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مقدمه:
در نگاه اول مشروح پارلمان بخشی از تاریخ قانون گذاری هر کشور تلقی می شود .اما مسیری که از ایده اولیه تا قاانون م صاوب
طی می شود حقایقی را آشکار می سازد که از پژوهشگر تا مجری و اشخاص موضوع قانون به مقید آن هستند و ناگزیر از رجوع
به آن خواهند بود .روش تفسیر قانون بر اساس مذاکرات حین قانون گذاری به تفسیر تاریخی مشهور است که برای ج ساتجو در
مبانی و تفکرات حاکم بر قانون ،ناگزیر گفتگوها و استدالل های نمایندگان در دفاع یا رد و یا اصالح پیش نویس قانون را باید در
نظر گرفت.
جمع آوری مقررات مرتبط و اسناد تاریخی صرف نظر از فواید کاربردی و پژوهشی می تواند عالوه بر حفظ و نگهداری ساوابق و
گذشته هر صنف و صنعتی به اطالعات و دانش مربوطه که قطعا در تصمیم گیری های آتی موثر است ،عمق و تجربه اعطا نماید.
در این میان از آنجا که اساسنامه پیشین شرکت دخانیات ایران به تصویب کمیسیون های مجلسین شورای ملی و سنا ر سایده و
مشروح مذاکرات کمیسیون ها ضبط و منتشر نمی شود لذا دسترسی به مشروح مذاکرات اساسنامه پی شاین شارکت دخان یاات
ایران میسر نشد .اساسنامه مذکور از اسناد مهم انحصار دولتی دخانیات محسوب می شود و با ت صاویب آن ب سایاری از اح کاام
قانون انحصار دخانیات تعدیل و تغییر یافته که با رجوع به مذاکرات نمایندگان بسیاری از سواالت و ابهامات در خصوص محدوده
انحصار و چگونگی اجرای آن قابل پاسخگویی بود.
به هر حال در این بخش مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و سنا در خصوص برخی قوانین راجع به انحصار دخانیات از تااریخ
 1307لغایت  1347که از سایت کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی به ن شاانی  www.ical.irا ساتخرا

شاده،

تدوین گردیده است .در بخش دوم این مجموعه که در دست نگارش است و بزودی تکمیل و تقدیم خوا هاد شاد ،باه تن قایح و
توضیح مواد قانون اصالح قانون انحصار دخانیات (مصوب  ) 1310پرداخته ایم.
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى ،دوره 7
جلسه35 :
صورتمجلس روز دوشنبه  27اسفندماه  1307مطابق  6شوالالمکرم 1347
فهرست مطالب:
 -1تصویب مرخصی آقایان همراز و آقا شیخ جواد بهبهانی
 -2مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات و تصویب چهار ماده آن
 -3مذاکرات نسبت به الیحه حقوق منتظرین خدمت
رئیس -تصویب شد .خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به دخانیات مطرح است.
(به شرح آتی خوانده شد)
خبر از کمیسیون قوانین مالیه به مجلس مقدس شورای ملی راجع به انحصار دخانیات.
کمیسیون قوانین مالیه الحیه نمره  44661دولت را راجع به انحصار دخانیات با حضور نماینده دولت تحت شور و مداقه قرار داده و
با توافق نظر دولت به شرح ذیل راپورت آن را تنظیم و تقدیم مجلس مقدس مینماید.
ماده اول -از تاریخ تصویب این قانون حق و رد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و
انواع کاغذ سیگار در کلیه ممل کت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگاهداری و به
کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ کسی بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و
مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتونبری که اجازه نگا هداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است با اجازه داده و
بعد سلب نموده از صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوم -مبالغ ذیل به عنوان حقوق انحصار به اجناس دخانیه تعلق میگیرد.
اوالً -دخانیات محصول داخلی
توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که با توتون سیگار بریده میشود و توتون چپق نیمکوب که در سیگار با جیکاره کشیده میشود
از قرار یک من سه تومان.
ب -توتون چپق اشنو سلوانه حرمی ...الهیجان ساوجبالغ و توتونهای مشابه آن.
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سال اول  5قران
سال دوم  8قران
سال سوم  12قران
ج -توتون چپق سنندج کرمانشاهان محال ساوجبالغ و توتونهای مشابه آن.
سال اول  3قران
سال دوم  5قران
سال سوم  8قران
د -توتون چپق سقز و بانه  -همدان  -دهخوارقان نهاوند  -تویسرکان اطراف طهران و توتونهای مشابه آن
سال اول  2قران
سال دوم  3قران
سال سوم  5قران
هـ -دمار سیگار  2قران
و -کلیه اقسام تنباکو
سال اول  1/5قران
سال دوم  2قران
سال سوم  3قران
ز -چوب قلیانی  1قران
ثانیاً -انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه و اقسام کاغذ سیگار صدی پنجاه از قیمتی که وارد شده یعنی مجموع قیمت و
حقوق گمرکی که پرداخت شده است.
ماده سوم -کلیه مالکین اجناس دخانیه مکلفند همه ساله اوالً مقدار محصول برداشتی خود را اظهار نمایند.

2

ثالثاً -پس از آن که اجناس آنها قابل حمل و استفاده تجارتی گردید به انبارهایی که دولت معین میکند حمل و وارد کنند و حمل
آن به انبارهای مؤسسه نباید بیش از شش ماه از تاریخ برداشت محصول طول بکشد.
ماده چهارم -در هر جا نسبت به آن نوع از اجناس دخانیه که د ولت حق انحصار خود را مجرا داشته یعنی خرید و تهیه و فروش و
غیره را خود در دست گرفته مالکین مکلفند اجناس خود را به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را مؤسسه انحصار نقد ًا
پرداخت خواهد نمود در سال اول اجرای این قانون حداقل قیمت خرید اجناس دخانیه میزان متوسط قیمتهای معمول در پنج
ساله اخیر قبل از اجرای این قانون بر طبق دفاتر تجار با ملحوظ داشتن کرایه خواهد بود و از سال دوم اجرای انحصار به بعد همه
ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعی ت بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از برداشت محصول در هر
محل اعالن خواهد نمود.
ماده پنجم -دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذکوره در ماده  2از صاحبان اجناس دخانیه تهیه و تجارت یک قیمت با تمام
اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
ماده ششم -هر گاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون با تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند یا ضمانت
معتبر یا مال الضمانه) برای صدور به خارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه با وسائل متضمن
مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
ماده هفتم -صاحبان توتون سیگار و انواع سیگارهای موجود در تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت موجودی خود را اظهار
نمایند تا به قیمت عادله از آنها خریداری شود  -یا با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده  2جواز تجارت آزاد آن داده شود در صورتی
که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تأدیه نموده باشد فقط مابهالتفاوت
مالیات پرداخت شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شد.
تبصره -کلیه سیگارهای پیچیده و تا بیست من توتون سیگار بریده حاضر برای مصرف از تأدیه مابهالتفاوت مالیات معمول سابق و
حقوق انحصار معاف خواهد بود.
ماده هشتم -مجازات متخلف از مفاد مواد  1و  3و قسمت اول ماده  4این قانون و همچنین مجازات هر نوع قاچاق که در موضوع
دخانیات ارتکاب شود همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
ماده نهم -برای سرمایه مؤسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا مینماید.
ماده دهم -به وزارت مالیه اجازه داده می شود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده
عوائد سالیانه دولت از آن مبلغ تجاوز نماید مصرف نماید.
ماده یازدهم -قانون مالیات دخانیات مصوب  6میزان  1333و قانون اصالح مالیات دخانیات مصوب  27حوت  1303ملغی است.
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ماده دوازدهم -وزارت مالیه مجاز است مبالغی را که در سنوات  1306 ،1305 ،1304و  1307بابت مالیاتهای مقرره به موجب
قانون اصالح قانون مالیات دخانیات مصوب  27اسفند  1303به طور عمومی موقوفالمطالبه گذارده است قطعاً به تخفیف منظور
دارد.
ماده سیزدهم -وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه آن است.
رئیس -به قراری که خاطر آقایان مطلع است این الیحه یک شوری است و به فوریت اولش رأی گرفته شده است.
مذاکره در کلیات است .آقای یاسایی
یاسایی -بنده عرضی ندارم.
رئیس -آقای محمودرضا
محمودرضا -عرضی ندارم.
فیروزآبادی -بنده هم اجازه خواستهام.
رئیس -شما مؤخرید .آقای طاهری
دکتر طاهری -عرضی ندارم.
رئیس -آقای احتشامزاده
یک نفر از نمایندگان -نیستند.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده امیدوارم انشاءاهلل یک روزی برسد که عایدات مشروح دولت ایران به هزار میلیون برسد...
بعضی از نمایندگان -انشاءاهلل
رئیس -آقای فیروزآبادی یک قدری تأمل بفرمایید .عده کافی نیست.
(در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان وارد مجلس شدند)
رئیس -بفرمایید.
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فیروزآبادی -بنده امیدوارم ان شاءاهلل یک روزی برسد که عایدات مشروح دولت ایران به مرز میلیون برسد اما امروز بنده عقیده
ندارم که ما دیگر تحمیل جدیدی به این مردم بکنیم بلکه عقیده ام این است که هر تحمیل جدیدی که به مردم بکنیم به ضرر ما
تمام میشود نه به نفع ما برای این که مردم فقیرند و بیچیزند و روزبهروز بر فقر و فاقه آنها افزوده میشود ملت که فقیر شد همه
قسم ضرر برای دولت دارد دول خارج که فرضاً مثل فرانسه با دیگری که سالی هزار میلیون ،دو هزار میلیون عایدات دولتشان
است برای چیست؟ برای این است که ملت آنها صاحب ثروتند ،برای این که معادن آنها مستخرج است برای این که صنایع و
فالحتشان هر چه دارند در رواج است و در اعلی مرتبه ترقی است اما ما آنها را داریم و در صدد اصالح آنها برنمیآییم .بارها عرض
کردهام که مثالً ما هنوز یک کارخانه آهکسازی نداریم ،هیچ نداریم همه روزه هم میآییم اینجا و تعریف میکنیم که همه چیز
داریم ولی بنده عرض میکنم که هیچ چیز ن داریم برای این که چیز آن است که عایدی پیدا کند نه این که عایدی را از اشخاص
بگیریم و صرف این چیزها بکنیم .عایدی آن است که فرضاً از این کوهها در بیاوریم ،صنایعمان را همه روزه تشویق کنیم،
فالحت مان را تشویق کنیم و از این چیزها هر چه در بیاوریم عایدی مملکت است و سایر چیزها را بنده عایدی نمیدانم بلکه در
واقع تکدی به زور می دانم و بنده به این اندازه بودجه که داریم هر چند متأسفانه رأیی که دیروز داده شد به یک بودجه بود که
شش ،هفت کرور تومان باقی داشت که از سالهای بعد باید بدهیم در صورتی که ما همیشه باید در صدد برآییم که منابع عایدات
خودمان را آباد کنیم و از آنها عایدی بگیریم و به هر کاری که می خواهیم بزنیم اما در صورتی که امروز آن قدر مردم فقیرند یک
مالیات جدیدی بنده عقیده ندارم به هیچ عنوان به هیچ قسمی به مردم تحمیل بکنیم .دیشب یک عده خدا میداند ساعت سه و
نیم از شب گذشته با حال وحشتناکی آمدند سراغ ما گفتم خوب شما هم وحشت نداشته باشید بر قیمت اضافه میکنید و از مردم
میگیرید گفتند آخر چه میشود و چه میشود بعد با یک ترتیبی باالخره رفتند .غرضم این است که ما باید همه روزه در تزبید
عواید بگوییم اما از راههای مشروع نه از راه گرفتن از مردم .یکی دیگر این که اینجا نوشته است که دو میلیون اعتبار داده میشود
ما دیگر پول نداریم مبلغی هم باز دیروز مقروض شدیم خوب این دو میلیون اعتبار محلش کجا است و از کجا گرفته میشود در
صورتی که سه میلیون و نیم کسر داریم .به این مالحظه بنده با این الیحه مخالفت دارم هر چند از آقایان هم امیدواری دارم ولی با
این امیدواری آقایان با عقیده من همراهی نمیکنند و من باز عقیده خودم را عرض میکنم.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -باز نهایت تأسف خودم را اظهار میدارم که در یک موضوعی با حضرت آقای فیروزآبادی اختالف نظر پیدا کردم
مسائل سیاسی مثل مسائل اجتهادی است مسائل اجتهادی ایراد بر یکدیگر نیست هر کس یک ادله در نظرش هست مطابق آن ادله
عقیده خودش را اظهار میکند .بعد از آن که به فرمایش خودتان دیروز ما آمدیم در اینجا یعنی در مجلس شورای ملی و در
کمیسیون ب ودجه تشخیص دادیم که یک مخارجی برای مملکت هست از حیث امنیه :از حیث صحیه از حیث معارف از حیث
استقالل و حیثیات خارجه اش یک مخارجی دارد و این را مجلس شورای ملی تشخیص داد و حکومت کرد حکومتش این بود که
نود و هشت رأی به آن بودجه داد وقتی که این خرج را برای مملکت الزم دید ناچار است بیاید راهی برای جبران این خرج پیدا
کند و برای جبران این خرج به عقیده بنده این راه بهترین راه است زیرا اینجا وضع مالیات بر یک چیزی میشود که از فضول
معیشت است اگر وضع مالیات بر یک چیزی بود که بر اصول معیشت و زندگانی توده تحمیل میشد بنده کامالً مخالف بودم و
می گفتم حتی از صحیه و شاید از معارف که امر الزمی است از آنها تنزل کنیم و جای کسر را از آنجا پر کنیم ولی این یک
موضوعی است که اگر اصل دخانیات هم از بین برود یک سمی از مملکت گرفته شده است .آقای فیروزآبادی شما که اهل قلیان
نیستید الحمداهلل سینهتان صاف است و نمیدانید ولی ماها میدانیم که اصل این دخانیات چه سمی است برای صحت مزاج مردم و
صحت حال مردمی که دارای افکار عالیه و استقامت فکر هستند و استقامت در کار دارند .اگر ما مالیات را به قدری در این تنباکو و
توتون وضع کنیم که به کلی هم توتون و تنباکو از بین برود و عوضش زراعتهای دیگر بکنیم خیلی خوب است زیرا این یک
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جنسی نیست که اگر از دست ما برود بگوییم در اساس زندگانی ما یک تزلزلی پیدا شده است پس این عایدات یک طوری است که
وضع مالیات بر اصول معیشت نیست و ما محتاج به آن نیستیم .این یک چیزی است که به اصطالح متجددین لوکس و به اصطالح
بنده و جنابعالی تفریح و تجمل است و به عقیده بنده هر قدر از این راه ما بتوانیم جبران خرجمان را بکنیم خیلی خوب است .بنده
خیلی مایل بودم که آقای وزیر مالیه در این مقام بیایند و الیحه وضع مالیات را بر چیزهایی که زندگانی ما را از زندگانی بسیط
خارج کرده است و برده است و به یک زندگانی پرتکلف در معیشت بیاورند .اینها یک چیزهایی است که در اصول معیشت ما هیچ
مدخلیت ندارد حاال چسبیدهاند سرت را همچو کن پایت را همچو بکن .هر چه مالیات بر این قبیل چیزها وضع شود و خرج امنیه و
صحیه و معارف بشود و صرف شرافت و حیثیت مملکت و آبرومندی ملت و مملکت بشود نباید هیچ مخالفت بکنیم .نظر به این دو
مقدمه که عرض کردم و دیروز مجلس شورای ملی حکومت کرد که ما این مخارج را الزم داریم یعنی نود و هشت رأی داد که ما
این مخارج را الزم داریم پس ناچار است این مخ ارج را جبران کند و بهترین راه جبران هم این است که مالیات را بر یک چیزهایی
وضع کنند که در اصول معیشت توده مدخلیت ندارد .حاال در بعضی مواد یک اصالحاتی الزم است چنانچه اعضاء محترم مجلس هم
در فراکسیون تشریف داشتند و عرض کردم بنده نظر دارم اصالحاتی بشود ولی در اصل و اساس مسئله اکثریت هم رأی میدهد و
البته مخالفی هم نیست.
