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طرح جهش تولید مسکن

درباره ی مصوبه▪
»طرح جهش تولید مسکن« بنا به پیشنهاد )71( نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
در تاریخ 1399/6/19 به عنوان طرح دوفوریتی و با عنوان »طرح جهش تولید و تأمین 
مسکن« اعالم وصول و جهت طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه ی مجلس تقدیم شد. در 
مقدمه ی توجیهی این طرح آمده است: با عنایت به سیاست های دولت در بخش ساخت 
مسکن، رکود حاکم بر تولید مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فوالد، 
سیمان، کاشی و ... گردیده است و از آنجا که بیش از )156( رشته فعالیت اقتصادی به طور 
مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری، افزایش قیمت مسکن 
به دلیل کاهش عرضه و همچنین ضرورت اتمام احداث واحدهای مسکن مهر و با اشاره 
به اصول )3( و )31( و )43( قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و 
اقسام تسهیالت را بر عهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمایندگان مردم به منظور 
خروج از رکود و جهش تولید در بخش تولید مسکن و به تبع آن رشد اقتصادی، بیش از 
پیش احساس می شود تا مجلس شورای اسالمی با تصویب این طرح، دولت و اجزای آن 
و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان ها و دستگاه های عمومی و دولتی را مکلف نمایند 
تا با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، تأمین زمین، اجرای سیاست های مالیاتی، تأمین مصالح 
ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز ساخت و 
ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد اشتغال گام های موثری برداشته شود. رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظیمی از 
اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور 
است و نهاده های تولید مسکن اکثراً داخلی است و تأمین آنها وابستگی به خارج از کشور 
ندارد، رونق تولید مسکن می تواند چرخ اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت به خصوص در 
شرایط تحریم و رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد تحرک در کلیه فعالیت های 
وابسته به مسکن به حرکت وادارد. همچنین افزایش تولید مسکن می تواند در راستای کمک 
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به تأمین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال 
شدن کارخانه های داخلی و فعالیت های خدماتی وابسته به مسکن، نقش قابل مالحظه ای 
داشته باشد که جملگی مورد تأکید مقام معظم رهبری می باشند؛ چنان که فرموده اند: »مسکن 

اساس زندگی است«. لذا این طرح تقدیم می شود.
به  متن  و  عنوان  در  با اصالحاتی  تاریخ 1400/1/18  در  دوفوریتی  این طرح  نهایت  در 
تصویب مجلس رسید و طی نامه ی شماره 173/3396  مورخ 1400/1/22 برای طی مراحل 
قانونی مقّرر در اصل )94( قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با 
بررسی این مصوبه در جلسات مورخ 1400/2/6 و 1400/2/7، برخی از مواد این مصوبه 
را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی  نامه ی 

شماره 102/25070 مورخ 1400/2/12 به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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نظرات استداللی شورای نگهبان در خصوص طرح جهش تولید مسکن
ماده 2- 

»شورای عالی مسکن« به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

... -1

دیدگاه ابهام▪
به تشکیل شورای عالی مسکن  این مصوبه، حکم  مجلس شورای اسالمی در ماده )2( 
به منظور »برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
در حوزه مسکن« کرده است. این در حالی است که در این ماده یا دیگر مواد این مصوبه 
به وظایف و صالحیت های این شورا اشاره ای نشده است و قانون گذار در این ماده تنها به 
بیان اهداف تشکیل شورای مزبور بسنده کرده است. بنابراین ماده )2( از حیث روشن نبودن 
وظایف شورای عالی مسکن واجد ابهام است؛ زیرا ممکن است مجلس وظایفی همچون 
تقنین یا آیین نامه گذاری در حوزه ی مسکن را به این شورا تفویض کرده باشد. حال آنکه 
مطابق اصل )85( قانون اساسی، قانون گذاری از شئون اختصاصی مجلس است و مطابق 
اصل )138(، وضع آیین نامه تنها در صالحیت هیئت وزیران، کمیسیون متشکل از چند وزیر 

و هر یک از وزرا است. 

دیدگاه عدم مغایرت▪
الف( وظایف شورای عالی مسکن در ماده )2( مصوبه ی مورد بررسی، فاقد هرگونه ابهام 
است؛ زیرا دقت در متن این مقرره نشان می دهد قانون گذار وظایف این شورا را به تفصیل 
شامل »برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در 
حوزه مسکن« دانسته است. بنابراین با وجود احصای وظایف شورای عالی مسکن از سوی 
مجلس شورای اسالمی در متن این ماده، این مقرره فاقد هرگونه ابهام در خصوص مغایرت 

با اصول )85( و )138( قانون اساسی است. 
برنامه ریزی،  به منظور  مسکن  عالی  شورای  پیش رو،  مصوبه ی   )2( ماده   مطابق  ب( 
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مسکن  حوزه  در  اجرایی  دستگاه های  بین  هماهنگی  ایجاد  و  نظارت  »سیاست گذاری«، 
تشکیل می شود. شایسته است پس از عبارت »سیاست گذاری«، قید »اجرایی« نیز به متن این 
حکم اضافه شود؛ چرا که مشخص شود مقصود قانون گذار از سیاست گذاری، سیاست های 
کلی موضوع بند )1( اصل )110( قانون اساسی که تعیین آن در صالحیت مقام رهبری 
نیست یا روشن شود منظور مقنن از این عبارت، شامل قانون گذاری که به موجب اصل 
)85( از وظایف انحصاری مجلس شورای اسالمی است، نمی شود. البته که در حال حاضر 
نیز عبارت »سیاست گذاری« در این ماده، ظاهر در »سیاست گذاری اجرایی« است و این 
حکم مغایرتی با اصول مذکور ندارد اما تصریح به این قید مقصود قانون گذار را روشن تر 

خواهد کرد.

نظر شورای نگهبان▪
ماده )2(، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: در ماده )2(، عبارت »سیاست گذاری« به عبارت »سیاست گذاری اجرایی« تغییر یابد.

* * *

ماده 3-
 »صندوق ملی مسکن« به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه 
منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، 

حداکثر تا سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این قانون و منابع 
وصولی مربوط به اجاره )۹۹( ساله مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت 
و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع 
حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی 
صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در 
اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تأمین می شود و به مصارف صندوق از جمله 
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یارانه سود تسهیالت، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی  
پایان کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، 
خدمات روبنایی و کاربری های غیرانتفاعی )آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، 
فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری( در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی 
این قانون  مصوب شورای عالی مسکن برای طرح )پروژه( های مسکونی موضوع 

اختصاص می یابد.
اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران است. صندوق 
در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه 

دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیئت امناء و هیئت عامل است
الف- هیئت امناء 

1- ترکیب اعضای هیئت امناء به عنوان باالترین رکن صندوق عبارتند از:
1-1- وزیر راه و شهرسازی )رئیس هیئت امناء صندوق(

2-1- وزیر کشور
3-1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

... -1-4
8-1- دادستان کل کشور

۹-1- رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 ... -2
 ... -3

ب- هیئت عامل
1- هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و 
خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل 
ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه 
و شهرسازی، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس هیئت امناء برای مدت چهار 

سال منصوب می شوند.
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... -2
تبصره 1- ...

