگر رئيس قوه خواهيد بگوييد[ ]يعنی می آقاي عليزاده ـ
كند، ]آن قاضی ملزم به را به قاضی ارجاع می ياقضائيه پرونده

 ت از نظر رئيس قوه قضائيه است![يتبع
عبارت بند )ث( به اين خواهيد بگوييد[ ]شما می آقاي مؤمن ـ

تواند به آن سنجش و پذيرش دانشجو میمعنی است كه شوراي 
 بكند! يیاعتنایبموضوع ارجاعی 

نه، اين عبارت به اين معنا است كه شورا، ارجاع  آقاي عليزاده ـ
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رد، ولی هر نظري كه خودش داشت، اعمال يپذانجام شده را می
 كند.می

 نه. آقاي مؤمن ـ
 اين است.« بررسی»معناي  آقاي عليزاده ـ

را  یارجاع د اموريبا شورامعنايش اين است كه  ،نه آقاي مؤمن ـ
كه شوراي عالی امنيت ملی يا شوراي عالی انقالب فرهنگی 

بر  .اند بر طبق آنها عمل كن را اجرايی كنداند و گفتهارسال كرده
 ي ارجاعی در اين عبارت نيست.هم زدن مصوبه

 موجب بهمصوبه ايراد دارد.  نيا لّك ـ شاهروديهاشمي آقاي
 یعال يشورا اختيارات كه اندردهك جاديا يیشورا ي  مصوبه نيا

 .است گرفتهرا  یانقالب فرهنگ
مصوبه هدفش اين است كه اين  نيا اصالً بله، ـ عليزاده آقاي
 یحال در بدهند؛ شورارا كالً به اين وزارتخانه و اين  اتاختيار

 یفرهنگ انقالبعالی  شورايكه ]حق اين است كه[ در جايی كه 
بايد زمينه  شورا نيا دارند، مصوبه ملی امنيتشوراي عالی  و

 كند. فراهمآنها را  شدن اجرايی
 اين ايراد، رأي الزم را دارد. يزدي ـآقاي مدرسي

اگر آقايان نظرشان بر اين است ما اآلن اين  آقاي عليزاده ـ
 عبارت را بگوييم كه...

 با]بايد ن شورا يف ايوظا يكليه شاهرودي ـآقاي هاشمي
اسناد باالدستی و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی  تيرعا

 و شوراي عالی امنيت ملی باشد[.
 یعالشوراي»بايد در مصوبه، به اسم  يزدي ـآقاي مدرسي
 هم تصريح بشود.« انقالب فرهنگی

 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي
« انقالب فرهنگی یعالشوراي»به نام اگر  يزدي ـآقاي مدرسي

گويند كه مصوبات ندارد؛ چون می ياتصريح نشود، فايده
 ، جزء اسناد باالدستی نيست!یشوراي عالی انقالب فرهنگ

]مصوبات شوراي عالی انقالب  همه مجلس، ـ عليزاده آقاي
شوراي  مصوبات يهمه. اگر داندنمی باالدستی اسناد رافرهنگی[ 
 نيا در دانستند،یم باالدستیاسناد  جزءرا  یفرهنگ انقالبعالی 
 دردر حالی كه اآلن  آوردند؛می]عبارت را جور ديگري[  مصوبه
آموزش و  نياديبن تحول سند( فقط از 9)ب( ماده ) بند يتبصره

 فقط اينها چون اند؛برده نامجامع علمی كشور  يپرورش و نقشه
 بوده نظرشان مدّ یفرهنگ انقالبشوراي عالی  مصوبات همين
 .است
 .بگيريد ايرادموضوع را  نيا شما ـ يزديسيمدر آقاي

 !بگيريم ايراد تا بدهند يرأ انيآقا حضرات بايد ـ عليزاده آقاي
 مصوبات به نسبتمصوبه  اين اطالق ـ يزديمدرسي آقاي

 ...فرهنگی انقالبشوراي عالی 
 ... ملی امنيتشوراي عالی  مصوبات و ـ شاهروديهاشمي آقاي
 دارد. غايرتم...  ـ يزديمدرسي آقاي

بله، اين بند )ث( را جداگانه ايراد بگيريم؛ بگوييم  آقاي عليزاده ـ
ي محول اين ابهام دارد و روشن نيست كه آيا منظور از وظيفه

در جهت اجراي  يريگميو تصم یبررسشده به شورا در اين بند، 
ت يو شوراي عالی امن یمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگ

 نسبت به اين بند، به مجلس تذكر بدهيم. ا نه؟ ياياست  یمل
مات يه تصمكبند گفته  نيهم يانتها شاهرودي ـآقاي هاشمي

 در چهارچوب اين قانون باشد. دين شورا بايا
ن بند، شوراي يبر اساس امشخص شود  بايد آقاي عليزاده ـ

سنجش و پذيرش دانشجو قرار است شرايط اجرايی ]مصوبات 
گی و شوراي عالی امنيت ملی[ را شوراي عالی انقالب فرهن
خواهد دوباره راجع به اين مصوبات، فراهم بكند يا اينكه می

ند كه در صورت اخير، ممكن است ك يريگمستقالً تصميم
تصميم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو با مصوبات شوراي 

 معارض باشد. یت مليو شوراي عالی امن یعالی انقالب فرهنگ
در »بند )ث( گفته  يخب وقتی انتها ـشاهرودي آقاي هاشمي

مات شورا[ خالف اين ي، يعنی اگر ]تصم«چهارچوب اين قانون
ا اصالح شود؛ اين كه يقانون بود، طبق اين قانون بايد عوض و 

 صريح است و ابهام ندارد.
 و وظايف فرمايندمی كه آقايانی حضرات حاال آقاي عليزاده ـ

شوراي عالی انقالب  مصوبات رعايت با بايداين شورا  اختيارات
 و دارندرا قبول اشكال اين  ند. آقايان اگريفرهنگی باشد، بفرما

 است، یاساس قانون( 54) اصلمغاير از اين جهت، ه كمعتقدند 
 .نديبفرما

 ما كه قبول داريم. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 راجع به اين ماده؟ آقاي اسماعيلي ـ

 بله. آقاي عليزاده ـ
ه وظايف و اختيارات اين كمن هم قبول دارم  ي ـآقاي اسماعيل

شورا بايد با رعايت مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی 
مطلب  اين ي بند )ب([،]عبارت تبصره اين گويممی باشد؛ ولی

 رساند؟نمی را
 نيدكتر ]اسماعيلی[. شما ا آقايرساند نمی نه، آقاي عليزاده ـ

الی انقالب فرهنگی را د مصوبات شوراي عيه شورا باكته كن
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 داريد؟ ند، قبولكت يرعا
ن مصوبه را اصالح كنند ]و به يندگان اياگر نما ـ سليمي آقاي

توسط « شوراي عالی انقالب فرهنگی»لزوم رعايت مصوبات 
 شود.ن مطلب كامالً واضح میينند[، اكح يشورا تصر

 است؟ مصوبه از قسمت كدام منظورتان ـ عليزاده آقاي
 اسناد باالدستی... ـ آقاي سليمي

اين تبصره، صرفاً مربوط به بند )ب(  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است.

فقط مربوط به بند )ب(  [یاسناد باالدست تي]رعا آقاي عليزاده ـ
ن شوراي سنجش و ياست. ما كلّ وظايف ذكر شده براي ا

گوييم ]كه بايد مقيّد به رعايت مصوبات پذيرش دانشجو را می
 نقالب فرهنگی شود[.شوراي عالی ا

 ... بند )الف( و )ب( ... آقاي ابراهيميان ـ
 نه، كل مصوبه ... آقاي اسماعيلي ـ

ن ينه، اين ايراد را به كل وظايف ذكر شده براي ا آقاي عليزاده ـ
 .نداريم ]از اين جهت[ كاري مصوبه مواد بقيه به شورا بگيريم. ما

 مصوبه وارد است. اين ايراد به كل نه، شاهرودي ـآقاي هاشمي
شوراي سنجش و پذيرش  وظايفاين ايراد به  نه، آقاي عليزاده ـ

 مواد ديگر اين مصوبه،دانشجو وارد است. حاال ممكن است 
ي مطرح ديگر موضوعات ،وظايف نباشدذكر مربوط به  كهی يجا
در مواد ديگر . ]كه چنين ايرادي به آنها وارد نباشد[ باشدشده 
گوييم. اآلن میهم ن را آ ،بودايرادي وارد چنين هر جا مصوبه، 

  ين ماده را بگوييم...فقط ايراد هم
ه آقاي سليمی اشاره ك ياآن تبصره شاهرودي ـآقاي هاشمي

 (.9ردند مربوط به بند )ب( است، نه كل ماده )ك
 بله، فقط مربوط به بند )ب( است. آقاي عليزاده ـ

جهات كالن ]مهم  به هر حال سنجش دانشجو از پيك ـآقاي ره
انقالب شود خارج از مصوبات شورايرگذار است[ و نمیيو تأث

 فرهنگی باشد.
مات شورا را[ به يقطعاً بايستی ]تصم شاهرودي ـآقاي هاشمي

 عالی انقالب فرهنگی منوط شود. مصوبات شوراي
 بله. آقاي عليزاده ـ
شوراي عالی  مصوبات تيرعا عدم] شاهرودي ـآقاي هاشمي

( قانون 22۰، خالف اصل )شورا[ نيتوسط ا یفرهنگ بانقال
 هم هست. یاساس

 حاج آقاي سليمی هم رأي دادند. منشي جلسه ـ
 نياراد را يراد رأي آورد. پس ايخيلی خب، اين ا آقاي عليزاده ـ

طور بنويسيم: در مورد وظايفی كه در اين قانون آمده، رعايت 
است. ]اين مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی ضروري 

موضوع[ بايد قيد بشود؛ اگر قيد نشود، اين مصوبه، خالف اصل 
(، در مورد شوراي 9بند )ث( ماده ) 2است. ی( قانون اساس54)

و تصميم  یبررس»گويد كه ن بند میيعالی امنيت ملی است. ا
گيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو و نيز در مورد 

ی و امور ارجاعی از طرف شوراي داوطلبان فاقد سابقه تحصيل
عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی امنيت ملی در چهارچوب 

ن شورا يرا به ا ياصالً شوراي عالی امنيت ملی مورد« اين قانون.
كند؛ چون شوراي عالی امنيت ملی تصميم امنيتی ارجاع نمی

 گيرد.می
 ندارد.« بررسی» يزدي ـآقاي مدرسي

 ياجرا يشورا بايد زمينه نيندارد. ا« سیبرر» آقاي عليزاده ـ
 مصوبات شوراي عالی امنيت ملی را فراهم كند.

ن يدر ا يريگميو تصم یمعناي ]بررس خب، اصالً آقاي مؤمن ـ
در امور ارجاعی.  يريگميتصمبررسی و  یعنيبند[ همين است؛ 

ت ييا شوراي عالی امن یاموري را شوراي عالی انقالب فرهنگ
را بررسی  ین امور ارجاعين شورا ارجاع داده ]و شورا ايبه ا یمل
 ند.[كیم يريگميتصمو 

 .ستا اجرا غير از ارجاعی امور آقاي عليزاده ـ
 .ديگر است گفته طورنيا )ث( بند آقاي مؤمن ـ
 اجراست. از غير امور ارجاعی شاهرودي ـآقاي هاشمي
ارجاع د يبا یخب، در امور ارجاعی به چه مرجع آقاي مؤمن ـ

 بدهد؟
انقالب فرهنگی كه به شوراي عالی  شوراي آقاي عليزاده ـ

گويد من اين را به شما ارجاع سنجش و پذيرش دانشجو نمی
 كنم.می

 يعنی چه؟« امور ارجاعی»پس  آقاي مؤمن ـ
گيرد كه فرهنگی تصميم می انقالبعالی  شوراي ـ عليزاده آقاي

تعليمات دينی  خودشان، مدارس در دينی يهاتيمثالً اقل
 انقالبشوراي عالی  ميتصم نيا حاالخودشان را تدريس بكنند. 

                                                                                    
گهبان در شوراي ن 9۰/5/2931مورخ  525۴7/9۰/31( نظر شماره 2. بند )1

ها و مراكز آموزش خصوص طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه
انجام كليه  -2»مجلس شوراي اسالمی:  2۴/5/2931عالی كشور مصوب 

هاي كلّی وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياست
( 54نظام و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی باشد و الّا مغاير اصل )

 « انون اساسی شناخته شد.ق
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 و كنند بررسی ببرندشده، اينها  ارجاع شورا نيابه  كهفرهنگی را 
 ! ...كنند حفظ را تحريرالوسيله بروند دينی هاياقليت نه، بگويند

ي  معناي ]ارجاع امور از سوي شوراي  يزدي ـآقاي مدرسي
ب فرهنگی به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو[ اين عالی انقال

است كه شوراي عالی انقالب فرهنگی به اين شورا بگويد شما 
 ي  است تمهيدات اجرايی اين مصوبه را فراهم كن. ممكن

 .معنايش اين باشد
 گويم.بله، بنده هم همين را می آقاي عليزاده ـ
 نه، اعم است. يزدي ـآقاي مدرسي
مصوبه  يیانقالب فرهنگی، كار اجراعالی  يشورا آقاي مؤمن ـ

 . ند تا انجام بدهدكیرا به شورا واگذار م
 گويم كه منظور اين است.میهم  من آقاي عليزاده ـ
بررسی و »ولی در اين بند، ظاهر عبارت  يزدي ـآقاي مدرسي

اي كه به ، حداقل ابهام دارد؛ به خصوص با ضميمه«يريگميتصم
« چهارچوب»شده است. آخر « اين قانوندر چهارچوب »عبارت 

كه شوراي عالی  یتمصوبان شورا طبق يدر اينجا معنا ندارد؛ ا
 انقالب فرهنگی دارد، بايد عمل كند. 

«. چهارچوب اين قانون»گويد: البته عبارت می آقاي عليزاده ـ
حاال مجلس بايد بگويد منظور از اين عبارت يعنی اينكه 

ت بشود، يا يرعا یب فرهنگمصوبات شوراي عالی انقال
منظورش اين است كه چهارچوب اين قانون رعايت بشود، هر 

رعايت  یانقالب فرهنگ یعال يچند ممكن است مصوبات شورا
 نشود.

ن شورا يخب، اين يعنی چه؟ يعنی ا يزدي ـآقاي مدرسي
و شوراي عالی  یتواند ]مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگیم
؛ «در چهارچوب اين قانون»تعديل بكند.  را[ جرح و یت مليامن

يعنی مصوبات اين نهادها را بريزد در قالب اين قانون و جرح و 
 اش اين است؟تعديلش بكند؟ معنی

ن قانون نبود، اصالً تصميم ياگر در چهارچوب ا آقاي عليزاده ـ
 نگيرد.

 بله. يزدي ـآقاي مدرسي
اين « قانوناين در چهارچوب »يعنی معناي  آقاي اسماعيلي ـ

را كه براي اجرا  يااست كه شوراي عالی امنيت ملی ي  مصوبه
شورا راجع به اجراشدن يا نشدن اين  نيكند، آن وقت اابالغ می

 نند؟!ك يريگميمصوبه تصم
ن مصوبات را يتواند اشورا می يعنی شاهرودي ـآقاي هاشمي

 تغيير دهد.
 بله ديگر. يزدي ـآقاي مدرسي
 ه، ما كه چنين برداشتی نداريم.ن آقاي مؤمن ـ

 همين است. بند، اين مفهوم ـ يزديمدرسي آقاي
بايد در چهارچوب اين قانون، مصوبات  شورا آقاي اسماعيلي ـ

 را اجرا كند. یشوراي عالی انقالب فرهنگ
در »حاال اگر در بند )ث(، عبارت  يزدي ـآقاي مدرسي
 داشت؟[ شد، ]چه اشكالییر نمكذ« ن قانونيچهارچوب ا

 وجود ندارد، اختياراتی چنين قانوناً كه آنجايی ـ عليزاده آقاي
اين  قانون، ايناگر  حاال برخی براي خود اختيارات قائلند؛

 اين قانون گويندمی وقت آن بدهد،شورا  نيبه ا هماختيارات را 
 !است گفته ما بهرا 

اين بند اشكال دارد. حداقل اين است كه  يزدي ـآقاي مدرسي
ابهام بگيريم كه آيا مقصود از بند )ث(، اجراي بدون دخل و 

و  یاز طرف شوراي عالی انقالب فرهنگ یتصرف امور ارجاع
تواند یاست، يا اينكه شورا ضمن اجرا م یت مليشوراي عالی امن

 ند؟كدر اين مصوبات ارجاعی دخل و تصرف هم ب
 اين بندِاز  مقصودتان ايه آكم ييد بگويبا بله، آقاي عليزاده ـ

ي اجرا است يا اينكه نه ]شورا وظايف شورا، فراهم نمودن زمينه
و شوراي  یتواند در مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگیم

گوييم اين بند ند[؟ میكدخل و تصرف هم ب یت مليعالی امن
ابهام دارد از اين جهت كه معلوم نيست كه آيا شورا تمهيدات 

تواند كند يا مستقالً میفراهم می یاجرايی را براي موارد ارجاع
 رد؟يتصميمات ديگري بگ

مبهم « امور ارجاعی»گوييم عبارت می شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است.

 هم مبهم است.« يريگميتصمو  بررسی» عبارت آقاي مؤمن ـ
هم مبهم « در چهارچوب اين قانون»عبارت  يزدي ـآقاي مدرسي

 است.
ررسی و تصميم گيري در ب»عبارت  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 مبهم است.« امور ارجاعی از طرف شوراي عالی امنيت ملی
بله، مبهم است. حضرات آقايانی كه با نظر  آقاي عليزاده ـ

اهلل مدرسی موافقند اهلل شاهرودي و حضرت آيتتيآحضرت 
« در امور ارجاعی يريگميتصمبررسی و »ه فرمودند: عبارت ك

 ند.يبفرماروشن نيست و ابهام دارد، 
 خوب است. ما حرفی نداريم. آقاي مؤمن ـ
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 فعالً فقط دو تا ايراد به مصوبه گرفتيم. 2رأي آورد. آقاي عليزاده ـ
را هم « ن قانونيدر چهارچوب ا» عبارت يزدي ـآقاي مدرسي

 ست.يه منظور چكد ينكروشن 
از  یابهام فقط در خصوص امور ارجاع راديا منشي جلسه ـ

 امنيت ملی است؟طرف شوراي عالی 
از طرف  یهر دو. ]هم در خصوص امور ارجاع نه، آقاي مؤمن ـ

از طرف شوراي  یشوراي عالی امنيت ملی و هم امور ارجاع
 .[یعالی انقالب فرهنگ

 خصوص هر دو است. بله، در شاهرودي ـآقاي هاشمي
نجا عبارت است از ي  يراد ما تا به ايپس دو ا آقاي عليزاده ـ
سبت به مصوبه و ي  ابهام در خصوص بند )ث( ايراد كلّی ن
 (. 9ماده )

 تأييد و ارزشيابي بررسي، -ج»خوانم. ی( را م9بند )ج( ماده )
 رعايت و كيفيت مورد در كشور آموزش سنجش سازمان گزارش
 اعالم از پس ماه چهار حداكثر سراسري آزمون قانوني مقررات

 و فرهنگي انقالبي شوراي عال به آن گزارش ارسال و نهايي نتايج
. اين موضوع را «مجلس فناوري و تحقيقات آموزش، كميسيون

هايش ن شورا گزارش بررسیيه اكاند ]الحمدهلل در اين بند گفته
 را به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارسال كند[.

 اين بند اشكالی ندارد. يزدي ـآقاي مدرسي
آموزش ن شورا، گزارش سازمان سنجش ياگر ا منشي جلسه ـ

 كشور را تأييد نكرد، چه كار بايد كرد؟
نند، خالف قانون كد نييبايد تأييد بكنند. اگر تأ آقاي مؤمن ـ

 است.
 محوله وظايف انجام براي تواندمي «شورا» -تبصره» آقاي عليزاده ـ

 .«دهد تشكيل تخصصي هايكارگروه
گرفتيم، پس  ايرادرا  ن مادهيما كل ا شاهرودي ـآقاي هاشمي

 شود.مل اين تبصره هم میشا
 شود.بله، شامل اين تبصره هم می آقاي عليزاده ـ

 روش به هادانشگاه در دانشجو پذيرش -2 ماده» منشي جلسه ـ
 «تحصيلي سابقه» اساس بر داوطلبان تقاضاي و محل -رشته ظرفيت

(« اختصاصي -عمومي يا)عمومي  آزمون و تحصيلي سابقه» يا

                                                                                    
شوراي نگهبان در  9۰/5/2931مورخ  525۴7/9۰/31نظر شماره  (1. بند )1

ها و مراكز آموزش خصوص طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه
در بند )ث(  -1»مجلس شوراي اسالمی:  2۴/5/2931عالی كشور مصوب 

از طرف « یگيري در امور ارجاعبررسی و تصميم»(، منظور از 9ماده )
شوراهاي مذكور در اين بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد 

 «شد.

 .«گيردمي صورت
طور بوده نيرش دانشجو ]قبالً[ هم هميخب پذ من ـآقاي مؤ

است. اين ماده، خالف مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی 
 نيست. هم

ي شوراي عالی خالف مصوبه شايد شاهرودي ـآقاي هاشمي
 انقالب فرهنگی باشد؛ محتمل است.

د به اين يه پذيرش دانشجو باكگويد ( می7ماده ) آقاي مؤمن ـ
 يبرا يگريكه روش د یفرهنگ وراي عالی انقالبروش باشد؛ ش

 رش دانشجو نگفته است.يپذ
انقالب عالی  شوراياست  ممكن شاهرودي ـآقاي هاشمي

رش دانشجو ضوابطی ]غير از اينها هم[ گذاشته يپذ يبرا یفرهنگ
 باشند.

 يتقاضا»و « محل –رشته »و « ظرفيت»موارد  اين آقاي عليزاده ـ
 نها كه معلوم است. و امثال اي« داوطلبان

 ... اساس بر چرا؟ مگر آقاي مؤمن ـ
م يال گرفتيم ]و گفتكدر مورد وظايف شورا كه اش آقاي عليزاده ـ

باشد[. با  یت مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگيد با رعايبا
ت مصوبات شوراي يآن اشكال، اين موارد هم مقيّد به همان ]رعا

 شود ديگر.[ مییعالی انقالب فرهنگ
 ه مقيد نشود.كگوييم نمی آقاي مؤمن ـ
اي[ غير از رش دانشجو، مسئلهينه، ]پذ شاهرودي ـآقاي هاشمي

 وظايف شورا است. اين ي  بند ديگر است.
رش دانشجو را ياين ماده دارد روش قانونی پذ آقاي عليزاده ـ

 كند. اينكه اشكال ندارد. تعيين می
شورا،  خود[ گويداده مین است كه اين مياال ك]اش آقاي مؤمن ـ

 ند. كین مييروش قانونی پذيرش دانشجو را تع
ها پذيرش دانشجو در دانشگاه»گويد: می ماده نيا آقاي عليزاده ـ

گويند ما گيرد؛ مثالً میصورت می« محل -به روش ظرفيت رشته
 نياز داريم. كیپزش يدر ايران اين تعداد دانشجو

گويند، فكر كنم منظور، می قاحاج آاين چيزي كه  منشي جلسه ـ
 ... كه گزينش دانشجو است. پذيرش

پذيرش هم هست. اگر شوراي عالی  شاهرودي ـآقاي هاشمي
انقالب فرهنگی ي  شرطی در پذيرش دانشجو گذاشته باشد، 

 ست؟[يف چيلك]آن وقت ت
 دانيم. نه، نمی پيك ـآقاي ره

لی انقالب دانيم. شايد شوراي عانمی شاهرودي ـآقاي هاشمي
 گذاشته باشد. یفرهنگی شرط
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صورت ه بهكنيا يجاه ]بهكپيشنهاد من اين بود  آقاي اسماعيلي ـ
صورت م،[ بهينكن ايراد را تكرار يا ياو در هر بند و ماده یجزئ
ن ماده ين مصوبه اضافه كنند و در ايبگوييم ي  ماده به ا یلّك
مصوبات شوراي ه اجراي اين قانون بايد با رعايت كنند كر كذ

 باشد.  یعالی انقالب فرهنگ
 خوب است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 م. بگوييميهمان ايراد اول را ]كلّی[ بگوي پس آقاي عليزاده ـ
 ...قانون بايد اين اطالق

ن مضمون[ اضافه كنيد يبگوييم ي  ماده ]با ا آقاي اسماعيلي ـ
ي عالی ه اجراي كلّ اين قانون بايد با رعايت مصوبات شوراك

 باشد. یانقالب فرهنگ
به جاي عبارت وظايف و  ايراد،[ متن در] منشي جلسه ـ

 اختيارات اين شورا بگوييم، اجراي اين قانون.
اين ماده هم براي شوراي عالی امنيت ملی و آقاي ابراهيميان ـ 

قائل  يگذاراستيسهم شوراي عالی انقالب فرهنگی ي  شأن 
ي بعد به صورت ي  سري گذارشده است. اين شأن سياست

اين نهادها ]نهادهايی  دهد.ها و قواعد، خودش را جلوه مینُرم
مثل شوراي پذيرش و سنجش دانشجو[ هم مصوبات و 

دارند. اگر بناي ما اين باشد كه در تطبيق مقررات،  یتصميمات
بخواهيم غير از قانون اساسی، مصوبات شوراي عالی امنيت ملی 

فرهنگی را هم به صورت كامل بياوريم و و شوراي عالی انقالب 
ي  مقدار كار  در بررسی هر قانونی، آنها را هم مطابقت بدهيم،

ف شوراي عالی يم. وظاياردهكخودمان را هم سخت و دشوار 
در اين مصوبه هم  2امنيت ملی در قانون اساسی آمده است.

به رعايت قانون مقيّد  ي سنجش و پذيرش دانشجوشورا وظايف
ه است؛ لذا اگر شوراي عالی امنيت ملّی تصميماتی بگيرد، شد

اين تصميمات اصوالً در چارچوب هماهنگی و ايجاد امنيت، 
 هر باشد يطورنيا االتباع است. اگربراي اين شورا نيز الزم

 ...آيد، بايد كه به شوراي نگهبان می ايمصوبه
اآلن بحث شوراي عالی انقالب  شاهرودي ـآقاي هاشمي

. از بحث یرهنگی است، نه شوراي شوراي عالی امنيت ملف
 شوراي عالی امنيت ملی گذشتيم.

نه، همان شوراي عالی انقالب فرهنگی هم آقاي ابراهيميان ـ 
 ندارد.[ یطور است؛ ]فرقهمين

و  یانقالب فرهنگشوراي عالی  اما شاهرودي ـآقاي هاشمي

                                                                                    
 ی( قانون اساس24۴و هفتاد و ششم ) يكصد اصل. 1

 نيامده است.ارات آن كه در قانون اساسی يف و اختيحدود وظا
 ...باشد طورياين اگر كه نه، عرضم اين استآقاي ابراهيميان ـ 

به دستور  انقالبعالی  شوراي لكيتش شاهرودي ـآقاي هاشمي
اند[. در قانون شخص امام بوده و رهبري ]هم آن را تأييد كرده

 اساسی، ]اصلی مختص به آن[ نيست. 
فرهنگی، برآمده  چرا، ]شوراي عالی انقالب يزدي ـآقاي مدرسي
 است. یقانون اساس (54از[ اصل )

( است، اما عرض من اين 54اصل )از  بله، آقاي ابراهيميان ـ
 طور باشد...نيااست كه اگر 
بله، اما شوراي عالی انقالب فرهنگی  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 امده است.يكه به صورت ي  اصل مستقل، در قانون اساسی ن
ن به بعد ما بايد يضم اين است كه از اعرآقاي ابراهيميان ـ 

ن نهادها را ي]براي بررسی مصوبات مجلس[، ليست مصوبات ا
بگذاريم... بگوييم كه آيا اين مصوبه با فالن  دستمانهم كنار 

]شوراي عالی انقالب فرهنگی يا شوراي عالی مصوبه و سياستِ 
 امنيت ملی، مغايرت دارد يا ندارد![

 بی ندارد؛ مشكلی ندارد.عي يزدي ـآقاي مدرسي
در اين موارد، در ايرادمان ي   ديبا ما شاهرودي ـآقاي هاشمي

آقاي اسماعيلی گفتند؛ ي  ماده ه كچيز كلّی بگوييم، مثل همين 
ن مصوبه، بايستی با مصوبات يه مواد ايلكه ككلّی اضافه كنند 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی مطابقت داشته باشد.
 نه، مخالفت نداشته باشد.  ـيزدي آقاي مدرسي
 مخالفت نداشته باشد. بله، شاهرودي ـآقاي هاشمي

م ينكطور اصالح نين جمله را ايد اياگر موافق آقاي اسماعيلي ـ
ه اجراي كنند و بگويند كه ي  ماده به آخر اين قانون اضافه ك
هاي كلّی نظام و ي مواد اين قانون بايد با رعايت سياستهمه

دستی از جمله مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی اسناد باال
 و شوراي عالی امنيت ملی صورت پذيرد. 

