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 دونكته  ازاليحه بودجه
  حقوقدان -اميرفيض

ا درصالحيت تارنظرنسبت به اليحه بودجه که دولت شيخ حسن به مجلس ارائه داده است  قاعداظھ
     .نھا به اسناد پيوست اليحه ممکن است نه امثال بندهآزيرا دسترسی  ؛نمايندگان مجلس است

 تحصيالتی دارم ومدتی ھم بجای دکتر نجا که اينجانب دررشته (حسابداری عالی ومميزی حساب)آ از
 ن پيرنيا استاد رشته حسابداری تدريس ميکرده ام  شايد واجد اين صالحيت باشم که نسبت بهحسي

  ١. نظرکلی شود اليحه مزبور اظھار

  نكته اول   سرفصل رقم واريزنشده به خزانه

رقم واريز نشده به خزانه> معرفی شده مد بودجه ارقامی مالحظه ميشود که با عنوان <آدرقسمت در
   .است

شنائی آاست وبرای امثال بنده که قدری با سرفصل ھای بودجه وترازنامه  ورآعنوان مزبورابھام 
  .دارند غيرقابل قبول شناخته ميشود

ممکنست  تصورشود که مقصود ازسرفصل مزبور وجوھی است که دولت طلبکاراست وھنوز سررسيد 
که باشد تحت عنوان مطالبات  اين تصورکامال باطل است زيرا طلب دولت بھرصورت ؛ن نشده استآ

ميشود وحتی برای مطالبات  مد ذکرآبلندمدت تقسيم ميشود درستون در که به کوتاه مدت ودولت 
   ٢. الوصول ويا مشکوک الوصول ھم حساب جداگانه ای پيش بينی شده است

دولت به مد آاساسا عنوان <رقم واريز نشده به خزانه> قابل ھضم ودرک نيست زيرا برای واريز در 
نھا نيست درھمان بانکی که عوائد دولت وصول آبه اقدامات ويا حمل اسکناس وامثال  خزانه نياز

ھيچ بھانه  و ؛که درھمان بانک شماره حساب دارد واريز ميگردد ميشود بايک امضا به خزانه کشور
اکنون با  و يستنھا نآقبيل سردی ويخبندان خيابان ھا ويا نا امن بودن انتقال پول وامثال  ای از

  .استفاده ازسيستم اينترنتی اصال مراجعه به بانک ھم الزم نميشود

شنا شدم  فکرکردم که شايد اين يک رويه محاسباتی باشد که آاين سرفصل دراليحه بودجه  وقتی با
شده  جديد مدن اين سرفصل محاسباتیآباتی الزمه پديد تحوالات وتکامل محاس و ،گاه نيستمآبنده 
اين عنوان  ن سالھا ھم ازآ رجوع کردم وديدم که در ٩۵به اليحه وتفريغ بودجه سال  ناچار ،است

مد که آکاشف بعمل  ورده وآ در اھل بودجه را ميزآاستفاده شده وسروصدای اعتراض پوچ محاسباتی 
را  نکه دريافتی خودآبه خزانه وجوھی است که گيرنده پول بجای  »وجوه واريز نشده« مقصود از

بھره  ھروقت که ميتواند از تا است ميريزد واو  خود دکلي ه خزانه بريزد به حساب ديگری که زيرب

                                                            
ميخوانم پاسخ خودشان را دريافت کردند. » استاد«کسانی که به جاويد ايران ايراد دارند چرا جناب اميرفيض را  - ١
 ک-ح
اين امر در نگاھداری حساب ھای يک شرکت کوچک و معمولی ھم مرسوم است و بدون آن نميشود ترازنامه را  - ٢

 ک-تنظيم کرد. ح
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احتمال  ن رقم که مسلما رقم بزرگی است استفاده ميکند وھرزمان که موضوع رسيدگی وآ واعتبار
لمان آ رف نخواھد که به کانادا وط ردد اگرگن آتفريغ بودجه متوجه  دستگاه يا يد وآگرفتاری پيش 