جمعی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -رأی میگیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد ماده اول قرائت میشود.
(به مضمون سابق خوانده شد)
رئیس -آقای روحی
روحی -بنده موافقم.
رئیس -آقای شریعتزاده
شریعتزاده -موافقم.
بعضی از نمایندگان -مخالفی نیست.
رئیس -رأی میگیریم به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس -تصویب شد .ماده دوم
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(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس -آقای روحی
روحی -بنده موافقم.
رئیس -آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری -بنده خواستم سؤال کنم که در قسمت (ب) که مینویسد توتون چپق اشنو سلوانه جرمی با جرمی این دو محل
گویا اصالً موهوم است و محل معلومی نیست شاید اشتباه شده باشد برای این که به طوری که تحقیق شد اسم این دو محل را
ک سی نشنیده و ممکن است پس از تصویب مجلس اسباب زحمت بشود شاید اسم دیگری بوده است و از قلم افتاده یا در طبع
اشتباه شده باشد خوب است این موضوع توضیح داده شود که در آتیه اسباب زحمت نشود.
وزیر مالیه -بعضی از آقایان هم به بنده مراجعه کردند و سؤال کردند که آیا اینجا اشتباهی در طبع شده است یا نه؟ بنده برای این
که یک جواب قطعی داده باشم از ایشان خواهش کردم که صبر کنند تا یک توضیحاتی بخواهم خود بنده آنچه به خاطرم میآید
سلوانه است ولی ممکن است اشتباهی هم شده باشد به هر صورت االن تحقیق میکنم و اطالع میدهم .در هر حال ممکن است
آقایان به ماده رأی بدهند و قبل از این که به کلیات رأی گرفته شود اگر اصالحی الزم باشد بنده اینجا عرض میکنم که اصالح
شود.
رئیس -آقای اورنگ
اورنگ -بنده فقط خواستم از آقای مخبر استفسار کنم که این چوب قلیانی میانه قلیان است؟ یکی یک قران است؟ یکمن یک
قران است؟ یک یکشاهی است؟
بعضی از نمایندگان -میانه قلیان نیست .جنس تنباکو است.
اورنگ -جنس تنباکو است؟ این را دلم میخواست توضیح بدهند.
مخبر -چوب قلیانی جنس تنباکو است و یک تنباکوی مخصوصی است که در بعضی جاها هست و در آنجاها معروف به چوب
قلیانی است و یکمن یک قران است.
رئیس -آقای شریعتزاده
شریعتزاده -بنده نسبت به یک جمله این ماده به عنوان مخالفت میخواهم عرض کنم اینجا یک چیزهایی است که از توتون
سیگار و چپق و تنباکو استخراج میشود که حتیاالمکان باید سعی کرد از تجارت آن و داخل شدن آن در توتونها ممنوع شود در
صورتی که این قانون به طریقی وضع شده است که آن را ترویج میکند .یکی دمار سیگار از آن چیزهایی است که داخل شدن آن
در توتون خیلی بد است و بنده خواستم عرض کنم این مبلغی که اینجا برای آن معین شده باعث ترویج آن و تخریب و فساد
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جنسی میشود و بنده معتقدم که دولت م وافقت کند .پنج قران بشود که استعمال این جنس از بین برود .دیگر چوب قلیانی که او
هم همین حال را دارد وقتی که ارزان شد ترویج میشود و باعث فساد جنس است و بنده معتقدم مبلغی هم به آن عالوه کنند.
وزیر مالیه -این نظری که آقای شریعتزاده اظهار فرمودند به عقیده بنده علیاالصول صحیح است و خود بنده هم در پیشنهاد
اولی که از طرف دولت تقدیم کردم نرخ دمار و چوب قلیانی از این بیشتر بود .ولی از آن طرف یک نکتهای است که باید به آن
توجه کرد مخصوصاً راجع به دمار سیگار این دمار سیگار یک چیزی است که دفع نمیشود قابل دفع نیست چیزی نیست که ما
بگوییم نکارند این یک چیزی است که در هر برگ توتون هست و برای این که از این قسمت مردم یک استفادههایی کرده باشند
آن را داخل یک توتونهایی میکنند و مصرف میکنند و این عادت بوده است .آقایان هم در کمیسیون با بنده مذاکره کردند بعد
هم با رفقای دیگر در خارج مذاکره کردیم توافق نظر به این ترتیب حاصل شد و چون توافق نظر حاصل شد این کار را کردیم و
بنده میل ندارم که این مطلب دوباره تجدید شود و یک صورت دیگری پیدا کند و از آقای شریعتزاده هم تمنی میکنم در این
ترتیب با بنده موافقت بفرمایند چون به این ترتیب با رفقا در خارج توافق حاصل شده است دیگر تغییری درش داده نشود.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده مخالفتم در این ماده راجع به توتون سیگار است که یکمن سه تومان مالیات برایش معین شده است در هر
امری بنده عقیده ام این است که در ابتدا مطلب را سهل و ساده بگیرند که برای مؤدیان مالیات سنگین نباشد و سهلالقبول باشد
بعد اگر خواستند بیفزایند مسئله دیگری است سال اول سه تومان خیلی زیاد است بنده در اصل هم مخالفم ولی چاره ندارم این
است که معتقدم الاقل این سه تومان را کم بکنند و پانزده قران کافی است.
رئیس -آقای روحی
روحی -عرضی ندارم.
رئیس -آقای ضیا
ضیا -عرضی ندارم.
رئیس -آقای ناصری
ناصری -عرضی ندارم.
رئیس -آقای طالش خان
طالشخان -عرض کنم بنده از آقای مخبر سؤالی دارم نوشته شده است راجع به توتون چپق سال اول پنج قران دوم هشت قران
سوم دوازده قران سال چهارم را دیگر معین نکردهاند میخواهم ببینم دیگر بیشتر نخواهد شد؟ اگر میشود سال بعد را هم معین
کنند.
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مخبر -در الیحه دولت چهار سال و پنج سال هم معین شده بود ولی در کمیسیون این طور توافق نظر حاصل شد که در سه سال
این مبلغ اضافه شود و بعد از سال سوم دیگر این مطلب قطعی شود و بعد به همان میزانی باشد که در سال سوم گرفته شده.
رئیس -آقای حاج امین
حا میرزا حبیباهلل امین -یک اصالح عبارتی است که الزم است عرض کنم .اینجا مینویسد انواع توتون و سیگارت و
سیگارهای خارجه و اقسام کاغذ سیگار صدی پنجاه از قیمتی که وارد شده .بعد نوشته شده یعنی مجموع قیمت و حقوق گمرکی
که پرداخت شده و باید نوشته شود از مجموع قیمت...
وزیر مالیه -اینجا مقصود این بود که معین شود قیمتی که وارد شده درش پرداخت حقوق گمرکی هم هست یعنی اگر یک سیگار
خارجی وارد میشود این صدی پنجاه که معین شده است حقوق گمرکی هم که در سر حد میدهد آن را هم روی سایر مخارج
بکشند و از کلیه قیمت صد پنجاه بگیرند.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
پورمحسن -بنده مخالفم.
رئیس -بفرمایید.
پورمحسن -اعتراض بنده در این ماده در دو قسمت است یکی در قسمت (ب) و یکی در قسمت (و) در الیحه پیشنهادی دولت
پنج سال مقر ر داشته و آخرین قیمت را ده قران قرار داده بودند .در اینجا در خبر کمیسیون قوانین مالیه خواستهاند یک ارفاقی
قائل شوند به عکس تضییق قائل شده اند سه سال معین کرده و آخرش را دوازده قران .خواستم آقای مخبر توضیحی در این باب
بدهند .یکی هم در قسمت (و) راجع به تنبا کو که در نقاط مختلف ایران مثل توتون چپق معتادین محصول همان جا را مصرف
می کنند .آقای وزیر مالیه هم در فراکسیون وعده فرمودند راجع به این موضوع توجهی بفرمایند مثالً در عراق ،نهاوند ،مالیر،
بروجرد ،قسمت عمده معتادین محصول همان جا را استعمال میکنند و قیمتش از پانزده تومان و بیست تومان تجاوز نمیکند در
خروار و برای اقسام تنباکوهای تمام مملکت در اینجا یک قیمت معین کردهاند و فرقی بین تنباکوی خوب و بد نگذاشتهاند و این
خودش یک تکلیف شاقی است هم بر زارع و هم بر مصرفکننده.
رئیس -رأی میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .پیشنهادها قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب.
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پیشنهاد میکنم قسمتی از ماده دوم پانصد دینار اخذ شود.
آقاسیدیعقوب -قسمت (ز)
اورنگ -اینجا ندارد میفرمایید اضافه شود.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -خواستم آقای مخبر توجه بفرمایند این قسمت اینجا چوب قلیانی است این که آقای شریعتزاده فرمودند عرض
میکنم اصل این تنباکو وقتی که بلند میشود یک چوبی در وسط آن تنباکو هست یعنی یک ساقهای است که این علیحده است و
آن را داخل در برگ نمیکنند .فقرا و کسانی که نمیتوانند پول برگ بدهند همان ساقه را میکوبند و میکشند همان فقرایی که
طرف رحم هستد .ای اس که چون اساساً قیمتش کم است و دور هم انداخته میشود .بنده خودم وقتی قلیانکش بودم مواظب
بودم که آن چوب ها را از میان تنباکو خارج کنم و اصالً این چوب را از میان تنباکو خارج میکنند اصالً تنباکو را خراب میکند و
کمتر جایی است که این چوب کوبیده شود و داخل تنباکو شود این چوبی است که دور میاندازند اگر بنا باشد یکمن یک قران از
آن بگیریم خیلی زیاد است اگر آقای مخبر هم توجه بفرمایند که یکمن دهشاهی گرفته شود بهتر است.
مخبر -آقای آقاسیدیعقوب اساساً خودشان میدانند آقای شریعتزاده عقیده شان این بود که پنج قران گرفته شود برای این که این
قسمت از بین برود ولی چون نمیشود از بین برود و باقی میماند این است که بین دو عقیده این طور در نظر گرفتند که همان یک
قران باشد و چون در این قانون یک توافق نظری حاصل شده به عقیده بنده خوب است پیشنهادشان را استرداد بفرمایند.
وزیر مالیه -راجع به آن توضیحی که آقای طاهری خواستند بنده تحقیق کردم سلوانه و جرمی در محل است در نزدیکی اشنو
دهات مخصوصی است از دهات اشنو و باید همین طریق نوشته شود سلوانه و جرمی.
آقاسیدیعقوب -مسترد میدارم.
پیشنهاد آقای یاسایی
بنده پیشنهاد میکنم در ماده دو بعد از سال سوم (به بعد) اضافه شود.
رئیس -آقای یاسایی
یاسایی -عرض شود به طوری که این ماده تنظیم شده مثل این است که از سال سوم به بعد دیگر تمام میشود این بود که بنده
پیشنهاد کردم (به بعد) اضافه شود.
مخبر -بنده هم قبول میکنم.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
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بنده پیشنهاد می کنم که در قسمت الف در عوض سه تومان پانزده قران نوشته شود.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -عرض ک ردم اوالً بنده با همه اینها مخالفم ولی الیدرک کمه الیترک کله .این سه تومان که اینجا نوشته شده است به
عقیده بنده یکمن سه تومان در ابتدا بر قراری یک مالیاتی خیلی زیاد است پس بهتر این است حاال از سه تومان پایین بیاورند و اگر
هم میخواهند اضافه کنند ابتدا این مالیات خیلی زیاد و اجحاف است به این مالحظه بنده پانزده قران پیشنهاد کردم.
رئیس -رأی گرفته میشود .آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفر برخاستند)
رئیس -قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای ضیا
پیشنهاد میشود قسمت (ز) راجع به چوب قلیانی حذف شود.
رئیس -آقای ضیا
آقا سید ابراهیم ضیا -بنده اصالً نظری راجع به حذف این قسمت نداشتم ولی چون یک قدری مبهم است و ممکن است در هر
جایی یک تغییراتی بشود و اسباب اشکال مردم فراهم شود خواستم آقای وزیر با آقای مخبر یک توضیح جامعی بدهند تا در
صورتجلسه بماند و در موقع تنظیم نظامنامه مطابق آن عمل شود .اینجا آقای اورنگ راجع به این قسمت قدری مذاکره کردند ولی
جوابی که از طرف آقای مخبر داده شد مقنع نبود .مراد از چوب قلیانی چوبی است که از برگ تنباکو عمل میآید و بعد مورد
استفاده میشود یا چوبی است که از آن میانه قلیان ساخته می شود؟ ممکن است این قضیه را در اصفهان یک جور تعبیر کنند در
شیراز یک جور دیگر .در اطراف شیراز یک جور و اگر این یک لفظی است که در خراسان یا جای دیگر برای یک جنس به خصوص
اطالقی میشود توضیح بهتری بدهند و بنده هم ممکن است پس از آن توضیح پیشنهاد خودم را مسترد بدارم.
مخبر -همان طوری که عرض کردم چوب قلیانی یک قسم تنباکویی است و شاید همان طور هم که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند
باشد و در هر کجا هم گفته شود می دانند چیست و اصطالح اداری است و هیچ جای تردید و اشتباه هم نیست ما بین اداره و مردم
معمول است و تا به حال هم معمول بوده است و چندین سال اداره عمل کرده و مالیات هم از آن گرفته و همان طور که در سابق
معمول بوده حاال هم عمل می شود و همان طور که آقای آقاسیدیعقوب بیان کردند از تنباکوهای خیلی پست است و هیچ جای
اشکال هم نیست.
ضیا -به این توضیحی که از طرف آقا داده شد بنده پیشنهاد خودم را مسترد میدارم.
پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب
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آقاسیدیعقوب -در این موضوع آقایان هم مستحضرند در فراکسیون هم صحبت شد .اینجا آمدهاند جنس پست و اعلی را تمام یک
میزان قرار دادهاند در آنجا هم ما صحبت کردیم بنا شد آقای وزیر مالیه در این باب یعنی این طور که گفته شد که نظر خواهند
کرد بنده نمی فهمم چرا جنس پست و جنس عالی هر دو عوائدش باید مساوی باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم حذف شود و
اگر آقای وزیر مالیه در این باب یک نظر روشنی اتخاذ فرمودهاند بفرمایند که بنده هم مستحضر شوم.