 خوب است.  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ندگان ين نحو اين مطلب را به نمايما كه به ا آقاي عليزاده ـ

راد را اين طور بگوييم كه انجام وظايف و يگوييم. ما بايد انمی
و  ی، بايد با رعايت اسناد باالدستن قانونياختيارات مقرره در ا

 مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی باشد.
د يه باكهاي كلی نظام هم هست نه، سياست آقاي اسماعيلي ـ

 ت شود.يرعا
هاي كلّی نظام و گوييم با رعايت سياستبله، می آقاي عليزاده ـ

 مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی.
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 بايد اين طوري باشد.  هر قانونیآقاي ابراهيميان ـ 
 امنيتمصوبات شوراي عالی  تيمورد رعا در ـعليزاده  آقاي
 .شد تمام موضوع، اين. داريم جداگانه ايرادملی 
در مجامع  اآلن معموالًاز مواردي كه  يكی ـ اسماعيلي آقاي
كه گزينش  ستا نيا گيرندمی ايراد یاسالم يجمهور بهجهانی 

 اين در اآلن داريم مايتی است. امن هايبندهيدانشجو و سهم
 .كنيممی به اين امر تصريحمصوبه 

 یتيامن بحث مانیلّك. ما در آن ايراد گوييمنمی ما ـ عليزاده آقاي
 طورياين گوييممی را مورد ي  همين فقط ما. آوريمنمیرا 
 .است
 هايسياست بايد بگوييمديگر. ]ما فقط[  همين ـ اسماعيلي آقاي
شوراي عالی  مصوباتاسناد باالدستی از جمله نظام و  كلّی
 شود.  تيرعا فرهنگی انقالب

 درشد  قرار. اگر گويمهم همين را می من ـ عليزاده آقاي
]براي رفع  گوييممی بشود، اصالحمصوبه  اين مجلس كميسيون
 مجلس. بياورند]به صورت كلّی[  طوري همان را اين كلايراد[، 

 و فرهنگی انقالب عالی م شوراينااش ]در مصوبه اآلن خودش
 .است آورده[ را ملی امنيت عالی شوراي

 .اندآورده خودشان ـ شاهروديهاشمي آقاي
وزارت آموزش  -1تبصره »[ (:7) ماده يها]تبصره منشي جلسه ـ
آموزان و وليت ارائه سابقه تحصيلي براي دانشئو پرورش مس

وزارت آموزش و  متقاضيان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.
تغييرات الزم را در  ،پرورش موظف است در اجراي اين تبصره
 ربط برساند.تشكيالت اداري خود به تصويب مراجع ذي

وليت سنجش ئسازمان سنجش آموزش كشور مس -1تبصره 
 «داوطلبان را بر عهده دارد.

[ ، وزارت آموزش و پرورش بايد(2) تبصره]در  ـ مؤمن آقاي
 است، احتياج كه صورتی يالت اداري را دردر تشك تغييرات
 . الزم نباشد تغيير هايیدر قسمت بكند؛ چون شايد ايجاد
 .گفته است تبصره، اين اجراي در ـ عليزاده آقاي

دانشجو در  رشيتعيين روش پذ -9تبصره » منشي جلسه ـ
ها و تقاضاي داوطلبان به محل -دانشگاه بر اساس ظرفيت رشته

ين و از طريق سازمان سنجش آموزش كشور قبل صورت ساالنه تعي
 گردد.نام اعالم مياز ثبت

در پذيرش دانشجو تأثير سابقه تحصيلي ساالنه به  -2تبصره 
صورت تدريجي و صعودي است و پس از پنج سال حداقل هشتاد 

 ( ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر% 25و پنج درصد )
 مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود.

تأثير سابقه تحصيلي در  ،در سال اول اجراي اين قانون -5صره تب
باشند حداقل بيست پذيرش داوطلباني كه داراي سابقه تحصيلي مي

 باشد.( مي%15و پنج درصد )
توانند حد نصاب نمره الزم جهت پذيرش در ها ميدانشگاه -5ماده 
پيشنهاد دهند و در صورت « شورا»هاي خود را به محل -رشته

تصويب نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شود. وظيفه هماهنگي در 
 امر پذيرش بر عهده سازمان سنجش آموزش كشور است.

هاي مصوب مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي سهميه -2ماده 
انقالب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجو كماكان به قوت خود 

 باقي است.
ها و مراكز در دانشگاه داوطلباني كه بر اساس اين قانون -3ماده 

شوند بر اساس مقررات پيشنهادي ستاد آموزش عالي پذيرفته مي
رسد از كل نيروهاي مسلح كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي

 شوند.برخوردار مي فهيوظمعافيت تحصيلي خدمت نظام
 حذف شد. -2ماده 
و شود تهيه مي« شورا»ي اين قانون توسط ينامه اجراآيين -3ماده 

االجراء شدن اين قانون به حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزم
 رسد.ت وزيران ميئتصويب هي

( در صورت 1939-1932اين قانون از سال تحصيلي ) -11ماده 
 باشد. االجراء مي( الزم2( ماده )5ي شدن تبصره )ياجرا

االجراء شدن اين قانون، قانون پذيرش از زمان الزم -11ماده 
عالي كشور مصوب  ها و مراكز آموزشر دانشگاهدانشجو د

( قانون برنامه 11به جز احكام مرتبط مذكور در ماده ) 3/2/1922
 «گردد.ساله پنجم توسعه كشور در مدت اجراي برنامه لغو ميپنج

 هم تمام شد.[ اين ]مصوبه آقاي عليزاده ـ
ه مصوبه را بخوانيد، اشتبا ينه، قسمت انتها يزدي ـآقاي مدرسي

 دارد.
طرح فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در » منشي جلسه ـ

 و هزاريكروز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه  يجلسه علن
 «.ديرس بيتصو به ياسالم يشورا مجلس دو و نود و صديس

 ي  ماده ]از قانون[ حذف شده است. آقاي مؤمن ـ
 اند.( ]مصوبه[ را حذف كرده8ماده ) منشي جلسه ـ

( را دارد! اين 8ن مصوبه، ماده )ياكه اآلن  يزدي ـقاي مدرسيآ
 اند، اآلن در مصوبه هست.ماده كه حذف كرده

 ( اين طرح،8را حذف نكردند؛ ماده )( 8) نه، ماده آقاي عليزاده ـ
( قانونِ ]مصوب را 8اورد، نه اينكه ماده )ين يرأ مجلس اصالً در

شد، ]اشكال ف میحذف كرده باشند[. اگر ]ماده مصوبی[ حذ
اهلل مدرسی يزدي[ درست است؛ چون اين ي  ماده بود، اما آيت



 
  

 681 ها و مراكز آموزش عالي كشورطرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه
  

 

 .اين ]اصالً به تصويب نرسيده است[
پس در اين صورت، اصالً اين نوشتن  يزدي ـآقاي مدرسي

( را به اين صورت در مصوبه 8]و نبايد اصالً ماده )خواست نمی
 آوردند[.می

اند. بايد ]مجلس[ خودشان نوشتهخب بله، اينها  آقاي عليزاده ـ
 2ر دهند.ييماده تغ (2۰( ماده به )22مصوبه را از )

 

                                                                                    
عطف به »شوراي نگهبان:  9۰/5/2931مورخ  525۴7/9۰/31. نظر شماره 1

يرش ، طرح سنجش و پذ11/5/2931مورخ  9229۰/197نامه شماره 
ها و مراكز آموزش عالی كشور، مصوب جلسه مورخ دانشجوي در دانشگاه

شانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسالمی، در 
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت  9۰/5/2931جلسه مورخ 

 گردد:و نظر اين شورا به شرح زير اعالم می
يارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت انجام كليه وظايف و اخت -2

هاي كلّی نظام و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی باشد و الّا سياست
 ( قانون اساسی شناخته شد.54مغاير اصل )

گيري در امور بررسی و تصميم»(، منظور از 9در بند )ث( ماده ) -1
س از رفع ابهام، از طرف شوراهاي مذكور در اين بند ابهام دارد؛ پ« ارجاعی

  «اظهار نظر خواهد شد.
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 سازي مصرف سوختشركت بهينه اساسنامه

سازي شركت بهينه ياين اساسنامه، اساسنامه آقاي عليزاده ـ
اصالح قانون  (3) كه به استناد ماده 2مصرف سوخت است

 ب كرده است.يرا تصوران آن يئت وزي، هيمصرف انرژ يالگو
وزارت نفت مكلف است به منظور مديريت تقاضا و  -(3ماده )»

سازي مصرف سوخت در هاي مرتبط با بهينهاجراي سياست
هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع بخش

هاي مختلف مصرف، هاي نوين تبديل انرژي در بخشفناوري
انرژي، تدوين  ناشي از تقاضاي درازمدتهاي كاهش هزينه

سازي مصرف هاي مرتبط با بهينهضوابط و دستورالعمل معيارها،
هاي انرژي همراه با توسعه انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل

هاي تجديدپذير، هاي محلي انرژي و انرژيكارگيري ظرفيتبه
سازي مصرف و وظايف شركت بهينه اساسنامهپيشنهاد اصالح 

  «يب به هيئت وزيران ارائه دهد.سوخت را تهيه و براي تصو
نگهبان فرستاده است،  يران براي شورايئت وزيه هك يامصوبه

ماده  ؛ ... -1اهلل الرحمن و الرحيم؛ ماده  بسم»اند: اين است؛ گفته
اند، اين اين طوري كه اينها تصويب كرده«  ... -9ماده  ؛ ... -1

ديدي نوشته ج يشبهه ايجاد شده كه هيئت دولت، ي  اساسنامه
 ي  [نگهبان شوراي اداره قوانين]كارشناسان  است. اآلن آقايان
رده، كاند كه در آن، موادي را كه تغيير اي آوردهجدول مقايسه
 اند. مشخص كرده
 اين اساسنامه چيست؟آقاي مؤمن ـ 

دام نهاد است؟ مربوط به كجاست؟ كمصوب  پيك ـآقاي ره
 اصل اساسنامه، مصوب كجا است؟

است با  1۰/5/2944اصل اساسنامه، مصوب  ي عليزاده ـآقا
صورت گرفته  2988تا  2981 يهااصالحات بعدي كه در سال

اند آنجاهايی را كه تغيير است. حاال ]در آن جدول تطبيقی[ آمده
اند. اينها ]= طراحان اصالح ردهككرده، با رنگ سبز مشخص 

اند اسنامه آوردهاساسنامه،[ اين متن اصالحی را در متن اصلی اس
 اند. ب به هيئت دولت بردهيتصو يو برا

                                                                                    
به  13/9/2931سازي مصرف سوخت در تاريخ اساسنامه شركت بهينه .1

بينی تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانونی پيش
مورخ  81993/74929ي شماره قانون اساسی، طی نامه (85)شده در اصل 

اين  یشد. شوراي نگهبان پس از بررسبه شوراي نگهبان ارسال  3/7/2931
اين  يرتبر عدم مغا ی، نظر خود مبن9۰/5/2931ي مورخ مصوبه در جلسه
 525۴5/9۰/31ي شماره را طی نامه یشرع و قانون اساس ينمصوبه با مواز

 اعالم كرد.  يرانوز يئتبه ه 9۰/5/2931مورخ 

خب اگر اين طور باشد، چه اشكالی  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 دارد؟

 ي اوليه، مصوب مجلس است؟اساسنامه پيك ـآقاي ره
ئت يب اساسنامه را به هينه، مجلس، اختيار تصو آقاي عليزاده ـ

وزارت نفت با ران داده است. ]مجلس اختيار داده كه[ يوز
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اساسنامه را پيشنهاد بدهند 

 ب، به هيئت دولت ببرند.يو براي تصو
 ست؟يه، مصوب مجلس نيي اولاساسنامه پيك ـآقاي ره

ران يئت وزياوليه هم مصوب ه ينه، اساسنامه آقاي عليزاده ـ
 ی. حتب آن را داده استيي تصواست. مجلس به دولت اجازه

ي مجلس اجازه ه مصوب مجلس هم باشد،ياول ياگر اساسنامه
 يشورا يتغيير آن را به دولت داده است. حاال اگر آقايان اعضا

 دارند بفرمايند.  ينگهبان به مواد اين مصوبه، ايراد
 مواد آن را بخوانيد. اگر تغييراتش زياد نيست، پيك ـآقاي ره

 ي[ شركتگهبان، به ]اساسنامهن يچون ما در شورا آقاي مؤمن ـ
 يبه عنوان شركت تابعه را آن نيبنابرا گرفتيم، ايرادنفت ملی 

به آن هم خره مجلس باالحاال . اندردهكوزارت نفت اصالح 
شركت ي مجلس گفته كه اساسنامهصحه گذاشته است. 

 ران اصالح كند. يئت وزيرا ه سازي مصرف سوختبهينه
 ران هم اصالح كرده است.يئت وزيه شاهرودي ـآقاي هاشمي

 یمجمع مشورت ياين اساسنامه، در قم ]جلسه آقاي مؤمن ـ
 نگهبان[ هم بحث شد. يشورا یفقه

كه  يهم همين ايراد یفقه یمجمع مشورت ياعضا آقاي عليزادهـ 
 پس متن مصوبه را از اول بخوانيد. 1فرموديد را به اساسنامه دارند.

                                                                                    
 -7/21/2983 مصوب –قانون اصالح الگوي مصرف  (3)آنچه از ماده » .2

 اصالح ... پيشنهاد است مكلف نفت وزارت كه است آن شودمی استفاده
 براي و تهيه را سوخت مصرف سازيبهينه شركت وظايف و اساسنامه
 اصالح پيشنهاد اجازه فقط مطلب اين و دهد ارائه وزيران هيئت به تصويب
نچه در و آ نه اجازه تهيه و پيشنهاد تصويب اصل اساسنامه است، اساسنامه
( 5سوخت طبق ماده ) ( اساسنامه ارسالی آمده است كه شركت بهينه2ماده )

مشكل را برطرف  ،قانون اساسنامه شركت ملی نفت ايران تشكيل شده است
( فقط اختيار اصل تشكيل شركت ملی نفت ايران و 5زيرا ماده ) ؛كندنمی
نه  ،مايدنسازي سوخت را صادر میهاي فرعی از جمله شركت بهينهشركت

ت ئسازي سوخت را و بر اين اساس هياجازه تصويب اساسنامه شركت بهينه
 سازي سوخت را ندارد.وزيران مجوزي براي تصويب اساسنامه شركت بهينه

سازي سوخت اساسنامه دارد الزم است آن اساسنامه و اگر شركت بهينه
سنامه ارسال شود تا با توجه به آن، اصالح آن ديده شود و اكنون اسا

 «اصالحی بيشتر مطابق با ي  اساسنامه كامل است نه اصالح اساسنامه.
، 31/ف/۴9۴فقهی شوراي نگهبان، شماره  مجمع مشورتی كارشناسی نظر
  http://yon.ir/XTst، قابل مشاهده در نشانی: 13/5/2931مورخ 
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بنا به  13/9/1931در جلسه مورخ  رانيئت وزيه» منشي جلسه ـ
( قانون اصالح الگوي 3پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده )

سازي اساسنامه شركت بهينه  - 1923مصوب  -مصرف انرژي 
 مصرف سوخت را به شرح زير اصالح و تصويب نمود:

 مصرف سوخت يسازنهيت بهكاساسنامه شر
 «كليات و سرمايه -فصل اول

فقط موارد اصالحی را بخوانيم. چه  رودي ـشاهآقاي هاشمي
 ر مواد را هم بخوانيم.يه ساكاست  يازين

 ي اول اساسنامه تغيير كرده است.ماده آقاي مؤمن ـ
سازي مصرف سوخت شركت بهينه -1ماده » منشي جلسه ـ

( قانون اساسنامه شركت ملي 5)سهامي خاص( كه طبق ماده )
( قانون اصالح 3ماده ) به موجبنفت ايران تشكيل شده است، 

به عنوان شركت تابعه  -1923مصوب  - الگوي مصرف انرژي
 و مقررات وزارت نفت، بر اساس اين اساسنامه و ساير قوانين

 گردد و از اين پس در اساسنامه به طور اختصارمربوط اداره مي
 «شود.ناميد مي «شركت»

 1۰/5/2944ت مگر بر اساس مصوبه كشر اين آقاي مؤمن ـ
 ل نشده است؟كيتش

ئت يبله، بر اساس آن تشكيل شده است. اآلن ه آقاي عليزاده ـ
ن اساسنامه اصالح و اضافه كرده است. ين موارد را در ايا رانيوز
قانون  (3به موجب ماده )»گويد ( كه می2از ماده )قسمت  اين

و بعدش اين « 2983مصوب  ياصالح الگوي مصرف انرژ
سنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط بر اساس اين اسا»عبارت 
ي اند. يعنی همه([ اضافه كرده2را اآلن ]به ماده )« گردداداره می

اند. پس اين قسمت اشكالی ندارد؛ چون قانون ماده را تغيير نداده
اند. اتفاقاً بهتر هم است و اصالح اساسنامه را به قانون متكی كرده

 2شده است.
تواند با تأييد ت در تهران است و ميمركز اصلي شرك -1ماده »

مجمع عمومي براي انجام عمليات و وظايف خود با رعايت قوانين 
هاي كلي قانون اجراي سياست (19و مقررات مربوط از جمله ماده )

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه2ماده ). 1

نام  -2ماده : »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است 1۰/5/2944
 شركت

است )سهامی خاص(  «سازي مصرف سوختبهينه شركت»نام شركت، 
و به ( قانون اساسنامه شركت ملی نفت ايران 5ماده )بند )الف( كه طبق 

ود و از اين پس شعنوان شركت فرعی شركت ملی نفت ايران تشكيل می
  .«شودناميد می« شركت»تصار در اساسنامه به طور اخ

هاي فرعي و شركت -3192مصوب  - 1قانون اساسي( 22اصل )
ور هايي در داخل و خارج كشوابسته، شعب يا دفاتر و نمايندگي

 «تأسيس نمايد.
تغيير داده  اساسنامه اين( 1) ماده در كه چيزي هيئت وزيران تنها

                                                                                    
( قانون 77)چهل و چهارم هاي كلی اصل ( قانون اجراي سياست29ماده ). 2

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از  -29ماده : »2984اساسی مصوب 
وري و اداره مطلوب هاي دولتی و افزايش بازدهی و بهرهشركت
مانند ر بخش دولتی باقی می( اين قانون د9هايی كه با رعايت ماده )شركت

 دولت مكلف است:
گذاري و اعمال وظايف حاكميتی را كه كليه امور مربوط به سياست -الف

شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايی و تصويب دولت تعيين می
هاي دولتی منف  و به طی دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت

 .ربط محول كندولتی تخصصی ذيها و مؤسسات دوزارتخانه
هاي موضوع اين بند با رعايت تبديل وضعيت كاركنان شركت -تبصره

ت ئاي خواهد بود كه به تصويب هينامهينيحقوق مكتسبه در قالب آ
 وزيران خواهد رسيد.

مانند و يا براساس اين قانون دولتی هايی كه دولتی باقی میشركت –ب
صرفاً در دو قالب فعاليت  ،هاها و بيمهبان به استثناي  ،شوندتشكيل می
 :خواهند كرد

( شركت مادرتخصصی يا اصلی كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس 2
 مجمع عمومی آن رئيس جمهور است.

هاي هاي عملياتی يا فرعی كه سهامداران آنها شركت( شركت1
هاي تمادرتخصصی يا اصلی هستند. تأسيس شركت جديد يا تمل  شرك

اي كه ها به شرطی مجاز است كه اوالً در محدودهديگر توسط اين شركت
( سهام %2۰۰درصد ) قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد

 هاي تأسيس يا تمل  شده دولتی بوده يا به تمل  دولت درآيد.شركت
هاي گذاري هر شركت دولتی در ساير شركتمشاركت و سرمايه -2تبصره 
پذير ولتی فقط در صورتی مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايهد

گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. با فعاليت شركت سرمايه
هاي ها و شركتها، مؤسسات اعتباري، بيمهاين حكم شامل بان 

 شود.گذاري آنها نمیسرمايه
هاي اقتصادي توسط ميزان و چگونگی مالكيت سهام ساير بنگاه -1تبصره 
اعتبار به  هاي تجاري و تخصصی دولتی به پيشنهاد شوراي پول وبان 

گذاري ولی در هر صورت سرمايه ،ت وزيران خواهد رسيدئتصويب هي
اي باشد كه در اختصاص منابع هاي ديگر نبايد به گونهها در بنگاهبان 

 بانكی به متقاضيان تسهيالت، خللی ايجاد نمايد.
هاي افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركت -9تبصره 

سازمان  دارايی و دولتی تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و
ها ت وزيران مجاز است. بان ئتصويب هي و ريزي كشوربرنامه مديريت و
 هاي دولتی از شمول اين حكم مستثنی هستند.و بيمه
ترتيباتی اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب  دولت مكلف است -7تبصره 

هاي دولتی و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در اساسنامه بنگاه
 صالح برسد.گيرند به تصويب مراجع ذيجريان واگذاري قرار می

هاي مغاير با ها و دستورالعملنامهينيدولت موظف است آ -5تبصره 
 «االثر اعالم نمايد.آن را ملغیهاي موضوع اين ماده و تبصره
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 تهران در شركت اصلی مركز»گويد: كه می است اين است،
 رعايت با» عبارتماده، قبالً بوده است.  اين قسمتِ البته «است
 . اندرا اضافه كرده « مربوط مقررات و قوانين
 .اندهگفت يجدول تطبيقی[ چيز ديگر ]در اين اينها ـ مؤمن آقاي
 انده[ گفتتطبيقی جدول در] اينجا ـ شاهروديهاشمي آقاي

با تأييد مجمع عمومی براي انجام عمليات و وظايف »عبارت 
 .است شده اضافه« خود با رعايت

با رعايت »اند: نه، اين عبارت را اضافه كرده آقاي عليزاده ـ
 «.قوانين و مقررات مربوط

اش اين عبارت كه بوده است؛ ادامه شاهرودي ـهاشميآقاي 
تواند با تأييد مجمع عمومی براي انجام و می»شده است: اضافه 
 اند. اين عبارت را اضافه كرده«. عمليات

ن بود: يه اياول ينه، اين طور نبوده است. اساسنامه آقاي عليزاده ـ
ئت يهمركز اصلی شركت در تهران و يا هر محلی است كه »
اند و اآلن اين را تغيير داده« نمايد.ره شركت تعيين میيمد
، «تهران»ي تا كلمه« مركز اصلی شركت در تهران است.»اند: گفته

تواند ... با رعايت قوانين و و می»از قبل بوده است. عبارت 
 اند.را اضافه كرده...« مقررات مربوط 

چيز ديگري شده اند، ي  چون متن را عوض كرده آقاي مؤمن ـ
 است.

با تصويب »، قبالً «با تأييد مجمع عمومی»عبارت  آقاي عليزاده ـ
 بود.« مجمع عمومی
ي اصالحی[ ن اساسنامهياينجا ]= در ا شاهرودي ـآقاي هاشمي

با تصويب مجمع »شده است. قبالً « با تأييد مجمع عمومی»
 شده است. « با تأييد مجمع عمومی»بوده، اآلن « یعموم

بود، اآلن به « با تصويب مجمع عمومی»قبالً  اي عليزاده ـآق
اند. ي  كمی عبارت ل كردهيتبد« با تأييد مجمع عمومی»عبارت 

مركز اصلي شركت »اين بوده است:  ( قبال1ًماده )اند؛ را تغيير داده
شركت تعيين  رهيمد ئتيدر تهران و يا هر محلي است كه ه

تواند براي عمومي خود مينمايد. شركت با تصويب مجمع مي
( اين اساسنامه، 5انجام عمليات و وظايف مقرر در ماده )

در  اييههاي فرعي و وابسته، شعب يا دفاتر و نمايندگيشركت
  «داخل و خارج كشور تأسيس نمايد.

 یاند؛ اينكه مركز اصلپس حذف كرده شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اند.حذف كرده تواند باشد رات، غير از تهران هم میكشر

ت كره شريئت مديو يا هر محلی است كه ه»بله،  آقاي عليزاده ـ
ت، كشر یز اصلكاند مراند؛ گفتهرا حذف كرده« نمايدن میييتع

 تهران بايد باشد.

 يكه اين ماده را هيچ تغيير «است نامحدودمدت شركت  -9ماده »
 اند. نداده

( ريال منقسم 1.111.111.111سرمايه شركت دو ميليارد ) -2ماده »
( ريالي با نام 11.111( سهم ده هزار )111.111به دويست هزار )

است و تماماً پرداخت گرديده است. سهام شركت كالً متعلق به 
در قبالً  «دولت جمهوري اسالمي ايران و غيرقابل انتقال است.

سرمايه شركت دو  -2 ماده»است:  بوده طورنياي سابق، اساسنامه
( 111.111منقسم به دويست هزار ) ريال( 1.111.111.111) ميليارد

است و تماماً پرداخت گرديده  نام( ريالي با 11.111) هزار ده سهم
 رقابلياست. سهام شركت كالً متعلق به شركت ملي نفت ايران و غ

  «.است انتقال
ت كالً متعلق به دولت كسهام شر»حاال گفته است  آقاي مؤمن ـ

 «. يران ... استجمهوري اسالمی ا
سهام،  یي قبلاند. در آن اساسنامههعوض كرد آقاي عليزاده ـ

« نفت یشركت مل»ايران بود؛ چون ما  نفت ملی شركت متعلق به
شركت »در اين اساسنامه، عبارت  هر جالذا  2را ايراد گرفتيم،

 اند.ر دادهييبود به دولت جمهوري اسالمی ايران تغ« نفت یمل
 تر است؛ بهتر است. اين طور درست هرودي ـشاآقاي هاشمي

اند و آن را تغيير بله، اين موضوع را درست كرده آقاي عليزاده ـ
اند، فقط قسمت آخر هاند. البته قسمت اول ماده را تغيير ندادداده

 اند.آن را اصالح كرده
موضوع شركت عبارت است  -5ماده »اين طور بود:  ( قبال5ًماده )

سازي هاي وزارت نفت در زمينه بهينهبر سياست نظارتو از اجرا 
هاي مربوط به آن و تصدي و انجام مصرف انرژي و كليه فعاليت

هرگونه فعاليت علمي، فني، بازرگاني و خدماتي ديگر كه براي 
 «توسعه عمليات شركت الزم شناخته شود.

 متن جديد را بخوانيد. آقاي اسماعيلي ـ
وضوع شركت عبارت است از اعمال م -5ماده » منشي جلسه ـ

سازي مصرف هاي مرتبط با بهينهمديريت تقاضا و اجراي سياست
اربرد ككمك به توسعه  هاي مختلف مصرف،سوخت در بخش

                                                                                    
به دليل ابهام در « شركت ملی نفت». از جمله مصوباتی كه در آن عبارت 1

توان به ي اين شركت، با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده است میاساسنامه
اليحه »، «293۰قانون اصالح قانون نفت مصوب »موارد زير اشاره كرد: 

قانون »، «2983مصوب  مهوري اسالمی ايرانساله پنجم توسعه جبرنامه پنج
صالح ا قانون»و  «2932قانون بودجه سال »و « كل كشور 293۰بودجه سال 

موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
هاي كلی اصل چهل و چهارم جمهوري اسالمی ايران و اجراء سياست

 .«2984 مصوب ( قانون اساسی77)
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هاي مختلف مصرف، ل انرژي در بخشيهاي نوين تبدوريانواع فنا
هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين كاهش هزينه

سازي مصرف هاي مرتبط با بهينهبط و دستورالعملضوا معيارها،
هاي انرژي همراه با توسعه انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل

هاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير به نيابت ظرفيت يريارگكبه
هاي مربوط به امور مزبور و از وزارت نفت و اجراي كليه فعاليت

، فني، بازرگاني و تصدي و انجام هرگونه فعاليت علمي، پژوهشي
 «ساير خدماتي كه براي توسعه عمليات شركت الزم شناخته شود.

( سابق، همان بود كه من خدمت شما 5) ماده آقاي عليزاده ـ
 خواندم.

وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف  -2ماده » منشي جلسه ـ
و اختيارات موضوع قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير 

باشد كه به تبعيت رات مربوط، از جمله موارد زير ميقوانين و مقر
هاي از وزارت نفت، حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاه

 دهد:ربط انجام مياجرايي ذي
هاي اساسي مرتبط با عرضه هاي سياستي و خط مشيبسته تهيه -1

هاي مختلف اعم از هاي آن در بخشو مصرف انرژي و حامل
 ربطيكشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع ذ ،نقل و صنعت، حمل

 تصويب. براي
 تشويق و حمايت منظور به مناسب يياجرا راهكارهاي تهيه -1

 زمينه در جديد هايفناوري توسعه و تحقيق نظام يارتقا براي
 تصويب. براي ربطذي مراجع به ارائه و انرژي سازيبهينه

وهاي الزم براي مصرف جويي و الگهاي صرفهنامهتهيه آيين -9
 و حمل هاي مختلف اعم از صنعت،هاي آن در بخشانرژي و حامل

 ربط براي تصويب.، كشاورزي و مسكن و ارائه مراجع ذينقل
هاي مورد نياز در شناسايي و تدوين راهكارهاي توسعه فناوري -2

حوزه صنعت نفت براي عرضه و مصرف انرژي در حيطه تخصصي 
 يريارگكبهبراي  تن امكان طراحي و بهبود آنهانفت و فراهم ساخ

 كنندگان داخلي.توسط سازندگان و توليد
هاي اجباري انرژي و ها و مشخصات فني و استانداردتهيه معيار -5

ربط براي تصويب و همكاري الزم براي اجراي ارائه به مراجع ذي
 آنها.