   .يز ميکندان پول رابه خزانه ورآ ،فرارکند

  ؟نها چيستآسنگرقانوني عمل 

   :است مدهآقانون اساسی جمھوری اسالمی  ۵۴دراصل 

مد ھای دولت درحساب خزانه داری کل متمرکز ميشود وھمه پرداختھا درحدود اختيارات آ <کليه در
   >.مصوبه بموجب قانون انجام ميگيرد

نه قيد فوريت شده ونه قائل به زمان  ودرمفھوم اگرمتصدی واريز  ۵۴که دراصل  مالحطه ميفرمائيد
ھرا ظا اريز نمايدنرابه حساب خود ويا ديگری موقتا وآ ل دولت به حساب خزانه کوتاھی! کند وپو

 (نوع برجسته اين نھم قانون اساسی آ ،نه قانون شکنی ؛ممکن است يک تخلف اداری محسوب شود
 ادعا شده  داشتن حسابجاری ھای متفاوت بنام الريجانی رئيس قوه قضائيه است که موضوع، شايعه 

وقت که الزم ديد اصل پول رابه  ھر بھره پولھای متعلق به دادگستری را شخصا دريافت ميکند و
                  .(امکان تفحص وتحقيق دراين شايعه برای من ممکن نبوده)؛ حساب وزارت دادگستری واريز مينمايد)

  (گرفته شده ازخبرگزاری ھا)

اين ضعف درقانون ومنافع بزرگی که دراين کار منظوراست وبه ھمان سرفصل بودجه يعنی ارقام 
 سبب شده که اين عمل درتمام بودجه ھای سنواتی جمھوری اسالمی ديده ،واريز نشده وصل ميگردد

   .سال قبل نگاه ميکنيم ١٠يعنی  ١٣٨۵شود ازباب نمونه به گزارش بودجه سال 

  85وجوه واريز نشده به خزانه درسال  

سخنگوی کميسيون برنامه وبودجه مجلس ھنگام قرائت گزارش  ١٣٨۵<بھنگام قرائت بودجه سال 
 . پس کجانشده است ميليون دالر ازسود دولت به حساب خزانه وارد ۵٨و اعالم کرد که يک ميليارد

نست که مبلغ مزبور وصول آواريز شده؟ روی ھوا که نميتواند باشد؟ عبارت (واريزنشده) به معنای 
   .ولی ھنوز به خزانه واريز نشده است

  95وجوه واريز نشده به خزانه درسال  

 رکزنيز دردولت يازدھم رياست م و که پيشتر دردولت احمدی نژاد، <رئيس ديوان محاسبات مجلس
ن آ که دربه مجلس ارايه داد  ٩۵گزارشی درمورد تفريغ بودجه سال  ،ايران را برعھده داشت مارآ

سوی رئيس  ن ازآارقامی که بيان . قانون بودجه ارايه شده بود ارقام عجيبی به عنوان تخلف دولت از
 ؛برانگيخت کارشناسان اقتصادی وبودجه ريزی را گاھان وآ ديوان محاسبات، تعجب بسياری از

فروش  مد ھای ناشی ازآدر از ميليارد تومان ھزار ١۶مده است که آدرگزارش ديوان محاسبات 
  .>به خزانه واريز نشده است ٩۵گازوھمچنين تحويل خوراک به شرکت ھای پتروشيمی درسال 

دھد که ذر ديوان محاسبات بايد توضيح آعادل قای آه است که مجلسيان گفته اند مدآدرھمان مذاکرات  
   .دست چه کسی ميباشد رقمی که به خزانه تحويل نشده اين مبلغ درکجاھزينه شد و اگر

  (سايت  شعارسال)                                                                                              
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 ن به حساب چيست که  ازدنش گاھند که مفھوم واريزآنھا دقيقا آنشان ميدھد که  اظھارات مجلسيان
کليد چه  رکجاست وزي در ،نشده به حساب خواسته اند توضيح دھد که مبالغ واريز ذرآقای عادل آ