وزیر مالیه -یک اصلی که در این قانون انحصار دخانیات تعقیب شده است و در نتیجه یک تجربیات مفصلی بوده است این است
که ما تنباکو یا توتون را از حیث خوبی و بدی و متوسطی طبقهبندی نکنیم چرا؟ برای این که این طبقهبندی یک اشکاالت
الیتناهی بین مأمورین دولت و تجار و مردم ایجاد میگردد چون این طبقهبندی به ترتیب اعلی و متوسط و پست در قانون سابق
هم بود و تمام بدبختیهای قانون سابق هم همین طبقه بندی بود و تمام دردسرهایی که ایجاد شد از همین طریق بود پس تنها
منطقی که باقی می ماند این است که ممکن است به ما گفته شود همان طوری که برای توتون چپق شما یک طبقهبندی
جغرافیایی کرده اید یعنی یک نقاطی که توتونش بهتر است اسم برده شده و گرانتر نوشته شده و یک چیزهایی که بدتر است
ارزانتر نوشته شده چرا برای تنباکو این کار را نمیکند؟ بنده هم به آقایان قول داده بودم که در این باب یک تجدیدنظر و مطالعه
بکن .تجد یدنظر و مطالعه هم کردم تحقیق هم کردم .وضعیت جغرافیایی توتون و توتونکاری غیر از تنباکو است این تقسیم برای
تنباکو ممکن نیست برای این که گفته میشود یعنی اشخاص بصیر میگویند بعضی از آقایان اطالع دارند و تصدیق میکنند که
ممکن است حتی در یک ده (نه در یک بلوک) دو قسم سه قسم تنباکو باشد پس نمیشود از روی تقسیم جغرافیاییها تمام نقاط
را تشخیص بدهیم به عالوه یک نکته در نظر گرفته شده که آن نکته کامالً نظر را تأمین میکند و آن این است که این نرخی که در
نظر گرفته شده پستترین نرخها است سی شاهی که برای تنباکو معین شده است یک نرخی است که تحمیل نمیشود پس ممکن
است بگویند یک تنباکویی باشد که قیمتش از سی شاهی ارزانتر باشد و این خیلی نادر است به عالوه اگر آقایان یک قدری توجه
بفرمایند بنده مسئله را حل میکنم اینجا همه ذهن آقایان متوجه بر این است که این یک مالیاتی است که ما از زارع میگیریم این
طور نیست ما به زارع در قسمت تنباکو کاری نداریم چنانچه نظر دولت این است و ما این حق را از تاجری که تنباکو خریده و
میبرد میفروشد اخذ می کنیم آن تاجری که تنباکوی حکان را که منی فالن قدر قیمت دارد سی شاهی به ما میدهد خوب همان
تاجر آن تنباکوی ارزانتر را هم ضررش را تحمل کند این اشکالی ندارد.
آقاسیدیعقوب -بنده استرداد میکنم.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
در قسمت (و) بنده پیشنهاد می کنم تنباکوی وسط یکمن دهشاهی و تنباکوی اعلی یکمن دو قران و به همین میزان و تناسب تا
سال سوم ارتقا نماید.
مؤید احمدی -توضیحی که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده را قانع نکرد تنباکو خیلی اختالف قیمت دارد تنباکو در ایران از یکمن
چهار تومان هست تا یکمن سی شاهی اگر چنانچه بنا باشد همه اینها مالیات متساوی بدهند البته این مطابق عقل نیست حاال
میفرمایند از حیث عمل اشکال دارد اگر ا ز حیث عمل اشکال دارد ممکن است مقرر بفرمایند تنباکوهایی که از یکمن سه قران
کمتر قیمت دارد معاف باشد و اال این معنی ندارد که تنباکویی که یکمن سی شاهی قیمتش است سی شاهی تنباکوی یکمن چهار
تومان آن هم سی شاهی بدهد.
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مخبر -چنانچه مکرر توضیح داده شده از حیث طبقهب ندی راجع به تنباکو عموم آن اشخاصی که دخیل در کار هستند آنها
عقیدهشان در این بود که طبقهبندی نشود به واسطه این که اصالً طبقهبندی یک حربه و نسبی است که اسباب جنگ و اختالف
بین مأمورین دولت و مردم ایجاد میکند مأمور دولت یک جور تشخیص میدهد مردم جور دیگر اظهار میکنند و باالخره همه روزه
بین مأمورین دولت و مردم یک اختالفاتی تولید میشود و هر روز اسباب زحمت برای ما پیش میآید از این نقطه نظر بود که دولت
قبول کرد طبقهبندی از بین برود قانون سابق که پیشنهاد شده بود طبقهبندی بود ولی به مضارش که برخوردند این طور قرار شد
که طبقه بندی را بردارند در قسمت توتون چون خیلی از حیث قسمت جغرافیایی مشخص و معلوم است و یک اختالفات بینی ندارد
و از حیث عمل هم مدتها است عملی شده نسبت خوب و بد توتون یک محل را نسبت به محل دیگر میتوان معین کرد اما تنباکو
را از حیث محل و جغرافیایی نمی توان تشخیص داد به جهت این که در فارس تنباکوی خیلی اعلی است که به فرمایش آقا
تنباکوی یکمن چهار تومان است یکمن سی شاهی هم هست این بود که ما نتوانستهایم یک طبقهبندی بین تنباکو از حیث محل
قائل شویم به عالوه بین آقایانی که در فراکسیون تشریف داشتند این مسائل کامالً قطعی شده و رأی گرفته شده است و چون در
فراکسیون قطعی شده بنده نمی توانم این پیشنهاد را قبول کنم و از آقا هم خواهش میکنم که به همین ترتیبی که در الیحه
نوشته شده است موافقت بفرمایند و پیشنهاد خودشان را مسترد فرمایند.
رئیس -رأی میگیریم به پیشنهاد آقای مؤید احمدی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس -تصویب نشد.
پیشنهاد آقای شریعتزاده
پیشنهاد می کنم برای انواع توتون چپق حقوق انحصار دریافت شود سال اول یکمن دو قران سال دوم یکمن یازده قران سال سوم
یکمن بیست قران سال چهارم یکمن بیست و پنج قران سال پنجم یکمن سی قران.
شریعتزاده -پیشنهادی را که بنده کردم از نقطه نظر یک دالیلی است که الزم است آقایان مخصوصاً آقای وزیر مالیه توجه
فرمایند این ترتیبی که این خبر تنظیم شده است موجب میشود که تجارت داخلی سیگار وضعیتاش بد میشود و باالخره جامعه
به طرف عادت به کشیدن چپق سوق داده می شود این است که برای انواع توتون این حق را بنده قائل شدم و با حق انحصاری که
برای سیگار بسته شده الزمه اش این است و به عالوه این توتون انواعش جزء زوائد زندگانی است یعنی اگر در یک مملکتی افرادش
عادت به توتون نداشته باشند تأثیری در مزاجشان و زندگانی خصوصیشان ندارد از نقطهنظر تجارت خارجی هم که در این خبر
پیش بینی شده است که حق انحصاری هر قسم اگر صادر شود پس بدهند پس باید در داخله مملکت از توتون چپق حق انحصاری
سنگینی گرفته شود و از اقسام دیگر یک حق کمی که مردم از استع مال در قسمت اول خودداری کنند و قسمت دوم یعنی قسمت
ارزان را تعقیب کنند به عالوه یک قسمت دیگر این است که تجار توتون و سیگار هم دچار زحمت خواهند شد به این جهت بود که
بنده این پیشنهاد را کردم.
وزیر مالیه -پیشنهاد آقای شریعتزاده خیلی به نفع خزانه است در هر حال منطقشان هم ممکن است تا اندازهای درست باشد
ولی به طوری که قبالً عرض کردم با این ترتیبی که فعالً مطرح است توافق حاصل شده است بنده که نمیتوانم این پیشنهاد را
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قبول کنم و استدعا میکنم آقای شریعتزاده هم با این ترتیبی که تنظیم شده است و توافق حاصل شده است موافقت بفرمایند و
پیشنهادشان را مسترد فرمایند.
شریعتزاده -استرداد میکنم.
پیشنهاد آقای مفتی
پیشنهاد میکنم در قسمت (ج) بعد از کلمه ساوجبالغ (مکری) عالوه شود.
مفتی -پیشنهاد بنده واضح است الزم به توضیح نیست ساوجبالغ دو تا است برای رفع اشتباه باید نوشته شود ساوجبالغ مکری این
است غرض بنده.
رئیس -آقای عدل
عدل -بنده با این ترتیب موافقم اضافه کردن این کلمه عیب ندارد همان طور که فرمودند ساوجبالغ دو تا است و اگر کلمه مکری
هم اضافه شود خیلی خوب است.
مخبر -بنده هم قبول میکنم.
پیشنهاد آقای فرهمند
بنده پیشنهاد می کنم در ماده دو قسمت (ز) نوشته شود چوب تنباکوی قلیانی.
مخبر فرهمند -عرض کنم با توضیحاتی که داده شده بنده تصور میکنم در موقع اجرا برای مأمورین و مردم یک اشکاالتی فراهم
شود برای این که صورت مشروح مذاکرات را نه مأمورین دولت میخوانند و نه مردم اطالع دارند چوب قلیانی را تصور میکنند
میانه قلیان است این است که برای جلوگیری از این اشتباه بنده این پیشنهاد را کردم.
مخبر -این فرض را که آقا فرمودند گمان می کنم یک فرض محالی باشد چوب قلیان تنباکو غیر از چوبی است که در میانه قلیان
باشد.
(همهمه نمایندگان)
عراقی -شما این فرمایش را میکنید ولی مأمورین این حرف را نمیزنند .قبول کنید واال ما رأی میدهیم.
وزیر مالیه -اجازه میفرمایید.
رئیس -بفرمایید.
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وزیر مالیه -این اعتراضی را که آقای مخبر کردند صحیح است زیرا چوب قلیان را میشود چوب قلیان گفت ولی تصدیق بفرمایید
که هیچ کمیسیونی هیچ مجلسی نمی آید این را در ردیف توتون و تنباکو قرار دهد میانه قلیان را کسی جز توتون و تنباکو حساب
نمی کند با وجود این برای این که فرض بکنند که ما یک اشکالی میخواهیم بکنیم قبول میکنم که نوشته شود چوب تنباکوی
قلیانی.
پیشنهاد آقای پورمحسن
بنده پیشنهاد میکنم ماده دو به طریق الیحه دولت رأی گرفته شود.
پورمحسن -بنده عرایض خودم را عرض کردم و آقای مخبر جوابی ندادند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که الیحه دولت که با
انصاف و مواسات نوشته شده رأی گرفته شود.
وزیر مالیه -در این قسمت بنده مکرر عرض کردهام ولی اگر به آن جواب قانع نمیشوند بنده تقصیری ندارم گویا نظر آقا متوجه به
یک نقطه به خصوص است که در قانون اسم برده نشده در صورتی که بنده عرض کردم که در قانون برای همه جا تقسیم
جغرافیایی تنباکو غیرممکن است به این مالحظه بنده از آقا تمنا میکنم به همین ترتیبی که در قانون نوشته شده است موافقت
بفرمایند در آن قسمت هم که می فرمایید خبر کمیسیون با آن پیشنهاد اولی فرق دارد دولت با موافقت کمیسیون در یک
پیشنهادهای جدیدی که یک قسمتش کسر شده و یک قسمتش عالوه شده مراجعت کرده و نتیجهاش همین ترتیبی است که
مالحظه میفرمایید و این یک عمل معمولی است که همیشه در کمیسیونها بین دولت و اعضاء کمیسیون هست.
پورمحسن -بنده مسترد میدارد.
مخبر -اجازه می فرمایید در این قسمت برای این که سوءتفاهمی نشود استدعا میکنم این اصالحات را مرقوم دارند که بعد اسباب
اشکال نشود در قسمت ب که نوشته شده است الهیجان ساوجبالغ مقصود محل ساوجبالغ است در اینجا باید محل ساوجبالغ
نوشته شود و در قسمت ج محل برداشته شود و ساوجبالغ مکری نوشته شود.
رئیس -بنابراین رأی گرفته می شود به ماده دو با اصالح عبارتی آقای مخبر و افزودن پیشنهاد آقای مفتی و آقای فرهمند آقایان
موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده سوم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم -کلیه مالکین اجناس دخانیه مکلفند همه ساله اوالً مقدار محصول برداشتی خود را اظهار نمایند ثانیاً پس از آن که
اجناس آنها قابل حمل و استفاده تجارتی گردیده به انبارهایی که دولت معین می کند حمل و وارد کنند و حمل آن به انبارهای
مؤسسه نباید بیش از شش ماه از تاریخ برداشت محصول طول بکشد.
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بعضی از نمایندگان -این ماده اصالح شده است.
مخبر -بله این ماده اصالح شدهاش را هم تقدیم میکنم.
(ماده مزبور به شرح ذیل خوانده شد)
ماده  3ک لیه اجناس دخانیه را باید در ظرف شش ماه پس از برداشت محصول به انبارهایی که دولت معین کرده است وارد نمایند.
رئیس -دولت هم همین عقیده را داشته است؟
وزیر مالیه -بلی با موافقت دولت بوده است.
رئیس -آقای یاسایی
یاسایی -بنده عرضی ندارم.
رئیس -آقای طاهری
طاهری -بنده هم عرضی ندارم مقصودم این بود که ماده اصالح شده است.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -بنده عرضی ندارم.
رئیس -رأی گرفته میشود به ماده سوم به ترتیبی که اخیراً پیشنهاد شده آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده چهارم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم -در هر جا نسبت به آن نوع از اجناس دخانیه که دولت حق انحصار خود را مجری داشته یعنی خرید و تهیه و فروش
و غیره و خود در دست گرفته مالکین مکلفند اجناس خود را به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را مؤسسه انحصار نقداً
پرداخت خواهد نمود در سال اول اجرای این قانون حداقل قیمت خرید اجناس دخانیه میزان متوسط قیمتهای معموله در پنج
سال اخیر قبل از اجرای این قانون بر طبق دفاتر تجار با ملحوظ داشتن کرایه خواهد بود و از سال دوم اجرای انحصار به بعد همه
ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از برداشت محصول در هر
محل اعالن خواهد نمود.
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رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -در اینجا اوالً یک اصالح عبارتی الزم دارد بنده توجه آقای مخبر و آقای وزیر مالیه را به اصالح عبارتی جلب
می کنم بعد هم در آخر ماده عرض دارم در اینجا نوشته (در هر جا نسبت به آن نوع از اجناس دخانیه که دولت حق انحصار خود را
مجری داشته یعنی خرید و تهیه و فروش و غیره را خود در دست گرفته) این کلمه و غیره را بنده مکرر عرض کردهام که یک کلمه
مبهمی است و اسباب زحمت می شود این کلمه و غیره به عقیده بنده باید برداشته شود .باز مینویسد مالکین مکلفند اجناس خود
را به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را مؤسسه انحصار نقداً پرداخت خواهد نمود) در اینجا این پرداخت خواهد نمود هم
معنی ندارد و باید نوشته شود پرداخت نماید با ید در مقابل بفروشند پرداخت نماید باشد و در آخر هم اینجا آقای وزیر مالیه کمک
کنند نوشته است (همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از
پرداخت محصول در محل اعالن خواهد نمود) بنده عقیدهام این است که در موقع شروع کردن به این عمل نظر اطاق تجارت را هم
آن اداره انحصار در نظر بگیرد چون این می رود روی مسائل اقتصادی اگر دولت موافقت کند که با در نظر گرفتن وضعیت بازار و
مشورت کردن با اطاق تجارت هم افزوده شود چون اطاق تجارت کامالً مواظب است در وضعیت تجارب و زراعت و از این حیث
خوب است نظر اطاق تجارت را هم اضافه کنیم که حقیقتاً آن قدمهای اقتصادی را که در نظر آقای وزیر مالیه هم هست کامالً
برداشته باشیم این است عقیده بنده.
