به نام خدا

اظهارنظر کارشناسی درباره:
«اليحه نحوه کمكهاي اشخاص حقيقی و حقوقی به
سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور»
(اعاده از شوراي نگهبان ())۱
مشخصات الیحه

دوره یازدهم – سال دوم

مقدمه
اليحه نحوه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور در تاريخ  1400/4/27به
تصويب مجلس رسيد و جهت طي مراحل قانوني به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان مصوبه مزبور را در نامه

شماره ثبت:

شماره  102/27086مورخ  1400/5/16واجد ابهام دانست و يك موضوع را نيز در قالب تذكر ،بيان نمود .ايراد شوراي
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نگهبان به كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوري ارجاع شد كه اين كميسيون جهت رفع ابهام مزبور ،اصالحاتي را در

شماره چاپ :

جلسه  1400/7/20به تصويب رسانده است كه در ادامه به بررسي آن ميپردازيم.

ـــ
تاریخ چاپ:
ـــ
معاونت مطالعات حقوقی

نظر کارشناسی
شوراي نگهبان در خصوص مصوبه مجلس در مورد اليحه نحوه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش
فني و حرفهاي كشور ،دو ابهام و يك تذكر را به شرح ذيل اعالم داشته است:
ابهام نخست در اين خصوص بوده است كه آيا در استفاده از كمكهاي نقدي و غيرنقدي و هداياي اشخاص حقيقي

مشخصات گزارش

شماره مسلسل:
24017824
تاریخ انتشار:
1400/8/8

و حقوقي توسط سازمان فني و حرفه اي ،نظر اهداكننده و جهات شرعي آن در مواردي از جمله وقف و نذر مراعات
ميشود يا خير؟ كميسيون در جهت رفع ابهام عبارت «با رعايت نظر اهدا كننده و موازين شرعي» را به ماده واحده
اضافه كرده است .لذا به نظر ميرسد با اصالح صورت گرفته ابهام شوراي نگهبان بر طرف شده است.
ابهام دوم نسبت به حكم تبصره « »1ماده واحده در خصوص نحوه مصرف وجوه اهدا شده «در محل مورد نظر اهدا
كننده و در اولويت بعدي به ترتيب در مناطق محروم و مناطق ديگر» ميباشد .شوراي نگهبان اين حكم را از جهت
اينكه با وجود عبارت «در اولويت بعدي» مصرف وجوه مطابق نظر اهدا كننده انجام خواهد شد يا خير را واجد ابهام
دانسته است .توضيح آنكه بر اساس حكم اين تبصره ،سازمان فني و حرفهاي ميتواند محل مصرف وجوه اهدايي را
طبق نياز خود اولويتبندي كند .ابتدا در محل مورد نظر اهداكننده و سپس در مناطق محروم آنها را مصرف كند .لذا
به اين ترتيب ممكن است نيت اهداكننده رعايت نشده باشد و در محل ديگري مصرف شود .در نتيجه اين موضوع
مغاير موازين شرعي در خصوص وقف و نذر خواهد بود.
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كميسيون در مصوبه اصالحي عبارت «با رعايت موازين شرعي» را جايگزين عبارت «و در اولويت بعدي به ترتيب در مناطق محروم و
مناطق ديگر» كرده است به نظر ميرسد در اصالح انجام شده ،ابهام شوراي نگهبان مرتفع شده است؛ با اين وجود ذكر اين نكته الزم
به نظر ميرسد كه اگرچه با اصالح مذكور ،ابهام وارده سالبه به انتفاي موضوع ميشود لكن ،اولويت بخشي به مصرف قسمتي از اين
وجوه در مناطق محروم نيز از بين ميرود.
تذکر شوراي نگهبان؛ شوراي نگهبان در تذكر خود اعالم كرده است كه نسبت تبصره « »2ماده واحده مصوبه مجلس با ماده ()61
قانون «وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» 1مشخص شود .توضيح آنكه تبصره « »2ماده واحده بيان ميكند
كه «درآمدهاي حاصله سازمان فني و حرفه اي كشور از محل خدمات آموزشي و فرهنگي ،خدمات مشاوره ،صدور ،تمديد و تعويض
گواهينامهها و پروانهها ،اختصاصي تلقي ميشود و به صورت صددرصد ( )%100توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص مييابد».
در تبصره « »2به واريز درآمد اختصاصي وجوه مذكور و تخصيص صددرصدي آن اشاره شده است .از طرفي مطابق حكم ماده ()61
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ،درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به
متقاضيان حقيقي و حقوقي به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا تبصره « »2ماده واحده مصوبه مجلس ،حكم ماده ( )61قانون فوقالذكر را نسخ نموده؟ آيا اين
وجوه بايد اختصاصي تلقي شود و به حساب درآمد اختصاصي واريز گردد يا خير؟
كميسيون در راستاي رفع تذكر و مشخص نمودن نسبت اين دو حكم ،با الحاق يك تبصره به ماده واحده اقدام به اصالح ماده ()61
و تبصره آن نموده است .بر اين اساس درآمدهاي فوقالذكر به حساب اختصاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود .همچنين اين
درآمدها بر اساس حكم ذيل تبصره « »2به صورت صددرصدي به سازمان فني و حرفهاي تخصيص خواهد يافت .لذا مصوبه كميسيون
در جهت اعمال تذكر شوراي نگهبان وافي مقصود خواهد بود.
نتیجه گیري
با توجه به مفاد نامه شوراي نگهبان (ابهام و تذكر) ،به نظر ميرسد كه مصوبه كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوري مجلس ،براي
رفع ابهام آن شورا كافي است .با اين وجود به منظور حفظ اولويت هزينههاي موضوع ماده واحده در مناطق محروم ،پیشنهاد میشود
با رعایت قانون آییننامه داخلی مجلس ،در تبصره « »1عبارت «با رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت «در محل مورد
نظر اهداکننده» اضافه شود.