تبصره 2- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع 
و مصارف صندوق، وظایف هیئت امناء، هیئت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه 
پس از الزم االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب 

هیئت وزیران می رسد.
تبصره 3- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، »حساب ملی مسکن« نزد بانک 
مسکن تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی 
مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بالفاصله پس از تشکیل 

صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می گردد.
تبصره 4- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن 
مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می شود و این مبلغ به عنوان منابع 

صندوق ملی مسکن منظور می گردد.
تبصره 5- ...

تبصره 8- درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع 
صندوق ملی مسکن به صورت صد درصد )100٪( تخصیص می یابد:

الف- درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه های جدید مالیاتی در بخش مسکن از جمله 
درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در امالک، مالیات بر معامالت مکرر و سایر موارد مشابه

ب- درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده 
است ازجمله مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

ج- درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه های مالیاتی موجود در بخش مسکن 
ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه های گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر 

موارد مشابه 

دیدگاه مغایرت▪
الف( صندوق ملی مسکن به  موجب حکم ماده )3( این مصوبه تشکیل می شود. منابع این 
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صندوق از محل های گوناگونی همچون منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این 
مصوبه، منابع وصولی مربوط به اجاره )99( ساله و »کمک های خیّرین« تأمین می شود. 
همچنین مقرر شده است اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی 
ایران باشد. حکم پیش گفته از حیث تملیک کمک های خیّرین به دولت مغایر با موازین 
شرعی است؛ توضیح اینکه چه بسا مقصود فرد خیّر، تملیک کمک خود به صندوق ملی 
مسکن یا دولت نباشد و  او صرفاً این صندوق را توکیل در صرف آن کمک در حوزه ی 
ساخت مسکن کرده باشد. بنابراین حکم ماده )3( مبنی بر تعلق اموال و دارایی های صندوق 
ملی مسکن به دولت، از این حیث که در برخی فروض متضمن سلب مالکیِت اشخاِص 

خیر از کمک های خود به این صندوق است، واجد اشکال شرعی است.
ب( قانون گذار در ماده )3( مصوبه ی حاضر، ماهیت صندوق ملی مسکن را تعیین نکرده 
است و تعیین آن را به اساسنامه ی مصوب هیئت وزیران واگذار کرده است. این حکم مغایر 
با اصل )85( قانون اساسی است؛ زیرا تعیین ماهیت نهادهای اداری از مواردی است که 
دارای ماهیت تقنینی است چراکه تعیین هر کدام از انواع ماهیت ها برای نهادهای اداری، آثار و 
تبعات قانونی مختلفی را در پی خواهد داشت مانند اینکه برای مثال اگر ماهیت این صندوق، 
مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، محدودیتی از حیث اجرای سیاست های کلی اصل )44( 
قانون اساسی متوجه آن نخواهد بود. اما اگر ماهیت آن شرکت دولتی باشد، باید مقررات 
این سیاست ها در خصوص فعالیت دولت را رعایت کند. بنابراین تفویض تعیین ماهیت 
صندوق ملی مسکن از سوی مجلس شورای اسالمی به هیئت وزیران، مصداق قانون گذاری 
تفویضی و مغایر با اصل )85( قانون اساسی است. چه اینکه وفق اصل پیش گفته، تقنین در 

صالحیت انحصاری مجلس است.
ج( مقید نشدن هزینه کرد منابع صندوق ملی مسکن در این ماده به قوانین بودجه ی سنواتی، 
مغایر با اصول )52( و )53( قانون اساسی اساسی است؛ زیرا بخش عمده ای از منابع این 
صندوق، از منابع دولتی تأمین می شود و مطابق اصول مذکور، درآمدها و هزینه های دولت 
باید در قانون بودجه ی سالیانه پیش بینی شود تا کلیه ی پرداخت های دولت در چارچوب آن 
صورت پذیرد. بنابراین اطالق هزینه ی منابع صندوق ملی مسکن در ماده )3(، از این منظر 
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که به رعایت الزامات اصول )52( و )53( قانون اساسی مقید نشده است، خالف اصول 
مذکور است.  

د( قانون گذار در جزء )1( بند )الف( این ماده، اعضای هیئت امناء به عنوان باالترین رکن 
صندوق ملی مسکن را مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
دادستان کل کشور و ... دانسته است. این درحالی است که حضور دادستان کل که یک 
مقام  قضایی است در هیئت امنای این صندوق که دارای ماهیت اجرایی است، مغایر اصل 
)60( قانون اساسی است؛ توضیح آنکه مطابق اصل مزبور، اعمال قوه ی مجریه از طریق 
رئیس جمهور و وزرا به عمل می آید. بنابراین جزء )1( بند )الف( ماده )3( از این منظر 
که با عضویت دادستان کل کشور در هیئت امنای صندوق ملی مسکن، دخالت مقامات 
غیراجرایی در امور مربوط به قوه ی مجریه را تجویز کرده است مغایر با اصل )60( قانون 

اساسی است.      
ه( به موجب جزء )1( بند )ب( این مقرره، هیئت عامل صندوق ملی مسکن مرکب از پنج 
نفر از افراد »صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام« در حوزه های مختلف 
است. این در حالی است که قانون گذار به لزوم وجود دو شرط اسالم و ایمان برای این افراد 
اشاره ای نکرده است و این امر موجب مغایرت این حکم با موازین شرعی است؛ زیرا مطابق 
این موازین از جمله آیه ی شریفه )118( از سوره ی مبارکه ی آل عمران،1 جامعه ی اسالمی 
نباید اسرار و اموال خود را در اختیار اشخاص فاقد اوصافی همچون اسالم، ایمان و وثوق 
قرار دهد. بنابراین مقید نشدن شرایط عضویت در هیئت عامل صندوق ملی مسکن به اتصاف 

به دو صفت اسالم و ایمان در جزء )1( بند )ب( ماده )3(، مغایر با موازین شرعی است.   
و( به موجب حکم تبصره )4( ماده )3(، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و 
فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می شود. 

َِّذیَن آَمُنوا َل تَتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم َل یْألُونَُكْم َخَباًل َودُّوا َما َعِنتُّْم  1. سوره ی آل عمران، آیه )118(: »یا أَیَها ال
َقْد بََدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفى ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر َقْد بَینَّا لَُكُم اْلیاِت إِْن ُكْنُتْم تَْعِقُلوَن: ای كسانى كه ایمان 
آورده اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نكنید. آنها از هرگونه شر و فسادی در باره شما، كوتاهى نمى كنند. 
آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. )نشانه های( دشمنى از دهان )و كالم(شان آشكار شده؛ و آنچه 
در دلهایشان پنهان مى دارند، از آن مهمتر است. ما آیات )و راه های پیشگیری از شر آنها( را برای شما بیان 

كردیم اگر اندیشه كنید.« )قرآن كریم، ترجمه ی آیت اهلل ناصر مكارم شیرازی(
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حکم این مقرره از این حیث که دولت را به بانک مرکزی مدیون کرده است و این امر به 
منزله ی افزایش هزینه های عمومی است، مغایر با اصل )75( قانون اساسی است؛ توضیح 
افزایش جبران  نشده ی هزینه های  نباید موجب  قانونی  این اصل، طرح های  آنکه مطابق 
بانک  به  بدهکار شدن دولت  بر  مبنی  ماده )3(  تبصره )4(  بنابراین حکم  عمومی شود. 
مرکزی، از حیث افزایش هزینه های عمومی از طریق مکلف شدن دولت به پرداخت این 

دین، مغایر با اصل )75( قانون اساسی است.