   .اشخاصی است

جمله  از ؛نامشخص است ٩۵<بررسی گزارش مجلس نشان ميدھد که سرنوشت برخی مبالغ درسال 
جداول وجزئيات اين گزارش ديوان  زنچه اآ اسميليون بشکه نفت اشاره کرد. براس ٧ميتوان به 
اين ميزان  توليد شد که از ٩۵ميليون بشکه نفت درسال  ١،۴١٨يد آحوزه نفت برمي در ،محاسبات

بشکه درداخله کشور بفروش رفته است وھمچنين نشان ميدھد که تاپايان  ۶٠٩ بشکه صادرو ٧۶۵
ميليون بشکه نفت درپايان سال  ٧ ولی از ،ميليون بشکه نفت موجود بوده است ٣٧معادل  ٩۵سال 
   .خبری نيست  وديوان محاسبات درگزارش خود به اين موضوع اشاره ای نکرده است ٩۵

  (مذاکرات مجلس اسالمی)                                                                                      

 ؛نھا معلوم نيستآمنابع ديگری وجود داردکه سرنوشت  ٩۵براساس گزارش تفريغ بودجه سال  **
  .يعنی منابعی که به خزانه واريز نشده است

منابع طبيعی  که تاکنون به حساب  داخلی از ميليارد تومان بابت فروش گاز ۴٧٩يازده ھزارو   -١
   .خزانه وارد نشده است

   .مان به حساب صندوق توسعه ملی واريز نشده استميليارد تو ۴٧٩مبلغ چھارھزارو -٢
 و ھزار ٨ به عبارت   ٩۵ سھم صندوق توسعه ملی ازمنابع حاصل ازصادرات نفت درسال  -٣

ميليارد  ٣١٢و  ھزار ٧ن مبلغ آ که از بايد به حساب صندوق واريز ميشد  ميليارد دالر ۴٨٩
ميليارد دالر است به حساب خزانه وارد  ١٧٧و  ن که يکھزارآدالر به خزانه وارشده اما بقيه 

  .نشده است

<بخش فراورده ھای نفتی که  :قای علی الريجانی ھم درمجلس پس ازقرائت گزارش مزبور گفتآ
  .ن ان به خزانه واريز نشده است ازسوی کميسون برنامه وبودجه بايد رسيدگی شودآ مبلغی از

  (ھمان ماخذ مذاکرات مجلس)                                                                                  

  وردĤدست

نشان داده شود که روش دولت ھای جمھوری اسالمی  تامد آ مالحظات باال بدين سبب به تحرير **
    .اده شده استيپ به خزانه کشور مد دولتآ در واريز نکردن بخشی از بر

عينا ھمان روش واريز نکردن ، حظه شدمال ١٣٩۵ و ١٣٨۵گزارش بودجه سالھای  ه که درچنآ
  .نيز وجود دارد ٩٧مد دولت به خزانه درگزارش بودجه سال آدر

   :رشد بودجه وبرنامه ريزی  نگاه کنيدابه اظھارنظرکارشناس 

با  تفاوت چندانی ٩٧اعداد وارقام بودجه <: گفته است <اقای مھدی پازوکی کارشناس بودجه ريزی
  .او توضيح ميدھد >ندارد ٩۵بودجه 

 <مبالغ واريز نشده> در ن ھمآوعنوان امد دولت رابه خزانه نريختن آبخشی ازدر يعنی ھمان شيوهِ 
  .ھم وجوددارد ٩٧گزارش بودجه سالھای گذشته وجود داشته عينا درگزارش بودجه سال 
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   ؟اين حسابسازي ها باچه هدفي است **

بودجه  نرا درآنميخواھد  جمھوری اسالمی ميشود کهارقام بزرگ اين حسابسازی ھا درجھاتی مصرف 
  .ن درزيرنشان داده شده استآمورد سه  ؛سازد منظور