به استفاده  كنندگان انرژيب مصرفياقدامات الزم به منظور ترغ -2
 ها و فرايندهاي با مصرف انرژي كمتر.تجهيزات، وسايل، مجموعهاز 
هاي خدمات هاي الزم براي شركتنامهتهيه مقررات و آيين -3

انرژي و حمايت از فعاليت و توسعه آنها با مشاركت ساير 
ربط براي تصويب يذهاي اجرايي مربوط و ارائه به مراجع دستگاه

و نظارتي مقتضي در اين زمينه، در حدود  و اقدامات اجرايي

 امكانات و اختيارات مقرر.
، مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام الزم در زمينه مميزي انرژي -2

مصرف  يسازنهيبهسازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي بهينه
هاي نامهكنندگان انرژي، طبق مقررات و آيينانرژي توسط مصرف

 مربوط.
ها و راهكارهاي مناسب دستورالعمل ها،نامهتدوين آيينتهيه و  -3

نظارتي و حمايتي در حوزه توليد و توسعه  و اقدامات اجرايي،
واحدهاي  يريارگكبهانرژي و برودت، احداث و  همزمان برق،

هاي مرتبط با افزايش بازده انرژي توسط بازيافت انرژي و طرح
ها و ها، دستورالعملنامهئه آيينو ارا نندگانكمصرفكنندگان و توليد

 ربط براي تصويب.هاي مزبور به مراجع ذيراهكار
فعاليت الزم در زمينه حمايت از ترويج كاربرد اقتصادي منابع  -11

 دشونده انرژي.يتجد
هاي الگو و آزمايشي به منظور كسب و طراحي و ساخت طرح -11

 هاي شركت.تارتقاي دانش و تجربيات در حوزه اهداف و مسئولي
سازي عمومي و ارتقاي فرهنگ اقدام در زمينه آموزش و آگاه -11

 سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي.جامعه در بخش بهينه
المللي مربوط نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع بين -19

هاي كلي براي حفظ منافع ملي و ارتقاي دانش فني طبق سياست
 .نظام و قوانين و مقررات مربوط

خدمت و  يانعقاد انواع عقود و معامالت، از جمله قراردادها -12
با اشخاص  يمشاور و مشاوره و استخدام يو مهندس ياركمانيپ

 « ن و مقررات مربوط.يت قوانيت با رعايواجد صالح

انعقاد انواع عقود و »ن بند، عبارت يدر ا آقاي عليزاده ـ
تغييرات دارد؛ اما  یهمگبندها  ياند. بقيهرا اضافه كرده« معامالت

 اند. هدر اين بند همين عبارت را اضافه كرد
جاره، رهن، تحصيل و تملك اموال يخريد، فروش، اجاره، است -15»

توسعه، نظارت و اداره  تكميل، رمنقول و همچنين ايجاد،يغمنقول و 
سات يگر تأسيها و درگاهيها، تعمها، دستگاهارگاهكسات، ياموال، تأس

ات يانجام مقاصد و عمل يل الزم برايزار و ادوات و وساو اب
 ( اصال25ًبند )« ن و مقررات مربوط.يت قوانيت با رعاكموضوع شر

 تغيير نكرده است.
 يقيالت به اشخاص حقيوام و پرداخت تسه يا اعتبار گرفتن -12»

ت با كمقاصد شر ياجات و اجراين احتيبه منظور تأم يو حقوق
ن بند يا «ن و مقررات مربوط.يت قوانيبا رعا يب مجمع عموميتصو

 نكرده است. يهم هيچ تغيير
 يهاحق استفاده و ثبت پروانه يتملك و واگذار و تحصيل -13»

، اختراعات، ياختراع و هر گونه اطالعات درباره عالئم تجار
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ف يات و وظايانجام عمل ياز برايمورد ن يهاها و روشطرح
 اند.نداده يهيچ تغيير اين بند را هم« ت.كموضوع شر

و مؤسسات  يياجرا يهار دستگاهيبا سا ياركت و همكمشار -12»
با  يو مال يت فنيواجد صالح يا خارجيو  يرانيا يهاتكو شر

و همكاري »در اين بند، عبارت  «ن و مقررات مربوط.يت قوانيرعا
ن يعبارت ا يهيبق اند.را اضافه كرده« هاي اجرايیبا ساير دستگاه

 نكرده است.  يند تغييرب
 حق با ديگر هايشركت سهام تمل  و خريداري»: بعدي بند

 است. نكرده يتغيير هيچ كه اين هم «و انتقال سهام مزبور فروش
د. آن بند حذف شده ياشتباه خواند ـ شاهروديهاشمي آقاي

 جذب جهت ريزيبرنامه -13»( است: 23، بند )ياست. بند بعد
  ...«تأمين براي نيرو

جهت جذب نيرو براي تأمين  يزيربرنامه -13» آقاي عليزاده ـ
و  يآموزش يهابرنامه ياحتياجات شركت و تنظيم و اجرا

، يسطح اطالعات علم ينان به منظور ارتقاكارك يارآموزك
 «ن و مقررات مربوط.يت قوانيآنها با رعا يو اجرا ي، فنيتخصص

 نكرده است. ياين بند هم هيچ تغيير
ير وظايف و اختياراتي كه به موجب ساير قوانين و سا -11»

 «شود.مقررات مربوط و يا توسط وزارت نفت به شركت محول مي
 2اند.اين بند را هم اضافه كرده

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه۴) ماده. 1

حقوق و اختيارات »در خصوص بيان با اصالحات بعدي،  1۰/5/2944
 -۴ ماده»به شرح زير بوده است: « سازي مصرف سوختشركت بهينه

 حقوق و اختيارات:
(، 5هاي مذكور در ماده )منظور تحقق مقاصد و انجام عمليات و فعاليتبه

ا رعايت مقررات مربوطه داراي حقوق و اختيارات الزم از جمله شركت ب
 باشد:در موارد مشروحه زير می

مشاور و مشاوره و  یو مهندس يمانكاريخدمت و پ يانعقاد قراردادها -الف
علمی، فنی و مالی و توان اجرايی در  يتبا اشخاص واجد صالح یاستخدام

 ( فوق ايجاب نمايد. 5ماده )مواردي كه انجام عمليات و خدمات مذكور در 
تحصيل و تمل  اموال منقول  و رهن جاره،خريد، فروش، اجاره، است -ب
توسعه، نظارت و اداره اموال،  ،تأسيس، تكميلو همچنين  يرمنقولو غ
و ابزار و  يساتتأس يگرو د هايرگاهها، تعمها، دستگاهكارگاه يسات،تأس

 .موضوع شركت ياتو عملانجام مقاصد  يالزم برا يلادوات و وسا
به  یو حقوق يقیبه اشخاص حق وامگرفتن اعتبار يا وام و پرداخت  -ج

 .یمجمع عموم يبمقاصد شركت با تصو يو اجرا ياجاتاحت ينمنظور تأم
اختراع و  يهاحق استفاده و ثبت پروانه يتحصيل و تمل  و واگذار -د

 يهاها و روشاختراعات، طرح ي،هر گونه اطالعات درباره عالئم تجار
 موضوع شركت. يفو وظا ياتانجام عمل يبرا يازمورد ن
واجد  یخارج ياو  يرانیا يهامؤسسات و شركت بامشاركت  -و

 ی.و مال یفن يتصالح
 

اركان شركت ]= فصل سوم اساسنامه[ هم هيچ  آقاي عليزاده ـ
 نكرده است. يتغيير

 اركان شركت  -فصل سوم» منشي جلسه ـ
 باشد:اركان زير مي شركت داراي -3ماده 
 مجمع عمومي؛ -الف
 رعامل؛يمدره و يئت مديه -ب
 «حسابرس )بازرس قانوني(. -پ

 بازرس» رده، قبالًككه  يرييفقط تنها تغ آقاي عليزاده ـ
اآلن  ؛است ردهك تغيير آن( پ) بند يعنی است؛ بوده «)حسابرس(

 1.اندكرده «)بازرس قانونی( حسابرس» را آن
نمايندگان صاحب سهام شركت در مجمع  -2ده ما» منشي جلسه ـ

 عمومي عبارتند از:
 وزير نفت )رئيس مجمع عمومي(؛ -الف
 وزير امور اقتصادي و دارايي؛ -ب
 9س جمهور.يئرريزي و نظارت راهبردي معاون برنامه -پ

شود و رياست جلسات مجمع عمومي در تهران تشكيل مي -3ماده 
ديگر از اعضاي مجمع عمومي  جلسات در غياب وزير نفت، با يكي

 «باشد كه توسط ايشان تعيين و معرفي خواهد شد.شركت مي
([ گفته 8]در بند )ب( ماده ) سابق ياساسنامه در آقاي عليزاده ـ

هيئت مديره  سيرئ عهده بر يمجلسات مجمع عمو استير»: بود
 شركت مديره هيئت اعضاي از ديگر يكي يا نفت ملي شركت

                                                                                    
 
هاي ديگر با حق فروش و انتقال سهام خريداري و تمل  سهام شركت -ز

 مزبور.
و تنظيم و  شركتريزي جهت جذب نيرو براي تأمين احتياجات برنامه -ح
سطح  ءكاركنان به منظور ارتقا يو كارآموز یآموزش يهابرنامه ياجرا

 .آنها يیو اجرا یفن ی،تخصص ی،اطالعات علم
  «هاي اداري و آموزشی.اعزام كاركنان به مأموريت -ط

سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه4ماده ). 2
اركان  -4 ماده»زير بوده است:  با اصالحات بعدي، به شرح 1۰/5/2944

 شركت:
 باشد:شركت داراي اركان زير می

 مجمع عمومی؛ -2
 يرعامل؛و مد يئت مديرهه -1
  (.«حسابرس)بازرس  -9

سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه8ماده ) . بند )الف(3
 -8ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 
 مع عمومیمج
نمايندگی صاحب سهام شركت در مجموع عمومی با هيئت مديره  -الف

 باشد.شركت ملی نفت ايران می
 ...« -ب
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. حاال «شد خواهد معرفي و معين ايشان وسطت كه است مذكور
كرده جلسات  رئيس رانفت  وزيردولت، در اين اساسنامه  هيئت

 .است و در غياب او، يكی از اعضاي مجمع عمومی شركت
 بهتر است.  اين شاهرودي ـآقاي هاشمي

مجمع عمومي عادي در تيرماه هر سال  -11ماده » منشي جلسه ـ
ابرس )بازرس قانوني( و تصويب براي رسيدگي به گزارش حس

 يسال مال يمال يهار صورتيترازنامه و حساب سود و زيان و سا
و در مهرماه همان  رانيرد مدكت و استماع گزارش عملكگذشته شر

 ليكت تشكشر ندهيبودجه سال آ بيو تصو يدگيرس يسال برا
جلسه  ه نسبت به موضوعات مندرج در دستورك يو تا وقت گردديم

 «.ابديياتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه م يميتصم
به گزارش »فقط عبارت  اين ماده هم هيچ تغييري نكرده است؛

ماده ]نسبت  ياست. بقيه شده اضافه« حسابرس )بازرس قانونی(
 2نكرده است. يي سابق[، تغيير( اساسنامه8به بند )ج( ماده )

]= تبصره  یمتن قبل( هم تغيير نكرده و همان 2۰ماده ) يتبصره
عالوه بر موارد  -تبصره»[ است. 1ي سابق( اساسنامه8ماده )

بنا به  زين يگرين است موضوعات دكماده، مم نيور در اكمذ
طبق نظر  ايت و كشر رعامليمد ايو  رهيمد ئتيه سيرئ شنهاديپ

 «.رديقرار گ يرات مجمع عمومكدر دستور مذا يمجمع عموم سيرئ
 ر است؟يي( هم بدون تغ22) ماده ـ شاهروديآقاي هاشمي

]= بند )د(  یي قبلن ماده هم همانند مادهيبله، ا آقاي عليزاده ـ
مجمع عمومي را  -11ماده »[ است. 9ي سابق( اساسنامه8ماده )

                                                                                    
سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه8ماده ). بند )ج( 1

 -8ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 
 مجمع عمومی

 ... -الف
مومی عادي در تيرماه هر سال براي رسيدگی و تصويب مجمع ع -ج

سال گذشته  یمال يهاصورت يرترازنامه و حساب سود و زيان و سا
 يدگیرس يدر مهرماه همان سال برابازرس و و  يرانشركت و گزارش مد

كه نسبت  موقعیو تا  گرددیم يلشركت تشك يندهبودجه سال آ يبو تصو
اتخاذ نشده، جلسات  يمیسه تصمبه موضوعات مندرج در دستور جل

  «يابد.یهمچنان ادامه م
سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه8تبصره ماده ). 2

 -تبصره»با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 
بنا به  يزن يگري، ممكن است موضوعات دباالعالوه بر موارد مذكور در 

 يسطبق نظر رئ ياشركت و  يرعاملمد ياو  يرهدم يئته يسرئ يشنهادپ
  «يرد.در دستور مذاكرات مجمع قرار گ یمجمع عموم

سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه8بند )د( ماده ). 3
 -8ماده » با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است: 1۰/5/2944مصوب 

 مجمع عمومی
 ... -الف

 

 ايو  يمجمع عموم سيرئ ميبنا به تصم توان در هر موقع از سالمي
 «دعوت نمود.العاده ت به طور فوقك( شريحسابرس )بازرس قانون
د ]كه ين ماده را بخوانيا نكرده است، تبصره يمتن اين ماده تغيير
 جديد است[.

دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه  -تبصره» منشي جلسه ـ
 قيد خواهد شد.

جلسات مجمع عمومي عادي )يا عادي به طور  -11ماده 
كن يابد، ليمجمع عمومي رسميت مي يالعاده( با اكثريت اعضافوق

تصميمات متخذه با رأي نصف به عالوه يك اعضا قابل اجرا 
خواهد داشت. همچنين جلسات مجمع عمومي فوق العاده شركت 

يابد و اخذ دو سوم آرا جهت با حضور تمامي اعضا رسميت مي
 «اتخاذ تصميمات، ضروري خواهد بود.

ي سابق نبوده است و ( هم در اساسنامه21]ماده ) آقاي عليزاده ـ
 د.يبعدي را بخوان يمادهيد است.[ جد

رئيس مجمع عمومي يك نفر را به عنوان  -19ماده » منشي جلسه ـ
 «دبير مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود.

 اين ماده هم قبالً بوده است.  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 را بخوانيد. يبعدنه، اين ماده قبالً نبوده است. ماده  آقاي عليزاده ـ

اعضاي هيئت مديره و حسابرس  -12ماده » منشي جلسه ـ
مجمع، بدون  سيبا دعوت رئ تواننديت مكشر (ي)بازرس قانون
  «ند.يت نماكشر يدر جلسات مجمع عموم ،يداشتن حق رأ

 بازرس) حسابرس»ن ماده فقط عبارت يدر ا آقاي عليزاده ـ
ماده ]نسبت به بند )هـ( ماده  يهيبقاست،  شده اضافه «(قانونی
 [ تغييري نكرده است.7ي سابقاساسنامه ( در8)

جلسات مجمع عمومي پس از صورت -15ماده » منشي جلسه ـ
تصويب بايد به امضاي رئيس مجمع عمومي برسد و در پرونده 

 «مخصوص نگاهداري شود.
 اين ماده قبالً نبوده است؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي

 نه. آقاي عليزاده ـ
اختيارات مجمع عمومي  وظايف و -12ماده » منشي جلسه ـ

                                                                                    
 
 يسرئ يمتوان در هر موقع از سال بنا به تصمرا میعادي مجمع عمومی  -د

 .«العاده دعوت نمودبازرس شركت به طور فوق ياو  یمجمع عموم

سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه8( ماده )هـبند ). 4
 -8ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 

 مجمع عمومی
 ... -الف
مجمع،  يسبا دعوت رئ توانندیئت مديره و بازرس شركت مهي ءاعضا -هـ

  «يند.شركت نما یدر جلسات مجمع عموم ي،بدون داشتن حق رأ



 
 

 91/5/1931جلسه  –مشروح مذاكرات شوراي نگهبان  688
 

 

 «شود:عادي به شرح زير تعيين مي
و »بود؛ اآلن عبارت « وظايف مجمع عمومی»قبالً  آقاي عليزاده ـ
( هم 2۴( ماده )2در بند ) 2اند.را هم به آن اضافه كرده« اختيارات

 جاد نشده است. يا يرييتغ
نسبت به ترازنامه و رسيدگي و اتخاذ تصميم  -1» منشي جلسه ـ

ت با توجه به كشر يمال يهاصورت ريو سا انياب سود و زحس
 «(.يو گزارش حسابرس )بازرس قانون رهيمد ئتيه انهيگزارش سال

 اند.بند را هيچ تغييري نداده نيا آقاي عليزاده ـ
و فصول و  اتيبرنامه عمل بيو تصو يبررس -1» منشي جلسه ـ

 «ت.كشر ياهيو سرما يجار يهاارقام بودجه
 ( هم تغيير نكرده است.1بند ) ليزاده ـآقاي ع

وام و اعتبار و  افتينسبت به در مياتخاذ تصم -9» منشي جلسه ـ
 نيبه منظور تأم يو حقوق يقيبه اشخاص حق التيپرداخت تسه

 «و مقررات مربوط. نيقوان تيت با رعاكو مقاصد شر اجاتياحت
 ( هم تغيير نكرده است.9بند ) آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه3ماده )( 2. بند )1

وظايف مجمع »در خصوص بيان با اصالحات بعدي،  1۰/5/2944مصوب 
وظايف مجمع  -3ماده » است: به شرح زير بوده« عمومی عادي شركت

 عمومی:
 وظايف مجمع عمومی عادي به قرار زير است:  -2
و  يانرسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و ز -الف
و  يرهمد يئته يانهشركت با توجه به گزارش سال یمال يهاصورت يرسا

 گزارش بازرس
 يجار يهاام بودجهو فصول و ارق ياتبرنامه عمل يبو تصو یبررس -ب

 شركت اييهو سرما
به  وام و اعتباروام و اعتبار و پرداخت  يافتنسبت به در يماتخاذ تصم -ج

و مقاصد شركت با  ياجاتاحت ينبه منظور تأم یو حقوق يقیاشخاص حق
 و مقررات مربوط ينقوان يترعا
 يرهمد يئته ءاعضاو ساير  يرعاملانتخاب مد -د
 ايت قوانين جاري كشورانتخاب بازرس با رع -هـ
 الزحمه بازرسو حق يرهمد يئته ءاعضا يايحقوق و مزا يينتع -و
بلندمدت،  يهابرنامه يبشركت و تصو یعموم یخط مش يينتع -ز
 مدت شركتو كوتاه مدتيانم
ها و يا هاي فرعی و وابسته و شعب و نمايندگیاجازه تأسيس شركت -ح

 برچيدن آنها در داخل و خارج كشور
مورد نياز  ياطیاحت يهااندوخته ايجاددر خصوص  يماتخاذ تصم -ط

 اجازه استفاده از ذخاير عمومی شركتو شركت 
مربوط به انعقاد  يره،مد يئته يشنهاداتدر خصوص پ يمتصماخذ  -ي

با  يگرد يهاو فروش سهام شركت يدمشاركت و خر يهرگونه قراردادها
 و مقررات مربوط ينقوان يترعا
تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اتخاذ  -ك

 «اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گيرد.
  

 «.رعامليو مد رهيمد ئتيه يانتخاب اعضا -2» ـمنشي جلسه 
انتخاب مدير عامل »اند. قبالً ر دادهيي( را تغ7بند ) آقاي عليزاده ـ

بود؛ اآلن عبارت بند را به اين « و ساير اعضاء هيئت مديره
 .اندجا كردهصورت جابه

 تي( با رعايانتخاب حسابرس )بازرس قانون -5» منشي جلسه ـ
 «مربوط. نيقوان

را « قانونی»، لفظ «بازرس»( بعد از 5در بند ) آقاي عليزاده ـ
 اند.ردهكاضافه 

و  رهيمد ئتيه ياعضا يايحقوق و مزا نييتع -2» منشي جلسه ـ
و مقررات  نيقوان تي( با رعايالزحمه حسابرس )بازرس قانونحق

 «مربوط.
است؛ ]قبالً  شده اضافه ( هم حسابرس۴در بند ) آقاي عليزاده ـ

 «[.الزحمه بازرسحق»... بود 
 در« رهيمد ئتيه ياعضا يايحقوق و مزا نييتع -2» آقاي مؤمن ـ

 .است نبوده قبلی يمصوبه
 .دارد هم آنجا را عبارت آنشاهرودي ـ هاشمي آقاي

ي سابق هم بوده است؛ فقط چرا، در آن اساسنامه آقاي عليزاده ـ
را « مربوطحسابرس )بازرس قانونی( با رعايت قوانين »عبارت 

 اند.اضافه كرده
 بله. آقاي مؤمن ـ

 بيت و تصوكشر يعموم يخط مش نييتع -3» منشي جلسه ـ
 ت.كمدت شروتاهكمدت و انيبلندمدت، م يهابرنامه

و وابسته و  يفرع يهاتكشر سيدر مورد تأس مياتخاذ تصم -2
شور با كآنها در داخل و خارج  دنيبرچ ايو  هايندگيشعب و نما

 و مقررات مربوط. نيقوان تيرعا
 ياستخدام ،يرفاه ،يمعامالت ،يمال ،يادار يهانامهنييآ بيتصو -3

 يالتيكو ساختار تش ازيو مقررات مورد ن هانامهنييآ ريو سا
 «و مقررات مربوط. نيقوان تيت، با رعاكشر

، قبالً ...«اداري  يهانامهنييآتصويب ( »3بند ) آقاي عليزاده ـ
 نبوده است.

 خوب است.  شاهرودي ـاي هاشميآق
در خصوص احتساب  مياتخاذ تصم -11» منشي جلسه ـ

ثابت  يهاييدارا كاستهال رهيو ذخ ياطيو احت يقانون يهااندوخته
 «و مقررات مربوط. نيقوان تيت با رعاكشر

بوده است، اما « تصميم»ي (، قبالً كلمه2۰در بند ) آقاي عليزاده ـ
، «در خصوص احتساب»در عبارت «. تصميماتخاذ »اند اآلن گفته
 يهااندوخته»اند. در عبارت را اضافه كرده« احتساب»ي كلمه

اضافه شده است. عبارت « قانونی»ي ، كلمه«یاطيقانونی و احت
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هاي ثابت شركت با رعايت قوانين و ذخيره استهالك دارايی»
، آن بند اين هم اضافه شده است. تغييرات« مقررات مربوط

 باشد. رگذاريكه تأث ي نيسترطو
 ئتيه يشنهادهايدر خصوص پ مياتخاذ تصم -11» منشي جلسه ـ

و  ديت و خركمشار يمربوط به انعقاد هرگونه قراردادها ره،يمد
ت باشد با كشر تيه مرتبط با فعالك گريد يهاتكفروش سهام شر

 « و مقررات مربوط. نيقوان تيرعا
 است؟رده كر يي( تغ22بند ) آقاي مؤمن ـ

ي رده است. فقط كلمهكر يي( هم تغ22بله، بند ) آقاي عليزاده ـ
 در اول بند، اضافه شده است.« اتخاذ»

 ن بند قبالً چه بوده است؟ يا آقاي مؤمن ـ
 خصوص در اخذ تصميم -ي»: است بوده اين آقاي عليزاده ـ

مربوط به انعقاد هر گونه قراردادهاي  هيئت مديره پيشنهادات
هاي ديگر با رعايت قوانين ريد و فروش سهام شركتمشاركت و خ

«. اتخاذ تصميم»اند ن اساسنامه، گفتهيدر ا «و مقررات مربوط.
اند. را هم اضافه كرده« كه مرتبط با فعاليت شركت باشند»عبارت 

 ران همه جاي بندها را درست اصالح كرده است.يئت وزيه
[ ،اضافه شده بند را با عبارات ني]ا ـ شاهروديهاشمي آقاي
 شده است. . واقعاً اصالح اندهكرد اند؛ اصالحشكرده مقيد

 بله. ـ آقاي عليزاده
 بند دوازدهم را هم بخوانيد. يزدي ـآقاي مدرسي

ه با ك يگريدرباره هر موضوع د مياتخاذ تصم -11» آقاي عليزاده ـ
 «.رديقرار گ ياساسنامه در دستور جلسه مجمع عموم نيمفاد ا تيرعا
درباره هر موضوع  مياتخاذ تصم -ك» :است بوده طور اين الًقب
اساسنامه در دستور جلسه مجمع  نيمفاد ا تيه با رعاك يگريد

 «.رديقرار گ يعموم
« و اختيارات مجمع عمومی فوق العاده وظايف» آقاي عليزاده ـ

  ؟([ را بياوريد ببينيم چيست24]= ماده )
 يمجمع عموم اراتيو اخت فيوظا -13 ماده» ـ منشي جلسه

 :شوديم نييتع ريالعاده به شرح زفوق
اهش ك اي شياصالح مواد اساسنامه و افزا اي رييتغ شنهاديپ -1

 .بيجهت تصو رانيوز ئتيت و ارائه به هكشر هيسرما
ارائه به  يت براكادغام شر ايدر خصوص انحالل  مياتخاذ تصم -1
 «و مقررات مربوط. نيقوان تيبا رعا رانيوز ئتيه
شرح  به» عبارت. اندهرا اضافه كرد «اختيارات و» ماده، عنوان در

 2.است بوده «است زير شرح به» قبالً هم،« شودزير تعيين می

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه3( ماده )1بند ). 1

 

( همان متن سابق 24( ماده )1( و )2) يبندها آقاي مؤمن ـ
 است؟

تغيير يا اصالح مواد اساسنامه و افزايش ( »2بند ) آقاي عليزاده ـ
پيشنهاد تغيير »ه آن را به عبارت كبوده « كتيا كاهش سرمايه شر

« تكشر هياهش سرماك اي شيو افزايا اصالح مواد اساسنامه 
« و ارائه به هيئت وزيران جهت تصويب»اند و عبارت تغيير داده

 اند. را هم به آخر آن اضافه كرده
 خوب است.  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 د.يبعدي را بخوان يماده آقاي عليزاده ـ
 ( كه تغييري نداشته؟ 1بند ) منشي جلسه ـ
ن بند قبالً اين ياند. ا( را تغيير داده1چرا، بند ) آقاي عليزاده ـ
بوده، اآلن « انحالل»(، عبارت 1بند ) قبالً طور نبوده است.

 يت براكادغام شر ايدر خصوص انحالل  مياتخاذ تصم»اند: گفته
«. مقررات مربوطو  نيقوان تيبا رعا رانيوز ئتيارائه به ه

ران با يوز ئتيهبراي ارائه به »اند. عبارت را اضافه كرده« ادغام»
 را هم اضافه كردند.« رعايت قوانين و مقررات مربوط

 خوب است. آقاي مؤمن ـ
ت از پنج نفر عضو كشر رهيمد ئتيه -12 ماده» منشي جلسه ـ

ر ( و سه نفسيرئبي)نا رعامليمد ره،يمد ئتيه سيشامل رئ ياصل
 البدليعل يبه عنوان اعضا زين گري. دو نفر دگردديم ليكتش گريد

به دعوت  ،ياصل ياز اعضا يكهر  ابيه در غك شونديانتخاب م
 ئتيت همايت آنان در جلسات و تصمكشر ره،يمد ئتيه سيرئ
 «و معتبر خواهد بود. يالزام رهيمد

 1اند.را تغيير چندانی نداده نجاهايا آقاي عليزاده ـ
 ريو سا رعامليمد ره،يمد ئتيه سيرئ -13 ماده» شي جلسه ـمن

 بيو تصو يمجمع عموم سيرئ شنهاديبا پ رهيمد ئتيه ياعضا
مدت دو  ينفت برا ريوز يم از سوكو با صدور ح يمجمع عموم

 ئتيه تيمدت عضو انيو در پا شونديت انتخاب ممَسِ نيسال به ا

                                                                                    
 
وظايف مجمع عمومی »با اصالحات بعدي، در خصوص بيان  1۰/5/2944
 وظايف مجمع عمومی: -3ماده »ست: به شرح زير بوده ا« شركت العادهفوق
2- ... 
 العاده به شرح زير است:وظايف مجمع عمومی فوق -1
 .شركت يهكاهش سرما يا يشاصالح مواد اساسنامه و افزا يا ييرتغ -الف
  «انحالل. -ب

سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه2۰ماده ) الف(بند ). 2
 -2۰ماده : »ي، به شرح زير بوده استبا اصالحات بعد 1۰/5/2944مصوب 

 هيئت مديره
  «گردد.( نفر عضو اصلی تشكيل می9هيئت مديره شركت، حداقل از ) -الف
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دوره  ياز انقضاانتخاب مجدد آنان بالمانع است. پس  ره،يمد
 ئتيانتخاب نشده است، ه ديجد رهيمد ئتيه هك يو تا وقت يتصد

 .«خود به خدمت ادامه خواهند داد يفعل اراتيت با اختكشر رهيمد
با پيشنهاد رئيس مجمع »ن ماده فقط عبارت يدر ا آقاي عليزاده ـ

عمومی و تصويب مجمع عمومی و با صدور حكم از سوي 
 ،...« سال دو مدت براي» اند. عباراتدهرا اضافه كر« وزير نفت

)ج(  بند 2.بوده است قبالً همه «بالمانع است آنان مجدد انتخاب»
 هم تغيير نكرده است. ( فعلی[ 1۰]ماده )( سابق 2۰ماده )

 ره،يمد ئتيه ياز اعضا يكهر  رييتغ -11 ماده» منشي جلسه ـ
جمع م سيرئ شنهاديآنان با پ تيخدمت مدت عضو انيقبل از پا

 «.باشديم ريپذانكام يمجمع عموم بيو تصو يعموم
ي ( اساسنامه2۰) )ج( مادهبند  همان( 1۰) ماده ـ عليزاده آقاي

  1سابق است.
 شده( تبديل 1۰به ماده ) سابقبند )ج(  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 است. 