وزیر مالیه -عرض کنم که قسمت اول فرمایشات نماینده محترم را که راجع به اصالح عبارتی بود بنده چون درست ملتفت نشدم
آقای مخبر بعد قبول میکنند یا رد میکنند راجع به قسمت اخیر که راجع به تعیین قیمت و موضوع مشورت و مشاوره با اطاق
تجارت است البته از نقطه نظر اساس کامالً صحیح است اطاق تجارت در این قبیل قضایا ممکن است نظریاتش کمک کند و صائب
باشد علیالخصوص که نظ رش مشورتی خواهد بود مخصوصاً پایه و اساس اطاق تجارت برای این طور چیزها است که نظر مشورتی
داشته باشند و البته همین طور که مالحظه میفرمایید این هیچ اشکالی در اصل موضوع وارد نمیکند فقط اینجا یک تذکری بنده
میخواهم بدهم و بعد هم میخواهم از آقا تقاضا کنم که روی آن اصلی که دو مرتبه بنده تذکر دادم عجالتاً از ذکر این مطلب در
اینجا اصراف پیدا کنند و علتش هم این است که هیچ آقایان مسبوق هستند که در هیچ موقعی که قانون انحصار از مجلس گذشته
چنانچه قوانین دیگری هم از مجلس گذشته ما نتوانستهایم در بادی امر انحصار را به معنی حقیقی اجرا کنیم .ما مدتهایی است در
قسمت انحصار تریاک به جواز دادن گذراندیم این قانون هم همین طور خواهد شد پس این اشکال تا موقعی که جواز داده میشود
وارد نیست برای این که نرخ بازار اصالً معین نیست و آزاد است تاجر و زارع خودشان مطابق معمول قدیم میخرند و میفروشند و
ما هیچ مداخله در این قسمت نداریم و البته وقتی این مطلب مورد پیدا می کند که ما انحصار را به یک صورت صحیح عملی در
بیاوریم آن وقت تصدیق می فرمایید که یک تجربیاتی در کار است که آن تجربیات ممکن است یک اصالحات دیگری را هم در
قانون الزام کند به همین جهت به این طریق با طریق دیگری چنانچه بعضی از آقایان هم پیشنهاد کردند که یک قیمت ثابتی معین
شود و قبول نشد خاطر آقایان هست که در این زمینه مذاکرات مفصل هم در خارج کردیم و باالخره چون فعالً تشخیص این مسائل
ضروری نیست و بعد از این که تجربه کردیم بهتر میت وانیم این قسمت را حل کنیم بنابراین آقایان موافقت کردند که به این
صورتی که هست باشد و بنده هم از آقا تمنا میکنم در صورتی که نظرشان هیچ مزاحمتی ندارد به اصل مطلب همین طور قبول
بفرمایند.
رئیس -آقای یاسایی
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یاسایی -عرض میشود در ماده چهارم قسمت اخیرش راجع به تعیین نرخ و این که اصل انحصار را دولت بخواهد اجرا کند به نظر
بنده با مفاد ماده پنج یک تباینی دارد آقای مخبر توجه بفرمایند در اینجا در ماده چهارم نوشته میشود در هر جا دولت حق
انحصار را عملی کرد نرخ معین میکند ماده  5این است که دولت مجاز است که جواز این تجارت را بدهد فرض کنید در گیالن این
حق انحصار را آزاد کرد و در طهران انحصار کرد بنده تصور میکنم از نقطهنظر معامالت و تجارت اشکاالتی بیش بیاید و ظاهراً این
تناقض هست مثالً اگر دولت در گیالن حق انحصار را قبالً عملی کرد و نرخ را معین کرد آنجا مجبور میشوند مطابق نرخی که
دولت معین کرده است بفروشند و در طهران اگر جواز داده شود این مشکل است و آن وقت دیگر آزادی معنی نخواهد داشت برای
این که نرخی که دولت در گیالنه معین کرده است آن مأخذ می شود و طهران هم ناچار است از آن تبعیت کند و یک تأثیر مهمی
در معامالت دارد بنده چون یقین دارم که دولت ماده پنج را بیشتر اجرا خواهد کرد از نقطهنظر عمل چندان اشکالی نمیبینم ولی
ظاهر قانون به نظر بنده دارای یک تباینی است و این لغت هر جا این اشکال را تولید کرده اگر فراز اول این ماده این طور نبود و به
طور سادهتر بود بنده خیال میکنم که تعارضی نداشت ولی ظاهراً این تعارض را دارد.
وزیر مالیه -بنده گمان نمی کنم تعارضی در اینجا باشد زیرا عبارت ماده این است (در هر جا نسبت به آن نوع از اجناس دخانیه)
اصل نظر نوع اجناس است مالحظه بفرمایید مثالً اگر شما در گیالن انحصار را عملی کردید گیالن محصولش توتون سیگار است و
طبعاً اگر شما در گیالن که مرکز عمومی توت ون سیگار است انحصار را عملی کردید در هر جای دیگر هم توتون سیگار کاشته شود
شما آن انحصار را عملی می کنید ولی فرض بفرمایید شما اگر آمدید و این انحصار را خواستید نسبت به تنباکو عملی کنید و عملی
هم گردید آن وقت آیا اگر شما تنباکو را انحصار کردید نسبت به انحصار توتون سیگار تعارضی میشود؟
یاسایی -خیر.
وزیر مالیه -پس به عقیده شما اشتباه سر کلمه هر جا است چون نوشته شده است در هر جا که نسبت به آن نوع اجناس دخانیه و
این هر جا گمان میکنم این اشتباه را تولید کرده است اما این هر نوع که در اینجا نوشته شده است گمان میکنم این اشتباه را
رفع کند چون ما سه نوع اجناس دخانیه داریم توتون سیگار  -توتون چپق  -تنباکو و اصالً این منطقی نیست که فکر بشود که
نسبت به توتون چپق بعضی جاها این انحصار را عملی کردید یا نسبت به توتون سیگار به تفاوت نقاط انحصار را عملی کردید طبعاً
اگر در یک جنسی انحصار را شما خواستید عملی کنید نسبت به تمام آن جنس در هر کجا باشد انحصار را عملی میکنید.
یاسایی -هر جا نمیخواهد هر نوع باید باشد.
وزیر مالیه -و اگر صالح بدانید بنده بیشتر در عبارتش مطالعه می کنم که ببینم نسبت به هر یک باشد بهتر است یا نسبت به آن
نوع بهتر.
رئیس -آقای ملکمدنی
ملکمدنی -عرضی ندارم.
رئیس -آقای پورمحسن
پورمحسن -عرض بنده را آقای آقاسیدیعقوب بیان فرمودند.
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رئیس -آقای فوالدوند
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -فقط ایشان هستند که اجازه خواستهاند بفرمایید.
فوالدوند -مقصود عرض بنده این است که در قسمت تنباکو چون اکثر آقایان میدانند که اینها اکثر اقسامش مال نهاوند و
تویسرکان و گلپایگان و خوانسار است که قیمت آن یکمن دو قران الی دو ریال است و بیشتر خریدار ندارد و اگر چنانچه بخواهند
این مالیات از دست زارع مطالبه شود قیمت آنها با مبلغی که میگیرند تکافو نمی کند اما بنده که خدمت حضرت واال عرض کردم
فرمودند این قسمت محرز است که از رعیت مطالبه نمیشود و از خریدار مطالبه میشود و از مصرفکننده گرفته میشود .بله در
صورتی که اینها آزاد باشند بفروشند و پس از آن که فروخته از خریدار مطالبه شود همین طور است.
ولی در این قسمت ماده سوم نوشته :کلیه اجناس دخانیه را باید در ظرف شش ماه پس از برداشت محصول به انبارهایی که دولت
معین کرده است وارد نمایند .وقتی که اینها را در ظرف شش ماه حمل کردند به انبارها موظفند که مالیات آنها را بدهند آن وقت
بفروشند چنان که االن نظایر آن خیلی هست در خیلی انبارها هست که تنباکو و توتون دو ساله و سه ساله و چهار ساله که
مالیاتش زیادتر بوده و خریدار نداشته االن هم موجود است و خریدار ندارد حاال عقیده بنده این بود که اگر موافقت میفرمودند این
قسمت اجناسی که قیمتی ندارد در دست رعیت آزاد باشد پس از آن که فروختند به هر قیمتی که شد آن وقت مالیات را از خریدار
بگیرند اما اگر اینها حمل به انبار بشود همین طور سابقه دارد دو سال و سه سال در انبار میماند و به همین قیمت مالیات هم
فروخته نمیشود این هم برای رعیت ضرر دارد و هم دولت از این کار فایده نمیبرد.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -پیشنهادها قرائت میشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم آخر ماده چهار این قسم نوشته شود :و از سال دوم اجرای انحصار به بعد همه ساله به میزان قیمتی که در
سال اول خریداری شده خواهد خرید.
رئیس -آقای حاج میرزا حبیباهلل امین
حا میرزا حبیباهلل امین -راجع به خرید وی دولت در ماده چهارم نوشته.
رئیس -خواهش میکنم اینجا تشریف بیاورید.
امین (در محل نطق) -توجه بفرمایید حضرت واال در سال اول بر ای خرید دولت یک میزان معین شده که بایستی قیمت متوسط
پنج ساله اخیر را معین کنند و از روی آن قیمت دولت بخرد چون قیمت پنج ساله اخیر با یک دقت و زحمتی ثابت میشود و باز
باید سال های بعد همه ساله به دفاتر تجار مراجعه کنند وضعیت بازار دنیا را در نظر بگیرند آن وقت هم خودتان دچار زحمت
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میشوید و هم تصور میکنم یک چیز عادالنه نباشد و باالخره خوب است دولت هر نوع تصمیمی که میگیرد و هر نوع وضعیتی را
که در نظر می گیرد نسبت به نرخ جنس همان را مأخذ قرار دهد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که پس از آن که در سال اول
قیمت پنج سال اخیر معین شد البته یک قیمت ثابتی خواهد بود سالهای بعد همه ساله به طور ثابت به قیمت سال اول دولت
بخرد این پیشنهاد شده است.
وزیر مالیه -بنده انتظار نداشتم بعد از آن توضیحاتی که عرض کردم آقای امین التجار که خودشان کامالً از ترتیب همه قسم اطالع
دارند این پیشنهاد را بفرمایند فعالً این تعیین قیمت تا موقعی که جواز داده میشود اصالً مورد ندارد مگر االن در قسمت تریاک ما
قیمت تعیین کرده ایم در صورتی که قانون مقرر کرده که دولت هر وقت انحصار کرد میتواند قیمت معین کند ما که نکردهایم خود
زارع با تاجر یا بنکدار و غیره که با همدیگر معامله میکنند قیمت میکنند پس ما تا جواز میدهیم برای تجارت در داخله یا در
خارجه اصالً تعیین قیمت لزوم ندارد و هر موقعی که خواستیم این کار را بکنیم که عرض کردم تا آن موقع ممکن است ما یک
تجربیات دیگری هم پیدا کنیم و یک اصالحاتی در قانون بکنیم.
امین -مسترد میکنم.
رئیس -پیشنهاد آقای دهستانی
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم در اول سطر سوم در ماده چهارم به قرار ذیل نوشته شود.
مالکین مکلفند اجناس خود را به موعد مقرره در ماده سه به مؤسسه انحصار بفروشند و مأمورین مؤسسه هم مکلف خواهند بود که
بدون هیچ گونه عذر در موقع مقرره خریداری نموده و قیمت آن را نقداً بپردازند الی آخر.
رئیس -آقای دهستانی
دهستانی -این ماده چهار مالکین را مکلف می کند که جنس خودشان را در یک موعد معینی به مؤسسه بفروشند و از طرفی هم
مینویسد که قیمت آن را مؤسسه انحصار نقداً پرد اخت خواهد کرد ولی ممکن است اینها جنس را برندارند که قیمت آن را نقداً
بدهند ولی پس از شش ماه عالوه بر این که صاحب جنس پول جنس را نگرفته است یک چاروادار طلبکاری هم برای خودش فراهم
کرده است نظیر این قسمت االن در طهران موجود است .اداره ارزاق یک مقداری جنس مردم را االن توقیف کرده و مردم بیچاره در
این موقع دچار اشکال شده اند شاید مؤسسه انحصار هم بگوید انبار نداریم جا نداریم عجالتاً بگذارید بعد از چندی آن وقت در
حقیقت هم رفع احتیاج فروشنده نشده و پول جنس را نگرفته است و هم یک طلبکاری برای آن بدبخت درست شده این بود که
بنده پیشنهاد کردم همان طوری که زارعین مکلف هستند مأمورین هم در پرداخت قیمت مکلف باشند.
مخبر -عرض کنم این قسمت که آقای دهستانی فرمودند اگر عبارتی را که نوشته دقت بفرمایند نوشته نقداً پرداخت نماید گمان
میکنم نقداً این نباشد که پس از مدتی بپردازند .بعد هم این عبارت ماده را استدعا میکنم این ترتیبی که عرض میکنم اصالح
بفرمایند که برای رأی اشکال نشود در سطر اول نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه و در سطر سوم بعد از مالکین مکلفند یک
«آن نوع» اضافه شود در سطر چهارم پرداخت خواهد نمود «نماید» شود.
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رئیس -رأی میگیریم به ماده چهارم با اصالحاتی که از طرف آقای مخبر شد .آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد.
وزیر مالیه -اگرچه بین شور قانون است و شاید مرسوم نبوده است که یک مذاکره دیگری بشود ولی چون موضوع یک موضوعی
است که وقت هم برایش تنگ است بنده یک تذکری میدهم .چون وعده کرده بودم در ضمن مذاکرات یک الیحه برای تصویب یک
مبلغ اعتبار برای پرداخت حقوق منتظرین خدمت تقدیم کنم بنده آوردهام گمان می کنم آقایان همه موافق هستند و البته بهتر این
است که این وجه شب عید داده شود یک جلسه هم بیشتر نداریم که فردا است .بنده شخصاً چون یک آدم دیسیپلینهای هستم
چون در فراکسیون طرح نشده تقاضای فوریت نمیکنم ولی اگر آقایان موافقت کنند و تقاضای فوریت کنند بنده حاضرم.
(الیحه مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
با نهایت احترام به استحضار خاطر آقایان نمایندگان میرساند نظر به این که اعتبار حقوق انتظار خدمت سال  1307به اتمام
م صرف شده و چیزی از آن باقی نیست که بتوان حقوق ماههای آخر سال منتظرین خدمت را پرداخت نمود لهذا دولت الزم دید در
این موقع که الیحه تجدید اعتبار حقوق انتظار خدمت را تقدیم مجلس محترم مینماید خاطر محترم آقایان نمایندگان را به
اشکاالت زیادی که قانون مصوب  24بهمن  1306در ضمن عمل برای دولت ایجاد نموده است متوجه سازد.