  كمك به حزب اهللا  

ورد کرده اند ولی آميليون دالر بر ٣۵٠ديپلمات ھا، کمک جمھوری اسالمی رابه حزب هللا لبنان  **

   .دانست ساليانه ميليون دالر ٨٠٠نرا آوزيردفاع اسرائيل رقم  ااخير

   كمك به سوريه

ميليارد دالربه  ۶نماينده ويژه سازمان ملل درسوريه خبرداد که جمھوری اسالمی ساليانه  **
  ٢٠١۵تا  ٢٠١٣ و ٢٠١٢به نوشته بلومبرگ درسالھای  -کشورسوريه ودولت بشاراسد کمک ميکند 

   .ميليارد جمھوری اسالمی به سوريه کمک کرده است ١۵تا  ١۴بين 

  حماسكمك به 

ميليون دالر  ٢۵ليکس کمک جمھوری اسالمی به حماس را ماھيانه ويکی  راديو فردا بنقل از **
   .ورد کرده استآبر

  دربانكها گذاران سپرده خسارات پرداخت –نكته دوم 

نکته دوم  طرح وجوه سپرده گذاران دربانکھا وموسسات اعتباری است که به يک معضل اجتماعی 
   .تبديل شده است

به  را باال وجوه نقدی خود تبليغ بھره بسيار که کثيری ازمردم به اعتبار ؛ھمگان ميدانند را ماجرا
ن بانکھا خودرا قادربه استرداد سپرده آبانکھای خصوصی وموسسات اعتباری سپرده اند واکنون 

   .مبادرت ميکنند ننميداند  وسپرده گذاران ھم به اقداماتی ازقببيل تظاھرات وتحص مردم 

   .بانک مرکزی بواسطه فشاردولت راضی شده است که طلب سپرده گذاران را بدھد

ن سبب آموضوع اين تحريردرباره اين اقدام بسيارخطرناک وخالف قانون وعرف وسنت است واجرای 
مد که آوعمل بانک مرکزی بصورت يک بدعت درخواھد  ،ازدياد جرائم سازمان يافته خواھد شد

 ميپردازد  و خورد وبرد بانک مرکزی وارد ماجرا ميشود وپول زيان ديده راھرکس مال کسی را 
  .قضيه تمام ميگردد

  وامــــــا بعد 

 قانونی پول زيان ديدگان را ازپول ملت چه  ازپول کی وبه چه دليل و بانک ملی ويا بانک مرکزی
   .؟ پول دولت ويا بانکھا مال مردم استميپردازد
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را جبران کرده است؟  نھاآکسانی که پولشان را ديگران خورده اند بانک مرکزی خسارات  يا بسيارآ
   .ھرگز روابط مالی افراد تابع قانون مدنی است نه دخالت دولت وبانکھا

ری مجوز داشته اند ولی آ ؛گفته شده بانک ھا وموسسات اعتباری ازبانک مزکزی مجوز داشته اند
 ن است که کسی جوازآاين ادعای باطل ھمانند ؛ يافته نداشته اند مجوز کالھبرداری وجرم سازمان

   .داده بود واردات  داشته باشد وبعد مواد مخدر وارد کند وبگويد دولت بمن جواز

بانک مرکزی اقدامات وبدھی ھای بانکھای خصوصی ويا موسسات اعتباری را تضمين نکرده است  
ذمه است ويا ضم ذمه به ذمه  تا موقعيت بانک مرکزی  تا معلوم شود که نوع تضمين انتقال ذمه به

   .مشخص شود

  كالهبرداري سازمان يافته

بانکھا وموسسات اعتباری شريک درماجرا بيک کالھبرداری سازمان يافته عظيم وبيسابقه ای مبادرت 
را ن با نفوذ وقدرت اداری وسياسی مجموعه اين جرم سازمان يافته آدست اندرکاران  و ؛کرده اند