 اند. ي ماده را عوض كردهفقط شماره آقاي عليزاده ـ
وقت و اداره جلسات  نييدعوت، تع -11 ماده» منشي جلسه ـ

به  سيرئ ابيو در غ سيو ابالغ مصوبات به عهده رئ رهيمد ئتيه
 ئتيه ماتيمصوبات و تصم يو اجرا رهيمد ئتيه سيرئبيعهده نا

در محل  رهيمد ئتي. جلسات هباشديم رعامليمد فياز وظا رهيمد
 ئتيهخواهد شد. جلسات  ليكتش باريكت و حداقل هر ماه كشر
ئت يه سياز اعضا و به دعوت و حضور رئ يكهر  شنهاديبا پ رهيمد
 ليكتش زين رهيئت مديه سيرئبيتوسط نا شانيا ابيو در غ رهيمد
 .شوديم

                                                                                    
سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه2۰( ماده )ببند ). 1

 -2۰ماده »: با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است 1۰/5/2944مصوب 
 هيئت مديره

 ... -الف
مدت  يبرا يرهمد يئته ياعضا يرو سا يرعاملمد يره،مد يئته يسرئ -ب

 يئته يتمدت عضو يانو در پا شوندیسِمَت انتخاب م يندو سال به ا
تا  و يدوره تصد يآنان بالمانع است. پس از انقضا تجديد انتخاب يره،مد
شركت با  يرهمد يئتانتخاب نشده است، ه يدجد يرهمد يئتكه ه یوقت
 .« خود به خدمت ادامه خواهند داد یفعل تيارااخت

سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه2۰( ماده )جبند ). 2
 -2۰ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 

 هيئت مديره
 ... -الف
خدمت مدت  يانقبل از پا يره،مد يئته ياز اعضا ي هر  ييرتغ -ج

 یمجمع عموم يبو تصو هيئت مديره يسرئ يشنهادپ آنان با يتعضو
 «باشد.یم يرپذامكان

. ابدييم تيبا حضور پنج عضو رسم رهيمد ئتيجلسات ه -تبصره
حاضر در جلسه  ياعضا يآرا تيثركبا ا رهيمد ئتيه ماتيتصم

 «معتبر است.
ي سابق ]بندهاي )الف( و ن ماده نسبت به مادهاي آقاي مؤمن ـ
 رده است؟كن ي[ تغيير9ي سابق( اساسنامه22)ب( ماده )

 ( هيچ تغييري نكرده است.12ماده ) آقاي عليزاده ـ
با  رهيمد ئتيجلسات ه»عبارت  شاهرودي ـآقاي هاشمي

قبالً به اين صورت بوده « ابديیم تيحضور پنج عضو رسم
اصلی عضو  9حداقل با حضور  رهيمد ئتيجلسات ه»است: 
ابد. تصميمات هيئت مديره با آراي حداقل سه يیم تيرسم

 «.عضور اصلی حاضر در جلسه معتبر است

حاال اگر اين عبارت را تغيير هم داده باشند پيك ـ آقاي ره
 ند.كیجاد نميا یلكمش

 بله، مشكلی ندارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نيدر حدود مقررات ا رهيمد ئتيه -11 ماده» منشي جلسه ـ

ت و انجام كاداره امور شر يالزم برا اراتياخت ياساسنامه دارا
 فيو وظا اراتي. اختباشديت مكمربوط به موضوع شر فيوظا

 :باشديم رياز جمله موارد ز رهيمد ئتيه
 ؛يمجمع عموم ماتيتصم ياجرا -1
سازمان  يلكو نمودار  التيكدر مورد طرح تش شنهاديارائه پ -1

 ب؛يتصو يبرا يت به مجمع عمومكشر
گزارش  هيت و تهكشر انيترازنامه و حساب سود و ز ميتنظ -9
 ؛يبه مجمع عموم ميتقد يبرا رهيمد ئتيه
 يبرا يت و ارائه آن به مجمع عمومكبودجه ساالنه شر ميتنظ -2

 ب؛يتصو
ت و اعمال اصالحات الزم در بودجه كبودجه ساالنه شر ياجرا -5

ه از طرف مجمع ك ياراتيدر حدود اخت رعامل،يمد نهادشيبه پ
 ؛شده باشد ضيتفو رهيمد ئتيبه ه يعموم

ت كشر يلك استيو س يخط مش نييو تع اتيبرنامه عمل ميتنظ -2
 ب؛يتصو يبرا يبه مجمع عموم ميجهت تقد

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه22ماده ). 3

 -22ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944
 جلسات و تصميمات هيئت مديره:

و به دعوت و  ءااز اعض ي هر  يشنهادا پب يرهمد يئتجلسات ه -الف
 يئته رئيسيبتوسط نا يشانا يابو در غ يرهمد يئته يسحضور رئ

 .شودیم يلتشك يرهمد
 يترسماصلی عضو  (9حداقل )با حضور  يرهمد يئتجلسات ه -ب
در  حداقل سه عضو اصلی حاضر يبا آرا يرهمد يئته يمات. تصميابدیم

  .«جلسه معتبر است
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نسبت به معامالت و قراردادها طبق مقررات و  مياخذ تصم -3
 ؛تكمعامالت شر نامهنييآ
و پرداخت اعتبار و وام جهت  افتيدر شنهاديپ ميو تنظ يبررس -2

 ب؛يتصو يبرا يبه مجمع عموم ميتقد
حفظ  يه براك رعامليمد يشنهادهايپ هيلكدرباره  مياخذ تصم -3

 ؛باشد رهيمد ئتيه تيت الزم و در صالحكحقوق و منافع شر
و  يو اختالفات به داور يارجاع دعاو يبرا مياتخاذ تصم -11
و مقررات  نيقوان تيداور با حق صلح و سازش با رعا نييتع

 ؛مربوط
 اتيانجام عمل يه براك يدر مورد هرگونه اقدام مياتخاذ تصم -11

 «باشد. يت الزم و مقتضكموضوع شر
ي ( اساسنامه21اين ماده هم ]نسبت به ماده ) آقاي عليزاده ـ

ب( سابق كه ) [ تغيير زيادي نكرده است. فقط در بند2سابق
به »ي اصالحی[ است عبارت ( اساسنامه11( ماده )1همان بند )]

 ، به آخر آن اضافه شده است.«مجمع عمومی براي تصويب
 بهتر شده است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
ه همان كي سابق ]( اساسنامه21ماده ))ج(  بند ـ آقاي عليزاده

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب كت بهينهي سابق شر( اساسنامه21. ماده )1

 با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944
 وظايف و اختيارات هيئت مديره: -21ماده »

گونه اختيار براي هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه
باشد. اداره امور شركت و انجام وظايف مربوط به موضوع شركت می

 يف هيئت مديره از جمله شامل موارد مشروحه زير است:اختيارات و وظا
 ی؛مجمع عموم يماتتصم ياجرا -الف
 ؛سازمان شركت یو نمودار كل يالتدر مورد طرح تشك يشنهادارائه پ -ب
 يهشركت و ته يانترازنامه و حساب سود و ز يمتنظرسيدگی و  -ج

 ی؛به مجمع عموم يمتقد يبرا يرهمد يئتگزارش ه
بودجه تفصيلی شركت و تصويب و اصالح بودجه و رسيدگی به  -د

اعتبارات به پيشنهاد مديرعامل در حدود اختياراتی كه از طرف مجمع 
 عمومی به هيئت مديره تفويض شده باشد؛

شركت جهت  یكل ياستو س یخط مش يينو تع ياتبرنامه عمل يمتنظ -هـ
 يب؛تصو يبرا یبه مجمع عموم يمتقد
مربوط به مالت و قراردادها طبق مقررات نسبت به معا يماخذ تصم -و

 معامالت شركت؛
به  يمو پرداخت اعتبار و وام جهت تقد يافتدر يشنهادپ يمو تنظ یبررس -ز

 يب؛تصو يبرا یمجمع عموم
ها و هرگونه اقدام ديگري ها و برنامهاخذ تصميم نسبت به كليه طرح -ح

 ؛كه براي انجام عمليات موضوع شركت الزم و مقتضی باشد
حفظ حقوق و  يكه برا يرعاملمد يشنهاداتپ يهدرباره كل يماخذ تصم -ط

 باشد؛ يرهمد يئته يتمنافع شركت الزم و در صالح
داور با  يينو تع يو اختالفات به داور يارجاع دعاو يبرا يمتصم اخذ -ي

 «كشور.و مقررات  ينقوان يتحق صلح و سازش با رعا

تغييري نكرده است. بند )د(  چيه( است[ هم 11( ماده )9بند )
ي فعلی گفته است: به مجمع عمومی برود براي م در مصوبهه

ي ي اصالحی در اساسنامه( اساسنامه11( ماده )5تصويب. بند )
( )هبند ( ]كه همان ۴) اند. بندقبلی نبوده است؛ آن را اضافه كرده

]كه همان بند )و( ( 4بند ) است. نكرده تغييراست[ هم  سابق
طبق »عبارت بعد از ، فقط هم تغيير نكرده است[ است سابق
 . اضافه شده است «نامهنييو آ» ، عبارت«مقررات

 عبارت البد([ هم 8) بند] بعديبند  در ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .استشده اضافه  «تصويب عمومی براي مجمع به تقديم جهت»

([ 21ن عبارت، در ]بند )ز( ماده )يا نه، ـ عليزاده آقاي
 .است بوده ي سابق هماساسنامه

 ؟ است بوده هم اول، يعنی از ـ شاهروديهاشمي آقاي
ن يي سابق كه در ااساسنامه( در ز) بند .بله ـ عليزاده آقاي

 بند .نكرده است شود تغييريمی( 8) ي اصالحی بنداساسنامه
ي اصالحی ]بند )ط( سابق[ هم تغيير نكرده است. اساسنامه( 3)

ن اساسنامه است هم ي( ا2۰ي سابق كه بند )بند )ي( اساسنامه
ي اصالحی تغيير پيدا كرده ( اساسنامه22تغيير نكرده است. بند )

 ]و به عنوان ي  بند جديد، به اين ماده اضافه شده[ است.
ت و كمسئول اداره امور شر رعامليمد -19 ماده» منشي جلسه ـ

 هيلك انيسن جرو حُ يو مجمع عموم رهيمد ئتيمصوبات ه ياجرا
 يفايا يو برا باشديت مكحقوق و منافع و اموال شرامور و حفظ 

ت را كشر يندگيالزم است و نما اراتياخت يور داراكمذ فيوظا
 دارد. ريبه غ ليكبا حق تو يو حقوق يقياشخاص حق هيلكدر مقابل 

 يياجرا اراتياز اخت يقسمت ايتمام  توانديم رعامليمد -تبصره
 ئتيه ياز اعضا كيخود به هر  تيو مسئول صيخود را به تشخ

 فيو وظا اراتيند. اختك ضيت تفوكارمندان شركو  رهيمد
 :باشديم زين ريشامل موارد ز رعامليمد
پاداش، اضافه حقوق  ي، انفصال، اعطاءاستخدام، انتصاب، ارتقا -1

اتخاذ  يلكنان و به طور كارك يهاالعادهفوق يو برقرار ايو مزا
ت طبق كنان شركاركآموزش  و يامور استخدام هيلكدرباره  ميتصم
 ؛و مقررات مربوط نيقوان

ها و كوجوه نزد بان افتيافتتاح حساب و پرداخت و در -1
 ؛و مقررات مربوط نيشور طبق قوانك يمؤسسات مال

 يواحدها يهاتيو مسئول اراتيو حدود اخت فيوظا نييتع -9
 ؛تكشر يلكو ساختار  التيكت در حدود تشكمختلف شر

نسبت به  يو حسابرس يو محاسبات يمال يهااعمال نظارت -2
و وابسته  يفرع يهاتكت و شركو معامالت و مخارج شر اتيعمل

و مؤسسات  هايندگيت و شعب و نماكامور شر هيلكدر  يو بازرس
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 «ت.كتابعه شر
ي ( اساسنامه29اين ماده هم ]نسبت به ماده ) آقاي عليزاده ـ

 [ هيچ تغييري نكرده است. 2سابق
 اش چه؟ تبصره لسه ـمنشي ج

دام از مفاد اين ماده تغيير نكرده است. متن ك چيه آقاي عليزاده ـ
( در خصوص 2تبصره در مورد تفويض اختيار مدير عامل، بند )

افتتاح حساب و ( در خصوص 1استخدام و انتصاب و ...، بند )
و  فيوظا نييتع( در خصوص 9بند ) ،وجوه افتيپرداخت و در
هاي واحدهاي مختلف شركت هم و مسئوليت اراتيحدود اخت

 ... تغيير نكرده است. فقط
افتتاح »را به « باز كردن حساب»(، عبارت 1در بند ) آقاي مؤمن ـ
 اند.ر دادهييتغ« حساب

هاي مالی و ( هم كه در مورد نظارت7بند ) آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب بهينهي سابق شركت ( اساسنامه29ماده ) .1

وظايف و اختيارات »در خصوص بيان با اصالحات بعدي،  1۰/5/2944
وظايف و اختيارات  -29ماده »به شرح زير بوده است: « مديرعامل شركت

 مديرعامل:
امور و حفظ حقوق و منافع و اموال  يهكل يانمسئول حُسن جر يرعاملمد

و اجراي مصوبات هيئت مديره و اداره امور شركت  يو برا باشدیشركت م
گونه حقوق و اختيارات تام و تمام است و مجمع عمومی داراي همه

مقامات قضايی و كشوري و لشگري و  يهشركت را در مقابل كل يندگینما
 ياتمام  تواندیم يرعاملمد .رددا يرغ يلبا حق توك مؤسسات و اشخاص

خود به هر  يتسئولو م يصخود را به تشخ يیاجرا ياراتاز اخت یقسمت
و  ياراتكند. اخت يضو كارمندان شركت تفو يرهمد يئته ياز اعضا ي 
 :باشدیم يزن يرشامل موارد ز يرعاملمد يفوظا
اضافه  و پاداش ياعطا و انفصال و ارتقاء و انتصاب و استخدام -الف

 يماخذ تصم یكاركنان و به طور كل يهاالعادهفوق يو برقرار ياحقوق و مزا
و  ينو آموزش كاركنان شركت طبق قوان یامور استخدام يهره كلدربا
 ؛هانامهآيين
ها و مؤسسات وجوه نزد بان  يافتحساب و پرداخت و در باز كردن -ب
جاري كشور. در اين مورد با امضاي و مقررات  ينكشور طبق قوان یمال

مديرعامل و امضاي يكی از اعضاي هيئت مديره، ترجيحاً مسئول مالی 
توانند حق ل خواهد شد. مديرعامل و عضو منتخب هيئت مديره میعم

امضاي خود را به هر ي  از كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود 
 واگذار نمايند.

تعيين امضاهاي مجاز و پيشنهاد امضاهاي تعهدآور شركت به هيئت  -ج
 مديره؛
ختلف م يواحدها هاييتو مسئول ياراتو حدود اخت يفوظا يينتع -د

 شركت؛ یكل زمانو سا يالتشركت در حدود تشك
و  ياتنسبت به عمل یو حسابرس یو محاسبات یمال يهااعمال نظارت -هـ

 يهدر كل یو وابسته و بازرس یفرع يهامعامالت و مخارج شركت و شركت
 .«و مؤسسات تابعه شركت هايندگیامور شركت و شعب و نما

 محاسباتی و... است، تغييري نكرده است.
 كه در بند] «امضاهاي مجاز يين حقتع» موضوع ـ منشي جلسه

ي در اين اساسنامه ،[سابق وجود داشت ياساسنامه)ج( 
 . حذف شده است اصالحی

را ...« ، اوراق و اسناد بهادار و همچنين ها چ» آقاي عليزاده ـ
 د. اين ماده چند است؟يبخوان

ها، اوراق و اسناد كچ -12 ماده» ( است:17ماده ) منشي جلسه ـ
 ايه مستلزم قبول تعهد و ك يقراردادها و اسناد مال نيو همچنبهادار 
از  يكيو  رعامليمد يت باشد با امضاكاز طرف شر يحق يواگذار
 نييتع رهيمد ئتيه برحسب مورد از طرف هك رهيمد ئتيه ياعضا

هر  ضاء،و عضو صاحب ام رعاملي. مدباشديخواهد شد، معتبر م
و  صيت به تشخكرمندان شراكخود را به  يحق امضا توانديم يك

 «.نديواگذار نما رهيمد ئتيه بيخود پس از تصو تيمسئول
( 27اين ماده هم ]نسبت به بند )الف( ماده ) آقاي عليزاده ـ

 [ تغيير نكرده است.1ي سابقاساسنامه
 است. یآن هم كه همان متن قبل يتبصره منشي جلسه ـ
 آن چيست؟ يتبصره آقاي عليزاده ـ
 يبه امضا يكبان يهااستفاده از حساب -تبصره » منشي جلسه ـ

 «.ديخواهد رس حسابيماده و ذ نياز افراد موضوع ا يكي
 اين تبصره قبالً نبوده است. آقاي عليزاده ـ

اوراق مربوط به امور  رياتبات و ساكم -15 ماده» منشي جلسه ـ
 ايو  رعامليمد يت با امضاكشر يو جار يو پرسنل يو مال يادار

 رعاملي. مدشوديه از طرف او حق امضا دارند صادر مك يسانك
نان كاركخود به  تيو مسئول صيحق امضا خود را به تشخ توانديم

 «.ديت واگذار نماكشر
([ 27ن ماده هم قبالً در ]بند )ب( ماده )يا آقاي عليزاده ـ

 ي سابق، عيناً بوده است. اساسنامه
ت، طبق ك( شريانونحسابرس )بازرس ق -12 ماده» منشي جلسه ـ

  «انتخاب خواهد شد. يو مقررات مربوط، توسط مجمع عموم نيقوان
حسابرس )بازرس »ن ماده، فقط عبارت يدر ا آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
سازي مصرف سوخت سابق شركت بهينه ي( اساسنامه27ماده ). بند )الف( 2

 -27ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 
 حق امضاء:

 يواگذار ياكه مستلزم قبول تعهد و  یاسناد مالكليه قراردادها و  -الف
 يئته ياز اعضا يكیو  يرعاملمد ياز طرف شركت باشد با امضا یحق
خواهد شد، معتبر  يينتع يرهمد يئته كه برحسب مورد از طرف يرهمد
 يتواند حق امضایم ي ، هر ءو عضو صاحب امضا يرعامل. مدباشدیم

 يبخود پس از تصو يتو مسئول يصخود را به كارمندان شركت به تشخ
 «يند.واگذار نما يرهمد يئته
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 2«.بازرس قانونی»رده است؛ قبالً بوده كتغيير « قانونی(
( به يحسابرس )بازرس قانون فيوظا -13 ماده» منشي جلسه ـ

 :شوديم نييتع ريشرح ز

 ؛ت با برنامه و بودجه مصوبكشر اتيعمل قيتطب -1

 قيت و تصدكشر انيبه ترازنامه و حساب سود و ز يدگيرس -1
ت و ارائه گزارش الزم به كها و دفاتر شرارتكمطابقت آنها با 

 ؛مربوط يمال يهاماه پس از اخذ صورت يكظرف  ،يمجمع عموم

ل از جلسه روز قب ستيب دينسخه از گزارش مزبور با يك -تبصره
 سيبه رئ گردد،يم ليكماه هر سال تشريه در تك يمجمع عموم

 مهيه به ضمكشود  ميتسل رعاملينسخه به مد يكو  رهيمد ئتيه
ت به كشر انيبا ترازنامه و حساب سود و ز رهيمد ئتيگزارش ه

 گردد. ميتقد يمجمع عموم

 هياهش سرماك اي شيافزا شنهاديارائه گزارش در خصوص پ -9
 ؛العادهفوق يه مجمع عمومت بكشر

نظر نسبت به  و اظهار رهيمد ئتيه انهيمطالعه گزارش سال -2
 ؛مندرجات آن

 «.يو مجمع عموم رهيمد ئتيموارد الزم به ه يتبكگزارش  -5

( قبالً ]در 1اند. بند )اين ماده را كمی تغيير داده آقاي عليزاده ـ
است. تبصره ي سابق[ به همين صورت بوده ( اساسنامه2۴ماده )

( ]نسبت به 9آن هم هيچ تغييري نكرده است. اما بند )
( هم تغيير 5( و )7) يرده است. بندهاكي سابق[ تغيير اساسنامه

 1نكرده است.

                                                                                    
سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه25ماده ). 1

بازرس  -25ماده »حات بعدي، به شرح زير بوده است: با اصال 1۰/5/2944
بازرس قانونی شركت طبق قوانين و مقررات جاري كشور  -)حسابرس(

  «انتخاب خواهد شد.
سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه2۴ماده ). 2

وظايف  -2۴ماده : »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است 1۰/5/2944
 بازرس:

 باشد:وظايف بازرس به قرار زير می
 شركت با برنامه و بودجه مصوب؛ ياتعمل يقتطب -الف
مطابقت  يقشركت و تصد يانبه ترازنامه و حساب سود و ز يدگیرس -ب

عمليات شركت براي تقديم گزارش  تهيهها و دفاتر شركت و آنها با كارت
قبل از جلسه  روز( 1۰) يستبالاقل  يدگزارش مزبور بای. به مجمع عموم
 يسبه رئاي نسخه شود،یم يلهر سال تشك يرماهكه در ت یمجمع عموم

 يمهشود كه به ضم يمتسل يرعاملبه مدديگري و نسخه  يرهمد يئته
شركت به مجمع  يانبا ترازنامه و حساب سود و ز يرهمد يئتگزارش ه
 گردد. يمتقد یعموم
 نسبت به مندرجات آن؛ و اظهار نظر يرهمد يئته يانهمطالعه گزارش سال -ج
بازرس موظف است در هر مورد كه الزم باشد مراتب را به هيئت  -د

 « دهد.گزارش مديره و مجمع عمومی كتباً 

( حق مراجعه يحسابرس )بازرس قانون -12 ماده» منشي جلسه ـ
 «ت را دارد.كشر يو قراردادها كدفاتر و اسناد و مدار هيلكبه 

 كه[ بوده( 24) ماده)الف(  بند درقبالً ] ماده نيا ـ آقاي عليزاده
حسابرس )بازرس »در آنجا به عبارت « بازرس»ي فقط كلمه
  9.در اينجا تبديل شده است «قانونی(

  7.است جور همين هم( 13) مادهشاهرودي ـ هاشمي آقاي
( 24ماده )( ب) اين ماده هم همان بند ،بله ـ عليزاده آقاي

تغيير را دارد و بقيه چيزها  است كه فقط همين 5ي سابقاساسنامه
 را بخوانيد. بعدي يماده تغيير نكرده است.

 فصل چهارم. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 «ترازنامه و حساب سود و زيان -فصل چهارم» منشي جلسه ـ
 ]عنوان اين فصل[ تغيير نكرده است. آقاي عليزاده ـ
ماه هر نياول فرورد ت ازكشر يسال مال -91 ماده» منشي جلسه ـ

 هيلكو  ابدييسال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه م
. ترازنامه و شوديبسته م يروز آخر سال مال خيت به تاركدفاتر شر

ظرف چهل  ديبا رهيمد ئتيت و گزارش هكشر انيحساب سود و ز
و به حسابرس  هيته يعموممجمع  ليكتش خيو پنج روز قبل از تار

 «شود. مي( تسليانون)بازرس ق
به »اين ماده، تغيير نكرده است، فقط عبارت  آقاي عليزاده ـ

رده است ]كه كر ييتغ« حسابرس )بازرس قانونی( تسليم شود
به بازرسان »ي سابق، ( اساسنامه28عبارت متناظر آن در ماده )

 ۴بوده است[.« تسليم شود
                                                                                    

سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه24( ماده )الفبند ). 3
 -24ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 

 رات بازرس: حدود اختيا
 يدفاتر و اسناد و مدارك و قراردادها يهبازرس حق مراجعه به كل -الف

  .شركت را دارد
 .« .. -ب

تواند نظرات خود را به رئيس ( مییحسابرس )بازرس قانون -13ماده ». 4
هيئت مديره و يا مديرعامل اطالع دهد و از مديرعامل بخواهد اطالعات و 

 «ي بگذارند.مدارك الزم را در اختيار و
سازي مصرف سوخت ي سابق شركت بهينه( اساسنامه24ماده ). بند )ب( 5

 -24ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944مصوب 
 حدود اختيارات بازرس: 

 ... -الف
ات خود را به رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل ينظرتواند بازرس می -ب

ل بخواهد اطالعات و مدارك الزم را در اختيار امعاطالع دهد و از مدير
 .«وي بگذارند

سازي مصرف سوخت مصوب ي سابق شركت بهينه( اساسنامه28ماده ). 6
سال  -28ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944
 ی:مال
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 اتيلانجام و توسعه عم يت براكشر -91 ماده» منشي جلسه ـ
ان از محل كماك يجار يهانهيه در بخش هزكخود، عالوه بر آن

بودجه و  ند،كياستفاده م رانينفت ا يت ملكشر يبودجه جار
 خواهد نمود: نيتأم ريز ياعتبار الزم را از محل منابع مال

 ،يحاصل از ارائه خدمات آموزش يو درآمدها يمنابع داخل -1
 ؛آن ريمشاوره و غ ،يپژوهش

 ؛شورك يبودجه عموم منابع -1

 ؛تابعه وزارت نفت ياصل يهاتكشر ياعتبارات پژوهش -9

 ؛وزارت نفت يو فرع ياصل يهاتكاز شر يافتيدر يهاكمك -2

دولت، موضوع  ياختصاص يانرژ ييجوو صرفه ياارانهيمنابع  -5
و  -1923مصوب  - يمصرف انرژ ي( قانون اصالح الگو39ماده )

ردن كقانون هدفمند ياز اجرا يع ناشآن و مناب ياصالحات بعد
 ؛1922مصوب  هاارانهي

 .تكشر تيموضوع فعال يدرآمدها ريسا -2

 يمجمع عموم بيبا تصو توانديت مكشر از،يدر صورت ن -تبصره
 .دينما نيبودجه را تأم يسركو مقررات مربوط،  نيقوان تيو با رعا

 اي ديخر يت به بهاكشر ييدر ترازنامه اقالم دارا -99 ماده
به  كوك. مطالبات مششوديمنظور م كشده پس از استهالتمام

. اقالم گردديترازنامه احتساب م ميروز تنظ يارزش احتمال
 «ت منظور شود.كشر ييجزو دارا ديشده نباسوخت

(، در 91ماده ) يدام از بندهاك چيه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ي قبلی نبوده است؟ اساسنامه

 ، نبوده است. نه آقاي عليزاده ـ
 است؟ شده اضافهاين موارد  همه یعني شاهرودي ـآقاي هاشمي

 بله. آقاي عليزاده ـ
به  ياديز خيلی اختيارات ماده، اين ـ شاهروديهاشمي آقاي

 ي تأمين بودجه[سازي مصرف سوخت در زمينه]بهينهشركت 
 . است داده

 یمالنابع م ]از ندتوانیاست؛ م وظايف انجام يبرا ـ عليزاده آقاي
 .[نندك استفاده مزبور

 مقررات ريسا -فصل پنجم» منشي جلسه ـ
 هيلكاز  رهيمد ئتيه اي يمجمع عموم بيت با تصوكشر -92ماده 

                                                                                    
 

و در آخر شود میهر سال شروع  ماهينشركت از اول فروردسال مالی 
روز آخر  يخدفاتر شركت به تار يهو كل يابدیسال خاتمه م راسفندماه ه
شركت و گزارش  يان. ترازنامه و حساب سود و زشودیبسته م یسال مال

 یمجمع عموم يلتشك يخروز قبل از تار (9۰الاقل سی ) يدبا يرهمد يئته
  .«شود يمتسل انو به بازرس تهيه

تابعه وزارت  يهاتكشر يمقرر برا يهاتيو معاف يرفاه يايمزا
 نفت برخوردار خواهد شد.