دیدگاه عدم مغایرت▪
الف( حکم ماده )3( مصوبه ی مورد بحث مبنی بر تعلق اموال و دارایی های صندوق ملی 
مسکن حتی منابع حاصل از کمک خیّرین به دولت، مغایرتی با موازین شرعی ندارد؛ زیرا 
فارغ از اینکه مالک اموال این صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران است یا فرد خیّر، قدر 
متیقن آن است که اشخاص خیّر اموال اهدایی به این صندوق را برای کمک در زمینه ی 
ساخت مسکن در اختیار این صندوق گذاشته است و مطابق مواد این مقرره، کلیه ی اموال 
این صندوق )فارغ از اینکه مالک آن کیست( صرفاً در این راستا هزینه خواهد شد. در نتیجه 
غرض شخص خیّر از کمک به این صندوق در هر صورت حتی اگر دولت مالک اموال 
این صندوق باشد، محقق خواهد شد. بنابراین حکم ماده )3( در خصوص تعلق اموال و 

دارایی های صندوق ملی مسکن به دولت، مغایرتی با شرع مقدس ندارد.
ب( واگذاری تعیین ماهیت صندوق ملی مسکن در ماده )3( به اساسنامه ی مصوب هیئت 
وزیران، مغایرتی با اصل )85( قانون اساسی ندارد؛ زیرا تعیین ماهیت نهادهای اداری امری 
تقنینی نیست و لزومی ندارد این امر در قانون صورت گیرد و وانهادن آن در این مقرره به 
اساسنامه ی دولتی با اشکالی مواجه نیست. ضمن اینکه اگر ماهیت تعیین شده برای این 
صندوق در اساسنامه ی آن، مغایر با الزامات سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی بود 
یا متضمن مغایرت با قانون اساسی یا شرع بود، زمانی که اساسنامه ی این صندوق در عمل 
به ذیل اصل )85( مبنی بر تشخیص عدم مغایرت اساسنامه های دولتی با شرع یا قانون 
اساسی از سوی شورای نگهبان، در این شورا مطرح شود، در این خصوص اشکال گرفته 
خواهد شد. بنابراین واگذاری تعیین ماهیت صندوق ملی مسکن از سوی مجلس شورای 
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اسالمی به هیئت وزیران، از این حیث که فاقد ماهیت تقنینی است، مغایرتی با اصل )85( 
قانون اساسی ندارد.

ج( تصریح نکردن قانون گذار به هزینه کرد منابع صندوق ملی مسکن مطابق اصول )52( و 
)53( قانون اساسی، مغایرتی با این اصول ندارد؛ زیرا مجلس شورای اسالمی در این مقرره 
در مقام بیان نفی تشریفات اصول فوق نیست و این اساسنامه ی صندوق است که متکفل 
به رعایت  نیز متضمن تصریح  اساسنامه  اگر  البته  الزامات است.  این  به رعایت  تصریح 
تشریفات این اصول نباشد، زمانی که در عمل به ذیل اصل )85( مبنی بر تشخیص عدم 
مغایرت اساسنامه های دولتی با شرع یا قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، در شورا مورد 
بررسی واقع شود، در این خصوص اعالم مغایرت خواهد شد. بنابراین حکم ماده )3( از این 
حیث که به هزینه کرد منابع صندوق ملی مسکن مطابق اصول )52( و )53( قانون اساسی 

مبنی بر رعایت اعتبارات بودجه ای اشاره نکرده است، مغایرتی با این اصول ندارد.
د( حکم تبصره )4( ماده )3( مبنی بر انتقال بدهی های بانک مسکن به بانک مرکزی بابت 
مرکزی،  بانک  به  بدهی های دولت  به حساب  مهر  اعتباری مسکن  فرع خطوط  اصل و 
مغایرتی با اصل )75( قانون اساسی ندارد؛ زیرا آنچه به موجب این اصل ممنوع شده است، 
افزایش جبران نشده ی هزینه های عمومی است و حکم این تبصره، فی نفسه مستلزم افزایش 
هزینه های عمومی نیست؛ بلکه تنها دولت را بدهکار بانک مرکزی کرده است و تنها الزمه ی 
این حکم است که پرداخت دین از سوی دولت را ایجاب می کند. به دیگر سخن، حکم این 
مقرره الزاماً هزینه های عمومی را افزایش نمی دهد؛ بلکه تنها دولت را مدیون بانک مرکزی 
کرده است. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که بانک مسکن از بانک های دولتی است و 
منابع و دیون آن در نهایت به دولت منتقل خواهد شد. در نتیجه پرداخت دیون آن به بانک 
مرکزی به منزله ی پرداخت دیون دولت به بانک مرکزی است. بنابراین حکم تبصره )4( 

ماده )3( مغایرتی با اصل )75( قانون اساسی ندارد.   

دیدگاه ابهام▪
الف( مجلس شورای اسالمی منابع صندوق ملی مسکن را از محل های متنوعی همچون 
محل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این مصوبه، منابع وصولی مربوط به اجاره 
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)99( ساله و منابع حاصل از »امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر« مقرر کرده 
است. این در حالی است که مراد مقنن از منابع حاصل از »امهال اصل و فرع خطوط اعتباری 
مسکن مهر« روشن نیست و چه بسا مقصود وی از منابع حاصل از امهال، صور امهال ربوی 
را نیز شامل شود و این حکم مغایر با موازین شرعی باشد. بنابراین عبارت »منابع حاصل از 

امهال« در ماده )3( واجد ابهام است.
ب( به موجب تبصره )2( ماده )3(، »اساسنامه« صندوق ملی مسکن مشتمل بر اهداف، 
کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیئت امناء، هیئت عامل و 
سایر موارد، به تصویب هیئت وزیران می رسد. این در حالی است که اگرچه بر اساس ذیل 
اصل )85( قانون اساسی،  اساسنامه این صندوق باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی 
قرار گیرد، لکن عدم تصریح به این امر، این شائبه را ایجاد خواهد کرد که آیا هیئت وزیران 
پس از تصویب اساسنامه، برای طی فرآیند تشخیص عدم مغایرت اساسنامه های دولتی با 
شرع یا قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، مصوبه را به این شورا ارسال خواهد کرد یا 
خیر؛ در نتیجه  مقرره از این حیث واجد ابهام است. به عنوان مؤید استدالل فوق می توان 
به رویه ی شورا در بررسی جزء )2-4( بند )الف( تبصره )2( الیحه بودجه سال 1400 کل 
کشور1 اشاره کرد که عدم تصریح به لزوم بررسی اساسنامه ی صندوق های سرمایه گذاری 

در شورای نگهبان، واجد ابهام شناخته شد.2 

بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1399/12/16 مجلس  )الف( تبصره )2( لیحه  بند  1. جزء )4-2( 
اساسنامه  و  جزء  این  اجرای  نحوه  سازوكار  است  مكلف  بورس  عالى  شورای    -4-2« اسالمى:  شورای 
صندوق های مذكور را برای تصویب در هیئت وزیران به  گونه ای پیشنهاد نماید كه وزیر تخصصى مربوطه 
یا نماینده معرفى  شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، 
مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالكانه واحدهای سرمایه گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ 
پذیره نویسى به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایى به بازارگردانى واحدهای صندوق های مذكور اختصاص 
مى یابد. بهمنظور خروج تدریجى دولت از مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و كاهش فاصله 
میان ارزش خالص دارایى واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالى بورس موظف است ظرف سه ماه از 
تاریخ ابالغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایهگذاری عادی به واحدهای سرمایهگذاری 
ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوقها و بازارگردانى فعال مدیر صندوق از طریق خرید و 