   .حمايت ومديريت ميکنند

پول وسپرده مرم  گندم نيست كه گفته شود موش خورد وبرد  پول هرجاباشد وزيركليدهركس 

  >.رد خون گمشدن ندارد رد پول و<باشد  خودش رانشان ميدهد 

بانک نه تجارت ميکند که مدعی ضرر شود  ،اين قابل قبول نيست که بانکی بگويد پول مردم را ندارم
ادعای نداشتن پول سپرده گذاران فصل اول کالھبرداری  .گرفته است که ادعای بی پولی کند تشآونه 

ن که تظاھرات مردم است، ھمه سازمان يافته وبوسيله دالل ھای خود بانکھا صورت آاست وفصل دوم 
ميگيرد ومماشات دولت ھم با تظاھرکنندگان فصل ديگری ازھمان جرم سازمان يافته است که دولت 

مال مردم  فراھم  مستند پرداخت طلب طلبکاران را از انک مرکزی به اعتبارتظاھرات مال باختگان،وب
   .کنند

نھا چه ميزان است  وازھمه آکسی بدرستی نميداند که تعداد سپرده گذاران چند نفروکل مبلغ سپرده 
  .رفته استمھمترھيچ حسابرسی دقيقی نشده است که پول سپرده گذاران به چه طريق ازبين 

ن آمعموال به اين  طريق است که وامھائی به افراد خودی ميدھند بدون کسب وثيقه ھای کافی  وبعد  
اشخاص که معموال افراد شناخته شده بانفوذی  ھم ھستند ازپرداخت وام استنکاف ميکنند ويا مدعی 

ان زمان تاسيس بانک حاليکه اين برنامه يک جرم سازمان يافته با قصد قبلی ازھم درميشوند  ضرر
   .ويا موسسه اعتباری است

 سيب ديدگان راآد ودولت اليحه کمک به نسيب ببينآزلزله ای بيايد ومردم  يا اين عمل با اينکه سيل و
درجرم سازمان يافته  قصد ارتکاب جرم وجود دارد وبايد خسارت مال ؛ به مجلس بدھد تفاوت دارد

 وشرکا وکسانی که درجرم سازمان يافته مشارکت علنی و باختگان ازطريق مجازات مسئولين بانک
حضرات رباينده پول  نھا داده شود وآخسارات  ؛مال مردم ديگر نه از .مخفی داشته اند وصول شود يا

  .مردم به ريش جامعه بخندند



  حقوقدان -اميرفيض – دو نکته از اليحه بودجه رژيم اسالمی                           ۶ از ۶ برگ ٢٠١٨/٠٢/٠٣، شيد= شنبه کيوان

  راهكار
دادستان بايد بسرعت وارد عمل ميشد  وتمام مديران وشرکای دست اول ومعامله کنندگان با  -١

  ه ميساخت (فصل ورشکسته به تقصير وتقلب)لبانکھای مزبورا موقتا ممنوع المعام
با رسيدگی دقيق کارشناسی  پرونده متھيمن رابه دادگاه ارسال ودادگاه مجرمين به جرم  -٢

ری سازمان يافته را به زندان واسترداد مال ربوده شده  محکوم ميکرد ودادگستری اکالھبرد
اران ممکن ذن جرم سازما ن يافته، ھراندازه که ازطلب سپرده گآبا فروش اموال مرتکبين 

سييب ديدگان که دربودجه فصل خاصی آميشد تامين مينمود ونسبت به بقيه ازممر کمک به 
    .دارد تامين ميکرد

حقوق اجتماعی   نھا ازآحکم مجازات وزندانی کردن متھمين جرم سازمان يافته و محروميت  -٣
الھبرداری کاين جھت الزم وضروری است که عمل مزبور بدعتی نشود که متھمين اين قبيل  از

 . ھا  مصون ازتعرض قانون ھستند
  

****  

اشکال در اين است که ھمه اين بانک ھا و حسابسازی ھا خود سران رژيم ھستند. چاقو که دسته  
ی ھمه و ھمه دست در دست ھم اش را نمی برد. خامنه ای، مجتبی خامنه ای، الريجانی، شاھرود
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