تا زمانی که پرداخت حقوق انتظار خدمت مطابق ماده  28و  29قانون استخدام کشوری معمول بوده و عده منتظرین خدمت
وزارتخانهها به صدی پنج محدود بوده است ترتیب پرداخت حقوق انتظار خدمت به مراتب منظمتر و اعتبار منظور در بودجه هم وفا
به انجام مقصود مینمود ولی بعد از اجرای قانون  24بهمن  1306که قید صدی پنج از میان برداشته شد در حقیقت هم
وزارتخانهها و ادارات دولتی به ازدیاد عده منتظرین خدمت دعوت شدند و هم منتظرین خدمت سراغ کار نرفته و در نتیجه بعد از
چند ماه اجرا ی قانون اخیر عده منتظرین خدمت طوری رو به تضاعیف میرود که چند ماه به آخر سال  1307مانده اعتبار حقوق
انتظار خدمت بالمره تمام شده و اگر به همین منوال بگذرد دور نیست که در سال  1308دو برابر اعتبار امسال هم کفایت پرداخت
حقوق انتظار خدمت را نکند.
با مقدمات معروضه فوق اینک ماده واحده ذیل را پیشنهاد و استدعای تصویب مینماید.
ماده واحده -برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال  1307مجلس شورای ملی معادل  40هزار تومان اعتبار اضافی از محل منابع
تعهد نشده و صرفهجوییهای بودجه عمومی سال  1307تصویب و به وزارت مالیه اجازه میدهد محاسبه سال  1307را بابت حقوق
انتظار خدمت برای هر مدتی که اعتبار مزبور وفا نماید خاتمه بدهد.
تبصره  -1ترتیب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتدای سال  1308به بعد مطابق دو ماده  28و  29قانون استخدام کشوری
معمول و مقررات ماده دوم قانون مصوب  24بهمن  1306ملغی خواهد بود.
تبصره  -2مستخدمین کشوری و قضایی منصوب یا منتظر خدمت وزارتخانهها و مؤسسات مستقل دولتی که از تاریخ تصویب این
قانون تا انتهای سه ماه در مرکز و شش ماه در خارج از مرکز تعرفه خدمت خود را با تصدیق وزارتخانه با مؤسسه مربوطه تکمیل
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نکرده و به موجب رسید رسمی تسلیم وزارت مالیه ننمودهاند دیگر مدارک خدمت آنها دارای اعتبار نخواهد بود .رئیسالوزراء  -وزیر
مالیه
رئیس -آقایان نجومی ،اعتبار ،الریجانی و جمعی از رفقا تقاضای فوریت کردهاند فوریت مطرح است .آقای وثوق
آقاسید مرتضی وثوق -موافقم.
رئیس -آقای نجومی
نجومی -موافقم.
رئیس -آقای دکتر سنک
دکتر سنگ -موافقم.
رئیس -آقای کازرونی
کازرونی -عرضی ندارم.
رئیس -آقای دهستانی
دهستانی -موافقم.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -اوالً در پیشنهاد کردن این الیحه یک ترتیبی واقع شد که رعایت نظامات لوایح نشد در صورتی که آقایان هم
خیلی عالقه داشتند که حقوق منتظرین خدمت داده شود .لوایح را که جزء دستور میکنند باید اول رأی به خروج دستور موضوع
مطرح شده بگیرند بعد رأی بدهند داخل در آن الیحه بشوند (این را نفهمیدم چه شد) آن وقت بعد از آن رأی به فوریتاش گرفته
شود .این عقیده اساسی م ن که بعد از اینها در مسائل یک قدری رعایت نظامات را بکنیم .ما مشغول شور در قانون دخانیات هستیم
آن وقت آقای وزیر مالیه در وسط شور این الیحه را میدهد و آن الیحه از جریان طبیعی خودش میافتد در صورتی که باید رأی
داده شود که این از دستور خارج شود و وارد آن بشوی م این اوالً و ثانیاً آقایانی که توجه دارند در این الیحه مالحظه بکنند ملتفت
بشوند بنده با تبصره اول و دوم کامالً موافقم و می دانم شماها موافق نیستید بنده کامالً عقیده دارم که این کار باید از یک جایی
قطع شود و بیش از این منتظر خدمت درست نشود میدانم شما موافق نیستید و رأی نمیدهید بنده عقیدهام این است که ما
عصری در کمیسیون بودجه میرویم آقای وزیر مالیه تشریف می آورند این الیحه را نگاه کنیم بعد به مجلس بیاوریم و قبل از عید
هم تمام شود.
رئیس -آقای نجومی
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نجومی -فرمایش آقا البته یک قسمتش صحیح است اما علت این که با فوریتش موافقت کردیم و بنده طرفدار فوریتش بودم راجع
به همان اظهاری بود که آقای وزیر مالیه کردند اوالً وقتی آقایان موافقید به این که حقوق منتظرین خدمت داده شود البته وصلت
به شب عیدشان بدهد بهتر است کمیسیو ن بودجه هم یک فردا بیشتر نخواهد بود شاید آنجا هم یک اختالفنظرهایی پیدا بشود و
این که ما می خواهیم به شب عید وصلت بدهد آن مقصود حاصل نشود اینجا هم بنده یک چیزی در این الیحه نمیبینم که در
مجلس نتواند حل بشود اجازه بدهید این الیحه مطرح شود البته نظری هم در هر قسمتی دارید بفرمایید که الاقل به شب عیدشان
وصلت بدهد.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
(بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس -آقای محمدولی میرزا
محمدولی میرزا -در این که اگر منظور آقای وزیر مالیه و چهل هزار تومان اعتبار خواسته شود بنده هم موافقم چهل هزار تومان
اعتبار بخواهند دیگر قانون استخدام را مخلوط نفرم ایند به عالوه در کمیسیون بودجه این موضوع سابقه دارد .در آنجا بحث کردیم
آقای وزیر مالیه وعده دادند که این قضیه را با اطالع کمیسیون بودجه اصالح کنند آن وقت یک مرتبه این الیحه در اینجا عرض
اندام میکند .بنده عرض می کنم اگر چنانچه برای خاطر مستخدمین است و شب عید است بنده موافق هستم باید به آنها یک
حقوقی برسد مخالفتی ندارم ولیکن با این که در اینجا می خواهند با این دو تبصره یک مرمت و اصالحاتی در قانون استخدام بکنند
بدون این که به کمیسیون بودجه برود بنده جداً مخالفم.
وزیر مالیه -اجازه میفرمایید بنده خیلی متأسفم ک ه عدم توجه به این ماده شاید وقت ما را دارد تلف میکند و اگر این کار را
کرده بودیم شاید چند ماده دیگر هم از قانون دخانیات میگذشت .این را آقای محمدولی میرزا باید خوب و روشن بدانند که این
مواد و تبصرهها اصالً از همدیگر قابل تفکیک نیست به هیچ وجه و بنده نمیتوانم موافقت کنم با سمت وزارت مالیه به این ترتیبی
که امروز جریان دارد حقوق به منتظر خدمت داده شود و کارخانه منتظر خدمت درست کنی دائر باشد و آن وقت پول مملکت از
مالیات بده گرفته شود و به طبقه منتظر خدمت داده شود بنده اگر موافقت میکنم به این که یک وجهی پرداخته شود برای این
است که می دانم یک اشخاصی هستند پریشان و مستأصل و به آنها باید یک موافقتهایی بشود زیرا آنها تقصیری ندارند که ما یک
روزی که حسابهایی میکردیم آمدیم بیمطالعه قانون استخدام و صدی پنج را به هم زدیم بعد یک تأسیس دیگری کردیم و در
عمل دیدیم آن تأسیس مثل یک سیل بنیانکنی میآید مالیه مملکت را خراب می کند پس اگر شما با آن موافقید با این که فعالً
یک چیزی به اینها داده شود آن دو تبصره هم هست و اال بنده هم عرضی ندارم و عجله هم ندارم بفرستید به کمیسیون بگذارید
برای سال نو هر قدر دلتان میخواهد مطالعه کنید ما مطالعاتمان را کامل کردهایم و این نتیجه یک مطالعات کاملی است حاال
آقایان اگر بخواهید مطالعات بکنید بنده عرضی ندارم باشد برای بعد.
رئیس -آقایان فهیمی ملکزاده و جالیی و جمعی از آقایان تقاضا کردهاند که سلب فوریت شود و به کمیسیون برود.
بعضی از نمایندگان -صحیح است.
رئیس -آقای فهیمی
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فهیمی -اوالً فرمایشات عتاب آمیز آقای وزیر مالیه را جهتش را ندانستم برای این که کارخانه منتظر خدمت ساختن را ما که
نساختهایم وزارتخانهها ساختند...
وزیر مالیه -شما کمک کنید ببندیم.
فهیمی -ما میخواهیم این کار را بکنیم اجازه بفرمایید همین کار را میکنیم .پیشنهادی که بنده کردم راجع به این بود که قسمت
اول ماده مطرح بشود تبصرهها رجوع شود به کمیسیون .قسمت اول فرمایشاتتان این بود که ما میخواهیم برای رعایت حال
منتظرین خدمت در شب عید یک اظهار موافقتی با آنها کرده باشیم آقایان هم با یک حرارت فوقالعاده مطرح شدنش را موافقت
کردند فوریت اش را هم تقاضا کردند بعد یک دو ماده از آن زیر درآمد که مطلب از آن نظریه خارج شد اینها با هم منافات دارد آن
چهل هزار تومانی که پیشنهاد فرمودید برای منتظرین خدمت مطابق همان قانونی که در هذهالسنه بوده باید داده شود .از بابت
سنه آتیه به طوری که در کمیسیون بودجه هم با خودتان مذاکره شد قرار شد یک اصول جدیدی را در نظر بگیریم هم از برای
محدود کردن عده منتظرین خدمت هم از برای تأدیه حقوق آنها قرار بود که موادی راجع به الیحه بودجه که به کمیسیون خواهند
آورد که بعد باید بیاید در مجلس مطرح شود در این موضوع موادی را ذکر بفرمایند که در اینجا مطرح و تصویب شود االن هم
حاضریم باید هم یک محلی قرار گذاشت که دیگر منتظر خدمت دولت نشود با نظر آقای وزیر هم موافق بودیم که از اول 1308
این درب را محکم باید بست در طرز پرداخت هم قانون سابق را که در بودجه سال  1307ذکر شد موافق شدیم که باید آن را ملغی
کرد و یک مد جدیدی را در نظر گرفت و حتی راجع به صدی پنج هم مذاکره شد که باید یک حدی از برای ممنوع ساختن یک
عده که سنوات خدمتشان خیلی کم است فکر کرد همه اینها را پیشبینی کردیم اما این دو قسمت مستلزم این مذاکرات نیست
در صورتی که االن پس فردا شب عید است و خودشان با یک نظر رأفت و شفقتی خواستند با منتظرین خدمت رفتار کنند پس
اجازه بفرمایید همان قسمت اولی را که اشاره فرمودید یعنی تصویب چهل هزار تومان برای حقوق آنها تصویب شود در مجلس و آن
دو قسمت را به کمیسیون بودجه مراجعه کنند ما هم موافقت میکنیم که در مواد قانون بودجه آن اصالحاتی که باید بشود میشود
بعد به مجلس خواهد آمد البته تا آخر فروردین تا وقتی که این قانون بگذرد ما که حقوق به آنها نخواهیم داد دست دولت هم باز
است و در مضیقه نخواهد بود ولی اگر محتاج بشود به مراجعه به آن مواد این قسمت اول هم که اعتبار چهل هزار تومان باشد
معوق میماند و آن رأفتی که خواستید به آنها بکنید به عمل نمیآید.
وزیر مالیه -عرض کنم که بنده متأسفانه با نتیجه فرمایشات رفیق محترم خودم آقای فهیمی مخالفم و در طرزی هم که پیشنهاد
می کنند بنده مخالفم بنده تقاضای فوریت در این الیحه نکردم فردا هم مجلس است آقایان همه موافق بشوند امروز عصر برود به
کمیسیون بودجه در آنجا مطرح بشود فردا بیاید اگر نظر داشته باشید که قبل از عید به آنها برسد بنده اطمینان میدهم حتی قبل
از ابالغ هم به مجرد گذشتن بنده از اعتبارات موجوده این کار را میکنم .این از حیث پرداخت اما تفکیک آن را هم بنده قائل
نیستم و مخصوصاً از آقای فهیمی تقاضا میکنم هر وقت از این جور کالهها میخواهند درست کنند فکر بنده را هم بفرمایند.
رئیس -اشخاصی که تقاضای فوریت کردهاند احساس میشود که خودشان عدول کردهاند اگر توافق شود همین پیشنهاد اخیر را
بفرستیم به کمیسیون عصری کمیسیون بودجه تشکیل میشود و در آنجا مطالعه شود بعد مطرح شود .ماده پنجم قرائت میشود.
یک نفر از نمایندگان -چطور شد.
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رئیس -قضیه معلق بود بنده عرض کردم به کمیسیون برود آقای وزیر مالیه از یک طرف و آقایانی که خودشان تقاضای فوریت
کرده بودند حرفی نداشتند خود الیحه هم اصوالً بدون تقاضای فوریت به مجلس آمده بود عمل به معمول کردیم به کمیسیون
فرستادیم.
(ماده پنجم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده  -5دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذکوره در ماده  2از صاحبان اجناس دخانیه تهیه و تجارت یک قسمت با تمام
اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
رئیس -آقای شریعتزاده
شریعتزاده -موافقم.
رئیس -آقای یاسایی
یاسایی -بنده در تفسیر عملی کلمه مجاز نمیدانم آقای وزیر ما لیه چه نظری دارند و چه جور عمل خواهند کرد .واقعاً همان
طوری که ما از این کلمه در نظر داریم عمل خواهند کرد و دولت مکلف است این عمل را بکند یا این که تقاضا کردند اختیار با
دولت است که هر طور بخواهد این کار را انجام دهد .خواستم توضیحی بدهند که مطلب معلوم باشد.
وزیر مالیه -البته عمل ما معنی الفاظ را تغییر نخواهد داد «مجاز» است به معنی «مجاز» است به معنی «مکلف» نیست ولیکن
عملها ممکن است روی «مجاز است» باشد که جواز داده شود اما معنای «مجاز است» سر جای خودش باقی است.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -پیشنهاد آقای اورنگ قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم که در ماده پنجم به جای لفظ دولت مجاز است دولت مکلف است گذارده شود.
رئیس -آقای اورنگ
اورنگ -همه آقایان تصدیق دارید...
ملک آرایی -معلوم نیست...
اورنگ -معلوم می شود که بهترین قوانینی که بنا بر اطالعات بنده به مجلس آمده است یکی این قانون است دلیلی هم پرواضح
است با این که از من بهتر مستحضرید که مالیات بر جنس مضری گذارده میشود که استعمالش از هر نقطهنظر برای افراد مضر
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است بیش از من هم کسی عشق به قلیان ندارد پس عرض میکنم راجع به این جزء از مسئله قابل بحث نیست که من بگویم این
قانون خیلی خوب است و این مالیات خیلی خوب است ولیکن این قانون حاوی دو معنی است .دو مطلب در این قانون است یکی
گذاردن مالیات بر جنس دخانیات...
وزیر مالیه -مالیات نیست انحصار است و تاکس انحصار.