فروش سهام موجود در سبد سرمایهگذاریهای آنها تصویب كند.«
2. بند )3-2( نامه ی شماره 99/102/24474 مورخ 1399/12/23 شورای نگهبان: »در جزء )4-2( بند )الف(، 
از این جهت كه ماهیت صندوق های سرمایه گذاری چیست و آیا بر اساس اصل )8۵( قانون اساسى، اساسنامه 
این صندوق ها باید به تأیید شورای نگهبان برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.«
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تشکیل  زمان  تا  است  کرده  مقرر   )3( ماده   )3( تبصره  در  اسالمی  شورای  مجلس  ج( 
و استقرار صندوق ملی مسکن، »حساب ملی مسکن« نزد بانک مسکن تشکیل  شود و 
بالفاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل  گردد. این 
در حالی است که حکم مذکور از جهاتی واجد ابهام است؛ زیرا اوالً روشن نیست »حساب 
ملی مسکن« نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می شود یا یک حساب مستقل است. چه 
اینکه اگر حساب مذکور خارج از خزانه باشد، این حکم مغایر با صدر اصل )53( قانون 
اساسی مبنی بر تمرکز کلیه ی منابع در حساب های خزانه خواهد بود. ثانیاً مشحص نیست 
آیا فرآیند قانونی مذکور در اصل )52( قانون اساسی در خصوص پیش بینی کلیه ی منابع و 
مصارف دولت در بودجه، در واریز منابع به این حساب طی می شود یا خیر. چه اینکه اگر 
این تشریفات رعایت نشود، این حکم مغایر با اصل )52( قانون اساسی خواهد بود. بنابراین 

حکم تبصره )3( ماده ی حاضر از جهاتی دارای ابهام است.
د( به موجب حکم صدر ماده )3(، منابع صندوق ملی مسکن از محل منابع حاصل از 
واگذاری زمین های موضوع این قانون، منابع وصولی مربوط به اجاره )99( ساله، »مالیات های 
به  تأمین می شود. همچنین   ... و  زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان«  با حوزه  مرتبط 
درآمدهای  شامل  تبصره  این  موضوع  مالیاتی«  »درآمدهای  ماده،  این   )8( تبصره  موجب 
مالیاتی حاصل از پایه های جدید مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دریافت نشده ی پایه های موجود 
و درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه های مالیاتی، به عنوان منابع صندوق ملی 
مسکن تلقی می شود. این در حالی است که نسبت »درآمدهای مالیاتی« در تبصره )8( با 
عبارت »مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان« در صدر این 
ماده روشن نیست و این مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ توضیح آنکه اگر مقصود 
قانون گذار از عبارت »مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان«، 
مالیات های سابق بر وضع این مصوبه را نیز در بر گرفته باشد، این حکم مغایر با اصل )75( 
قانون اساسی خواهد بود. چه اینکه مطابق این اصل، طرح های قانونی نباید موجب افزایش 
جبران نشده ی هزینه های عمومی شود و اینکه منابع این صندوق از محل مالیات های سابق 
که خود دارای مصارف قانونی مشخص است تأمین شود، نمی تواند جبرانی برای بار مالی 
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تحمیل شده بر دولت تلقی شود. اما در مقابل، اگر مقصود قانون گذار از عبارت »مالیات های 
مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان« در صدر این ماده، اشاره به همان 
»درآمدهای مالیاتی« موضوع تبصره )8( باشد، با توجه به اینکه مالیات های موضوع این 
تبصره درآمدهای جدیدی را برای دولت مقرر کرده است، این حکم مغایرتی با اصل )75( 
قانون اساسی نخواهد داشت. بنابراین نسبت عبارت »درآمدهای مالیاتی« در تبصره )8( ماده 
)3( با عبارت »مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان« در صدر 

ماده )3( واجد ابهام است.
ه( به موجب حکم بند )ب( تبصره )8( این ماده، درآمدهای مالیاتی موضوع این تبصره 
پایه های  مالیاتی  »درآمدهای  مالیاتی،  پایه های جدید  از  مالیاتی حاصل  شامل درآمدهای 
موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است« و درآمدهای مالیاتی حاصل 
از افزایش نرخ پایه های مالیاتی، به عنوان منابع صندوق ملی مسکن تلقی می شود. این در 
حالی است که مقصود قانون گذار از عبارت »درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با 
بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است« روشن نیست و ابهام دارد؛ زیرا اگر مقصود 
قانون گذار از عبارت مذکور، اشاره به مالیات های سابق بر وضع این مصوبه که در قانون 
بودجه برای مصارف آن تعیین تکلیف شده است باشد )حتی اگر مصارف آن محقق نشده 
باشد(، این حکم مغایر با اصل )75( قانون اساسی خواهد بود. چه اینکه مطابق این اصل، 
طرح های قانونی نباید موجب افزایش جبران نشده ی هزینه های عمومی شود و اینکه منابع 
این صندوق از محل مالیات های سابق که خود دارای مصارف قانونی مشخص است تأمین 
شود، نمی تواند جبرانی برای بار مالی تحمیل شده بر دولت تلقی شود. اما در مقابل، اگر 
مقصود مجلس شورای اسالمی از عبارت فوق مالیات هایی باشد که در قانون بودجه برای 
اساسی  قانون   )75( اصل  با  مغایرتی  مقرره  این  است،  نشده  تکلیف  تعیین  آن  مصارف 
نخواهد داشت. بنابراین عبارت »درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با بخش مسکن 

که تاکنون دریافت نشده است« در تبصره )8( ماده )3( واجد ابهام است.

نظر شورای نگهبان ▪
در ماده )3(،
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1- عبارت »منابع حاصل از امهال« ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- در بند )الف(، عضویت دادستان کل کشور در هیئت امنای صندوق مذکور، مغایر اصل 

)60( قانون اساسی شناخته شد.
3- در بند )ب(، عدم ذکر شرط »اسالم و ایمان« برای اعضای هیئت عامل صندوق مذکور، 

خالف موازین شرع شناخته شد.
4- تبصره )2(، از این جهت که آیا فرآیند مذکور در اصل )85( قانون اساسی در خصوص 
اساسنامه این صندوق، رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر 

خواهد شد.
5- تبصره )3(، از این جهت که آیا حساب مذکور نزد خزانه داری کل است یا خیر و 
همچنین از این جهت که آیا روند قانونی واریز پول به صندوق مراعات می شود یا خیر، 

ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- تبصره )8(، با توجه به روشن نبودن نسبت مالیات های مذکور در این تبصره با عنوان 
عام »مالیات های مرتبط با حوزه زمین« مذکور در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام 

اظهار نظر خواهد شد.
7- جزء )ب( تبصره )8(، از این جهت که درآمدهای مالیاتی مذکور، منابع جدید محسوب 
می شود یا منابعی است که سابق بر این نیز در بودجه کل کشور پیش بینی شده است، ابهام 

دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر: در ماده )3(، بعد از عبارت »)99( ساله«، ویرگول گذاشته شود.