و  تكمعامالت شر نامهنييت به موجب آكمعامالت شر -95ماده 
 .شوديو مقررات مربوط انجام م نيقوان ريسا

رفاه و بهداشت و فرهنگ  نين و تأمكمس هيت در تهكشر -92ماده 
به  ياجتماع يهاكمكنان خود و كاركسالم  حاتيو آموزش و تفر

و مقررات  نيقوان تيآنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعا
 «.آوردياهتمام به عمل م ،مربوط

ي سابق[ ( اساسنامه12ن مواد، قبالً ]در ماده )يا ده ـآقاي عليزا
  2بوده است.
 ( بود:11ي ديگري هم با شماره )ي سابق، ي  مادهدر اساسنامه

: مواردي كه در اين اساسنامه پيش نشدهينيبشيپ موارد -11 ماده»
هاي آن عمل خواهد بيني نگرديده طبق قانون تجارت و اصالحيه

 «شد.
 اند. د، حذف كردهيي جدرا در اساسنامه آن آقاي سليمي ـ
ي جديد كه در دست ما است، بله، متن اساسنامه منشي جلسه ـ

...« شركت در تهيه مسكن ([ »9۴تا همين جا ]= انتهاي ماده )
 است.
استناد قانون تجارت  ( به11در ماده ) چون بله، ـ عليزاده آقاي

ه جهت وجود موارد بشده بوده و ما معموالً چنين مواردي را ]
ماده اين  بنابراين 1ايم،گرفتهمی قانون[ ايرادخالف شرع در آن 

                                                                                    
مصرف سوخت مصوب سازي ي سابق شركت بهينه( اساسنامه12ماده ). 1

 -12ماده »با اصالحات بعدي، به شرح زير بوده است:  1۰/5/2944
 هاي شركت و تأمين رفاه كاركنان آن:نامهمقررات و آيين

و  يامزا يهاز كلطبق قانون اساسنامه شركت ملی نفت ايران شركت  -الف
كه در قانون اساسنامه شركت ملی نفت ايران مقرر شده است،  هايیيتمعاف
 د.باشمیخوردار بر
 ملی نفت ايرانمعامالت شركت  نامهيينمعامالت شركت به موجب آ -ب

 .شودیانجام م
انداز، مالی، ها و مقررات اداري، استخدامی، بازنشستگی و پسنامهآيين -ج

ها و نامهفنی، مهندسی، حسابداري و حسابرسی و معامالت و ساير آيين
االجراء است. در مواردي شركت الزممقررات شركت ملی نفت ايران در 

ها و مقررات خاصی مورد نياز نامهكه براي حُسن انجام امور شركت، آيين
ها و مقررات شركت ملی نفت ايران قابل انطباق با نامهباشد و يا آيين

تواند موضوع را بررسی و احتياجات شركت نباشد، هيئت مديره می
 به مجمع عمومی تقديم نمايد. پيشنهادات الزم را جهت اخذ تصميم

رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و  ينمسكن و تأم يهشركت در ته -د
به آنان و حفاظت آنان  یاجتماع يهاسالم كاركنان خود و كم  يحاتتفر

 «آورد.در مقابل حوادث اهتمام به عمل 
انون ها به جهت استناد به قهايی كه شوراي نگهبان بدان. از جمله اساسنامه2

 توان به موارد زير اشاره كرد:تجارت، ايراد گرفته است می
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 2.اندكرده حذف( سابق را 11)

 

                                                                                    
 
اساسنامه شركت مادرتخصصی مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي  -2

هيئت وزيران )نظر شماره  14/۴/2982( مصوب برق ايران )توانير
 (؛4/3/2982مورخ  2373/9۰/82
هيئت وزيران  3/22/293۰مصوب  اساسنامه سازمان بيمه سالمت ايران -1

 (؛5/1/2932مورخ  7۴753/9۰/32)نظر شماره 
 5/2۰/2983مصوب  صنعتی ماكو -اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري  -9

 (؛1۰/22/2983مورخ  727۴4/9۰/83هيئت وزيران )نظر شماره 
مصوب  اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد )مادر تخصصی( -7
 (13/5/2988مورخ  957۰2/9۰/88هيئت وزيران )نظر شماره  27/7/2988
  و...

عطف به نامه شماره : »9۰/5/2931خمور 525۴5/9۰/31 شمارهنظر  .1
سازي مصرف اساسنامه شركت بهينه، 3/7/2931مورخ  81993/74929
مصوب جلسه مورخ بيست و نهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود  سوخت

نگهبان مورد  شوراي 9۰/5/2931و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 
بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسی 

 « شناخته نشد.
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اساسنامه شركت مادرتخصصي  اصالح

 ايران خارجي يهايگذاريهسرما

اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي » منشي جلسه ـ
  2خارجي ايران يهايگذارسرمايه

بنا به پيشنهاد وزارت  19/2/1931جلسه مورخ در  رانيئت وزيه
امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در 

و مؤسسات  هاتكشر، هاسازمانخصوص اختيار اصالح اساسنامه 
 تصويب نمود:  1-1933مصوب  -دولتي و وابسته به دولت 

ايـران،   خـارجي  يهايگذارهيسرمااساسنامه شركت مادرتخصصي 
ــوع  ــوموض ــماره  بيتص ــه ش ــورخ  13911/ت52192نام ـــ م ه

 شود:به شرح زير اصالح مي 15/11/1921
« پيشنهاد»جايگزين واژه « تصويب»واژه  9،(12) ماده)ز(  بند در -1

                                                                                    
خارجی ايران در  هاييگذاراساسنامه شركت مادرتخصصی سرمايه اصالح .1

به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با  19/7/2931تاريخ 
ي شماره اساسی، طی نامه قانون (85)بينی شده در اصل روند قانونی پيش

به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي  1/5/2931مورخ  2۰۰335/139۰2
، نظر خود 9۰/5/2931ي مورخ اين مصوبه در جلسه ینگهبان پس از بررس

ي شماره را طی نامه یقانون اساس (85آن با اصل ) يرتبر مغا یمبن
 رد.اعالم ك يرانوز يئتبه ه 9۰/5/2931مورخ  525۴۴/9۰/31

ها و ها، شركتقانون استفساريه درخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان .2
 :9۰/2/2944مصوب سسات دولتی و وابسته به دولت ؤم
 موضوع استفساريه: »

آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمی اجازه تصويب اساسنامه 
جمله  ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازها، شركتسازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده  سساتی را كهؤم
هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس  است، اصالح اساسنامه در
يا اصالح اساسنامه، كه در واقع اصالح تصميم  شوراي اسالمی است،

 باشد؟ ت وزيران میئعهده هي دولت است، بر
 نظر مجلس: 
هايی كه به موجب تصويب ه تغيير يا اصالح اساسنامههرگون -ماده واحده

نظر  ت دولت واگذار شده است، چون تغييرئمجلس شوراي اسالمی به هي
 «ت وزيران است.ئشود با هيدولت محسوب می

 يرانا یخارج هايگذارييهسرما یاساسنامه شركت مادرتخصص (27) ماده .3
 يربه شرح ز یمجمع عموم ياراتو اخت يفوظا -27ماده : »2981مصوب 

 :باشدیم
ساالنه  هاييتمورد گزارش فعال در تصميم و اتخاذ يدگیرس -الف
 یمال يهاصورت ی ومال يها(، صورت، گزارش بازرس )حسابرسشركت
 ؛شركتيقی تلف
با  يرعاملو مد يرهمد يئتو پاداش ه ياحق حضور، حقوق و مزا يينتع -ب

 ؛وطمرب مقررات ين وتوجه به قوان
 ؛الزحمه مربوطحق يين( و تعانتخاب بازرس )حسابرس -ج
 ؛برنامه و بودجه ساالنه شركت يبو تصو یخط مش يينتع -د

 

 شود.مي
اضافه « سه نفر»قبل از عبارت « حداقل»واژه  7،(12در ماده ) -1

 «شود.مي

تصويب  پيشنهاد»شود: طور می نيان اصالح، بند )ز( يبا لحاظ ا
استخدامي، مالي، معامالتي و ساير  ،يگذارهيسرما يهانامهنييآ
  «.مربوط مقررات و قوانين رعايت با شركت نياز مورد يهانامهنييآ

...« پيشنهادِ تصويب »ر، عبارت اصالح شده ينخآقاي اسماعيلي ـ 
 ...«. يهانامهنيتصويبِ آي»شود: ن طور میيه اكنيست، بل

گفته است  ی( مصوبه اصالح2بله، ببخشيد. بند )منشي جلسه ـ 
 «.جايگزين»

 ....« يهانامهنيتصويبِ آي»شود: میآقاي اسماعيلي ـ 
ها، جزء وظايف و اختيارات نامهنييآب يتصو اينمنشي جلسه ـ 

 شود.مجمع عمومی شركت می
بخوانيد را  اساسنامه( 27) ياصل مادهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 نامه را تصويب كند؟ نييآتواند ا خودِ شركت میيببينيم چيست. آ
 نامه چيست؟نييآ ت[ي]ماهآقاي عليزاده ـ 

ها نامهنين آييت است. اكشر یمال يهانامهنييآآقاي اسماعيلي ـ 
 ي امور مالی است.نامهنييآران تصويب كند. يوز ئتيه را بايد

پيشنهاد )تصويب(  -ز»نيست.  مالیشاهرودي ـ آقاي هاشمي
، استخدامی، مالی، معامالتی و ساير يگذارهيسرما يهانامهنييآ
 «مورد نياز شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط. يهانامهنييآ

خودشان اينها را  هاتكشربله، اآلن همه آقاي اسماعيلي ـ 
 كنند.تصويب می

                                                                                    
 
مربوط به شركت در آن منتشر  يهایكه آگه يراالنتشارروزنامه كث يينتع -هـ
 شود؛یم
 ينمقرر در ا يببه ترت يرهمد يئته يو اعضا يرعاملنصب و عزل مد -و

 ؛هاساسنام
ير و سا یمعامالت ،یمال ،یاستخدام ،گذارييهسرما هاينامهيينآ يشنهادپ -ز
 ؛ و مقررات مربوط ينقوان يتبا رعا ياز شركتمورد ن هاينامهآيين
داور و صلح  يينو تع يبه داور يدرباره ارجاع دعاو يماتخاذ تصم -ح
 یاسالم يجمهور یو نهم قانون اساس یس و يكصد يت اصلبا رعا يدعاو
 ؛يرانا
كه در دستور جلسه مجمع  يموارد يرنسبت به سا يماتخاذ تصم -ط
 «.گيردیقرار م یعموم

 يرانا یخارج هايگذارييهسرما یاساسنامه شركت مادرتخصص (2۴) ماده. 4
اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد وزير امور  -2۴ماده : »2981مصوب 

يس مجمع ئی و با حكم راقتصادي و دارايی و تصويب مجمع عموم
وقت انجام وظيفه طور تمامهشوند و سه نفر از اعضا بعمومی منصوب می

 «خواهند نمود.
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ن و يا رعايت قوانب»يعنی اين عبارت شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 يب بقيهيي تصو، معنايش آن است كه اجازه«مقررات مربوط

 كنند؟ ها واگذار مییتكشرمقررات شركت را به خود 
توانند ]و امكان ران[ نمیيئت وزيبله، اگر آنها ]هآقاي عليزاده ـ 

ها واگذار تكب آن را به خودِ شرياين كار را ندارند[، تصو
 نند.كیم

 معنايش اين نيست؛ اين شمعناي نه، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 هانامهنييآ نيا شركت ]= مجمع عمومی شركت[ خودِ كه است
مصوب  بايد قوانينعين حال،  درولی  ،كندتصويب می را

 كه بگويد ندارد معنی االّ و كند رعايتمجلس شوراي اسالمی را 
 كند.  «تصويب»

نامه اجرايی قانون نييآشركت كه  یمجمع عمومآقاي عليزاده ـ 
 یها را براي امور داخلنامهنييآن يه اككند، بلرا تصويب نمی

 كند. خودش تصويب می
، يگذارهيسرما يهانامهنييآ»شاهرودي ـ آقاي هاشمي
نامه را بند همه نوع آيين نياه كبينيد یم« استخدامی، مالی...

 آورده است.
مالی و مثل  يهانامهنيشركت، آي یمجمع عمومآقاي عليزاده ـ 
 ند. كب يتواند تصوآن را كه می

مبهم « يگذارهيسرمانامه آيين»هايش، مثل یبعضپيك ـ آقاي ره
 است.
 جور است.  نيا قطعاً ـ شاهروديهاشمي آقاي

با رعايت »گفته است  بند )ز([ ي]در انتهايزدي ـ آقاي مدرسي
 «. قوانين و مقررات

 يعنی چه؟« قوانين و مقرراتبا رعايت »پيك ـ آقاي ره
د ين و مقررات بايه گفته قوانكدانم ]میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

ن يا یه خودِ مجمع عمومكگويد ت شود[، ولی بند )ز( میيرعا
 كند. تصويب كند، معنايش اين است. ها را تصويب مینامهنيآي

خير؛ يعنی مجمع عمومی قانون مصوب مجلس را پيك ـ آقاي ره
نامه بنويسد. مجمع عمومی نييآيت بكند، بعد براي خودش رعا
 نامه بنويسد. نييآ خواهدمی

معنايش همين است. مجمع عمومی شاهرودي ـ آقاي هاشمي
كند، البته با رعايت قوانين و نامه تصويب میخودش آيين
 مقررات. 
نامه براي اجراي قانون نييآ مجمع عمومیپيك ـ آقاي ره
 بنويسد.

 نامه براي كارهاي شركت.نييآنه، اسماعيلي ـ آقاي 

 است.  يگذارهيسرمانامه، ]موضوع[ آيينپيك ـ آقاي ره
نامه بنويسد، معنايش اين است نييآنه، شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 تواند كار هيئت دولت را انجام دهد.كه مجمع عمومی می
« شركت مورد نياز»ي مورد نياز شركت؛ نامهآيينپيك ـ آقاي ره
 يعنی چه؟

 توانند جاهاي ديگرها مین شركتياآقاي ابراهيميان ـ 
نامه دارد. نييآنياز به  يگذارهيسرماكنند. حاال اين  يگذارهيسرما

 نامه هم قوانين و مقررات است.نييآحد و مرز 
اين، شركت مادرتخصصی شاهرودي ـ آقاي هاشمي

اي انجام تواند برخارجی است؛ يعنی می يگذارهيسرما
نامه تصويب نييهاي خارجی در داخل كشور آيگذارهيسرما

ها حق مجمع عمومی نامهگونه آيينكند. خب تصويب اين
شركت نيست. اين امر، يا حق هيئت دولت است يا حق مجلس 

 است. آقاي عليزاده، اين اشكال دارد.
 خيلی خب.آقاي عليزاده ـ 
بوط به شركت است. نامه، مرنيياين آيزدي ـ آقاي مدرسي
 تواند براي خودش آيين نامه بنويسد.شركت، می

اين، شركت مادرتخصصی است، نه هر شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 شركتی.

 كند[. باشد، ]فرقی نمیيزدي ـ آقاي مدرسي
شركت[ يعنی كل  اين]ماهيت شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 د.شوهاي خارجی از راه اين شركت انجام میيگذارهيسرما
 نه.يزدي ـ آقاي مدرسي

شركت مادرتخصصی »چرا ديگر، شاهرودي ـ آقاي هاشمي
است. اين اساسنامه باالخره « هاي خارجی ايرانيگذارهيسرما

  قصد دارد اختيارات وسيعی به اين شركت بدهد.
ي اساسنامه دارد اين اختيارات اآلن اين اصالحيهآقاي عليزاده ـ 

 دهد يا قبالً بوده است؟كت میوسيع را به مجمع عمومی شر
ي اصالحی دارد اين نه اين مادهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
استفاده شده بوده است، « پيشنهاد»دهد. قبالً لفظ اختيارات را می

تغيير دادند. قبالً ]مجمع « تصويب»اما هيئت وزيران آن را به 
ئت ( را[ به هي27مذكور در بند )ز( ماده ) يهانامهنييآعمومی 

داده است و هيئت دولت بايد نسبت به دولت پيشنهاد می
 گرفت.تصويب آن تصميم می

( را نداريد ببينيد 27حاال اصل بند )ز( ماده )آقاي اسماعيلي ـ 
 چه بوده است؟

طور بوده كه مجمع اصل بند )ز( اينشاهرودي ـ آقاي هاشمي
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امور  وزارت ها را به دولت يا بهنامهعمومی شركت آيين
 كرده است.پيشنهاد می اقتصادي و دارايی
ها را به دولت نامهمجمع عمومی اين آيين قبالًآقاي عليزاده ـ 
گوييم ها را نمینامهي انواع اين آيينكرد. البته ما همهپيشنهاد می

اهلل طور كه ]آيتش واقعاً همانيهایبعضايراد دارد، ولی 
 شاهرودي[ فرمودند ايراد دارد.

 ايراد دارد. شاهرودي ـ شميآقاي ها
 بله، اطالقش ايراد دارد. آقاي عليزاده ـ 

ي مالی نامهنييآ شركت، عمومیمجمع شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 تواند تصويب كند.شركت را می

هاي مالی، معامالتی و نامهنيياطالق تصويب آآقاي عليزاده ـ 
می مورد نياز شركت ]توسط مجمع عمو يهانامهنييساير آ

 شركت، ايراد دارد.[
ن يهم هم يگذارهيهاي سرمانامهنييآشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 طور است ]و اطالقش ايراد دارد[. 
 ايراد دارد.  يگذارهيهاي سرمانامهنييبله، آآقاي عليزاده ـ 

شركتی  گذاريهيشايد فردا بيايد سرماشاهرودي ـ آقاي هاشمي
كند را در داخل كشور  يگذارهينبايد در ايران سرما كه اصالً
 تجويز كند.

هاي مادر تخصصی هستند كه در شركتنها ياآقاي عليزاده ـ 
هاي زيرمجموعه را در اختيار هاي كالن شركتواقع سياست
وقت اينجا گفته است اينها خودشان بيايند اين مقررات دارند؛ آن

 را تصويب بكنند!
 ن اساسی است.اين خالف قانوشاهرودي ـ آقاي هاشمي

نامه مقررات، حتی مثل آيين نيبعضی از اآقاي عليزاده ـ 
ها هم بايد با تصويب سازمان امور اداري اين شركت یاستخدام

 و استخدامی كشور باشد.
 بله.شاهرودي ـ آقاي هاشمي

نامه توانند در اين امور، خودشان آيينمگر میآقاي عليزاده ـ 
 تصويب كنند؟ 
خب گفته است با رعايت قوانين و زدي ـ يآقاي مدرسي
 مقررات.

را چه  يگذارهيهاي مربوط به سرمانامهآيينآقاي عليزاده ـ 
 دارد؟[نايرادي  ]اين همگوييد؟ می

ها[ نامهنه، اصل تصويب ]اين نوع آيينشاهرودي ـ آقاي هاشمي
باشد ]و به تصويب هيئت وزيران برسد[، نه اينكه  گونهنيابايد 
مجمع عمومی شركت تصويب كرد، قانون و مقررات را آنچه 

 رعايت كند. اصل تصويب بايد در دست هيئت وزيران باشد.
چرا؟ مجمع عمومی شركت آنچه در يزدي ـ آقاي مدرسي

نامه ي صالحيت شركت است را به موجب آيينمحدوده
كند، منتها رعايت قوانين و مقررات مربوطه را نيز تصويب می

 كند.می
 شود.عجب حرفی است! نمیشاهرودي ـ ي هاشميآقا

شود می گوييد، ايناين چيزي كه می یعملمعناي پيك ـ آقاي ره
 ي قانون مجلس را مجمع عمومی شركت بنويسد.نامهنييكه آ

م؛ يكی يدار الكاشما اآلن دو جاي بند )ز( را آقاي عليزاده ـ 
يراد دارد؛ يكی هم است كه به نظر ما ا« يگذارهينامه سرمانييآ»

دانيم منظورش چيست. است كه نمی« هانامهنييآساير »عبارت 
 اطالقش اشكال دارد.

كل كشور  يگذارهينامه سرمانييچرا؟ آيزدي ـ آقاي مدرسي
نامه مربوط به ي  شركت نيست كه اشكال داشته باشد؛ آيين

 است. 
 شركت مورد نظر، مادرتخصصی است؛شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 ي فعاليتش[ مربوط به كل كشور است.]گستره

بله، شركت مادرتخصصی است كه در واقع، اين آقاي عليزاده ـ 
مادرتخصصی، سياست حاكميتی دولت را اعمال  يهاتكشرنوع 
 اشكال دارد.  نها واقعاًيكنند. امی

[ يكی از 2981مصوب  ي( اساسنامه23ماده )]منشي جلسه ـ 
اتخاذ تصميم در شركت را در بند )ج(، ي رهيمدئت يهوظايف 

 گفته است.  مورد سرمايه گذاري
است.  يگذارهياين اتخاذ تصميم در مورد سرماآقاي عليزاده ـ 

گويند. آن اتخاذ تصميم در قالب نامه كه اين را نمینييدر آ
 مقررات است.

 «.تصويب»گويد نه ديگر، خب اين هم دارد میمنشي جلسه ـ 
نامه نييآ( تصويب 27) يدر بند )ز( مادهـ آقاي عليزاده 

 گذاري مدّ نظر است.سرمايه
نامه نييتصويب آ»گويد: بله، میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 گذاري[.، ]نه اتخاذ تصميم در مورد سرمايه«گذاريسرمايه
ئت يه( ]در مورد اختيارات 23بند )ز( ماده )منشي جلسه ـ 

 يهانامهنييآ و مقررات تأييد و بررسي»ي شركت[: رهيمد
 هاينامهآيين ساير و معامالتي مالي، استخدامي، ،يگذارهيسرما
 .«عمومي مجمع به ارائه براي شركت نياز مورد

مجمع «. براي ارائه به مجمع عمومی»گفته است آقاي عليزاده ـ 
ها را نامه( سابق[ بايد اين آيين27عمومی هم ]مثل بند )ز( ماده )
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 كرد.ربط پيشنهاد میيذبه مراجع 
نها يروشن است كه اشكال دارد. ا اينشاهرودي ـ آقاي هاشمي

ي اختيارات را به مجمع ]= هيئت وزيران[ با اين اصالحيه، همه
ي اين اند. هيئت وزيران همهعمومی شركت واگذار كرده
اند كه بعد شركت هر كاري خواست اختيارات را به شركت داده

 بكند. 
ر با قانون يپس آقايانی كه اآلن اين دو مورد را مغااده ـ آقاي عليز
گيريم. جدا رأي میجدادانند رأي بدهند. اين موارد را یم یاساس

، آقايانی «تصويب»به « پيشنهاد»اول در مورد تبديل شدن عبارت 
 ال دارند، رأي بدهند. چند تا شديم.ككه اش

 هفت تا.منشي جلسه ـ 
« هاي مورد نياز شركتنامهنييآساير »ت اين عبارآقاي عليزاده ـ 

در بند )ز(، چون مبهم است و روشن نيست، يا بگوييم اطالقش 
اشكال دارد و يا اينكه بگوييم مبهم است. موضوع را روشن 

 كنيد.
 نه، اطالقش ]اشكالی ندارد.[يزدي ـ آقاي مدرسي

اطالقش اشكال دارد؛ اطالقش نسبت به مواردي آقاي عليزاده ـ 
ران يا وزير مربوطه برسد و مربوط به يوزئت يهد به تصويب باي

هاي كالن و اجراي قانون يا چيزهاي ديگر مانند سياست
 حاكميتی است، اشكال دارد.

 اين موارد، تصويبش با دولت است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
گونه ني( قانون اساسی ا298طبق اصل ) البته آقاي عليزاده ـ

نها يتوسط هيئت وزيران تصويب شود. البته همه ا ها بايدنامهآيين
( قانون 85است؛ چون اصل ) ی( قانون اساس85خالف اصل )

چنين اختياراتی به هيئت وزيران نداده است ]كه  یاساس
نامه را به مجمع عمومی شركت اختيارات خود در تصويب آيين

 2واگذار كند[. خب اين هم تمام شد.

 

                                                                                    
عطف به »شوراي نگهبان:  9۰/5/2931 مورخ 525۴۴/9۰/31 شمارهنظر  .1

اصالح اساسنامه شركت ، 1/5/2931مورخ  2۰۰335/139۰2نامه شماره 
مصوب جلسه مورخ بيست  رانهاي خارجی ايگذاريمادرتخصصی سرمايه

در جلسه مورخ  ،و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا  9۰/5/2931

 گردد:اعالم می ليذبه شرح 
ساير »و نيز اطالق تصويب « نامه سرمايه گذاريآيين»از آنجا كه تصويب  -
قانون  (298)از موارد مذكور در اصل « ي مورد نياز شركتنامه هاآيين

قانون  (85)اساسی است، لذا تصويب آن توسط مجمع عمومی مغاير اصل 
  «اساسی شناخته شد.
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به و اعمال تسعير نحوه محاسدوفوريتي طرح 

هاي ارزي بانك مركزي جمهوري ها و بدهيدارايي

 )اعاده شده از شوراي نگهبان(ن اسالمي ايرا

نحوه محاسبه و اعمال تسعير دوفوريتي طرح » منشي جلسه ـ
ن هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايراها و بدهيدارايي

 2«)اعاده شده از شوراي نگهبان(
ما به اين مصوبه، ابهام گرفته بوديم. در مجلس  آقاي عليزاده ـ

اند. من به توضيحاتی دادند و اين مصوبه را اصالح كرده
ي كميسيون ]برنامه و بودجه و محاسبات[ مجلس رفتم. جلسه

نمايندگان در آنجا توضيح دادند، اين حضرات آقايان آنچه كه 
را گويند كه فرض بفرماييد دولت سال گذشته ارز است كه می
فروخته است و پولش را  به بان  مركزيتومان  211۴به قيمت 

خارجی بان   يهايیداراهم گرفته و خرج كرده است. اين ارز، 
شود. بان  مركزي يكی از مؤسسات مركزي محسوب می

مربوط به دولت است كه بعداً من ]كيفيت[ اين ]ارتباط[ را 
ی است كه دهم. اآلن اين مصوبه، مربوط به آنجايتوضيح می
نه آن ارز را در بازار فروخته، نه با آن كار ديگري بان  مركزي 

خواهد ]با در آخر سال كه میبان  مركزي كرده است؛ فقط 
هاي خودش را به ريال ي ترازنامه،[ گزارش ميزان دارايیتهيه

ريال است؛ چون  قدرنياام فعالً هيسرماگويد من اعالم كند، می
هايش را به دالر بگويد، ارزش ال و دارايیارزش اموتواند نمی

گويد. در صورتی كه بان  مركزي اين ارز را در ريالی آن را می

                                                                                    
هاي ارزي ها و بدهی. طرح دوفوريتی نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايی1

يب به تصو 92/7/2931بان  مركزي جمهوري اسالمی ايران در تاريخ 
بينی شده در اصل رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانونی پيش يندگاننما
به  2/5/2931مورخ  1۴571/999شماره  يقانون اساسی، طی نامه (37)

اول  يشوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله
د بررسی كرد و نظر خود مبنی بر وجو 1/5/2931رسيدگی در جلسه مورخ 

 1/5/2931مورخ  52935/9۰/31ي شماره ابهام در اين مصوبه را طی نامه
 25/5/2931به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد. با اصالحات مورخ 

مورخ  يدوم رسيدگی در جلسه يدر مرحله وبهمجلس، اين مص
شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر مغايرت آن با  9۰/5/2931

مورخ  52۴2۴/9۰/31شماره  ينون اساسی طی نامهموازين شرع و قا
به مجلس شوراي اسالمی اعالم شد. در نهايت، با اصالحات  5/۴/2931

سوم رسيدگی در  يمرحله رمجلس، اين مصوبه د 92/۴/2931مورخ 
شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر  2۰/4/2931مورخ  يجلسه

شماره  يون اساسی طی نامهعدم مغايرت آن با موازين شرع و قان
 .به مجلس شوراي اسالمی اعالم شد 2۰/4/2931مورخ  52831/9۰/31

 %1۰بازار بفروشد، چون اين ارز متعلق به خودش است، بايد 
بابت ماليات به دولت بدهد. حرف آقايان  را الی آنيقيمت ر

، نمايندگان مجلس اين است كه اآلن در موضوع اين مصوبه
بان  مركزي نه اين ارزها را فروخته و نه كار ديگري با آنها 

، سهام و دارايی ي مالی ساالنهترازنامهي كرده است؛ فقط در تهيه
خواستند هيچ كند. نمايندگان میمی يگذارمتيقخودش را 

ي قبلی ندهند كه من گفتم اگر در مصوبه هيچ تغييري در مصوبه
ابهام رفع نشده است؛ لذا ي  چنين گوييم تغييري ندهيد، ما می

صرفاً ناشي از ارزيابي »عبارت »اند: اند و گفتهتغييري داده
يعنی مصوبه به اين صورت « شود.اضافه مي« حسابداري است و
هاي ارزي ها و بدهيتفاوت ناشي از تسعير دارايي»شده است: 

اد بانك مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طال و جواهرات ايج
]نه فروش اين ، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است شودمي

و مشمول گردد يافته تلقي نميو سود تحقق هاي ارزي[دارايی
مازاد »التفاوت آن در حسابي تحت عنوان ماليات نيست و مابه

منظور و در بخش « هاي خارجيحاصل از ارزيابي خالص دارايي
ها در ترازنامه منعكس و ختهسرمايه بانك مركزي ذيل حساب اندو

 شود. گزارش مي
هاي احتمالي آتي بانك مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيان

هاي قانوني ارز )تسعير( قابل مركزي ناشي از تغيير )كاهش( برابري
 استفاده است.