اورنگ -بسیار خوب زارع نداریم تاکسی است و انحصار مورد بحث ما نیست .مسئله دوم این که یک خلقی مشغول این کسب
هستند و دولت هم این مسئله را حس کرده است در ماده پنج لفظ «مجاز است» را که گذارده است .دولت مجاز است که تاکس
خودش را دریافت کند و فروش و تهیه این جنس را با ف روش و تدارک و تهیه این جنس را برای افرادی که این تاکس را میدهند
آزاد بگذارد فکر کرده است که یک افراد خیلی زیادی مشغول این کسب هستند نخواسته است که باب این معنی را بر روی خلق
مسدود کرده باشد و دست مردم را از روی این کسب کوتاه کرده باشد حاال که دولت خودش این معنی را حس کرده است و این
باب را برای مردم باز گذارده من فقط تقاضایم از آقای وزیر مالیه این است که برای موافقت بیشتری با خلق و کسبهای که مشغول
کسب این جنس هستند یک موافقت زیادتری کرده باشند به جای لفظ مجاز است دولت را مکلف بکنند که اگر تاکس خودش را
مواف ق ماده دو گرفت آن وقت جواز آزادی را مکلف باشد که به آن کاسب بدهد این بود حاصل پیشنهاد بنده اعتقادم این است یک
قدت مختصرتری از طرف آقای وزیر مالیه در این مسئله بشود .اگر قابل قبول است با بنده موافقت بفرمایند.
وزیر مالیه -قابل قبول نیست و بنده هم قبول نمیکنم.
رئیس -رأی میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس -قابل توجه نشد رأی می گیریم به ماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .پیشنهادی از طرف آقایان کازرونی و فیروزآبادی راجع به ختم جلسه شده است (نمایندگان -صحیح است)
جلسه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور در قانون انحصار دخانیات.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى ،دوره 7
جلسه36 :
صورتمجلس روز سهشنبه  28اسفندماه  1307مطابق  7شوالالمکرم 1347
فهرست مطالب:
 -1مذاکرات در اطراف خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورتمجلس روز دوشنبه بیست و هفتم اسفند  1307را آقای اورنگ قرائت نمودند)
غایبین جلسه  - 34غایبین با اجازه آقایان :شمیرانی  -حیدری  -رهبری  -آشتیانی  -کیانوری  -ارباب کیخسرو شاهرخ -
تیمورتاش  -مجد  -آخوند  -همراز
غایبین بیاجازه آقایان :میرزا حسن خان وثوق  -الفت  -موقر  -حاج رحیم آقا  -میرزا ابوالفضل  -محمدتقیخان اسعد  -آقا رضا
مهدوی  -حاج حسین آقا مهدوی  -شیخ علی مدرس  -حاج حسن آقا ملک  -حاج غالمحسین ملک
دیرآمدگان بااجازه آقای :نجومی
دیرآمدگان بیاجازه آقایان :شریعتزاده  -مقدم
غایبین جلسه  - 35غایبین با اجازه آقایان :شمیرانی  -حیدری  -آشتیانی  -گنجه  -ارباب کیخسرو شاهرخ  -تیمورتاش  -محمد
آخوند  -همراز
غایبین بیاجازه آقایان :میرزا حسن خان وثوق  -کیانوری  -الفت  -موقر  -حاج رحیم آقا  -میرزا ابوالفضل  -محمدتقی خان اسعد
 آقا رضا مهدوی  -حاج حسین آقا مهدوی  -شیخ علی مدرس  -حاج حسن آقا ملک  -حاج غالمحسین ملکدیرآمدگان با اجازه آقایان :زوار  -نیات
دیرآمدگان بیاجازه آقایان :نجومی  -شریعتزاده  -دکتر امیر اعلم  -قوام
رئیس -برای این که رأی بگیریم به صحت صورتمجلس عده به قدر کافی نیست لذا این را مؤخر میداریم.
ضیاء -بنده راجع به صورتمجلس عرض دارم.
رئیس -بعد به شما نوبت میدهم.
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رئیس -آقای دیبا
طباطبایی دیبا -چون مطابق نظامنامه مجلس کمیسیون های مجلس باید هر دو ماه راپورت اقدامات خود را تقدیم مجلس کنند
این است که بنده راپورت چهار ماهه کمیسیون عدلیه را تقدیم میکنم و از مقام محترم ریاست هم تقاضا میکنم در صورتی که
صالح باشد طبع و توزیع شود و در یک موقع مناسبی هم در مجلس قرائت شود بهتر است.
رئیس -آقای دهستانی
دهستانی -عرض بنده راجع به صورتمجلس بود.
رئیس -فعالً آن قضیه مسکوت ماند (خطاب به آقای دیبا) باز هم فرمایشی دارید.
طباطبایی دیبا -خیر.
رئیس -ماده شش قانون انحصار دخانیات مطرح است.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده  -6هر گاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند با ضمانت معتبر
با مال الضمانه) برای صدور به خارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه یا وسائل تضمین مذکور
در فوق مسترد خواهد شد.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده اینجا یک اعتراض عبارتی دارم که بنده عبارت را نمیفهمم اینجا نوشته بعد از پرداخت عوارض مقرره در این
قانون با تضمین آن به وسیله وجه نقد (یا تضمین آن به وسیله وجه نقد) بعد از عبارت پرداخت حقوق مقرره تقریباً اینجا معنی
ندارد گمان می کنم عبارت (به وسیله وجه نقد) دیگر زیادی است و عبارت (بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین
آن به واسطه سند با ضمانت معتبره یا مالالضمانه) باید باشد و عبارت (به وسیله وجه نقد) مورد ندارد.
رئیس -آقای آقاسید یعقوب
مرتضی قلیخان بیات (مخبر کمیسیون قوانین مالیه) -عرض کنم پرداخت این عوارض به ترتیب میشود یکی وجه نقد است
یکی سند است یکی ضمانت معتبر است با مالالضمانه به این سه ترتیب پرداخت این عوارض تأمین میشود .اینجا نوشته شده
پرداخت عوارض هر گاه به یکی از این تر تیبات تضمین شد و بعد به خارجه حمل شد در موقعی که به خارجه حمل میکنند اگر
وجه نقد داده وجه نقدش را اگر سند یا مالالضمانه داده سند و یا مالالضمانهاش را هر چه داده همان را مسترد میکنند.
رئیس -آقای آقاسید یعقوب
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آقاسیدیعقوب -بنده موافقم اجازه میفرمایید؟
رئیس -بفرمایید.
آقاسیدیعقوب -عرض کنم ما اینجا یک عوارضی مطابق ماده دوم به اجناس دخانیه قرار دادهایم ولی اگر این جنس دخانیه را به
خارجه حمل کنند آن عوارض مسترد می شود .اصل موضوع این است .اگر بخواهیم این جنس را به خارجه حمل کنیم چون باید
تشویق بکنیم از امتعه خودمان این عوارض را باید ازش برداریم چطور؟ به این ترتیب این جنس دخانیه االن در مملکت عوارض
مقرره را با پول نقد داده با این که وجه الضمانه یا ضامن معتبر داده است وقتی که این جنس را از سر حد پهلوی قصر شیرین خارج
کند آن پول با آن وجهالضمانه یا آن سند و ضامن معتبری که داده است بهش برمیگردانند .این دیگر اشکالی ندارد.
فیروزآبادی -اشکال عبارتی دارد اینجا می نویسد (بعد از پرداخت عوارض مقرره) بعد دو مرتبه می نویسد یا تضمین آن به وسیله
وجه نقد دیگر عبارت .به وسیله وجه نقد بعد از پرداخت عوارض مقرره جا ندارد درست دقت بفرمایید.
مخبر -اگر دقت بفرمایند این دو قسمت است .یک وقت مالیاتی پرداخته بدون این که ضمانتی داده باشد پس از این که عوارض را
پرداخت خیال داشت اینجا مصرف کند ولی نکرد برد به سر حد و خواست حمل کند به خارج در آن صورت آن وجهی که داده
بهش رد میشود .این یک صورت که عوارض را وجه نقد داده یک صورت هم این است که وسائل سهگانه که عرض کردم یا به
وسیله ضمانت معتبر با مال الضمانه تضمین کرده این جنس را وقتی که برد به سر حد هر کدام از این ترتیبات را انجام داده باشد
در سر حد دومرتبه به او مسترد خواهد شد.
جمعی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -ماده هفتم قرائت میشود چون عده کافی نیست نمیتوانیم به ماده شش رأی بگیریم.
(ماده هفت به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده  -7صاحبان توتون سیگار و انواع کاغذ سیگارهای موجود در تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت موجودی خود را اظهار
نمایند تا به قیمت عادله از آنها خریداری شود یا با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده  2جواز تجارت آزاد آن داده شود .در صورتی
که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تأدیه نموده باشد فقط مابهالتفاوت
مالیات پرداخته شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شد.
تبصره -کلیه سیگارهای پیچیده و تا بیست من توتون سیگار بریده حاضر برای مصرف از تأدیه مابهالتفاوت مالیات معمول سابق و
حقوق انحصار معارف خواهد بود.
رئیس -آقای ساالر لشگر
ساالر لشگر -موافقم.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
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آقاسیدیعقوب -بنده مخالفم اینجا آقای مخبر محترم را توجه میدهم به یک نکته قاننی مسلم خصوصاً قانونی که راجع به اخذ
یک عوائدی است .مسلماً در هر جایی قانون را نباید عطف به ماسبق کرد .بنده دو سال پیش از این مالیات دادهام و توتون خودم را
گذراندهام و حاال اینجا مانده است در صورتی ک ه این جنس از عوارض دولتی که باید بهش تعلق بگیرد گذشته و من کار خودم را
کرده و اطاعت از قانون کردهام و حاال داخل در سنه  308هستم و مال سیصد و شش و سیصد و هفت را مطابق قانون مملکتی
پرداخته و اطاعت کردهام و حاال تنباکو در خانه من مانده است دیگر نباید معترض من شوند .مثالً یک کیسه تنباکوی مثال از
شیراز برای بنده آوردهاند و مالیاتش را هم آنجا دادهاند حاال مأمور میآید میگوید این تنباکو باید مالیات بدهد در صورتی که من
مطابق قوانین مربوطه مالیات این کیسه تنباکو را دادهام و اطاعت از قوانین جاریه کردهام حاال مابهالتفاوت بین مالیات تنباکویی که
مالیات آن را دادهام با حقوق انحصاری که حاال بر جنس آتیه قرار میگذاریم بدهم؟! بنده نسبت به این جزئش مخالفم ولی اجناسی
که مالیاتش داده نشده است مسلماً مشمول قانون انحصار است و باید عوارض انحصاری را بدهد نسبت به اجناسی که محصول
امسال است و تحت نظر زارع و مالک است البته مشمو ل قانون انحصار است و بنده ایرادی ندارم اما آن اجناسی را که مدتی است
مالیاتش را داده اند از قبیل تنباکو و سایر اجناسی که ما این عوارض را بر آن قرار دادهایم و قبض مالیه در دستشان است و از
عوارض دولتی خارج شده است دیگر حاال ما دو مرتبه بیاییم آن را تحت نظر بگیریم بنده عقیدهام این است که قانون خیلی در
اینجا قهرمانیت دارد و خوب است آقایان هم موافقت بفرمایند نسبت به اجناس موجوده که در سنوات گذشته مالیاتشان را دادهاند
صرفنظر شود ولی نسبت به آن اجناسی که مالیاتشان را ندادهاند اعمال شود چون در اینجا تصریح دارد که باید مابهالتفاوت را
بدهد این است که بنده مخالفم نهایت در اینجا خیلی هم که توجه کنیم دخلی برای خزانه دولت ندارد که ما در اینجا همچو مته
به خشخاش بگذاریم و ذرهبین بگذاریم و کاوش کنیم و مردم را در زحمت بیندازیم خیر ما در اینجا عالیجنابی بکنیم و از آن
چیزی که مالیات خودش را داده است صرفنظر کنیم این است عقیده بنده دیگر بسته است به نظر اکثریت مجلس.
مخبر -این قسمتی که آقای آقاسید یعقوب فرمودند عطف به م اسبق است به عقیده بنده در اینجا عطف به ماسبق نیست به جهت
این که اگر یک چیزی مصرف شده باشد و حاال ما بخواهیم ازش مالیات بگیریم آن اعتراض عطف به ماسبق وارد است ولی این
جنس مصرف نشده و موجود است و وقتی که یک مالیاتی وضع میشود اگر تبعیض کنیم به عقیده بنده برای عده از تجار و کسبه
مضر است .به جهت این که اگر مصرف شده بود و ما بخواهیم بگوییم آقا این چیزی را که تو مصرف کردهای مابهالتفاوتش را بده
البته این عطف به ماسبق بود و همان طور که فرمودند قهرمانیت بود ولی این یک چیزی موجودی است مالحظه بفرمایید ند نفر
تاجر در این کار تجارت هنگفتی میکنند یکی سرمایه فوقالعاده دارد چند تای دیگر مایهشان روزبهروزی است آن کسی که سرمایه
فوق العاده دارد یک مقدار کلی از این اجناس را خریده و مالیاتش را هم داده است و در دکاش است یک کسی هست که روزبهروز
زندگی میکند و روزبهروز میرود میخرد و مالیاتش را هم میدهد و مصرف میکند آن وقت رقابت این شخص که صاحب یک
مقدار کلی جنس است و مالیاتش را پرداخته با آن اشخاصی که حاال میخواهند مالیات بدهند طوری میشود که این قسمت را به
کلی از بین می برد به جهت این که تمام داد و ستد تجارتمان منی تفاوت قیمت دارد میتواند منی دو تومان را منی یک تومان
فایده ببرد و یک تومان به ضرر بفروشد و سایر تجار و کسبه را در زحمت بیندازد در این صورت چون جنس موجود است به نظر
بنده عطف به ماسبق نیست و از طرفی هم رعایت اشخاص بیبضاعت است که در این کار میخواهند کسب کنند و گمان میکنم
اگر خود آقای آقاسید یعقوب هم توجه بفرمایند متقاعد شوند و پیشنهادشان را مسترد بدارند.
رئیس -آقای عدل
عدل -موافقم.
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رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده در اینجا دو نظر دارم .همیشه با مردم دولت باید موافقت و مرافقت بکند .عقیدهام این است که این ماده به کلی
حذف شود .در آخر این ماده است که از حینی که این قانون در مجلس شورای ملی تصویب میشود مالیات و مابهالتفاوت آن را باید
بدهند در صورتی که حقیقتاً خیلی مشکل است و مردم دچار زحمت خواهند شد و خوب است از تاریخ تصویب دو سه ماه مهلت به
مردم بدهند که د ر ظرف این مدت هر کس هر چه دارد به مصرف برساند و بعد از آن که آن اجناس سابق به مصرف رسید راجع به
چیزهای ب عد بیایند و این قانون را درباره آنها اجرا و اعمال نمایند چون هر چه دولت در این خصوص و در این نوع امور شخصی با
مردم مسامحه و مساهله به عمل آورد و اسباب آسایش آنها را فراهم آورد بیشتر به صرفه مملکت تمام میشود نه به ضرر مملکت
این است که بنده عقیده دارم که ای ن ماده را حذف کنند و سه ماه هم مهلت بدهند که هر کس هر چیزی دارد به مصرف برساند و
بعد از این سه ماه هر کس هر چه گیرش آمد از محصول توتون بعد از سه ماه این قانون را به موقع اجرا بگذارند.