* * *

ماده 4- 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل چهل درصد )40٪( از تغییرات 
مانده تسهیالت پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 
به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 
یک میلیون و ششصد هزار میلیارد )1/600/000/000/000/000( ریال تسهیالت برای 
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منابع  نیز حداقل  آینده  سال های  برای  و  نباشد  کمتر  قانون  این  موضوع  واحدهای 
تسهیالتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزایش یابد.

تبصره 1- ...
تبصره 4- بانک ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیالت موضوع این ماده 

مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
تبصره 5- سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، 
مالیاتی برابر بیست درصد )20٪( تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد )٪100( 

تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

دیدگاه ابهام▪
مصوبه  این   )4( ماده  حکم  موجب  به  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  الف( 
هر  در  پرداختی  تسهیالت  مانده ی  تغییرات  از  درصد  چهل  حداقل  شده اند  مکلف 
این  اجرای  اول  سال  در  که  به صورتی  دهند  اختصاص  مسکن  بخش  به  را  مالی  سال 
مصوبه از حداقل )1/600/000/000/000/000( ریال کمتر نباشد. این در حالی است که 
قانون گذار در جزء )10( بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه 1400 کل کشور1 نیز مبلغ 

بودجه 1400 كل كشور مصوب 1399/12/16 مجلس شورای  قانون   )18( تبصره  )الف(  بند   )10( 1. جزء 
اسالمى: »در سال 1400 كلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانكى موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد 
از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار  هزار واحد مسكن روستایى و شهری در شهرهای كمتر 
واحد مسكن شهری )با اولویت محالت و مناطق محروم( نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد 
)3.600.000.000.000.000( ریال تسهیالت ساخت مسكن )معادل بیست درصد )2۰%( تسهیالت نظام بانكى( 
به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مركزی در فروردین ماه تعیین مى شود. مجموع 
دوران مشاركت ساخت و فروش اقساطى این تسهیالت بیست سال است و پس از دوره مشاركت به فروش 
اقساطى تبدیل و تعهدات آن به متقاضى واجد شرایط منتقل مى شود. این تسهیالت با نرخ سود مصوب شورای 
پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفى شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت مى شود. بانک مركزی 
موظف است گزارش عملكرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتى كه یک بانک 
یا مؤسسه اعتباری غیربانكى از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک مركزی خودداری نماید، بانک 
مركزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونى آن بانک یا مؤسسه اعتباری 
غیربانكى اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانكى نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت مسكن 
اقدام نماید. حداقل بیست درصد )20%( از منابع مذكور باید به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص 

یابد. در صورت نبود متقاضى واجد شرایط برای جذب، مابقى مى تواند به سایر مشمولن تعلق گیرد.«
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)3/600/000/000/000/000( ریال تسهیالت مسکن در نظر گرفته است. بنابراین نسبت 
حکم ماده )4( با حکم پیش گفته از قانون بودجه روشن نیست؛ زیرا اگر مقصود قانون گذار 
جمع میان تسهیالت تکلیفی در این ماده و قانون بودجه باشد، این امر دربرگیرنده ی مبالغ 
سنگین و اجماالً غیر قابل تحققی میشود که پرداخت آن فشار زیادی به نظام بانک وارد 
میآورد و مغایر با هدف پی ریزی اقتصاد صحیح مذکور در بند )12( اصل )3( قانون اساسی 
مجموع  در  داخل  مقرره  این  در  مذکور  تسهیالت  میزان  اگر  مقابل،  در  اما  بود.  خواهد 
تسهیالت )360( هزار میلیارد تومانی مذکور در قانون بودجه باشد، اگرچه نیازمند تصریح 
است لکن مغایرتی با بند )12( اصل )3( قانون اساسی نخواهد داشت. بنابراین نسبت حکم 
ماده )4( با حکم جزء )10( بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه 1400 کل کشور واجد 

ابهام است. 
ب( به موجب حکم تبصره )4( ماده ی حاضر، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به انتشار 
»اوراق رهنی« شده اند. این در حالی است که اوراق مذکور فاقد تعریف قانونی هستند. 
بنابراین عبارت »اوراق رهنی« در تبصره )4( ماده )4( از جهت روشن نبودن مفهوم دقیق 

این اوراق واجد ابهام است.
ج( سازمان امور مالیاتی به موجب تبصره )5( ماده ِی مورد بررسی مکلف شده است در 
صورت عدم رعایت موضوع این ماده، از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، مالیات 
اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید تا به صورت )100٪( تخصیص یافته به حساب 
صندوق ملی مسکن واریز  شود. این در حالی است که روشن نیست عدم تصریح قانون گذار 
به درج مبلغ مذکور در در قانون  بودجه ی سنواتی، به معنای عدم لزوم پیش بینی آن در 
بودجه است یا به جهت بداهت امر به این موضوع تصریح نکرده است و مقرره از این 
حیث واجد ابهام است؛ زیرا اگر مقصود قانون گذار عدم لحاظ مبلغ فوق در قانون بودجه 
باشد، این حکم مغایر با اصول )52( و )53( قانون اساسی خواهد بود. چه اینکه وفق اصول 
پیش گفته، قانون بودجه ی سالیانه مرکب از کلیه ی درآمدها و هزینه های کشور است که 
کلیه ی پرداخت های دولت باید در حدود اعتبارات آن انجام گیرد. اما در مقابل، اگر مجلس 
شورای اسالمی تنها به سبب روشنی لزوم رعایت قانون بودجه در پرداخت منابع فوق به آن 
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تصریح نکرده باشد، مغایرت این حکم با اصول )52( و )53( منتفی است. بنابراین تبصره 
)5( ماده )4(، از این جهت که مشخص نیست تخصیص و واریز منابع به حساب صندوق 

ملی مسکن در قالب بودجه سنواتی خواهد بود یا خیر، واجد ابهام است. 

نظر شورای نگهبان ▪
در ماده )4(،

1- صدر ماده، از جهت روشن نبودن نسبت میزان تسهیالت مذکور در این ماده با تسهیالت 
مذکور در قانون بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در تبصره )4(، عبارت »اوراق رهنی« با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ 
پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- در تبصره )5(، تخصیص و واریز منابع مذکور به حساب صندوق ملی مسکن، از این 
جهت که آیا در قالب بودجه سنواتی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار 

نظر خواهد شد.
* * *

ماده 6-
 به منظور تأمین مالی برنامه های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق 
صندوق ملی مسکن می تواند یارانه سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن نظیر 
اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون 

اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت نماید. 

دیدگاه ابهام▪
قانون گذار در تبصره )4( ماده  )4(، بانک ها و مؤسسات اعتباری را مجاز به انتشار »اوراق 
رهنی« کرده بود. حکم مذکور از این حیث که این اوراق فاقد تعریف قانونی است، واجد 
ابهام تشخیص داده شد. حال مجلس شورای اسالمی در ماده )6( این مصوبه نیز به »اوراق 
رهنی« اشاره کرده است. بنابراین ماده )6( نیز مبنیاً بر ابهام تبصره )4( ماده  )4( در خصوص 

»اوراق رهنی«، واجد ابهام است.