 .1ماده  -61به سازمان آموزش فني و حرفهاي اجازه داده مي شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي هزينه
هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد .كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد .معادل صد درصد
( ) 100%درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا
جهت هزينه هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و باال بردن كميت و كيفيت آموزش هاي فني و حرفهاي ،انجام هزينه هاي پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان
و آموزش كارگران به مصرف برساند .آيين نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد
سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره -به وزارت تعـاون ،كار و رفاه اجتماعي  -سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد
پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي
كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد .مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.
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شماره ماده

موافق

ماده واحده



موافق به

مخالف

شرط اصالح


تبصره «»1
تبصره «»3



موافق به
ماده -تبصره

موافق

مخالف شرط
اصالح

در ماده واحدده پدس از عبدارت «دريافدت و» عبدارت «بدا
رعايدددت نظدددر اهداكنندددده و مدددوازين شدددرعي» اضدددافه
ميشود.

ارجاع به
کمیسیون

اظهار نظر کارشناسی

متن اصالحی

بدده نظددر مدديرسددد اصددالح
صددددورت گرفتدددده ابهددددام
شددوراي نگهبددان را برطددرف
كرده است.





در تبصره « »1مداده واحدده عبدارت «بدا رعايدت مدوازين
شددرعي» جددايگزين عبددارت «و در اولويددت بعدددي بدده
ترتيب در مناطق محروم و مناطق ديگر» ميشود.

يددك تبصددره بدده عنددوان تبصددره « »3بدده مدداده واحددده
الحاق و شماره تبصره « »3به « »4تغيير مييابد.
تبصدددره  -3در مددداده ( )61قدددانون وصدددول برخدددي از
درآمددهاي دولدت و مصددرف آن در مدوارد معدين عبددارت
«درآمددد اختصاصددي ايددن سددازمان نددزد خزاندده داري كددل
كشددور واريددز مددي شددود» جددايگزين عبددارت «درآمددد
عمومي كشور واريز خواهد شد.
معددادل صددد درصددد ( )%100درآمدددهاي واريددز شددده
فوق از محدل اعتبداري كده بده همدين منظدور در قدانون
بودجدده هددر سددال منظددور مددي شددود در اختيددار سددازمان
مزبددور قددرار داده مددي شددود» ميگددردد و در تبصددره آن
عبددارت «اختصاصددي ايددن سددازمان» جددايگزين عبددارت
«عمومي كشور» مي شود.

ارجاع به کمیسیون



عبددددارت «و در اولويددددت پيشدددنهاد ميشدددود بدددا رعايدددت
بعدددددي بدددده ترتيددددب در تشددريفات مندددر در آيددين نامدده
مندداطق محددروم و مندداطق داخلي عبدارت «بدا رعايدت مدوازين
شددرعي» بعددد از عبددارت «در محددل
ديگر» حذف نشود.
و اضددافه شدددن عبددارت «بددا مدددورد نظدددر اهداكنندددده» اضدددافه
رعايددت مددوازين شدددرعي» شود.
ابهدددام شدددوراي نگهبدددان را
برطرف ميكند.
بدده نظددر مدديرسددد اصددالح
صددددورت گرفتدددده تددددذكر
شددوراي نگهبددان را برطددرف
كرده است.
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