رئیس -آقای ساالر لشگر
عباس میرزا -در این ماده آقای فیروزآبادی که عقیده شان راجع به رفاهیت حال مردم است و میفرمایند حذف شود بنده عرض
می کنم برعکس وجود همین ماده اسباب رفاهیت حال تجار و مردم خواهد بود اوالً در ظرف مدت سه ماه که آقا پیشنهاد فرمودند
در مدت سه ماه توتون موجود که در پیش تجار توتون فروش به مصرف فروش نمیرسد بعد از سه ماه هم مثل حاال است .ثانیاً اگر
شما حقیقتاً بخواهید رعایت حال مردم را بفرمایید البته متوجه خواهید بود که اگر تأثیری هم در گرانی توتون داشته باشد آن
ت وتون فروش از جیب خودش که نخواهد پرداخت همان قدر گران خواهد فروخت و باالخره واقعاً یک ظلمی میشود به عموم مردم
و یک رعایت خاصی شده است نسبت به تجار توتون فروش و حال آن که شما نظرتان رفاهیت حال عموم است پس این قضیه نظر
شما را بهتر تأمین میکند تا آن پیشنهادی که میفرمایید .مطابق این ماده اساساً به تاجر و به زارع تحمیلی وارد نمیشود بلکه این
تحمیل بر عامه مصرفکنندگان است به نسبت مصرفشان و هر قدر توتون گرانتر بشود مصرفکننده میدهد و قیمت آن هم
باالخره مطابق نرخی خواهد بود که این قانون معین میکند و مالیاتش را میگیرد و تصور میکنم اگر آقای آقاسید یعقوب هم
توجه بفرمایند میبینند که این هیچ ظلمی نیست و تأثیر این قانون فقط گرانی قیمت توتونه است و آرا هم مصرفکنندگان
میدهند و البته آن توتونهایی هم که موجود است مابهالتفاوت را میدهند و از جیبشان نمیدهند که آقا دلسوزی میکنید که
تحمیل بر مردم میشود لذا بنده عقیدهام این است که مطابق ماده خوب است مابهالتفاوت گرفته شود و آقای فیروزآبادی هم
موافقت بفرمایند تا فواید انحصار منحصر به یک عده محدود توتون فروش نشود (چون منظور آقا از سه ماه مهلت این است) به
عالوه در ظرف این سه ماه نه منظور آقا به عمل میآید و نه فایده برای انحصار دارد و نه توتونهایی را که در دکه توتونفروشها
است به مصرف فروش خواهد رسید در هر حال این ماده یکی از مواد خوب این قانون است و خوب است آقا موافقت بفرمایند.
رئیس -آقای وثوق
آقاسیدمرتضی وثوق -آ قای آقاسید یعقوب یک فرمایشاتی فرمودند که بنده خیلی متشکرم از ایشان .عرض کنم از توتونها سابق
مالیات گرفتهاند از توتونهای فعلی و موجود هم می خواهند مازاد را بگیرند ولی در موقعی که آقای وزیر مالیه این قانون را آوردند
به مجلس شورای ملی در آنجا تصریح شده بود که از تاریخ تقدیم این الیحه عوارض مالیاتی را بگیرند و بعد در تمام والیت آقایان
تجار که جنس توتون و تنبا کو داشتند تمام را مالیه توقیف کرد .بعد تلگرافاتی از تجار آمد البته آقایان نمایندگان هم دارند از آن
تلگرافات بنده هم از قزوین داشتم .بعد رفتم در وزارت مالیه به آقای وزیر مذاکره کردم باالخره یک متحدالمالی صادر کردند که
صورتی از اجناس موجوده را از تجار توتون بگیرند و رفع توقیف بشود حاال ما یک اشکالی داریم اینجا پس از تصویب این قانون آن
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صورتهایی که سابق از تجار گرفتهاند و رفتهاند توقیف کردهاند بعد رفع توق یف شده یک مقدارش را از زمان رفع توقیف تا به حال
فروخته اند و حال آن که در دست ادارات مالیه صورت توقیف اس ت ولی تاجر توتون فروش فروخته سیگار فروش پیچیده و فروخته
ده من بیست من صد من دویست من .حاال بعد از آن که این قانون گذشت ادارات مالیه از تجار مطابق آن صورت مطالبه میکنند
و این قضیه اسباب زحمت فراهم میکند و بنده تقاضا میکنم که آقای مخبر همان طور که در تبصره خودشان قبول کردند و
بیست من را معاف کردند اینجا یک چیزی هم اضافه نمایند که این قبیل توتون و سیگارهایی که یک مقدارش مصرف شده دیگر
مأمورین مالیه حق نداشته باشند مالیات مطالبه نمایند.
مخبر -این فرض آقای وثوق فرض عملی نیس ت به جهت این که در ماده نوشتیم صاحبان توتون و سیگار موجود در تاریخ تصویب
این قانون آن هم تا بیست من تخفیف داده شده برای توتون بریده و کلیه سیگارهای پیچیده پس این منظور آقا تأمین شده و ماده
نوشته است که موجود در تاریخ تصویب و هر چقدر هم از زمان دادن صورت تا تاریخ تصویب مصرف کرده باشند اصالً جزو این
نیست که شما فرض و تصورش را می فرمایید آن گذشته و رفته و ممکن نیست صورت قبلی را وزارت مالیه از آنها مطالبه کند.
مطابق جنس موجود میگیرد.
جمعی از نمایندگان -کافی است مذاکرات.
رئیس -پیشنهادات قرائت میشود.
(پیشنهاد آقای دهستانی این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده  7سطر پنجم بعد از کلمه نموده باشد نوشته شود معاف خواهد بود و از کلمه فقط الی آخر ماده
حذف گردد.
دهستانی -عرض بنده همان بود ک ه آقای آقاسید یعقوب هم فرمودند .مطلب این است که ما یک قانونی وضع کردیم و مردم هم
مطابق آن قانون عمل کردند ما باید طوری بی طرفانه قضاوت کنیم که اسباب زحمت مردم فراهم نشود برای این که اگر مالیاتی که
سابقاً پرداخته شده مطابق آن قانون بیشتر از این قانون امروز بود مابهالتفاوت را ما به آنها برمیگرداندیم البته خیر پس حاال هم اگر
تفاوتی دارد راجع به گذشته دیگر از آنها چیزی مطالبه نکنند و از این به بعد باشد به طوری که بنده اطالع دارم تقریباً یک عشر از
توتون و تنباکوهای این مملکت را مالیات گرفتهاند و نه قسمت دیگرش در انبارها موجود است و به همان نظری که عرض کردم اگر
مالیات آنها کمتر میشد چیزی به آنها پس داده نمیشد حاال هم خوب است چیزی از آن گذشتهها مطالبه نکنند و از این به بعد
مطابق این قانون مالیات بگیرند و آنهایی که مالیات دادهاند مابهالتفاوت را ازشان نگیرند.
مخبر -بنده در این قسمتدر جواب اظهارات آقای آقاسید یعقوب عرض کردم گویا آقای دهستانی توجه نفرمودند و اال همان طور
که عرض کردم یک عده از تجار معتبر یک مقدار زیادی توتون دارند و اینجا اگر بنا باشد از تادیه مابهالتفاوت معاف باشند به سایر
تجار و کسبه یک صدمات زیادی میرسد (صحیح است) و یک عده از بین میروند ما باید طوری بکنیم که مردم تجار کسبه عموم
یکی باشند و ا لبته اگر این نظرمان باشد باید همه به تساوی مالیات بپردازند و یک جور از مردم مالیات بگیرند که به هیچ کس
زحمت و ضرری وارد نیاید.
رئیس -قبل از این که رأی بگیریم به پیشنهاد آقای دهستانی.
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دهستانی -استرداد میکنم.
رئیس -رأی می گیریم به ماده ششم چون عده کافی نبود اخذ رأی به ماده ششم مانده حاال رأی میگیریم آقایان موافقین قیام
فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .پیشنهاد آقای بروجردی
رفیع -راجع به صورتمجلس هم رأی گرفته شد.
رئیس -آن فوت نمیشود بعد هم میشود رأی گرفت.
(پیشنهاد بروجردی این قسم قرائت شد)
جزء اخیر از ماده  7را به این قسم اصالح می کنم .در صورتی که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول
پس از اجراء این قانون را تادیه نموده باشد حقوق انحصار دریافت نخواهد شد.
بروجردی -دفاعی که از این الیحه شد و اظهاراتی که آقای آقاسید یعقوب فرمودند و آقای بیات جواب دادند بنده را قانع نکرد.
علت وضع این الیحه نسبت به گذشته که نیست علت این است آن عایداتی که سابقاً داشته و داده به جای خود باشد و از این به
بعد را مطابق این قانون بگیرند و دلیل ندارد که تجار این قدر هم مالیات مابهالتفاوت را بدهند .یک مالیاتی برای دخانیات وضع
شده بوده است و مردم هم از آن قرار پرداختهاند و نمی شود گفت تقصیر برای آن کسی است که مالیات را پرداخته و جنس خودش
را در انبار نگه داشته یا فروش نرفته و مانده است و امروز چون یک قانونی وضع شده دو مرتبه یک مالیاتی از صاحب مال بگیرند و
این برای مردم اسباب خسارت میشود و بنده پیشنهاد کردم چون قانون نمیتواند در ماقبل خودش اثر بکند و پس از آمدن یک
قانونی نمی شود حکم آن را در گذشته هم اجرا کرد از این جهت پیشنهاد کردم آن جنسهای گذشته که مالیات را دادهاند حقوق
انحصار ازشان دریافت نشود.
رئیس -آقای عدل
عدل -این قانون مالیات نیست .انحصار است .یک مالیاتی گرفته شده باشد فرضاً امروز که دولت میخواهد انحصار بکند انحصار بهر
آن چیزی که حاضر است تعلق میگیرد آنچه که موجود است و فرق نمیکند .به عالوه این مسئله را از والیات هم اتفاقاً تلگراف
کردهاند تلگرافات شان در کمیسیون هم موجود است که مخصوصاً در آن تأکید کردهاند توتون موجودی که مالیاتش را پرداخته
است داخل در این انحصار باشد برای این که خیلی اشخاص احتکار کردهاند و دست سایرین خالی مانده است مخصوصاً تلگرافات
داریم که توجه کمیسیون را جلب کرده است که به این اجناس موجود هم تعلق میگیرد.
رئیس -رأی گرفته میشود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای بروجردی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
33

رئیس -قابل توجه نشد .پیشنهاد آقای وثوق قرائت میشود.
(این قسم خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که در تبصره ماده  7اضافه شود جنس موجود در تاریخ تصویب این قانون باید مابهالتفاوت را تادیه نماید.
آقا سید مرتضی وثوق -عرض کنم که بنده این پیشنهاد را که کردم در تعقیب آن مذاکرات مقصودم این بود که آن صورتهایی
را که ادارات مالیه دارد از تجار از روی آن صورت مطالبه نکند آنچه موجود دارند ازشان مطالبه کنند و ماده این را نمیرساند.
وزیر مالیه -عرض کنم که مالیه صورت خیلی دارد اما صورتهای مالیه که سندیت و قانونیت ندارد .چیزی که سندیت دارد قانون
است قانون مصوب مجلس شورای ملی است قانون هم مینویسد موجود در تاریخ تصویب این قانون دیگر بنده نمیفهمم آقا چطور
میفرمایند ماده این را نمیرساند؟ از تاریخ تصویب این قانون یعنی چه؟ یعنی صورتها هر چه راجع به موجودی توتون است تأثیر
ندارد و هر چه در تاریخ تصویب قانون موجود است قانون آن را شامل میشود.
آقا سیدمرتضی وثوق -مسترد کرد.
رئیس -موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده هشتم
(این قسم قرائت شد)
مجازات مختلف از مفاد مواد ( 1و  )3و قسمت اول ماده  4این قانون و همچنین مجازات هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات
ارتکاب شود همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -آقای وزیر مالیه کامالً مستحضرند که اخیراً قانون شدیدی از برای قاچاق گذشت و خیلی هم بنده که یکی از
اعضاء کمیسیون عدلیه بودم خیلی به این مسئله عالقهمند هستم ولی در اینجا سه ماده است که میخواهیم قانون قاچاق شامل
آنها شود.
ماده  -3مکلف کرده بود تجار و صاحبان توتون را که تا تاریخ شش ماه باید جنسشان را وارد اداره انحصار بکنند و تحویل بدهند.
خوب اگر آمدیم و شش ماه نشد و هفت ماه از تاریخ برداشت محصول گذشت و آمد جنس را تحویل داد آن وقت با آن قانون
قاچاق به آن شدت را درباره آن اجرا کنیم و دو سال او را حبس کنیم و چقدر جریمه؟ این خیلی است .بنده عقیدهام این است که
آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند نسبت به قاچاق کردن ماده اول یعنی قاچاق کردن تنباکو و توتون که انحصار دولت است بنده
عرضی ندارم و هر کس مکلف است تنباکو و توتون خود را به اداره انحصار بفروشد اگر نفروخت مجازات بشود .در ماده چهارم هم
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مالحظه بفرمایید ماده چهارم که اصل المواد است و حقیقتاً این ماده اگر عملی و اجرا بشود ما می توانیم جلوی قاچاق را بگیریم
اگرچه ماده چهارم بعد اصالح شد ولی عنوانش این است که مکلف است جنس را بفروشد به اداره انحصار یعنی چه؟ یعنی به غیر از
انحصار به دیگری نفروشد .ماده اول هم حقوق انحصاری را می دهد به دولت .این دو ماده بسیار خوب .اما در ماده سوم حکم را
میبرد روی مالکین .همان جور که در فراکسیون هم آقای وزیر مالیه نظرتان هست عرض کردم ماده سوم بعد که اصالح شد
مالکین اجناس دخانیه را مکلف می کند که (روح عرض بنده اینجا است) اگر در ظرف شش ماه ندهد حکم قاچاقچی را دارد .خوب
اگر آمد و هفت ماه شد قاچاق است؟ به این که نمیشود گفت قاچاق کرده است .قاچاق کدام است؟ قاچاق آن است که ببرد مال
دولت را و بفروشد اگر هشت ماه گذشت و آورد و یک جوری واقع شد فرسماژور هم نشد که ما بگوییم فرسماژور مستثنی است یا
مهلت باید قرار بدهیم که داخل در قانون جزای عمال دولتی است حقیقتاً یک قدم بزرگی است برای دولت در اینجا در این مورد
هر دو طرف را باید مالحظه کرد و آقایان وزیر مالیه و م خبر خوب است توجه کنند و مالحظه بکنند و طوری بکنند که مردم
اسباب زحمت شان نشود و این ماده سیم را از ردیف قاچاق خارج کنیم زیرا که عنوان قاچاق خیلی مهم است البته اگر مال دولت را
برد به غیر از اداره انحصار فروخت این قاچاق است ولی غیر از این که قاچاق نیست ماده سیم را نباید جزو قاچاق قرار داد این است
که بنده در این جزئش اشکال دارم.