نظرات استداللی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی )18(

نظر شورای نگهبان ▪
در ماده )6(، عبارت »اوراق رهنی« مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره )4( ماده )4( ابهام دارد؛ 

پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 

* * *

ماده 7-
به  نسبت  حمایتی  برنامه های  اجرای  برای  است  موظف  شهرسازی  و  راه  وزارت   

واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره )۹۹( ساله اقدام نماید.
تبصره- مبلغ اجاره بهای ساالنه اراضی اجاره )۹۹( ساله این ماده حداکثر معادل بیست 
با قدرالسهم هر متقاضی در  درصد )20٪( قیمت منطقه ای زمین مسکونی متناسب 
همان سال یا یک درصد )1٪( ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری 

)هرکدام کمتر باشد( تعیین می گردد.

دیدگاه ابهام▪
به موجب ماده )7( این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است برای اجرای 
برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن »به صورت اجاره 
ابهام است؛ زیرا اوالً مشخص  )99( ساله« اقدام نماید. حکم پیش گفته از جهاتی واجد 
نیست که عقد اجاره ی موضوع این مقرره به صورت یک عقد اجاره با مدت )99( سال 
منعقد می شود یا )99( عقد اجاره ی یک ساله بین موجر و مستأجر منعقد خواهد شد. اگر 
چنین باشد و زمان این عقد به نحو قطعی روشن نباشد، عقد اجاره مطابق قواعد شرعی 
به سبب تردید در زمان باطل خواهد بود. ثانیاً اگر مقصود قانون گذار آن باشد که یک عقد 
اجاره ی )99( ساله منعقد شود، با توجه به اینکه مال االجاره ی این عقد مطابق تبصره ی این 
ماده باید هر سال و مبتنی بر قیمت منطقه ای یا ارزش کارشناسی زمین مشخص شود، این 
عقد به سبب روشن نبودن مال االجاره و وجود غرر، شرعاً باطل خواهد بود. بنابراین حکم 

ماده )7( از جهاتی واجد ابهام است.
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نظر شورای نگهبان ▪
ماده )7(، از این جهت که آیا زمان و مال االجاره در عقد اجاره مذکور، در یک عقد اجاره 
تعیین می شود یا هر سال معین می گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 15-
 وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه 

خدمات فنی مهندسی را در طرح های حمایتی تأمین مسکن معرفی می نماید.  
تبصره- مددجویان، معلوالن، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان 
رزمندگان از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک بار )یک واحد مسکونی( 
معاف هستند و مابه التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه 

سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می گردد.

دیدگاه ابهام▪
ذکر »سازمان رزمندگان« در تبصره ی ماده )15(، از این حیث که وضعیت اساسنامه ی معتبر 
سازمان مذکور مشخص نیست، واجد ابهام است؛ زیرا اگر این سازمان اساسنامه ی معتبر 
قانونی که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، نداشته باشد، حکم این مقرره مغایر با اصل 
)85( قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا مطابق حکم ذیل این اصل، اساسنامه های دولتی نیز 
برای تشخیص مغایرت با قانون اساسی و شرع باید توسط شورای نگهبان بررسی شود. 
بنابراین حکم تبصره ی این ماده از این حیث که وضعیت اساسنامه ی »سازمان رزمندگان« 

روشن نیست، واجد ابهام است.

دیدگاه عدم مغایرت▪
به موجب تبصره ی ماده )15(، مددجویان، معلوالن، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور، »سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران« 
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و سازمان رزمندگان از پرداخت هزینه ی خدمات نظام مهندسی برای یک بار معاف هستند و 
»مابه التفاوت« آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان واریز می گردد. گرچه حکم فوق مغایرتی با موازین شرع یا قانون اساسی ندارد، 
اما شایسه است از دو جهت مورد اصالح قرار گیرد؛ اوالً عنوان دقیق سازمان مذکور، »بنیاد 
شهید و امور ایثارگران« است. ثانیاً با توجه به معاف شدن مددجویان و دیگر افراد مذکور 
از کلیه ی هزینه ها ی خدمات نظام مهندسی، حکم به پرداخت »مابه التفاوت« در این تبصره 

دقیق نیست و شایسته است با عبارت »هزینه« جایگزین شود.  

نظر شورای نگهبان ▪
در تبصره ماده )15(، »سازمان رزمندگان« با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه، ابهام 

دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر: در تبصره ماده )15(، عبارت »سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران« به عبارت »بنیاد 

شهید و امور ایثارگران« و واژه »مابه التفاوت« به »هزینه« اصالح گردد.

* * *
ماده 17-

و  زیربنایی  محوطه سازی،  آماده سازی،  مالیات  است  مکلف  مالیاتی  امور  سازمان   
روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای 

هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم می گردد، محاسبه نماید.

دیدگاه ابهام▪
سازمان امور مالیاتی به موجب ماده )17( این مصوبه مکلف شده است مالیات آماده سازی، 
محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه ی برنامه های حمایتی مسکن را با 
»قیمت ثابت« به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم می گردد، 
ثابت« و معیار تعیین آن  از عبارت »قیمت  قانون گذار  محاسبه نماید. حال آنکه مقصود 
از سوی وزارت راه واجد ابهام است؛ زیرا اگر قانون گذار تعیین مالیات را بدون ارائه ی 
ضابطه ی مشخص در اختیار این وزارتخانه قرار داده باشد، این حکم مغایر با اصل )51( 
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قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا وفق اصل مزبور، همه ی انواع مالیات ها باید به موجب قانون 
باشد. بنابراین عبارت »قیمت ثابت« و معیار تعیین آن در ماده )17( این مصوبه ابهام دارد.

نظر شورای نگهبان ▪
در ماده )17(، منظور از »قیمت ثابت« و معیار تعیین آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام    اظهار 

نظر خواهد شد. 

* * *

ماده 18-
فروش،  خرید،  معامالت  کلیه  درج  مسکن،  بازار  بر  نظارت  و  رصد  راستای  در   
و  امالک  معامالت  ثبت  سامانه  در  مسکن  اجاره  و  رهن  پیش فروش،  پیش خرید، 

مستغالت کشور و اخذ شناسه )کد( رهگیری الزامی است. 
تبصره- ...  

دیدگاه ابهام▪
به موجب حکم ماده )18( این مصوبه، درج کلیه ی معامالت خرید، فروش، پیش خرید، 
پیش فروش، رهن و اجاره ی مسکن در سامانه ی ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
و اخذ کد رهگیری الزامی شده است. این در حالی است که روشن نیست آیا عمل به 
تکلیف مذکور مستلزم حضور متعامَِلین در بنگاه های معامالت ملکی و پرداخت هزینه ی 
سنگین کمیسیون به مشاوران امالک است یا خیر و مقرره از این حیث ابهام دارد؛ زیرا اگر 
مقصود قانون گذار آن باشد که کمافی السابق تنها مشاوران امالک به سامانه ی ثبت معامالت 
امالک و مستغالت کشور دسترسی داشته باشند و ثبت معامالت در این سامانه تنها پس از 
پرداخت کمیسیون به مشاوران امالک صورت پذیرد، الزام مقرر شده در این حکم مصداق 
سوء استفاده از حق و اضرار به غیر و مغایر با اصل )40( قانون اساسی خواهد بود. اما در 
مقابل، اگر مقصود قانون گذار از حکم فوق آن باشد که پس از تصویب این مصوبه، کلیه ی 
افراد برای ثبت معامالت خود به سامانه ی ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور دسترسی 
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داشته باشند و الزامی به مراجعه به مشاوران امالک نداشته باشند، این حکم مغایرتی با اصل 
)40( قانون اساسی ندارد. بنابراین حکم ماده )18( در وضع کنونی واجد ابهام است.