نرخ برابري ارز مطابق سازوكار قانوني توسط بانك  -1تبصره 
 گردد.مركزي تعيين مي

االجرا است و الزم ،مفاد اين قانون از تاريخ تصويب -1 تبصره
شود و بانك مركزي را نيز شامل مي 1931هاي مالي سال صورت

 االثر است.هر گونه تصميم مغاير مفاد اين قانون ملغي
قانون پولي و ( 12با تصويب اين قانون بند )ب( ماده ) -9تبصره 

 «گردد.نسخ مي 1951بانكي كشور مصوب سال 
( قانون 45اشكال مغايرت با اصل ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

 وارد است. 1اساسی
( 45(، برخالف اصل )9( و )1تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي

دهند كه هستند. اين نكته را هم ايشان ]= آقاي عليزاده[ توجه می
رئيس سازمان برنامه و بودجه هم، اين اشكاالت را به اين 

                                                                                    
 قانونی هايطرح»اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران: . 2

 عنوان قانونی لوايح در خصوص نمايندگان كه و پيشنهادها و اصالحاتی
انجامد، در می عمومی هزينه يا افزايش درآمد عمومی تقليل كنند و بهمی

درآمد يا  كاهش جبران طريق در آن كه است در مجلس طرح قابل صورتی
 .«باشد شده جديد نيز معلوم هزينه تأمين



 
  

 711 نهاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايراها و بدهينحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييدوفوريتي طرح 
  

 

 2مصوبه دارد.
 1وزير اقتصاد هم اين اشكال را دارد. شاهرودي ـميآقاي هاش

دانند، حاال آقايانی كه مفاد اين قانون را مغاير می آقاي عليزاده ـ
 بفرمايند.

( 45( را مغاير با اصل )9( و )1تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي
 دانيم.می

( بگوييد. 1اول، نظرتان را در مورد تبصره ) آقاي عليزاده ـ
( قانون اساسی 45( را خالف اصل )1بصره )تآقايانی كه 

 دانند، رأي بدهند.می
 دهيم.ما كه رأي می شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ( است.45(، مغاير با اصل )1بله، تبصره ) پيك ـآقاي ره
 چند تا رأي شد؟ آقاي عليزاده ـ
 شش تا. منشي جلسه ـ
آقاي دكتر ابراهيميان، رأي بدهيد؛ چيز  يزدي ـآقاي مدرسي
 واضحی است.
 پنج تا. منشي جلسه ـ

 .]رأي شد[شش تا  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 آقاي ابراهيميان رأي ندادند. منشي جلسه ـ

 شش تا. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 دهيد؟آقاي دكتر اسماعيلی، شما رأي نمیيزدي ـآقاي مدرسي

 شش تا. منشي جلسه ـ
مغاير خواهد ]تا ي  رأي ديگر می شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اعالم شود[.

(، شش تا رأي دارد؛ ببينيم 1اآلن اين تبصره ) آقاي عليزاده ـ
( اين مصوبه هم گفته است 9گويند. تبصره )ي اعضا چه میبقيه
قانون پولی و ( 1۴بند )ب( ماده ) ،با تصويب اين قانون»كه 

؛ باز اگر آقايان «گرددمی نسخ 29529بانكی كشور مصوب سال 

                                                                                    
ريزي و نظارت معاون برنامه 2/5/2931مورخ  94532ي شماره نامه .1

 هبان.راهبردي رئيس جمهور خطاب به دبير شوراي نگ
 وزير امور اقتصادي و دارايی 3/5/2931مورخ  47133ي شماره نامه .2

 خطاب به دبير شوراي نگهبان.

 -1۴ماده : »28/7/2952 ( قانون پولی و بانكی كشور مصوب1۴) ماده .3
هاي احتمالی حاصل از تغيير دولت موظف است در مقابل زيان -فال

 اي خارجی و اتفاقات ناشی از قوهههاي قانونی نسبت به طال و پولبرابري
نام با سررسيد معين صادر و به بان  مركزي ايران قهريه اسناد خزانه بی

 تسليم نمايد.
هاي قانونی نسبت به طال و سود احتمالی حاصل از تغيير برابري -ب
هاي خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهريه به مصرف استهالك اصل و پول
ه بان  مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به هاي دولت ببدهی بهره

 

كم اين تبصره، با بار مالی مالزمه دارد، رأي گويند كه حمی
 بدهند.

( 45بله، ]بار مالی دارد و مغاير با اصل ) يزدي ـآقاي مدرسي
 است.[

( 1( هم مفادش همان مفاد تبصره )9تبصره ) آقاي اسماعيلي ـ
 است.

 همان است؛ يكی است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
( رأي داديد يا 45)( با اصل 9به مغايرت تبصره ) آقاي عليزاده ـ

 (؟1تبصره )
 هر دو با هم، يكی است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
بصره، يكی است؛ منتها ايراد دومی، ت دو يزدي ـآقاي مدرسي

 تر است.واضح
( هم همان شش 9خيلی خب، پس اين تبصره ) آقاي عليزاده ـ
 تا رأي را دارد.

 ( نيست.45( مغاير اصل )9به نظر من، تبصره ) پيك ـآقاي ره
(، 9ايراد نداريد؟ پس، تبصره )( 9تبصره )شما به  آقاي عليزاده ـ
 پنج تا رأي دارد.

قانون پولی و بانكی كشور ( 1۴شما ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
را بخوانيد. خيلی واضح است كه بار مالی اين مصوبه، تأمين 

 ( است[.45شود ]و لذا مغاير با اصل )نمی
  جمله بگويم، شايد دوستان رأي من ي آقاي اسماعيلي ـ

بدهند. اينكه من به ]ايراد داشتن[ ماده واحده رأي ندادم و به 
([ رأي دادم، به اين دليل 9( و )1هاي )اين تبصره]ايراد داشتن 

 بررسی اصل درچون ما  -شايد دوستان هم قبول كنند  -است 
ر تفاوت ناشی از تسعيگفتيم كه ما قبول نداريم ]ماده واحده 

هاي ارزي بان  مركزي كه از تغيير نرخ برابري ها و بدهیدارايی
افته نيست؛ ما يتحقق[ سود شودارز، طال و جواهرات ايجاد می

اين حرف را قبول نداريم، ولی اين قانون قبلی ]= بند )ب( ماده 
افته يا نيافته يتحقق( قانون پولی و بانكی[، كاري به سود 1۴)

هاي قانونی نسبت به طال و تغيير برابري]گويد اگر می ندارد؛
فالن به سود داشت، مال دولت است و بايد  ،[هاي خارجیپول

هاي دولت به به مصرف استهالك اصل و بهره بدهی]=  مصرف
 دادهرسد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل ببان  مركزي ايران 

                                                                                    
 

 خزانه دولت تحويل خواهد شد.
 ()ههاي پرداخت موضوع بند سود و زيان ناشی از اجراي موافقتنامه -ج
 «اين قانون به حساب دولت منظور خواهد شد. (21)ماده 
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، اما حاال اين مصوبه گفته است كه چنين نكند. رسد[ بدوش
(، اين است ]كه باعث كاهش درآمد 9بنابراين اشكال تبصره )

 شود[.دولت می
تفاوت تواند بگويد ]آيا اين مصوبه میاصالً  آقاي عليزاده ـ

هاي ارزي بان  مركزي كه از ها و بدهیناشی از تسعير دارايی
،[ سود شودتغيير نرخ برابري ارز، طال و جواهرات ايجاد می

 نيست؟
ي جديد در موضوع تصرف كرده اين مصوبه پيك ـآقاي ره
 سود نيست.تفاوت، الگويد كه اين مابهاست و می

 اصالً سود نيست.تفاوت، الگويد اين مابهبله، می آقاي عليزاده ـ
 شود ...خب، همين چيزي كه سود می آقاي اسماعيلي ـ

 رأي چطور شما پسگويد؟ می چطور خب، ـ عليزاده آقاي
 داديد؟

 .ندارد اشكال آينده به نسبت ـ پيكره آقاي
 دارد؟ ايراد فرماييد كهمی را تبصرهشما كدام  پس ـ عليزاده آقاي

 شده، رأي نياورد.هيچ كدام از ايرادات مطرح آقاي سليمي ـ
 شما به كدام بند مصوبه، ايراد داريد؟ آقاي عليزاده ـ

 (.1تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ( را ايراد داريد.1تبصره ) آقاي عليزاده ـ

گويد چيزي را كه سود بوده، می ،اين مصوبه آقاي اسماعيلي ـ
 سود نيست.

تفاوت ناشی از گويد ]اين مصوبه می يزدي ـآقاي مدرسي
كه از تغيير  را هاي ارزي بان  مركزيها و بدهیتسعير دارايی

،[ به دولت شودنرخ برابري ارز، طال و جواهرات ايجاد می
هاي دولت به بدهی يه مصرف استهالك اصل و بهرهبندهيد ]و 
 نرسانيد[. بان  مركزي
( 45بله، روشن است كه خالف اصل ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
تفاوت ناشی از = اصل ]گوييم اصلش شود. ما كه میهم می

 متعلق به دولت است. ها[تسعير دارايی
 ( ايراد دارد.1پس، تبصره ) آقاي عليزاده ـ
(، پنج تا 9(، شش تا رأي و تبصره )1تبصره ) ـ منشي جلسه
 رأي دارد.

( قانون پولی و 1۴بند )ب( ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
هاي قانونی نسبت به تغيير برابريبانكی كشور، اصلش ]= اصل 

[ را دارايی دولت فرض كرده بود و گفته هاي خارجیطال و پول
 يل و بهرهاص]= بابت پرداخت  يورطنيابود كه بايد 

 [ خرج بشود.هاي دولت به بان  مركزيبدهی

، با اين گذارقانونگويد كه من اين مصوبه می آقاي عليزاده ـ
ها و تفاوت ناشی از تسعير دارايیكه اين ] فرمودمتوجيهات 
هاي ارزي بان  مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طال و بدهی

اصل و يست، تا خرج ،[ سود حاصله نشودجواهرات ايجاد می
 .هاي دولت به بان  مركزي بشودي بدهیبهره

 اين چه حرفی است! شاهرودي ـآقاي هاشمي
]تفاوت ناشی از تسعير فرماييد، اين شما می آقاي عليزاده ـ

 سود حاصله است؟ها[ دارايی
]تفاوت قطعاً سود حاصله است. همين  شاهرودي ـآقاي هاشمي

هاي ارزي بان  مركزي كه از و بدهی هاناشی از تسعير دارايی
دارايیِ شود،[ تغيير نرخ برابري ارز، طال و جواهرات ايجاد می

 حاصله است.
هاي ها و بدهیالتفاوت تسعير دارايی]از مابه آقاي عليزاده ـ

 آيد؟!بان  مركزي[ سودي به دست می
آقاي عليزاده، اين چيز واضحی است.  يزدي ـآقاي مدرسي
را قانون پولی و بانكی كشور ( 1۴ماده )ين بند )ب( وقتی كه ا

ماند؛ ولی وقتی آن را اجرا اجرا بكنند، دولت ديگر بدهكار نمی
 ماند. نكنند، دولت به بان  مركزي بدهكار می

 بله. آقاي اسماعيلي ـ
 خيلی چيز واضحی است. يزدي ـآقاي مدرسي

هاي ا و بدهیهتسعير دارايی ]بان  مركزي كه با آقاي عليزاده ـ
خواهيد چيزي كه ، مالی[ به دست نياورده است. چطور میارزي

 حاصل نشده است را مال دولت حساب كنيد؟!
 اگر به دست آورد، چطور؟ آقاي اسماعيلي ـ

 اگر به دست آورد، بله. آقاي عليزاده ـ
 بله، همين. آقاي اسماعيلي ـ
روش اآلن منظور شما زمانی است كه از ف آقاي عليزاده ـ

، سودي حاصل شود و اال از ارزي بان  مركزي يهادارايی
 شود.هاي ارزي بان  مركزي، سودي حاصل نمیتسعير دارايی

قانون پولی و بانكی ( 1۴بند )ب( ماده )چرا.  آقاي اسماعيلي ـ
تغيير ، مربوط به جايی است كه ]بان  مركزي از كشور
[ سود كرده رجیهاي خاهاي قانونی نسبت به طال و پولبرابري
 است.

قانون پولی و ( 1۴بند )ب( ماده )موضوع ]نه،  آقاي عليزاده ـ
هاي ارزي بان  ]دارايیفروش [ ، سود حاصل ازبانكی كشور
 نيست. آن مصوبه، مربوط به فروش ارز نيست. مركزي[

 يجورنيااند نها ]= نمايندگان مجلس[ آمدهيا آقاي ابراهيميان ـ
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 اند.[ نرخ ارز را تثبيت كرده]= با تصويب اين طرح،
قانون پولی و ( 1۴بند )ب( ماده )اصالً  شاهرودي ـآقاي هاشمي
اش هاي ارزيدارايیگويد بان  مركزي بايد ]می بانكی كشور

هاي دولت به بان  بدهی ،آن التفاوت سودمابه بابفروشد و  را[
 .هددبه خزانه دولت تحويل را د و مازاد آن بپردازمركزي را 

هاي طال و پول نرخبان  مركزي از تغيير ] آقاي ابراهيميان ـ
 سود كرده است.[ ،خارجی

بند ( مصوبه، 9حاال با اين تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
لغو شد ديگر. با اين  قانون پولی و بانكی كشور( 1۴)ب( ماده )
اش را هايدارايیتواند ي جديد، ديگر بان  مركزي نمیمصوبه
(، درآمد دولت را كم كرده 9خيلی خب، پس تبصره ) بفروشد.
 است.

 تواند بفروشد.می آقاي سليمي ـ
به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه نرخ  يزدي ـآقاي مدرسي

تواند باال ببرد، نه دولت؛ شوراي پول ارز را نه بان  مركزي می
 2كند.و اعتبار است كه اين كار را می

اشكال نسبت به گذشته، ي اين مصوبه، بله، تسر پيك ـآقاي ره
قانون ( 1۴دارد. اصالً شما فرض كنيد اگر اين بند )ب( ماده )

[ ( نسخ شده است9كه اآلن در اين تبصره )]پولی و بانكی كشور 
 دادند؟نبود، بدهی دولت ]به بان  مركزي[ را از كجا می

 ماند.دولت به بان  مركزي، بدهكار می يزدي ـآقاي مدرسي
از ي  منبع ديگر در اين صورت، خيلی خب،  پيك ـاي رهآق

 دادند.می بدهی دولت به بان  مركزي راكردند و تعريف می

                                                                                    
 :28/7/2952قانون پولی و بانكی كشور مصوب ( 28بند )الف( ماده ). 1
وراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره ش -الف»

سياست كلی بان  مركزي ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور 
 عهده دار وظايف زير است: 

رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و  -2
 ن؛هاي داخلی بان  مركزي ايرانامهينيآ
بت به ترازنامه بان  مركزي ايران براي طرح رسيدگی و اظهار نظر نس -1

 ؛در مجمع عمومی
 ؛هاي مذكور در اين قانوننامهينيرسيدگی و تصويب آ -9
اظهار نظر در مسائل بانكی و پولی و اعتباري كشور و همچنين اظهار  -7

وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه ه نظر نسبت به لوايح مربوط ب
 ؛شودورا ارجاع میاز طرف دولت به ش

دولت در مسائل بانكی و پولی و ه دادن نظر مشورتی و توصيه ب -5
خصوص در سياست هنظر شورا در وضع اقتصادي و به اعتباري كشور كه ب

 ؛اعتباري كشور مؤثر خواهد بود
اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بان  مركزي  -۴

 «گردد.را عرضه میشوه ايران در حدود اين قانون ب

 ي هست؟!منبع ديگرمگر  يزدي ـآقاي مدرسي
 از ي  منبع ديگري بايد بدهند. پيك ـآقاي ره

بينی[ حاال كه ]منبع ديگري را پيش يزدي ـآقاي مدرسي
 اند.نكرده

چطور بدهی دولت را بدهد؛ در حالی كه ارزي  زاده ـآقاي علي
 را نفروخته است؛ چه را بدهد؟

نه ديگر؛ طبق اين مصوبه، ديگر  شاهرودي ـآقاي هاشمي
بند دهد. را از اين طريق[ نمی بدهی دولت به بان  مركزي]

گفت بان  میقانون پولی و بانكی كشور ( 1۴)ب( ماده )
د و بدهی دولت را بدهد. حاال مركزي ملزم است ارز را بفروش
 اين الزام نسخ گرديده است.

 الزام به فروش نكرده است. نه، اين مصوبه آقاي عليزاده ـ
قانون پولی و بانكی ( 1۴بند )ب( ماده )نه، در  پيك ـآقاي ره
 هم، بان  مركزي، الزام به فروش نشده بود.كشور 

ند، به هر حتی اگر الزام به فروش هم نك يزدي ـآقاي مدرسي
شود؛ حداقل شامل حال، حكم آن مصوبه، شامل فروشش هم می

 شود.فروشش هم می
 شود.]بله، شامل فروش ارز هم[ می شاهرودي ـآقاي هاشمي

زي نيست. يچ چيهاصالً آن مصوبه شامل فروش  آقاي عليزاده ـ
 شود؟!شامل فروش ارز هم می فرماييدمیبه چه دليل 

به آن ]كه شامل فروش ارز هم  ياجاحت ـ يزديمدرسي آقاي
شامل آن صورت  مصوبه، آناطالق  ،ولی حداقل نيست؛شود،[ 
 .شودمی هم[ ارز فروش]= 

 روشن است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي صحبت كردم؛ هم زكبان  مرمن با مسئوالن  پيك ـآقاي ره
ايراد دارند و  قانون پولی و بانكی كشور( 1۴بند )ب( ماده )به 

 اين مصوبه.هم به 
ايراد دارند، ي  حرف  قانوناينكه آنها به  يزدي ـآقاي مدرسي
 ديگري است.

هم قانون پولی و بانكی كشور ( 1۴ماده )بند )ب(  پيك ـآقاي ره
هاي سود احتمالی حاصل از تغيير برابريكه گفته بود ]مازاد 
هاي را پس از كسر بدهی هاي خارجیقانونی نسبت به پول

حساب خزانه واريز شود، مسئوالن بان  مركزي دولت،[ به 
گفتند چه را به خزانه بريزيم؛ در حالی كه نه دالري اضافه می

است.  شده اضافههاي بان  مركزي[ شده و نه طاليی ]به دارايی
عالی است؛ چيزي به بان  مركزي همين حرف خود جناب

 اضافه نشده است.
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( 1۴ند )ب( ماده )بپس آن قانون ]=  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 يعنی چه؟ معنايش چيست؟ [قانون پولی و بانكی كشور

اند كه در آن قانون، بان  مركزي را الزام كرده پيك ـآقاي ره
هاي قانونی نسبت به سود احتمالی حاصل از تغيير برابريمازاد 
 حساب به ،هاي دولتهاي خارجی را پس از كسر بدهیپول
 واريز كند. خزانه

قانون پولی و ( 1۴]بند )ب( ماده )گفتند می زاده ـآقاي علي
 است. یربطیبقانون [ ،بانكی كشور

هاي بان  مركزي[ دو حالت دارد: ]حالت ]دارايی پيك ـآقاي ره
ها[ يا فروش رفته است يا به تدريج اول اين است كه اين دارايی

به ها[ دارايیاست كه اين  اين دوم]حالت رود؛ به فروش می
در باقيمانده دالرهاي سر سال ارزش ريالی نرفته است.  فروش

 اند ...بان  مركزي را حساب كرده
قانون پولی و ( 1۴بند )ب( ماده )پس  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 يعنی چه؟بانكی كشور 

( 1۴بند )ب( ماده )]مديران بان  مركزي به آن  پيك ـآقاي ره
گويند ي  می هم[ ايراد دارند و قانون پولی و بانكی كشور

 اند ]كه قابل اجرا نيست و ايراد دارد.[چيزي نوشته
كجايش ايراد دارد، در حالی كه در  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اند.كردهقانون عمل می به آنگذشته 
نه، ]قسمت دوم بند )ب(، در خصوص واريز  پيك ـآقاي ره

 اند.كردهبه خزانه را عمل نمیمازاد سود احتمالی[ 
شده ]قانون[ عمل می به آنهميشه  شاهرودي ـاشميآقاي ه

ي واجب، واجب بوده است كه بان  است؛ يعنی از باب مقدمه
به  -هايش را مركزي، براي اجراي آن قانون، ي  مقدار از دالر

به بفروشد و آن را  -ي اين تفاوت ميان ارز دولتی و آزاد اندازه
 بريزد. حساب دولت

گويند ما چيزي بان  مركزي میمديران  پيك ـآقاي ره
 ايم كه بخواهيم آن را به خزانه بريزيم.نداشته

چيست؟ ]فروش قسمتی  هاحرفاين  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ي واجب بوده است.از ارز بان  مركزي[ مقدمه

گويند ما فقط از نظر حسابداري، در آنها می پيك ـآقاي ره
دولت را عوض هاي بان  مركزي و جاي دارايی هاستون
گفت كه آيا شما چيزي فروختيد كرديم و اگر كسی به ما میمی

يا معاوضه كرديد و ي  دالر به جايش آمده است، در جواب 
هاي بان  مركزي اضافه گفتيم نه، دارايی جديدي به دارايیمی

 نشده است.

ها هيچ ستوناين  دنشعوض يعنی بر  يزدي ـآقاي مدرسي
 اثري مترتب نيست؟!

چرا، با عوض كردن اين ستون بدهی دولت به  پيك ـقاي رهآ
كردند. اآلن ايراد مديران بان  بان  مركزي را حساب می
گويند اينكه در مصوبه گفته شده مركزي هم اين است كه می

فروش نيست، بلكه ناشی از  تفاوت ناشی ازالاست كه اين مابه
است، درست  هاي ارزي بان  مركزيها و بدهیدارايیتسعير 

التفاوت آن در حسابی مابه»گويند است؛ اما اينكه در مصوبه می
هاي خارجی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزيابی خالص دارايی

كنند، و بر مبناي آن حساب، حسابداري می« شودمنظور می
]امكان اجرا ندارد[. بان  مركزي مانند شركت است و سالی ي  

ارزش سهام اين  ،در اين ترازنامهكند و یاش را تهيه مبار ترازنامه
بر اساس كنند. اين حساب و كتاب شركت را حساب می

 شود.كند، انجام میعملياتی كه بان  مركزي می
 تسعير، در هر سال نيست. يزدي ـآقاي مدرسي

گويد كه اين اما اآلن در اين مصوبه می پيك ـآقاي ره
مازاد حاصل از »ه نام در ي  حساب ديگري ]ب را تفاوتالمابه

[ بريزيد. بعد در ادامه «هاي خارجیارزيابی خالص دارايی
هاي مانده اين حساب، صرفاً بابت جبران زيان»گويد: می

هاي احتمالی آتی بان  مركزي ناشی از تغيير )كاهش( برابري
مانده »در اين عبارت، «. قانونی ارز )تسعير( قابل استفاده است

مديران بان  مركزي اين است ايراد ه؟ اآلن يعنی چ« اين حساب
گويند: اين عبارات مصوبه يعنی چه؟ يعنی دوباره برويم كه می

 روي همين چيز فرضی معامله بكنيم؟!
ها هم صدايشان ]به یدولتبيچاره خود  دار ـزندهآقاي شب

 شود.اعتراض[ باال است كه اين باعث كاهش درآمد دولت می
 .بله آقاي اسماعيلي ـ

 كنند.نها ايراد وارد میيبله، ا پيك ـآقاي ره
 اين مصوبه، اشكال دارد. آقاي عليزاده ـ

اگر فقط ي  چيز توهمی بود، ]كه كسی  دار ـزندهآقاي شب
 كرد[.اعتراض نمی

خواهد اين مبلغ را ندهد تا برايش دولت می آقاي سليمي ـ
ا درآمد محسوب بشود؛ ولی در واقع مبلغی وجود ندارد ت
بخواهند آن را بابت ديونشان بدهند. در مقابل ي  چيزي كه 

 خواهند ديونشان را تسويه كنند.نيست، می
خواهد بله، واقعاً مبلغی وجود ندارد. دولت می آقاي عليزاده ـ

يازده هزار ميليارد تومانی را كه خودش به بان  مركزي بدهكار 
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ت ]به استناد بود، از محل اين تسعير بدهد. بعد دولت آمده اس
تصويب كرده  قانون پولی و بانكی كشور،[( 1۴بند )ب( ماده )
ميليارد را كه جاهاي ديگر ]به غير از  ياخوردهاست كه چهل و 

اند و اصالً هيچ ارتباطی به دولت به بان  مركزي[ بدهكار بوده
 2را هم از محل تسعير تسويه كنند. آنهادولت ندارد، 

                                                                                    
 یمجمع عموم 29/9/2931اجالس پنجاه و سوم مورخ  يمصوبه( 9بند ). 1

كشور و  یو بانك یقانون پول (1۴)ماده  (ب)بند  يدر اجرا»ي: بان  مركز
 يالر يلياردهزار م 47۰نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود  ييربا توجه به تغ

 هايیبا بده یعار خارجدر مقابل اس يالر يبرابر ييرسود حاصل از تغ
به  يبه بان  مركز یدولت يهاو بان  یسسات دولتؤها و مدولت، شركت

 :ددگر يهتسو يرشرح ز
 يسازمان هدفمند یبده -9-1يال؛ ر يلياردهزار م 22۰ ،دولت یبده -2-9

 59 ی،دولت یشركت بازرگان یبده -9-9يال؛ ر يلياردهزار م 54 ،هايارانه
 يلياردهزار م 92 ،امور دام يبانیشركت پشت یبده -9-7يال؛ ر يلياردهزار م
 يهادستگاه يرو سا يروتابعه وزارت نفت، ن يهاشركت یبده -9-5يال؛ ر
هزار  98۰ ی،دولت يهابان  یبده -9-۴يال؛ ر يلياردهزار م ۴5 يی،اجرا
 یدولت يهاپرداخت طرح يشدولت و پ يتعهدات ارز -4-9يال؛ ر يلياردم

تعهدات دولت بابت پرداخت  -8-9يال؛ ر يلياردهزار م 7۰ يناشور،به سا
 یجهان یمال يها به نهادهاو بازپرداخت وام يهاقساط مربوط به سهام، سرما

 يال.ر يلياردهزار م 7 ی،المللينو ب
 ،مصوبه ينابالغ ا يخهفته از تار ي موظف است ظرف  يمركز بان 

ال آن در و اعم يبان  مركز یمال يهانسبت به اصالح صورت
 بند اقدام كند. ينمربوط مطابق ا ياقتصاد يهاگزارش
( از يالر يلياردهزار م 47۰كه در برآورد سود حاصل )يننظر به ا -تبصره
 يمسدود يیدالر دارا يلياردم 9به شرح فوق، مبلغ حدود  ينرخ برابر ييرتغ

منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن  يبان  مركز
محاسبه و مطابق بند  يبه نرخ روز آزادساز ييرفوق سود حاصل از تغمبلغ 
 .«يابداختصاص  یو بانك ی( قانون پول1۴ماده ) (ب)

به صورت  يعاد یجلسه مجمع عموم ينپنجاه و چهارمي مصوبه
ر د: »... 3/7/2931يران مورخ ا یاسالم يجمهور يالعاده بان  مركزفوق
 يبان  مركز یمجمع عموم ينوممصوبات پنجاه و س (9)بند  ياجرا

كشور مقرر شد  یو بانك ی( قانون پول1۴ماده ) (ب)بند  يموضوع اجرا
در مقابل  يالر يبرابر يرسود حاصل از تسع يالر يلياردهزار م 47۰مبلغ 

و  یها و موسسات دولتدولت، شركت يهایبا بده یاسعار خارج
 گردد: يهتسو يربه شرح ز يمركز بان به  یدولت يهابان 
 يسازمان هدفمندساز یبده -1يال؛ ر يلياردهزار م 22۰، دولت یبده -2

هزار  59 ی،دولت یشركت بازرگان یبده -9يال؛ ر يلياردهزار م 54 ،هايارانه
 -5يال؛ ر يلياردهزار م 92، امور دام يبانیشركت پشت یبده -7يال؛ ر يلياردم
سازمان  یبده -۴ل؛ يار يلياردهزار م 3/11 يران،نفت ا یشركت مل یبده

 2۰ ير،شركت توان یبده -4يال؛ ر يلياردهزار م 8/24يران، توسعه برق ا
هزار  8 ي،كشاورز يتیشركت خدمات حما یبده -8يال؛ ر يلياردهزار م
يال؛ ر يلياردهزار م 9/۴ی، دولت يهاشركت يرسا یبده -3يال؛ ر يلياردم
 7ی، بان  مل یبده -22يال؛ ر يلياردهزار م 78ي، بان  كشاورز یبده -2۰

هزار  2۴ ،كاال( يسازيرهبان  سپه )شامل ذخ یبده -21يال؛ ر يلياردهزار م
 یبده -27يال؛ ر يلياردهزار م 1۴1، بان  مسكن یبده -29يال؛ ر يلياردم

 

گذاري كه انجام شده، گفته شده كه قانون با حاال ـ پيكره آقاي
كنند. باالخره  حساب چنيناين را مركزي بان  بهدولت  بدهی

قانون است ديگر، اشكالی ندارد؛ منتها ]كارشناسان بان  مركزي[ 
 گويند اين مصوبه، ايراد فنی حسابداري و مالی دارد.می

 بله. آقاي عليزاده ـ
قانون قبلی ذشته كه طبق گدر مورد حاال خب،  پيك ـآقاي ره

. در نداهكردمیعمل  ( قانون پولی و بانكی[1۴]= بند )ب( ماده )
ي كرد. ]مديران و كارشناسان بان  اركشود مورد آن كه نمی
گويند آن مقرره، قانون بوده، ليكن قانون غلطی مركزي هم[ می
 بوده است.