نظر شورای نگهبان ▪

اطالق ماده )18(، از این جهت که مشخص نیست الزام مذکور موجب ایجاد هزینه معمول 
در این مورد برای افراد می باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 21- 
کلیه دستگاه های موضوع ماده )2۹( قانون برنامه ششم توسعه1 موظفند تمامی امالک و 

ایران  اسالمى  فرهنگى جمهوری  و  اجتماعى  اقتصادی،  توسعه  پنج ساله ششم  برنامه  قانون   )29( ماده   .1
)1400-1396( مصوب 139۵/12/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام: »ماده 29- دولت مكلف است طى 
سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام كند و امكان تجمیع كلیه 
پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران كلیه دستگاه های اجرایى شامل قوای سه گانه جمهوری اسالمى ایران 
اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت های دولتى، مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت، 
بانک ها وو مؤسسات اعتباری دولتى، شركت های بیمه دولتى، مؤسسات و نهادهای عمومى غیردولتى )در 
مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مى نمایند(، مؤسسات عمومى، بنیادها و نهادهای 
انقالب اسالمى، مجلس شورای اسالمى، شورای نگهبان قانون اساسى، بنیادها و مؤسساتى كه زیر نظر ولى فقیه 
اداره مى شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است اعم 
از اینكه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، 
شركت ملى نفت ایران، شركت ملى گاز ایران، شركت ملى صنایع پتروشیمى ایران، سازمان گسترش نوسازی 
صنایع ایران، بانک مركزی جمهوری اسالمى ایران، سازمان بنادر و كشتیرانى جمهوری اسالمى ایران، سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنى ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمى ایران و شركت های 
تابعه آنها، ستاد اجرایى و قرارگاه های سازندگى و اشخاص حقوقى وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی كه 
میزان ناخالص پرداختى به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسى برای نهادهای نظارتى و عموم 
مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمى ایران از شمول این حكم مستثنى 
هستند. اجرای این حكم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانى 

نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالى امنیت ملى مجاز خواهد بود.
پرداخت های  كارانه،  كمک هزینه ها،  هزینه ها،  فوق  العاده ها،  حقوق،  مكلفند  ماده  این  مشمول  دستگاه های 
غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختى ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالى 
آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول 
قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1366/6/1، درآمدهای اختصاصى، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمک های 
رفاهى، اعتبارات بودجه عمومى و منابع عمومى و همچنین اعتبارات موضوع ماده )217( قانون مالیات های 
مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/12/3، تبصره»1«  ماده )39( قانون مالیات بر ارزش 
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مستغالت در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال 
و دارایی های دولت )سادا( ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی موظفند اطالعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت 
اختیار خود را در قالب های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله )از جمله 
شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده( در سامانه ملی امالک و اسکان، اعالم عمومی 
نمایند. متخلف از اجرای این حکم متناسب با ارزش زمین یا معامله به انفصال دائم از 
خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج و جرای نقدی 
معادل ارزش زمین یا معامله انجام شده محکوم می شود. چنانچه ارتکاب این رفتار 
ناشی از تقصیر باشد، با توجه به میزان توجه به میزان تقصیر، مرتکب به محرومیت از 

حقوق اجتماعی درجه شش یا هفت محکوم می شود.
کلیه دستگاه های موضوع ماده )2۹( قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف شش ماه 
پس از الزم االجراء شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اخیار 
خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشند از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
مطابق مقررات مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات 

دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

دیدگاه ابهام▪
الف( به موجب حکم ماده )21( این مصوبه، »کلیه دستگاه های موضوع ماده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه« مکلف شده اند اوالً تمامی امالک و مستغالت در اختیار خود را در 
هرگونه  به  مربوط  اطالعات  ثانیاً  کنند.  ثبت  )سادا(  دولت  دارایی های  و  اموال  سامانه ی 
معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در سامانه ملی امالک و اسکان اعالم عمومی 
نمایند. ثالثاً برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اخیار خود که فاقد سند رسمی 

افزوده، مواد )160( تا )162( قانون امور گمركى مصوب 1390/8/22 و یا اعتبارات خاص ناشى از واگذاری و 
فروش شركت ها در سازمان خصوصى سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های كمک به اشخاص حقیقى و حقوقى 
و سایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقى منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، 
به نحوی كه میزان هرگونه ناخالص پرداختى ماهانه به هر یک از افراد مذكور بالفاصله در سامانه اطالعاتى هر 

دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1- ...«
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تک برگ می باشند از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. 
این در حالی است که روشن نیست مقصود قانون گذار از عبارت »کلیه دستگاه ها« شامل 
دستگاه های امنیتی و نظامی نیز می شود یا خیر و مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ 
توضیح آنکه اگر اطالق تکالیف فوق نهادهای امنیتی و نظامی را نیز شامل شود، از این 
حیث که متضمن خطرات امنیتی برای کشور است، مغایر با موازین شرعی در خصوص 
لزوم تأمین امنیت از سوی حاکم اسالمی است. اما در مقابل، اگر تکالیف فوق منصرف از 
دستگاه های امنیتی و نظامی باشد، این حکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد. بنابراین عبارت 

»کلیه دستگاه ها« در ماده )21( واجد ابهام است.
برنامه  قانون   )29( ماده  موضوع  دستگاه های  کلیه ی  مصوبه،  این   )21( ماده  مطابق  ب( 
ششم توسعه موظف به ثبت تمامی امالک و مستغالت در اختیار خود در سامانه اموال و 
دارایی های دولت )سادا( و اعالم عمومی اطالعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی 
تحت اختیار خود در سامانه ملی امالک و اسکان شده اند. همچنین »متخلف از اجرای این 
حکم« نیز به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 
پنج و جرای نقدی معادل ارزش زمین یا معامله انجام شده محکوم می شود. اما چنانچه 
»ارتکاب این رفتار ناشی از تقصیر باشد«، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 
شش یا هفت محکوم می شود. این در حال است که مقصود قانون گذار از تمایز قائل شدن 
میان شخص »متخلف« و شخص »مقصر« روشن نیست و این حکم از این منظر واجد ابهام 
است؛ زیرا اگر مقصود قانون گذار از تعیین مجازات برای شخص »مقصر« در برابر شخص 
»متخلف«، آن باشد که از عبارت »متخلف« اشاره به متخلف قاصر باشد، تعیین مجازات 
برای قصور افراد مصداق ظلم و خالف شرع خواهد بود. بنابراین نسبت میان دو عبارت 
»متخلف بودن فرد در اجرای حکم ماده« و »ارتکاب ناشی از تقصیر« در ماده )21( واجد 

ابهام است.
ج( به موجب ماده )21( مصوبه ی حاضر، متخلف از اجرای حکم مذکور در این ماده، 
»متناسب با ارزش زمین یا معامله« به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت 
از حقوق اجتماعی درجه پنج و »جرای نقدی معادل ارزش زمین یا معامله« انجام شده 
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محکوم می شود. این در حالی است که مقصود قانون گذار از عبارت »جرای نقدی معادل 
ارزش زمین یا معامله« روشن نیست و مقرره از این حیث واجد ابهام است؛ زیرا اگر مقصود 
قانون گذار آن باشد که تخلف نه چندان بزرگ مدیر یک دستگاه دولتی در عدم ثبت زمین 
چند میلیاردی دستگاه منجر به مجازات جزای نقدی چند میلیاردی برای مدیر متخلف 
شود، این مجازات با بزه ارتکابی تناسبی ندارد و مصداق ظلم به حقوق مرتکب است. اما 
در مقابل، اگر قید »متناسب با ارزش زمین یا معامله« در این ماده به کلیه ی مجازات ها از 
جمله جزای نقدی برگردد و مقصود قانون گذار آن باشد که متخلف متناسب با ارزش زمین 
یا معامله به جزای نقدی محکوم شود، این حکم مغایرتی با موازین شرعی نخواهد داشت. 
بنابراین عبارت »جزای نقدی معادل ارزش زمین« در ماده )21( این مصوبه از این حیث 

واجد ابهام است.

نظر شورای نگهبان▪
  در ماده )21(،

1- عبارت »کلیه دستگاه ها« از این جهت که شامل دستگاه های نظامی و امنیتی می شود یا 
خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- نسبت میان »متخلف بودن فرد در اجرای حکم ماده« و »ارتکاب ناشی از تقصیر« ابهام 
دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- از این جهت که عبارت »جزای نقدی معادل ارزش زمین« نیز مشمول قید »متناسب با 
ارزش زمین« می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 23-
 وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی 
و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به صورت انبوه سازی و چه مشارکتی 
یا انفرادی، هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا و یا با ارجاع به یکدیگر انجام 
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نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی و یا سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور، صورت پذیرد. در این مراحل باید رعایت استحکام بنا و 

رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی شناختی لحاظ شود. 

دیدگاه ابهام▪
وزارت کشور به موجب ماده )23( این مصوبه، مکلف شده است ترتیبی اتخاذ نماید تا در 
مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، 
رعایت استحکام بنا و رعایت »خطوط معماری« و »اصول زیبایی شناختی« لحاظ شود. حال 
آنکه مقصود قانون گذار از حدود و ضوابط »خطوط معماری« و »اصول زیبایی شناختی« 
روشن نیست و مقرره از این جهت واجد ابهام است؛ زیرا این مفاهیم فاقد تعریف قانونی 
است و در نتیجه مشخص نیست که در اجرای این ماده قرار است چه تکالیفی بر مردم 
تحمیل شود. بنابراین عبارت های »خطوط معماری« و »اصول زیبایی شناسی« در ماده )23( 

واجد ابهام است.

نظر شورای نگهبان ▪
در ماده )23(، عبارت های »خطوط معماری« و »اصول زیبایی شناسی« از جهت حدود و 

ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 24-
 به منظور توسعه فضاهای مذهبی- فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت 
جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 

اقدامات زیر انجام می شود:
... -1

7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی 
و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان 
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و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد 
شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری بر اساس 

بودجه سنواتی برخوردار گردند.

دیدگاه ابهام▪
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به موجب بند )7( ماده )24(، مکلف شده است به منظور 
تا کلیه ی مساجد شهری و  نماید  اتخاذ  ترتیبی  ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد 
روستاهای باالی هزار نفر جمعیت، از کانون های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه ی سنواتی 
برخوردار شوند. حکم پیش گفته مبنی بر تأسیس کانون های فرهنگی و هنری، از این حیث 
که آیا این کانون ها تحت نظارت امام جماعت مساجد تشکیل و هدایت می شوند یا خیر، 
واجد ابهام است؛ توضیح آنکه نظارت بر کلیه ی امور فرهنگی و تربیتی مساجد بر عهده ی 
امام جماعت است و این قبیل کانون ها که قرار است در راستای ارتقای کارکرد فرهنگی و 
هنری مساجد تأسیس شوند، باید تحت نظارت امام جماعت مسجد اعمال شوند و چنانچه 
تشکیل این کانون ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ترتیبات دیگری را برای راهبری 
این کانون ها موجب گردد، محل اشکال خواهد بود. بنابراین حکم بند )7( ماده ی حاضر در 

خصوص تأسیس کانون های فرهنگی و هنری، در وضع کنونی واجد ابهام است.

دیدگاه عدم مغایرت▪
مکلف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بند )7( ماده )24(، به  برخورداری کلیه ی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از بودجه ی 
سنواتی، فاقد هرگونه ابهام است؛ زیرا اوالً دقت در متن این مقرره نشان می دهد که قانون گذار 
حکم این بند را مقید به »رعایت موازین اسالمی« مقرر کرده است. ثانیاً پیشتر دو بار حکم 
این مقرره عیناً در جزء )6( بند )ث( ماده )37( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور1 

1. ماده )37( قانون احكام دائمى برنامه های توسعه كشور مصوب 139۵/11/10 مجلس شورای اسالمى: »ماده 
37- به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانى اسالم ناب محمدی )ص( و اندیشه دینى، سیاسى و فرهنگى 
ایران و مقام معظم رهبری )مدظله  و سیره عملى حضرت امام خمینى )ره( بنیان گذار جمهوری اسالمى 
العالى( و برجسته كردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسى در سیاست گذاری ها و برنامه ها و تسری آن 
به مجموعه اركان نظام و نیز انتقال آن به نسل های آینده، دولت مكلف است با بهره گیری از ظرفیت همه 
دستگاه های مربوط به ویژه آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و مراكز علمى و جهاد دانشگاهى، مراكز فرهنگى و 
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و قانون بند )ج( ماده )95( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه1 پیش بینی شده بوده است و به 
تأیید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین حکم بند )7( ماده )24( فاقد هرگونه ابهام است.

نظر شورای نگهبان▪
ماده )24(، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد :
الف- ...

ث- به منظور توسعه فضاهای مذهبى فرهنگى و بهره گیری بهینه از اماكن مذهبى و تثبیت جایگاه مسجد به 
عنوان اصلى ترین پایگاه عبادی، تربیتى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، اقدامات زیر انجام مى شود:

... -1
6- به منظور ارتقای كاركرد فرهنگى و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگى و ترویج فرهنگ اسالمى و 
جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مكلف است با رعایت موازین اسالمى 
ترتیبى اتخاذ نماید تا كلیه مساجد شهری و روستاهای بالی هزار نفر جمعیت از كانون های فرهنگى و هنری 

برخوردار شوند.
ج- ...«

ایران  اسالمى  فرهنگى جمهوری  و  اجتماعى  اقتصادی،  توسعه  پنج ساله ششم  برنامه  قانون   )9۵( ماده   .1
)1400-1396( مصوب 139۵/12/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام: »ماده 9۵- به  منظور توسعه فضاهای 
مذهبى فرهنگى و بهره گیری بهینه از اماكن مذهبى و تثبیت جایگاه مسجد به  عنوان اصلى ترین پایگاه عبادی، 

تربیتى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، اقدامات زیر انجام مى شود:
الف- ...

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مكلف است به  منظور ارتقای كاركرد فرهنگى و هنری مساجد، برقراری 
عدالت فرهنگى و ترویج فرهنگ اسالمى و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمى ترتیبى 
اتخاذ نماید تا كلیه مساجد شهری و روستاهای بالی هزار نفر جمعیت از كانون های فرهنگى و هنری بر اساس 

بودجه سنواتى برخوردار گردند.«