سبت به به همين دليل، ديوان عدالت اداري هم ن آقاي عليزاده ـ
بر شمول آن بر  مصوبه مجمع عمومی بان  مركزي داللت]
  1ايراد گرفته است. یدولت يها ها و بانتكشر [يهایبده

                                                                                    
 
امور  يرها )وزبان  عمومی مجمع يسبا اعالم رئ یدولت يهابان  يرسا

 يالیر ينمأبابت ت یبده -25ال؛ ير يلياردهزار م 5۰ ،(يیو دارا ياقتصاد
 -2۴يال؛ ر يلياردهزار م 25 يناشور،سا هايطرح پرداختيشالتفاوت پمابه
 يرسا -24يال؛ ر يلياردهزار م 2۰ ،وزارت دفاع يبابت تعهدات ارز یبده

 يشبابت افزا یبده -28يال؛ ر يلياردهزار م 25 ،دولت يتعهدات ارز
در بان   يال: سرمايهر يلياردزار مه 7يش افزا ی،در بان  جهان يهسرما

توسعه  يهااقساط پروژه ی،جهان ي بان هااقساط پروژه ی،توسعه اسالم
 «ی.المللينمجامع ب يتحق عضو ی،اسالم

-954-31/95۴ي كالسه هيئت عمومی ديوان عدالت اداري شماره رأي. 2
ه كيننظر به ا: »92/7/2931مورخ  9۰2-9۰1-9۰9ي دادنامه و شماره 9۴5

 2952كشور مصوب سال  یو بانك یقانون پول (1۴)ماده  (ب)اوالً طبق بند 
نسبت به  یقانون هاييبرابر ييرحاصل از تغ یسود احتمال» :مقرر شده است
به مصرف استهالك  يهاز قوه قهر یو اتفاقات ناش یخارج يهاطال و پول

مازاد بر  و سيدخواهد ر يرانا يدولت به بان  مركز هايیاصل و بهره بده
به استهالك اصل  یماده قانون ينو ا« خواهد شد. يلآن به خزانه دولت تحو

دارد  يحارز تصر يرحاصل از تسع یدولت از سود احتمال هايیو بهره بده
ندارد، به  یدولت يهاها و بان شركت هايیبر شمول آن بر بده یو داللت

دولت،  یو بهره بدهعالوه مقرر شده است كه سود مازاد بر استهالك اصل 
 ؛شود يزبه حساب خزانه وار يدبا
صورت گرفته است و  2931ارز در خرداد سال  يركه تسعينبا توجه به ا ثانياً

الذكر با فرض حاصل شدن سود قانون فوق (1۴)ماده  (ب)اعمال بند 
 يامر و احراز سود برا ينخواهد بود و تحقق ا يرپذامكان یاحتمال

 (1)و بند  (24)جزء )ج( ماده  (2)ولت به داللت بند د هايیاستهالك بده
قانون  (17)و بند )ب( ماده  (11)بند )ب( ماده  (2)جزء  و (28)ماده 
پول و  يو طرح آن در شورا يترازنامه توسط بان  مركز يهشده به تهياد

 يهو ته يدگیرس ينظار برا يئتآن به ه يماظهار نظر و تسل ياعتبار برا
ترازنامه در آن  يبو تصو يساالنه بان  مركز یعمومگزارش به مجمع 
 ت؛مجمع موكول شده اس

 ينبان  از اول فرورد یهمان قانون، سال مال (17)ماده  (الف)طبق بند  ثالثاً
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خيلی خب، حاال آن موضوع رأي ديوان عدالت  پيك ـآقاي ره
ي ديگري است. ما به رأي ديوان عدالت اداري اداري ي  مسئله
به  شورك یكو بان یپول( قانون 1۴بند )ب( ماده )كاري نداريم. 

التفاوت ز اين مابها دتوانمی بان  مركزيگفته است كه  غلط
كسر كند و دولت نيز با توجه به اين بند، بدهی  بدهی دولت را

خود را به بان  مركزي تسويه كرده است. اشكال اين است كه 
سرايت كند،  (2932) قبلسال به تواند حكم اين مصوبه نمی
االجرا است[. اما اين عبارت ده ]حاكم و الزمولی نسبت به آين

]در پاراگراف دوم ماده واحده[ هم ابهام « مانده اين حساب»
خواهيد از آن رد بشويد، ولی مديران بان  دارد. حاال اگر می

 يعنی چه؟« مانده حساب»گويند ي میزكمر
توانند از مجلس[ تفسير ]در اين مورد می آقاي عليزاده ـ
كه ايراد مغايرت با قانون  هم بودن اين عبارتبخواهند؛ مب
 اساسی ندارد.

تفاوت ناشی از ] راقدم نيهم،[ «مانده»]منظور از  آقاي سليمي ـ
هاي ارزي بان  مركزي كه از تغيير نرخ ها و بدهیتسعير دارايی

[ است كه محاسبه شودبرابري ارز، طال و جواهرات ايجاد می
 .اصطالحی ينه مانده است، يابهي محاسمانده منظور،. كنندمی

 ي حسابداري، مراد است.همان مانده آقاي ابراهيميان ـ
بعد هم، در اين مصوبه، بحث تراز است؛ تراز به  پيك ـآقاي ره

 شود، نه هر وقت.صورت ساالنه حساب می
نه، در اين مصوبه، بحث تسعير است نه  يزدي ـآقاي مدرسي

بوده، تصريح  دارخزانهخودش  تراز؛ بحث تسعير است؛ كسی كه
 كرد كه تا حاال سه بار اين كار انجام شده است.

 كنند؟دانم؛ تراز را چه زمانی حساب میمی پيك ـآقاي ره
 ي تراز، ساالنه است.محاسبه يزدي ـآقاي مدرسي

 خيلی خب. پيك ـآقاي ره

                                                                                    
 

ترازنامه  يهو ته يابدیهر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه م
مراتب  با توجه به يرد،صورت گ یسال مال يانپس از پا بايستیم

مقرر در قانون،  يببر خالف ترت يتالذكر چون در مصوبات مورد شكافوق
از  یبا سود ناش يزن یدولت يهاها و بان شركت هايیاصل و بهره بده

در مصوبات مورد اعتراض در  یارز مستهل  شده است و از طرف يرتسع
 یاز محل سود احتمال يدولت به بان  مركز یخصوص استهالك بده

الذكر اتخاذ فوق یقانون يفاتمراحل و تشر یارز، بدون ط يراز تسع یناش
قانون و خارج از حدود  يرلذا مصوبات مذكور مغا ت،شده اس يمتصم
 (2)و به استناد بند  شودیم يصتشخ يبان  مركز یمجمع عموم ياراتاخت
 يبتصو يخاز تار يعدالت ادار يوانقانون د (71)و  (1۰)و مواد  (23)ماده 
 «.شودیل مابطا

 ولی موضوع اين مصوبه، تسعير است. يزدي ـآقاي مدرسي
ي تراز را محاسبهبودن تراز يعنی اينكه شما ساالنه ـ پيكآقاي ره

 دهيد.روزانه انجام نمی
كند تا هايش را تسعير میبان  مركزي، دارايی آقاي عليزاده ـ

 اين بخواهدكند كه نمی ترازنامه خودش را بنويسد؛ تسعير
 .را بفروشد هادارايی

 دانم.بله، من می پيك ـآقاي ره
  مركزي چيزي را نفروخته است؛ فقط بان آقاي عليزاده ـ

 گويد.هايش را به دولت میها و بدهیگزارش ترازنامه دارايی
 را شهايدارايیكنم كه بان  مركزي من تأييد می پيك ـآقاي ره

هاي التفاوت، ناشی از فروش دارايینفروخته است ]و اين مابه
ی ي  بار ها، سالبان  مركزي نيست[؛ منتها اين ارزيابی دارايی

است. اآلن در اين مصوبه آمده است، اين را دوگانه حساب كرده 
، بان  قانون پولی و بانكی كشور( 17است. ]بر اساس ماده )

كند؛ يعنی اآلن بان  سالی ي  بار ترازنامه تهيه می [مركزي
گيرد و ي  سال كند و تراز میهايش را تسعير میمركزي دارايی

كه اآلن  يطورنيگيرد. اكند و تراز میبعد هم مجدداً تسعير می
نوشته شده  «مانده اين حساب»در ]پاراگراف دوم[ اين مصوبه، 

التفاوت كه اآلن در اين حسابِ ، يعنی دارد روي اين مابهاست
رفته است، « هاي خارجیمازاد حاصل از ارزيابی خالص دارايی»

كند، مانده كند؛ كم و زيادش میدر طول سال حساب می
 گيرد و... كه اين درست نيست.می

سابقاً كه ارز، دولتی نبود و آزاد بود،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
هر مقدار ارز كه دولت از محل فروش نفت به بان  مركزي 

گرفت؛ ولی اش را از بان  مركزي مییاليفروخت، معادل رمی
در اثر نوسانات بازار آزاد  -ارز  يهامتياگر در طول سال، ق

رفت، باال می - تسعير دولتدليل به المللی و نه لی و بينداخ
كرد كه آن را يا بان  مركزي ي  درآمد و دارايی اضافی پيدا می

كرد يا اگر دولت، ديونی داشت، به حساب به خزانه واريز می
گذاشت. حاال با اين مصوبه، دارند جلوي اين ديون دولت می

 گيرند. عجب حرفی است.كار را می
 است ... نرفته باال ارز ـ عليزاده ايآق

بوده است. وقتی  يطورنيسابق، ا شاهرودي ـآقاي هاشمي
ارزش ارز  چه بخواهيم چه نخواهيمقيمت ريالی ارز باال برود، 

شما در منزل، دالر شخصی داشته باشيد، اگر رود. و لذا باال می
هزار فروشيد نه به هر دالر را در بازار به سه هزار تومان می
ايد[؛ پس، درآمدت تومان ]كه با آن قيمت، دالرها را تهيه كرده



 
  

 717 نهاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايراها و بدهينحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييدوفوريتي طرح 
  

 

 بيشتر شده است.
فروشند به جهت اگر ارز را به سه هزار تومان می آقاي عليزاده ـ

پايين آمده است، نه اينكه خود  من پولاين است كه ارزش 
 ارزش ارز باال رفته باشد.

گويم اين قانون كند. من میفرقی نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي
بان  مركزي  [،پولی و بانكی كشور( قانون 1۴]= بند )ب( ماده )

مكلف كرده است كه اين درآمد اضافیِ ناشی از افزايش  را
كه دولت قبالً به بان  مركزي فروخته بود و  -قيمت ارز را 

هاي به مصرف استهالك اصل و بهره بدهی -متعلق به او نيست 
به خزانه دولت را و مازاد آن  برسانديران دولت به بان  مركزي ا

درآمد  ،[افزايش قيمت ارزالتفاوت واريز كند؛ يعنی ]اين مابه
( 1۴بند )ب( ماده )( اين مصوبه، 9دولت است. چرا در تبصره )
ي آن نسخ شده است؟ واقعاً همه قانون پولی و بانكی كشور

گر هم آن ،[ درآمد دولت است. اافزايش قيمت ارزالتفاوت ]مابه
( قانون اساسی 45را درآمد دولت ندانيم، اقالً خالف اصل )

( قانون 59است. به نظر من كه اين مصوبه مخالف اصل )
است، ولی اگر اين نظر من را قبول نداريد، اين مصوبه  2اساسی

 ( است. 45خالف اصل )
 ... گذارقانوننه، اين مصوبه معنايش اين است كه  پيك ـآقاي ره
يعنی چه؟ شما نه آن ]مغايرت با اصل  شاهرودي ـاشميآقاي ه
را قبول [ (45)]مغايرت با اصل كنيد، نه اين ([ را قبول می59)
كنيد بان  مركزي براي خودش ي  كنيد! همين كه فرض میمی

 چيزي ...
( قانون پولی و بانكی را 1۴نه، ما بند )ب( ماده ) پيك ـآقاي ره

 .قبول داريم است، شده اجرادر زمانی كه 
چيست؟! يعنی الاقل  هاحرفاين  شاهرودي ـآقاي هاشمي
تواند ي طرح نمی( است؛ يعنی مجلس با ارائه45خالف اصل )
را  [قانون پولی و بانكی كشور( 1۴بند )ب( ماده )اين قانون ]= 

به مجلس اصالح كند. بله، اگر دولت در اين خصوص اليحه 
ن را اصالح كند. من كه اين تواند آن قانوبياورد، مجلس می

تفاوت ناشی از تسعير الدانم. ]مابهمی (59)ف اصل خالمصوبه را 
[ درآمد دولت است. ارزي بان  مركزي هايو بدهی هادارايی
 چيست كه اين، درآمد دولت نيست! هاحرفاين 

گويد: ( مصوبه[ می1اينكه ]در ذيل تبصره ) آقاي ابراهيميان ـ

                                                                                    
 هايدريافت كليه»اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران: . 1

 در هاپرداخت همه و شودمی متمركز كل داريخزانه هايحساب در دولت
 «.گيردمی انجام قانون موجب به ،مصوب اعتبارات حدود

ي ، شائبه«االثر استير مفاد اين قانون ملغیهرگونه تصميم مغا»
قسمت آخر آيد؟ چون آن ي در اجرا و قضا پيش نمیمداخله
آنها ملغی االثر  ،گرفتيد تصميماتی كه شما قبالً ،گفتهتبصره 
تواند ي  قاعده و خطاب كلی بگذارد و ؛ آيا مجلس میبشود
اجرايی،  ي آن ي  وضعيت را تغيير بدهد؟ اگر ي  مقاموسيلهبه

، ديوان عدالت اداري بگيردي صالحيتش تصميمی در حوزه
اما  1تواند بگويد كه اين تصميم، خالف قانون و باطل است؛می

تواند به همان نحو بگويد كه اين تصميمات آيا مجلس هم می
است، به نحو قضاياي شخصيه، باطل  شده كه اتخاذ مشخص

ي اجراي مسئله ي مجلس دراست؟ آيا اين، ي  جور مداخله
كرده  يگذارقانونقضا نيست؟ آيا مجلس در حدود اختياراتش 

 و بر اساس وضع قواعد كلی، رفتار كرده است يا نه؟ 
اصالً اين تصميمات، چطوري  شاهرودي ـآقاي هاشمي

                                                                                    
 يوان عدالت اداريقانون تشكيالت و آيين دادرسی د( 21( و )2۰مواد ) .2

صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار  -2۰ماده : »15/9/2931مصوب 
 :زير است

رسيدگی به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا  -2
 :حقوقی از
ها و تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه -الف

ها و سازمان تأمين اريهاي دولتی و شهردها و مؤسسات و شركتسازمان
 ا؛اجتماعی و تشكيالت و نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به آنه

در امور  (الف)تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند  -ب
 ؛راجع به وظايف آنها

هاي رسيدگی به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعی هيئت -1
هاي مالياتی، هايی مانند كميسيونميسيونرسيدگی به تخلفات اداري و ك

( قانون 2۰۰هيئت حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده )
 ؛ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنهاشهرداري

رسيدگی به شكايات قضات و مشموالن قانون مديريت خدمات  -9
( و 2ات مذكور در بند )كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسس

مستخدمان مؤسساتی كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام 
 ؛اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامی ،است
حدود صالحيت و وظايف هيئت عمومی ديوان به شرح زير  -21ماده 
 :است
قوقی رسيدگی به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا ح -2

ها و مؤسسات ها و ساير نظامات و مقررات دولتی و شهردارينامهاز آيين
عمومی غيردولتی در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا 
قانون و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از 
م اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجا

 شود؛میوظايفی كه موجب تضييع حقوق اشخاص 
صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب  -1

 ؛ديوان صادر شده باشد
صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب  -9

 «ديوان صادر شده باشد.
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شود؟ يعنی دولت چه كار كند؟ دولت از كجا پول می االثرملغی
 ردازد؟بپ به بان  مركزي را اشبدهیبياورد و 

است و قرض كرده خب، دولت از بان  مركزي  آقاي سليمي ـ
 بايد قرضش را پس بدهد.

 قرض نكرده است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 چرا؟ آقاي سليمي ـ
]دولت، ارزهايی كه از بان  مركزي  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 گرفته است را[ خرج كرده است.
 است.دولت از بان  مركزي قرض كرده  آقاي سليمي ـ
نه، قرض نكرده است؛ ارزها را گرفته  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 و خرج كرده است.
در سؤال بنده، فرض بر اين است كه تصميم  آقاي ابراهيميان ـ

 مقام اجرايی مطابق با قانون بوده است.
من به فرمايش شما كار ندارم ]و اآلن در مورد آن  آقاي سليمي ـ
 بحث نكردم[.
هايی كه دولت از بان  اگر ]پول دي ـشاهروآقاي هاشمي

دولت قرض  ،به هر حالمركزي گرفته،[ قرض بوده باشد كه 
 دهد. آن كه بحثی ندارد.خود به بان  مركزي را پس می

فرمايش شما ]دكتر ابراهيميان[ اين است كه  آقاي سليمي ـ
 شود.قانون، عطف بما سبق نمی

شود؛ ولی سبق مینه، قانون هم عطف بما  آقاي ابراهيميان ـ
تواند حكم در مورد تصميمات اجرايی جزيی می گذارقانون

هرگونه تصميم صورت مطلق[ بگويد وضع بكند، نه اينكه ]به
 ،به عنوان مقام اجرايی جريكه قبالً م - مغاير مفاد اين قانون

؛ چون فرض االثر استملغی -ست ا طبق قانون و درست گرفته
قانون پولی ( 1۴بند )ب( ماده )ن ]= مجلس اين است كه آن قانو

 اند.[ را نسخ كردهو بانكی كشور
 ي عطف بما سبق نيست.اينجا مسئله پيك ـآقاي ره

اند، يعنی قانون وقتی قانون را نسخ كرده آقاي ابراهيميان ـ
 درست بوده است.

بر اساس قانون اساسی، اثر قانون، نسبت به آتيه  آقاي سليمي ـ
 2است.

                                                                                    
 هيچ»می ايران: . اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوري اسال1

 جرم است، وضع شده بعد از آن كه استناد قانونی به فعلی يا ترك فعلی
 «شود.نمی محسوب
اثر  -7ماده »و اصالحات بعدي آن:  28/1/29۰4( قانون مدنی مصوب 7ماده )

مگر اينكه  ،ماقبل خود اثر ندارده آتيه است و قانون نسبت به قانون نسبت ب
 

در مواردي كه در اثر تصميم قطعی، حق مكتسبی  يك ـپآقاي ره
 كرد. عطف بما سبق شودنمی 1جاد شده باشد،يا

اينجا از همين موارد است ]كه عطف  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 به ماسبق، پذيرفتنی نيست[.

حق مكتسب در مواقعی است كه حق افراد  آقاي عليزاده ـ
 دولتی. موضوع آن حق باشد، نه حق دولت يا مقامات

شخص حقوقی كند. اگر براي نخير، فرقی نمی پيك ـآقاي ره
 حق مكتسبی كسب شده باشد، قابل لغو نيست.دولت هم 

 ]لزوم حفاظت از حق مكتسبه،[ به حق دولت آقاي عليزاده ـ
 .گرددبرنمی

                                                                                    
 

 .«اين موضوع اتخاذ شده باشده مقررات خاصی نسبت ب در خود قانون

حقوق مكتسبه كه آن را حقوق ثابته نيز گويند، چنانكه از نام آن معلوم ». 2
حقوقی است كه براي افراد در زمان حكومت قانون سابق ايجاد  ،باشدمی

گردد. گونه حقوق با نسخ قانون موجد حق زائل نمیاين شده است.
مله كه هنوز موجود نشده و ممكن است بعداً موجود بالعكس حقوق محت

اگر چه سبب آن پيدايش يافته باشد كه تابع مقررات قانون جديد  ،گردد
تأثير قانون در ماقبل و رعايت حقوق ثابته افراد از نظر  دمع خواهد بود.

هاي افراد حفظ نظم اجتماعی و جلوگيري از ركود بازار اقتصادي و فعاليت
مقننه متوجه شود، رعايت حقوق  هين هرگاه در مواردي قواست. بنابرا

اند، مانع دست آوردهه قانون سابق ب ياجرا همكتسبه كه بعض افراد در نتيج
تأثير قانون ه نظم عمومی خواهد بود، در قانون جديد تصريح ب رقرارياز ب

قانون سابق  هوسيلهزمان گذشته خواهد نمود و حقوقی كه به مزبور نسبت ب
امامی، سيدحسن، « نمايد.جود آمده و از حقوق مكتسبه است ملغی میبو

 .35-37ص ، ص7 تا، جحقوق مدنی، تهران، انتشارات اسالميه، بی
، به «حقوق مكتسبه»براي آشنايی با نظرات شوراي نگهبان در خصوص 

شوراي نگهبان  1/3/29۴4مورخ  9۰۴۰توان به نظر شماره عنوان نمونه می
لغو اليحه قانونی راجع به امالك وراث اسماعيل  طرحدر خصوص 

 ،ماده واحده»اشاره كرد. طبق اين نظر،  قشقايی و سهراب بهادري قشقايی
قوانينی است كه در رژيم طاغوت در رابطه با  ياز اين نظر كه مستلزم احيا

موضوع مذكور در اين ماده به تصويب رسيده و از جهات گوناگون مخالف 
و نيز از اين نظر كه موجب ناديده گرفتن حقوق شرعی  ؛شرع بوده است
 ،خالف موازين شرعی شناخته شد. و از اين جهت كه اطالقش ،افراد است

ی لبه خصوص نسبت به اموا ،ناقض حقوق مكتسبه مشروع اشخاص است
كه مطابق تبصره ي  اليحه قانونی شوراي انقالب از ناحيه دولت 

قانون  (74)آنان قرار گرفته است، با اصل جمهوري اسالمی ايران در اختيار 
 قانون اساسی (73)كه مالكيت مشروع را محترم دانسته و با اصل  اساسی

هاي غيرمشروع را آن هم پس از رسيدگی و تحقيق و ثبوت كه صرفاً ثروت
براي مشاهده نظرات بيشتر، نگاه .« مغاير است ،داندشرعی قابل استرداد می

ابراهيم و همكاران، دادرسی اساسی در جمهوري زاده، موسیكنيد به: 
 ، تهران،)اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شوراي نگهبان( اسالمی ايران

، 293۰معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري، 
 ذيل اصول چهل و هفتم و چهل و نهم.
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 اين، چه حرفی است!؟ پيك ـآقاي ره
 صاحب اختيار حقوق دولت، مجلس است. آقاي عليزاده ـ

 شود.طوري كه سنگ روي سنگ بند نمیاين پيك ـاي رهآق
گوييم كه ناظر به حق حقی را حق مكتسب می آقاي عليزاده ـ

توانند سالگی می 25از سن  همهافراد باشد؛ مثالً اگر بگويند 
كمتر از در كه هر كس ازدواج بكنند و ي  قانون جديد بگويد 

اين صورت، ، ]در باطل استاست، ازدواج كرده  گیسال 28
 28تا  25االجرا شدن قانون جديد و بين كسانی كه پيش از الزم
اند، به دليل برخورداري از حق مكتسبه، سالگی ازدواج كرده
 .شود[ازدواجشان باطل نمی

كند. چه كسی گفته است كه حق چه فرقی می پيك ـآقاي ره
مكتسب فقط براي شخص حقيقی است؟ شخص حقوقی هم 

كند. برخوردار شود. فرقی نمی مكتسبه وققحتواند از می
ش برايچنانچه دولت ]بر اساس قانون[ ي  تصميمی گرفت، 

تواند آن را با قانون گذار نمی]و قانون شده است جاديحقی ا ي 
باشد كه قانون بعدي بتواند  يجورنيجديد، از بين ببرد[. اگر ا

 شود.هر تصميمی را لغو كند، سنگ روي سنگ بند نمی
بله، ]مثالً قانون جديد[ بگويد هر چه  شاهرودي ـقاي هاشميآ

اش باطل است! ]با است، همه دهدولت در اين ده سال انجام دا
بگويد  ورطنيااش تواند در مصوبهاين حرف شما[ مجلس می

 اشهمهاست،  هكه هر كاري كه دولت در ده سال پيش انجام داد
 باطل است! يعنی چه؟

ته اينجا و در موضوع اين مصوبه، دولت كاري الب آقاي سليمي ـ
 نكرده است؛ فقط ي  محاسبه كرده است.

]بر اساس تفسيرش از قانون[ بگويد  مجلس اگر ـ عليزاده آقاي
 اين به]و  نداريم قبولدولت را  اقدامات و تصميمات ما كه
 دولت اقدامات و تصميمات آن قانون، تصويب با بخواهد دليل،
نياز به بررسی توسط  امر، اين بگوييم بايد ما[، كند باطل را

 ي مجلسي را به مصوبهمراجع قضايی دارد. ما قبالً ايراد
 دارد، ايرادييا اقدام دولت  تصميم بهكسی  اگر يعنیايم. گرفته
شكايت  دادگستري يا اداريديوان عدالت  در برود تواندمی

عالی اين رابطه با قانون تعيين وضعيت شوراهاي  در مابكند. 
كه ي   آيدمی يادتانشاهرودي،  اهللتيحضرت آ 2.داديمنظر را 

                                                                                    
ي عالی مصوب طرح دوفوريتی تعيين وضعيت، ادغام و اصالح شوراها. 1

ي شوراي ي يكصد و سی و سومين جلسهمجلس، مصوبه 15/2۰/298۴
و شماره  1/8/298۴مورخ  211417عالی اداري و مصوبات شماره 

االثر كرده بود. در مورد شوراهاي عالی را ملغی 27/8/298۴مورخ  29۰293
 

طبق تفسير  ،اجرايی دستگاه اگر گفتيم نظرمان دروقتی ما 
 يمصوبه ،عمل كرده است قانون مطابق قانون، ازخودش 
 وآن تصميم، خالف قانون  كه بگويد تواندنمی مجلس
دعی است كه هر كسی كه م بلكه مجلس يا ،است االثرملغی
 است،بوده  گيريتصميم زمان خالف قانونِ دولتی، مقام تصميم
 .بكند اقدام قضايی مراجع طريق برود ازتواند می

 بله، شكايت بكند. شاهرودي ـآقاي هاشمي
خالف قوانين نبوده،  ، برتصميم دولتاگر  آقاي عليزاده ـ
تواند بگويد باطل است؛ چون ي  كاري است كه مجلس نمی

 است. شده جامان
 تصميم اجرايی، كار اجرايی هم است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
( را خالف اصل 9حاال من كه از ابتدا اين تبصره ) آقاي مؤمن ـ

 ،اين تبصرهگوييد كه دانستم، ولی چرا می( قانون اساسی می59)
با »( اين است كه 9( است؟ مفاد تبصره )45خالف اصل )

( قانون پولی و بانكی 1۴( ماده )تصويب اين قانون، بند )ب
؛ يعنی از اآلن نسخ «گرددنسخ می 2952كشور مصوب سال 

( قانون پولی و 1۴بند )ب( ماده )شود و اگر تا به حال، به آن می
(، 9شده است، ايرادي ندارد؛ اين تبصره )عمل می بانكی كشور

كند. اگر عملی را كه قبالً انجام شده است، لغو و باطل نمی
ض كنيد كه پيش از اين، ارزهايی در بان  مركزي بوده است فر

قانون ( 1۴ماده )بند )ب( و با تغيير نرخ برابري ارز، بر اساس 
شده كه با اين التفاوتی حاصل می، مابهپولی و بانكی كشور

 شدهپرداخت میهاي دولت به بان  مركزي بدهیالتفاوت، مابه
شده است، اآلن میتحويل  داري كل كشورو مازاد آن به خزانه
( قانون پولی و بانكی 1۴بند )ب( ماده )گويد كه اين مصوبه می

توانند آن مازاد را نسخ شد؛ پس از حاال به بعد، ديگر نمی كشور
 به خزانه بريزند ]يا بابت ديون دولت، محاسبه كنند[.

« اليحه» ؛است «طرح»اين مصوبه،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نيست.

 باشد.« طرح»باشد؛  ن ـآقاي مؤم
( قانون 1۴بند )ب( ماده )آن ]حكم  شاهرودي ـآقاي هاشمي

ي  درآمدي براي دولت بوده است ]كه  ،[پولی و بانكی كشور
 شود[.با نسخ آن، اين درآمد حذف می

                                                                                    
 

 22/22/298۴مورخ  17312/9۰/8۴( نظر شماره 2شوراي نگهبان در بند )
ماده واحده در خصوص »ي مزبور اعالم داشت: در خصوص مصوبهخود 
قانون اساسی شناخته  (۴۰)مغاير اصل  ،االثر بودن مصوبات مذكورهملغی
 .«شد
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توانيد اين كار نمیديگر گويد اآلن اين مصوبه می آقاي مؤمن ـ
 توانيد.ايد، از اين به بعد، نمیرا بكنيد؛ اگر قبالً اين كار را كرده

پس، اين مصوبه، جلوي درآمد دولت  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 را گرفته است.

نه، جلوي درآمد دولت را نگرفته است. درآمد، در  آقاي مؤمن ـ
بند بان  مركزي موجود بوده است. اگر اين درآمد را بر اساس 

 يدارخزانهب به حسا ( قانون پولی و بانكی كشور1۴)ب( ماده )
 كل كشور ريخته باشند ...

 اند.نريخته شاهرودي ـآقاي هاشمي
عمل كنم اگر ريخته باشند، به قانون عرض می آقاي مؤمن ـ

كه  طورهمان -شده باشد، عمل شده است و وقتی كه به قانون 
به هم ي قانونی را شدهكار انجامتواند مجلس نمی -فرماييد می

 االثر اعالم كند[. ت را باطل و ملغیبزند ]و عملكرد دول
درآمد  تحديد موجبمصوبه،  اين ـ شاهروديهاشمي آقاي
 نيست؟ دولت

( 9( است. تبصره )1(، غير از تبصره )9تبصره ) آقاي مؤمن ـ
( قانون پولی و 1۴بند )ب( ماده )گويد از حاال به بعد، آن می

 شود.نسخ می بانكی كشور
 مثالً اگر در قانونی مالياتی وضع حاال شاهرودي ـآقاي هاشمي

تواند بگويد اين شده باشد، مجلس از طريق تصويب طرح می
 ماليات دريافت نشود؟

گويد كه از حاال به بعد ( اين طرح می9تبصره ) آقاي مؤمن ـ
سود توانيد ]آن از حاال به بعد نمیشما شود؛ يعنی اجرا نمی

هاي نی نسبت به پولهاي قانواحتمالی حاصل از تغيير برابري
ي ارزي دولت محاسبه كنيد. اگر گفت را[ جزء ذخيرهخارجی 
 توانيد حساب كنيد، يعنی از حاال به بعد جزء ذخاير نيست.نمی

خيلی خب، مثل اين است كه ]مجلس  شاهرودي ـآقاي هاشمي
كه در قانون  -از طريق تصويب ي  طرح،[ ي  ماليات را 

تواند با لغو كند. نمی -ست بينی شده بوده اديگري پيش
 تصويب طرح، چنين كاري كند.

كه اين مصوبه، كار  من حرفم اين استنه،  آقاي مؤمن ـ
( 9گويم تبصره )كند. من میي قبل را خراب نمیشدهانجام

كه دولت بخواهد از حاال به بعد،  گيردجلوي اين را میمصوبه، 
را[ انجام بدهد؛  ر( قانون پولی و بانكی كشو1۴بند )ب( ماده )]

 گيرد.نسبت به آينده، جلوي اجراي آن را می
 حاال آن بحث ديگري بود. شاهرودي ـآقاي هاشمي
گويد كه ( نمی9من عرضم اين است. اين تبصره ) آقاي مؤمن ـ

 يهاسال(، بلكه در 2932اگر دولت نه تنها در سال گذشته )
را اجرا  كی كشور[( قانون پولی و بان1۴]بند )ب( ماده )قبل، اين 

كرده است، آن كار و اجراي قبلی، باطل است؛ اگر اين حرف می
مانند اين است كه مثالً  -كه فرمودند يطورهمان -زد را می

سال، صحيح  28قانون جديد گفته باشد كه ازدواج افراد كمتر از 
ساله، قبل از تصويب قانون جديد و طبق  24نيست و ي  فرد 

صحيح  سال را 25افراد كمتر از ازدواج مثالً كه  -قانون قبلی 
باشد. به حكم قانون، اين زوجه،  ردهك ازدواج -ه است انستدنمی

ساله شده است و آثار زوجيت بر آن ازدواج بار  24زن آن فرد 
تواند ازدواجی را كه قبالً و قانوناً شود و حاال مجلس نمیمی
 است، به هم بزند و باطل كند. گرفته انجام

را  2932سال  (،[1البته ]حكم تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 هم شامل شده است.

 كنم.را عرض می 2932بله، من هم سال  آقاي مؤمن ـ
ب شده يتصو 2931اين مصوبه، سال  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 هم تسري داده است. 2932است و حكمش را نسبت به سال 
يراد من چيست. من باشد. توجه بفرماييد كه ا آقاي مؤمن ـ

قانون ( 1۴به استناد بند )ب( ماده ) 2932گويم اگر در سال می
ها به خزانه ، عمل شده باشد و اين پولپولی و بانكی كشور

دولت واريز شده باشد، مجلس حق ندارد بگويد كه اين عمل 
است  شده واقعارزش و باطل است؛ براي اينكه آن كار، قانوناً یب

يعنی در زمان وجود  -باشد  شده واقعنوناً و وقتی كاري، قا
نها را به يتواند امجلس نمی -قانون و مستند به قانون بوده باشد 
شود اين كه از حاال به بعد نمی هم بزند. اما اگر مجلس بگويد

شود كه اگر تا به حال، واريز به اش اين میجهينتكار را كرد، 
بعد جلوي واريز آن به  خزانه شده باشد، كه هيچ؛ ولی از اين به

را كه ظاهراً  ياشبههاين  وقتآنگيرد. بنابراين، خزانه را می
 آقاي ...

 ( است.1اين شبهه مربوط به تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 گويم.( را می9( است؛ من تبصره )9تبصره ) آقاي مؤمن ـ
 (1تبصره )گويند حكم آقايانی كه می شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ذشته تسري پيدا كرده است و ايراد دارد، بفرمايند.به گ
 دهم.من رأي می آقاي عليزاده ـ
 شود.اين هم هفت تا رأي می يزدي ـآقاي مدرسي

( از اين جهت كه 1نه، من به مغايرت تبصره ) آقاي عليزاده ـ
دهم. بياييم درباره خالف اصل تفكي  قوا است، رأي می

ريم و بگوييم كه آنجايی كه ( رأي بگي1مغايرت اين تبصره )
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مفاد آن  تواندمجلس نمیدولت تصميم قانونی گرفته است، 
 االثر كند.تصميم قانونی دولت را ملغی

 گفته از اين به بعد، اين مصوبه را انجام بدهند. آقاي مؤمن ـ
االثر گويد ]ملغی( می1نه، در تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

است؛ تصريح هم  2932سال  شدن تصميمات دولت نسبت به[
 شود.هم می 2932دارد كه شامل سال 

خواهد جلوي چنين تصميماتی را اگر مجلس می آقاي عليزاده ـ
ن را توضيح بدهد، اما اگر منظور اين يدر آينده بگيرد، بايد ا

، غيرقانونی است، 2932است كه بيان كند تصميم دولت در سال 
 .مطلبی نيست چنينمجلس مرجع اعالم 

بله. دستگاه قضايی ]بايد مغاير بودن  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 تصميم دولت با قانون را اعالم كند.[

گويد من آن قانون ]= نه، اين مصوبه می يزدي ـآقاي مدرسي
[ را نسخ كردم. قانون پولی و بانكی كشور( 1۴بند )ب( ماده )
 كنم.گويد من آن قانون را دارم نسخ میاين تبصره می

بند  اجراي] توقف بر تصميم مصوبه، اين در ـ عليزاده ايآق
 قانون آن اند؛گرفتهقانون پولی و بانكی كشور[ ( 1۴)ب( ماده )

. ما اين را بايد ]در اظهار نظرمان به مجلس[ اندهلغو نكرد را
 .بگوييم

( مصوبه، 9اند؛ در تبصره )نه، نسخ كرده يزدي ـآقاي مدرسي
 گويد نسخ است.می رسماً

 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي
بگوييم الغاي تصميمات قانونی كه قبالً ما پس  آقاي عليزاده ـ

 دانيم.است، را درست نمی شده گرفته
 بله، اين درست نيست. شاهرودي ـآقاي هاشمي

گرفته اي كه قبل از اين مصوبه تصميمات قانونی آقاي عليزاده ـ
 شود لغو كرد.را نمی شده است
 ما موافقيم. شاهرودي ـميآقاي هاش

و اگر در مواردي تصميمات دولت، خالف قانون  آقاي عليزاده ـ
 است، باز مجلس، مرجع لغو چنين تصميماتی نيست.

 ين تصميماتا مرجع لغوبله، مجلس،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نيست.

بايد از طريق دستگاه لغو چنين تصميماتی براي  آقاي عليزاده ـ
 اقدام بشود.قضايی الح ع صراجمقضايی، 

 مثالً مثل ديوان عدالت اداري. آقاي مؤمن ـ
كه ما  بنويسيمدر جواب  بدهيد اجازه اگر ـ يزديمدرسي آقاي
عطف بما  شود،نمی شرع خالفمصوبه را كه  اين از مقدار آن

 .كنيممی سبق
 توانند.نمی آقاي عليزاده ـ
 چرا نتوانند؟ يزدي ـآقاي مدرسي
اند ]كه آقايان شوراي نگهبان نظر دادهقبالً هم  ـ آقاي عليزاده

 توان قانون را عطف بما سبق كرد.[نمی
 خالف كدام اصل از قانون اساسی است؟ يزدي ـآقاي مدرسي

گوييم كند. ي  وقت، ما میمبنا فرق می آقاي ابراهيميان ـ
شود و در اثر آن، ي  وضعيتی به قانون، عطف بما سبق می

كنيم و در مثالً ما ي  قانون جديدي تصويب می آيد؛وجود می
يافته در زمان هاي تحققگوييم ما اآلن ديگر بر زوجيتآن می

كنيم ]كه اين قانون، خالف است قانون قبل، آثار ازدواج بار نمی
 و ايراد دارد.[
 خالف كدام اصل از قانون اساسی است؟ يزدي ـآقاي مدرسي

تی كه قبالً بر اساس قانون سابق الغاي تصميما آقاي عليزاده ـ
و بر اساس  قانونی است ،تصميمگرفته شده است؛ چون آن 

و  خالف اصل تفكي  قواقانون سابق، صحيح بوده است، 
اگر كسی مدعی خالف قانون  خالف اختيارات مجلس است.

در دستگاه قضايی تصميمات دولت است، برود آن بودن 
 شكايت كند.
 .شكايت كندبرود در دستگاه قضايی  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نه، خالف چه اصلی است؟ يزدي ـآقاي مدرسي

 كسانی كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند. آقاي عليزاده ـ
 گويد كه عملكرد دولت دراين مصوبه نمی يزدي ـآقاي مدرسي

 خالف قانون است. 2932سال 
 أي ندهيد.حاال شما به اين ايراد ر شاهرودي ـآقاي هاشمي

كه قبالً  را عملیتوان از اصول اوليه است كه نمی پيك ـآقاي ره
 است، لغو كرد. شدهو انجام  تماممبتنی بر قانون، 

شود؛ طور تفسير نمینيانه، اين مصوبه،  يزدي ـآقاي مدرسي
معناي اين مصوبه، اين نيست. شما به ي  ايراد واضح رأي 

 دهيد.داريد رأي میدهيد، بلكه به ي  چيز مبهم نمی
طرح دوفوريتی تعيين وضعيت، ما قبالً هم ]در  آقاي عليزاده ـ

 2ايم.دادهچنين رأيی ،[ ادغام و اصالح شوراهاي عالی
قانون سابق، به در خيلی از مواردي كه  شاهرودي ـآقاي هاشمي
، لغو قانون سابق، خالف شرع هم داده باشد یاشخاص حق

 است.

                                                                                    
  . بنگريد به پاورقی پيشين.1
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كه  جايیتا  مله، به همين جهت گفتب ـ يزديمدرسي آقاي
 مجمع] دولت تصميمگويد كه خالف شرع نباشد. مصوبه نمی

 [ غلط بوده است.مركزي بان  عمومی
دولت به موجب قانون برنامه و به استناد آن،  آقاي عليزاده ـ

شوراهايی را در هم ادغام و منحل كرد و شوراهاي جديدي به 
كه  -[ مجلس 51/2۰/298۴ي ]مورخ در مصوبه 2وجود آورد.

                                                                                    
 ،28/7/298۴شوراي عالی اداري در يكصد و سی و سومين جلسه مورخ  .1

 كه در آن -م توسعهچهارامه قانون برن (257( و )293مواد ) در اجراي مفاد
 -ه بودديقانون برنامه سوم توسعه تنفيذ گرد (2( بند )ب( ماده )2جزء )
با توجه به نوع و با تمام وظايف و اختيارات  عالی راشوراي  18دبيرخانه 

هاي دولت يا در كميسيونو و شباهت وظايف و اختيارات در يكديگر 
  .كرد و به چهار شوراي عالی تبديل ادغام
  -293ماده »دارد: بيان می قانون برنامه چهارم توسعه( 293ماده )

هاي ذيل ی، اقداميهاي اجرابه منظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاه
 گردد:انجام می
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  -الف

د حذف و يا واگذاري اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران پيشنها
ها و نهادها، مؤسسات و ( از تعداد سازمان%1۰حداقل بيست درصد )

هاي ها و ادغام و انحالل دستگاهها و نظاير آن را به ساير بخششركت
 -ب؛ غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمی تقديم كند
تی، شركت ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غيردول

هايی با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيئت دولتی و دستگاه
ادغام كليه واحدهاي  -ج؛ وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمی
هاي دولتی( در سطح استان، سازمانی هر وزارتخانه )به استثناي شركت

ي شهرستان، بخش و ... در ي  واحد سازمانی، به طوري كه واحدها
دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح مربوطه در مركز عهده

سازمانی واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان 
تغيير . رسدريزي كشور به تصويب شوراي عالی اداري میمديريت و برنامه

تصويب اند با يا ادغام واحدهاي استانی كه به موجب قانون ايجاد شده
بازنگري و تجديد ساختار داخلی  -د؛ مجلس شوراي اسالمی خواهد بود

ی، براساس ضوابطی كه به پيشنهاد سازمان مديريت و يهاي اجرادستگاه
رسد. درصورتی كه با ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران میبرنامه

گونه هاي داراي شاغلين رسمی حذف گردند، ايناصالح تشكيالت، پست
 -ه؛ ربط پايدار خواهد بودا صرفاً تا خروج طبيعی مستخدمين ذيهپست

ی موظفند ضمن يهاي اجراكليه واحدهاي استانی، شهرستانی و ... دستگاه
خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازمانی خود، پس از  اقدام الزم در

ريزي استان اصالحات الزم را به مورد اجرا تأييد سازمان مديريت و برنامه
ذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل گ

نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد  -و؛ نمايند
عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط 

 .هيئت وزيران تعيين خواهد شد
 هايشركت و مؤسسات و ها وزارتخانه انحالل و ادغام هرگونه -تبصره
 قانون موجب به كه غيردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و دولتی

 «.خواهد بود اسالمی شوراي مجلس تصويب با صرفاً، شودمی يا ايجادشده
 -ب»دارد: بيان می ( قانون برنامه سوم2( بند )ب( ماده )2جزء )همچنين 

 

گفته شده بود كه از تاريخ  -آمد  جا نيهمبراي بررسی به 
تصويب اين قانون، آن شوراهاي عالی به حالت سابق خود 

باطل  گردند و هر تصميمی كه دولت در اين زمينه گرفته،برمی
با وضع مصوبه بگويد كه تواند نمیما گفتيم كه مجلس  1است.

س جمهور يرئچون  9اداري باطل است؛آن مصوبه شوراي عالی 
ادغام و منحل كرده ن شوراها را آ ، اين را فهميده وقانوناز 
 است.

آن ايراد سابق درست است؛ ]آن ايراد  يزدي ـآقاي مدرسي
توانند بگويند ي مجلس نمیشوراي نگهبان كه گفتيم با مصوبه

تصميمات قبلی و مستند به قانونِ دولت،[ باطل است، درست 
 ست.ا

گويد هرگونه تصميم ( می1]تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 االثر است.مغاير مفاد اين قانون،[ ملغی

گويد ]مصوبه مجمع ( نمی1نه، تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي
هر گويد از حاال به بعد، عمومی بان  مركزي[ باطل است؛ می

اينكه به االثر است. ، ملغیمفاد اين مصوبهبا گونه تصميم مغاير 
طرح دوفوريتی تعيين وضعيت، ادغام ايراد داشتن آن مصوبه ]= 

[ رأي مجلس 15/2۰/298۴و اصالح شوراهاي عالی مصوب 
( اين مصوبه هم 1شود كه به مغايرت تبصره )داديد، دليل نمی

 كنند.رأي بدهيد؛ چون اين دو مصوبه خيلی با هم فرق می
 كنيد.هاي لفظی میبحث شاهرودي ـآقاي هاشمي
طرح دوفوريتی تعيين = ]خير، آن مصوبه  يزدي ـآقاي مدرسي

 15/2۰/298۴وضعيت، ادغام و اصالح شوراهاي عالی مصوب 
 باطل است. ]تصميم شوراي عالی اداري[گفت كه می مجلس[

                                                                                    
 

 :[ورسازمان امور اداري و استخدامی كش] وظايف و اختيارات
ی كشور به استثناي يهاي اجرااصالح ساختار تشكيالت دستگاه -2

ها به ها از طريق ادغام، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانوزارتخانه
 «خارج از مركز.

 لنحالاادغام و ي دولت در خصوص مجلس به منظور ابطال مصوبه. 2
را  اي عالیطرح دوفوريتی تعيين وضعيت، ادغام و اصالح شوراهشوراها، 
رساند. در اين مصوبه آمده بود:  مجلسبه تصويب  15/2۰/298۴ در تاريخ

از تاريخ تصويب اين قانون، مصوبه يكصد و سی و سومين جلسه شوراي »
و شماره  1/8/298۴مورخ  211417عالی اداري و مصوبات شماره 

االثر بوده و در مورد شوراهاي عالی ملغی 27/8/298۴مورخ  29۰293
السابق اهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاي آنها كمافیشور

 .«شوندتشكيل و اداره می

ماده »شوراي نگهبان:  22/22/298۴مورخ  17312/9۰/8۴نظر شماره  .3
( ۴۰االثر بودن مصوبات مذكوره، مغاير اصل )واحده در خصوص ملغی
 «قانون اساسی شناخته شد.
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( تمام شد. سراغ 1بررسی اين تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 .رويممی( 9بررسی تبصره )

 تبصره مغايرت براي كنيم، بحث اگر نه، ـ ييزدمدرسي آقاي
 داريم.  رأي هم 2اساسی قانون( 49) اصل( با 1)

 بله، آن هم اشكال واردي است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 (، هفت رأي آورد.1ايراد اين تبصره ) آقاي عليزاده ـ

 هفت تا رأي آورد؟ آقاي اسماعيلي ـ
(، بحث 9) ايشان در مورد تبصره شاهرودي ـآقاي هاشمي

 كنند.می
( قانون اساسی مغاير 45( با اصل )9تبصره ) پيك ـآقاي ره

 گويد اگر به تقليل درآمد منجر بشود.( می45نيست؛ چون اصل )
(، پنج رأي مغايرت دارد. فكر 1آن تبصره ) آقاي عليزاده ـ

 .رأي مغايرت دارد ، شش(9تبصره ) كنممی
ه اين معنايی كه من ( هم، ب1نه خب، تبصره ) آقاي مؤمن ـ
 ندارد.رأي مغايرت كنم و گفتم، حتی پنج برداشت می

 گيريم.ندارد، پس به آن ايراد نمیرأي اگر  آقاي عليزاده ـ
بند گويد كه از حاال به بعد ]( می1اين تبصره ) آقاي مؤمن ـ
 شود.[ اجرا نمیقانون پولی و بانكی كشور( 1۴)ب( ماده )

( ]مغاير قانون 1، ذيل تبصره )نه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اساسی است[.

گويد مفاد اين قانون، ( می1ذيل تبصره ) پيك ـآقاي ره
 .شودبان  مركزي را نيز شامل می 2932هاي مالی سال صورت

با تصويب »گويد ( كه می9گويم تبصره )من می آقاي مؤمن ـ
ب قانون پولی و بانكی كشور مصو( 1۴اين قانون بند )ب( ماده )

، ]ناظر به آينده است و تصميمات «گرددنسخ می 2952سال 
 كند[.مجمع عمومی بان  مركزي را باطل نمی

( با قانون 1براي مغايرت تبصره )پنج رأي فعالً  آقاي عليزاده ـ
 اساسی داريم.

                                                                                    
 2۰/9/294۴مورخ  589/12/4۴فسيري شماره ت ييهنظر( 1بر اساس بند ). 1

 االجراتفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد الزم»، شوراي نگهبان
مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت  بنابراين در ؛ستا

تفسير قانون  ،اندگذاشته ءاند و آن را به مرحله اجراديگري از قانون داشته
نظر شماره همچنين بر اساس  «يابد.تسري نمی ،به موارد مختومه

در پاسخ به استعالم وزير  شوراي نگهبان 1۰/2۰/2943مورخ  257۰/12/43
 589/12/4۴طوري كه در نظريه تفسيري شماره همان»نيرو، بيان شده كه: 

آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه  2۰/9/294۴مورخ 
، يابدست با اين قيد كه به موارد مختومه تسري نمیا ءموارد الزم االجرا

شدن تفسير قانون، موضوعی مختومه  ءاالجرابنابراين چنانكه تا هنگام الزم
 «نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيري اقدام گردد.

( 1نه، بيشتر رأي دارد؛ من به ايراد داشتن تبصره ) پيك ـآقاي ره
 رأي دادم.

اين نيست؛ ( 9تبصره )پس اشكال  ي ـشاهرودآقاي هاشمي
( قانون اساسی است، نه 45اشكالش اين است كه خالف اصل )

 شود. اينكه عطف بما سبق نمی
( قانون 45( با اصل )9اين ]مغايرت تبصره ) آقاي عليزاده ـ

 اساسی[ رأي ندارد.
( 9اشكال و ابهامی كه به تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

سود ]»( است؛ چون 45خالف اصل )داشتيم اين بود كه 
 طال و هاي قانونی نسبت بهاحتمالی حاصل از تغيير برابري

درآمد دولت است و براي آن در قانون قبلی  ،[«هاي خارجیپول
( قانون پولی و بانكی[ مصارفی مشخص 1۴]= بند )ب( ماده )

 شده است.
 درآمد عمومی است. آقاي مؤمن ـ
( 1۴بند )ب( ماده )نون قبلی ]= در قا شاهرودي ـآقاي هاشمي

التفاوت، [ گفته است كه از اين مابهقانون پولی و بانكی كشور
بدهی دولت به بان  مركزي پرداخته بشود و مازاد آن به خزانه 

ي بودجه، از آن استفاده واريز بشود تا بعداً دولت از طريق اليحه
فته است؛ ( اين مصوبه، جلوي اين كار را گر9كند. اآلن تبصره )

 .شودمی( قانون اساسی 45بنابراين اين مصوبه خالف اصل )
 نه. آقاي مؤمن ـ
شود ]جلوي درآمد ي طرح میبا ارائه شاهرودي ـآقاي هاشمي

 دولت را گرفت[؟!
( 1۴بند )ب( ماده )از حاال به بعد ]جلوي اجراي  آقاي مؤمن ـ

 را[ گرفته است.قانون پولی و بانكی كشور 
 حتی از حاال به بعد. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 چرا؟ آقاي مؤمن ـ
مثل اين است كه مجلس از طريق  شاهرودي ـآقاي هاشمي

بيايد بگويد از حاال به بعد، يكی از منابع كسب ماليات را « طرح»
  ن كاري بكند؟!يتواند چنكنم. مجلس میلغو می

 را لغو نكرده است. اين مصوبه كه مالياتی آقاي مؤمن ـ
و  «طرح»]چه با تصويب  كند؛نمی فرقی ـ يزديمدرسي آقاي

 قانون( 45) اصل با مغاير مصوبه، اينچه با تصويب غير طرح، 
 .[نيست اساسی

اين مصوبه مانند اين است كه مجلس  شاهرودي ـآقاي هاشمي
، يكی از منابع كسب ماليات دولت را لغو كند «طرح»با تصويب 

 درآمدي دولت، قطع بشود.و به اين ترتيب، يكی از منابع 
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( قانون 45]براي مغايرت طرح مصوب با[ اصل ) پيك ـآقاي ره
اساسی، هم تقليل منابع عمومی و هم خود اصل منبع، بايد منجز 

 باشد.
 اين كاهش درآمد در اينجا منجز است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 كجايش منجز است؟ پيك ـآقاي ره
درآمد احتمالی هم باشد،  نه، اگر كاهش يزدي ـآقاي مدرسي
 ( قانون اساسی است[.45]مغاير با اصل )

 چرا احتمالی؟ درآمد احتمالی كه درآمد نيست.  پيك ـآقاي ره
 (، پنج تا رأي دارد.45... مغايرت تبصره با اصل ) آقاي عليزاده ـ
در اين مصوبه، درآمد، منجز است؛  شاهرودي ـآقاي هاشمي

بند است و[ طبق آن قانون قديم ]= چون ]نرخ ارز تغيير كرده 
[، اگر نرخ ارز تغيير قانون پولی و بانكی كشور( 1۴)ب( ماده )

ارز، منجز هاي قانونی نسبت به تغيير برابريكرد، سود حاصل از 
 است.

نه، از كجا معلوم است كه نرخ ارز تغيير كند؟  پيك ـآقاي ره
 كجا درآمد، منجز است؟ براي آينده ...

ظاهراً درآمد، براي آينده منجز است ديگر؛ يعنی  اده ـآقاي عليز
بند اگر اين مصوبه، تأييد و اجرا نشود، با عمل به قانون قبلی ]= 

حاصل [، اين درآمد ]قانون پولی و بانكی كشور( 1۴)ب( ماده )
 ،[هاي خارجیهاي قانونی نسبت به طال و پولاز تغيير برابري
 شد.به دولت داده می

اين درآمد، براي آينده كه منجز نيست؛ براي  ك ـپيآقاي ره
 آينده، احتمالی است.

 منجز است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
اآلن دولت اين درآمد را به دست آورده  يزدي ـآقاي مدرسي

 است كه منجز شده است.
 اين درآمد، در امسال، منجز است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ؟2939در سال  پيك ـآقاي ره
هم، اين  2931نه، در همين سال  شاهرودي ـاشميآقاي ه

 درآمد، منجز است.
اش منجز نيست و االّ اصل نهيهزكيفيت  يزدي ـآقاي مدرسي

 اين درآمد كه منجز است.
دام، منجز نيست. بدهی دولت به بان  كچيه آقاي سليمي ـ

مركزي هم، منجز نيست؛ شايد اصالً دولت، به بان  مركزي 
 2شد.بدهی نداشته با
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هاي ها و بدهی، طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايی1/5/2931مورخ 
ارزي بان  مركزي جمهوري اسالمی ايران، كه با اصالحاتی در جلسه 
مورخ پانزدهم مرداد يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس 

شوراي نگهبان  9۰/5/2931 شوراي اسالمی رسيده است، در جلسه مورخ
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده، 

 گردد:نظر اين شورا به شرح زير اعالم می
و  (54)اثر تصميمات قبلی، مغاير اصول  ءالغا ،( ماده واحده1در تبصره ) -
بديهی است چنانچه تصميمات يا مصوبات  قانون اساسی شناخته شد. (۴۰)

حسب مورد رئيس مجلس شوراي اسالمی  ،مذكور بر خالف قانون باشد
نفع يا هر شخص ديگر نيز قانون اساسی، و ذي (298)مطابق اصل 

 «توانند از طريق مراجع صالحه قضايی اقدام نمايند.می