وزیر مالیه -ماده سیم همین طور که نماینده محترم اظهار کردند اصالح شد در اصالحی که شده است عنوان قانون این است که
جنس باید در فالن مدت وارد انبار بشود اما آقا خوب در نظر دارند اصل فلسفه این کار برای این است که نظر ما بر این است که
اصالً خریدارانی هستند که میروند جنس را از زارع میخرند و نگاه می دارند برای نظریاتی و نظر ماده این بوده است آن کسانی که
میروند از زارع میخرند آنها مسئول آوردن ج نس به انبار دولت باشند قانون و ماده به شکل اولی که نوشته شده بود مثل این بود
که مالکین اجناس دخانیه در هر حال باید اجناس خود را به انبارهای دولتی تسلیم نمایند بعد نوشتیم صاحبان اجناس دخانیه
مکلفند اجناس خود را در ظرف فالن مدت به انبار دولتی تسلیم نمایند باالخره وقتی شما مقرر کردید که باید در یک موعد مقرری
وارد انبار شود اگر نشد مسئول این کیست؟ جنس خودبهخود که وارد انبار نمیشود .باید یک کسی جنس را وارد انبار کند .ما
نخواستیم زارع را مسئول این کار قرار دهیم به این واسطه مطلب را به طور کلی نوشتیم ولی باالخره یک کسی باید مسئول این کار
باشد و یک مجازاتی هم برای کسی که تخلف می کند الزم است نظر دیگر آقای آقاسید یعقوب این بود که این مجازات از برای
تخلف سنگین است اگر یک کسی جنس را از زارع خرید و آن وقت قاچاق کرد به حکم کلی و عمومی مشمول قانون قاچاق هست
ولی اگر خرید و قاچاق نکرد و دیرتر از موعد مقرره آورد این را آقا میفرمایند قاچاقچی حساب کردن و مجازات شدید قاچاق را به
او تحمیل کردن خوب نیست اگر می فرمودند برای او چه مجازاتی الزم است ممکن بود درش بحث کنیم ولی اگر بخواهند بفرمایند
که هیچ مجازاتی برای او الزم نیست دیگر قانون هیچ وقت در عمل معنی پیدا نمیکند چون هر مطلبی که در قانون مقرر میشود
تخلفش باید مجازات داشته باشد میخواهد این مجازات پیشبینی شده در قانون قاچاق باشد میخواهد یک مجازات مخصوص
دیگری باشد به عقیده بنده اگر بخواهیم فعالً داخل این بشویم که یک مجازاتهای مخصوصی برای این کار معین کنیم شاید دچار
اشک ال بشویم از آن طرف آقا باید این را در نظر بگیرند که قانون وقتی سخت بود یکی از تأثیراتش این است که بیشتر مردم را به
اجرای آن قانون وامی دارد .اگر یک مجازاتی است که متناسب به موضوع نیست آن آدم بیشتر سعی میکند که مسئول آن مجازات
شود .بنده چیزی را که خیال می کنم بشود جمع کرد این است که این طور بگوییم که (مجازات متخلف از مواد  1و قسمت اول
ماده  4این قانون و همچنین مجازات هر نوع تخلف از این قانون) آن وقت ماده  3باالختصاص ذکر نشده ولی چون یکی از مواد این
قانون است مجازاتی باید برایش قائل شد .حاال اگر آقایان یک نظر دیگری دارند بفرمایند بنده هم یک مطالعه بیشتری میکنم شاید
این را بشود طور دیگری اصالح کرد.
رئیس -آقای یاسایی
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یاسایی -بنده هم نظرم همان بود که آقای آقاسید یعقوب اظهار کردند و چون پیشنهاد خواهد شد فعالً عرضی ندارم.
رئیس -آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی -عرضی ندارم.
رئیس -آقای شریعتزاده
شریعتزاده -بنده در قسمت مجازات متخلفین از این قانون نظریاتی دارم و تقاضا میکنم آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند .در
اینجا به طور اطالق متخلفین از ماده  1و  3و قسمت اول ماده  4محکوم قوانین راجع به قاچاق شدهاند یعنی همان مجازات در
دوره آنها مجری است .در این ماده یک اش کاالت اساسی وارد است که هم از حیث جنبه عمل قابل نقد است و هم از حیث عدالت.
در ماده اول موضوع انحصار خرید و فروش است که به دولت اختصاص داده شده است .البته این صحیح است یعنی اگر کسی آن را
نقض کند قاچاق است .قسمت دوم مربوط است به فروش و تسویه ادارات توتونبری .این قسمت قابل نقد است برای این که اگر
کسی جرمی داشته باشد در صورتی که استعمال کنند مسئول است ولی اگر کسی دولت توتونبری داشته باشد اگر بیمورد بفروشد
محکوم مجازات قاچاق باشد این چیز عجیبی است .بنده با این قسمت موافق نیستم قسمت دیگر که مربوط به ماده سوم است دو
جزء است یکی مقدار است به وسیله اظهارنامه و یکی دیگر تسلیم تبصرههای دولتی است .بنده عقیدهام این است چیزی که
میتواند موضوع قاچاق واقع شود نقض ماده اول است که فروش قاچاق جنس است .اگر کسی جنس خودش را نخواهد امسال
بفروشد یعنی مطالعات اقتصادی کرده دیده است اگر سال دیگر بفروشد بهتر است و آن وقت اگر نگه میدارد این شخص را
نمی توان محکوم به قوانین قاچاق نمود زیرا عملی که تطبیق بشود به جرم از او سر زده است بنابراین فقط توضیح این که در
صورت نقض مال انحصار بدون مجوز قانونی مرتکب محکوم به قوانین قاچاق است این کافی است .ماده چهارده هم قسمت اولش
مشمول همین نقد است برای این که می گوید باید به آن قیمت بفروشد اگر نفروخت و خواست در انبار خودش نگه دارد سال دیگر
بفروشد و مدت شش ماه منقض ی شود این آدم مرتکب قاچاق نشده و به موجب هیچ اصلی این عمل قابل مجازات نیست .البته این
نظریاتی که بنده عرض کردم من باب جلب توجه دولتی است که با او موافق هستم و میل دارم که آنها قوانیی را که پیشنهاد
میکنند طوری مقرون با عدالت و توأم با عمل باشد که منشأ مشکالتی برای خودشان نشود که بعد بیایند و تقاضای اصالح کنند.
وزیر مالیه -آقای شریعتزاده اعتراض فرمودند به این که ماده مجازاتی مشمول یک مسائلی میشود که آنها قاچاق نیست این
اعتراض ایشان ممکن است از دو جنبه بحث شود یکی این است که چرا یک موضوعی که قاچاق نیست محکوم به جرم قاچاق
می شود و یک صورت دیگرش هم بحث دارد که مجازات مقرره در مورد قاچاق برای یک چنین جرمی سنگین است به نظر بنده در
قسمت اولی اعتراض آقا وارد نیست برای این که اگر پیشنهادکننده قانون خودش تشخیص نداده بود که مجازاتهای مقرره برای
قاچاق شامل این جرائم نمیشود اصالً این را پیشنهاد نمیکرد قسمت آخر ماده را مالحظه بفرمایید میگوید مجازات متخلف از
مواد  1و  3و قسمت اول ماده  4این قانون و همچنین مجازات هر نوع قاچاقی که در موضوع دخانیات ارتکاب شود همین است که
برای مرتکبین قاچاق مقرر است .اگر پیشنهادکننده قان ون متذکر این بود که آن مجازات شامل یک قسمت از ماده  1و  3و یک
قسمت اول ماده  4نمیشود این را به طور اختصاص ذکر نمیکرد همین قدر میگفت قاچاقکننده دخانیات جزایش همان است که
در قانون قاچاق مقرر است پس خواسته است عمداً یک جرمی برخالف این قانون را که جنبه قاچاق به معنای حقیقی ندارد به
موجب یک ماده مخصوصی این اهمیت را بدهد که در ردیف قاچاق قرارش ندهد و مشمول مجازاتهای سخت مقرره در قانون
قاچاق بکند .پس این بحث امسولی و بحث ولی در این ماده وارد نیست زیرا به تصریح گفته شده است که مجازات متخلف از مواد
1و  3و قسمت اول ماده  4این قانون مشمول فالن و فالن است میخواهد این قاچاق باشد میخواهد نباشد .البته این جرائم فیحد
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نفسه قاچاق نیست چون اگر فی حد نفسه قاچاق بود محتاج به این توضیح و تصریح نمیشد .اما آمدیم سر قسمت ثانی که ببینیم
آیا مجازات مقرره در قانون قاچاق برای قاچاق در مورد ارتکاب یک جرائمی برخالف مقررات این قانون که قاچاق نیست فی حد
نفسه زیاد است یا زیاد نیست در اینجا بنده خدمت نماینده محترم تذکر میدهم که البته ما وقتی یک قانونی میگذرانیم قائل
هستیم که این قانون کامالً اجرا شود .قانون انحصار برای این است که دیگر کسی نتواند آالت و ادوات توتونبری که انحصار شده
است استعمال کند یا در توی خانه خو دش نگاه دارد چون قانون گفته منحصر است وقتی قانون گفت این منحصر است تو باید
بفروشی و پولش را بگیری آقا گفتند وقتی این اسبابش را نگاه داشت و رفت توتونبری کرد که طبعاً مشمول قانون قاچاق هست
الزم نیست شما ذکر کنید اما فرض کنیم اسباب را نگاه داشت و توتونبری هم نکرد در صورتی که قانون گفت تو این اسباب را نگاه
ندارد و این اسباب را ببر بفروش به طرف مقابل هم گفتند تو پولش را بده به قیمت عادله باید فکر کرد دید چرا نگاه داشته است؟
نا چار اگر نگاه داشت با نیت این است که قاچاق کند و اگر تا آن وقتی که شما به جرم نگاه داشتن این شخص را میآورید و نگه
می دارید قاچاق نکرده مانع از این نیست که این نیت را داشته باشد و اال نگاه نمی داشت .پس ما باید این کار را هم ببریم و به پایه
قاچاق برسانیم و م جازاتش را هم همان طور کنیم برای این که آن شخص تشویق نشود به نگاهداری مجازات هر چه سختتر باشد
منع و ردش بیشتر است .همچنین مالحظه بفرمایید قسمت اول ماده  4مقرر داشته است که اگر دولت انحصار را عملی کرد نسبت
به آن جنس الزام میکند که او را بیاورند بفروشند خوب اگر این را نیاورد بفروشد البته مجرد نفروختن قاچاق نیست اما تخلف از
قانون انحصار هست .اگر این را نگاه داشت در خانه خودش ونیاورد و نفروخت این را اگر ما بگوییم به موجب قانون ما این را مثل
قاچاق تلقی می کنیم و مجازات قانون قاچاق را بر او وارد و شامل میکنیم ع یبش کجا است؟ برای این که این شخص باالخره باید
این جنس را بفروشد .این فکر را نکنید که ما فعالً قانون انحصار را به موجب جواز عمل میکنیم .فکر این را بکنید که این ماده
برای یک روزی است که قانون انحصار بر قرار شده باشد
اگر قانون انحصار برقرار شد قانون انحصار الزام میکند فروش را یکی از آقایان در ضمن اظهاراتشان فرمودند شاید این را نگه دارد
سا ل بعد بفروشد اوالً چرا ما قانون انحصار را اصالً وضع کنیم چرا نگذاریم جنس دخانیه هم مثل یک چیز دیگر به اختیار خود
مالک باشد هر وقت بخواهد بفروشد هر وقت نمیخواهد نفروشد طبعاً وقتی شما اصل انحصار را تصدیق کردید و وارد شدید روی
این اصل که میآیید برخالف عادت جاریه برای یک مصلحتی یک الزاماتی به مردم میکنید البته انحصار برخالف آزادی است
آزادی معنایش این است که هیچ کس به حق من به ملک من مالالتجاره من کار نداشته باشد من محصول خودم را مالالتجاره
خودم را هر جور دلم میخواهد معالمه میکنم ولی وقتی شما آمدید و الزام کردید که من باید با مالالتجاره محصول خودم مطابق
یک مقررات مخصوصی رفتار کنم این مقررات الزمه اش این است که در همان سال به صورت اجرا درآید و همان طور که عرض
کردم عمل ما امروز این طور نیست برای این که ما بر طبق جواز عمل میکنیم و برطبق جواز عمل میکنیم این مسائل بیموقع
است ولی قانون را وقتی مینویسیم باید کامل نوشت و پیش بینی آن موقع را باید کرد به عقیده بنده در این زمینه هم که البته
قابل بحث است همان طور که آقای شریعتزاد ه فرمودند ممکن است گفت این ارتکاب را چرا برایش یک مجازات دیگری غیر از
مجازات قاچاق به طوری که متناسب با این ارتکاب باشد ما پیش بینی نکنیم این قابل بحث است ولی به عقیده بنده اگر این ارتکاب
را ما شدیدتر قرار دهیم اوالً نسبت به این جریان قانون تأثیرش بیشتر اس ت به عالوه برای خود اشخاص هم بهتر است و برای این
که آنها به واسطه مجازات شدید احتراز می کنند از این که خودشان را در مورد مجازات بگذارند اینجا بنده استفاده میکنم تتمه
جواب هایی که به آقای آقاسید یعقوب نسبت به این قسمت عرض کردم عرض کنم .با نظر ایشان بنده موافقت میکنم برای این که
تأخیر در تسلیم در سر موعد اگر شش ماه نتوانست برساند و شش ماه و بیست روز رساند یا شش ماه و پنج روز این چند روز تأخیر
فی حد نفسه جرمی نیست که بشود آن جرم را به درجه قاچاق رساند چه کار بکنیم؟ برای این کار بنده موافقت خواهم کرد در
موقع پیشنهادها توافق نظر آقای مخبر را هم جلب کردهام که  3را از اینجا برداریم آن وقت آقایان یک تبصره اینجا رأی بدهند که
ما این تبصره را در همین ماده بگذاریم یا اگر مانع نظامنامه نداشته باشد بعد از رأی گرفتن به ماده برای تخلف از ماده  3برای
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تأخیر در رساندن به شر طی که از حدود سه ماده باالخره تجاوز نکند یک مجازات دیگری را قائل میشویم از قبیل مثالً اخذ نصف
قیمت همان جنس به طور جریمه آن وقت این عادالنهتر می شود یک تخلفی کرده در مقابل آن تخلف یک جرم مخصوصی را
برایش قائل میشویم که به مجازات قاچاق که خیلی شدید است نرسد.
رئیس -آقای شریعتزاده
شریعتزاده -استدالالتی که آقای وزیر مالیه فرمودند از این حیث که حائز جنبه مطالعاتی است قابل مالحظه است ولی وقتی که
ما می خواهیم این مسائل را تطبیق کنیم با مسائل مستفد از این مواد انتقاداتی که بنده کرده وارد است .به نظر بنده بعضی از این
مسائل هست که به هیچ وجه نمیشود محکوم قوانین و مجازاتهای قاچاق کرد مجازات قاچاق مطابق قوانین مصوبه رد جنس
قاچاق شده و تأدیه دو برابر ضرر دولت و حبس تأدیبی است اگر یک کسی جنس خودش را دیرتر بدهد یا بگوید من این جنس را
دیرتر میخواهم بفروشم یا سال دوم می خواهم بفروشم آن قاچاق نیست امتناع از اجرای قانون نکرده و ضرری هم متوجه خزانه
دولت نشده .بنابراین بنده معتقدم اگر از نقطه نظر اجرای قانون و برای حفظ یک نظریات و مقاصدی معتقد به یک مجازاتی باشند
یک مجازات دیگری همان طور که خودشان فرمودند معین بکنند .در موضوع ماده چهارم هم به نظر بنده اشکالی که بنده کردم
وارد است هیچ محل تردید نیست و اگر دولت در نظر دارد که قانون دخانیات حتماً اجرا شود باید سعی کند که طرز اجرا طوری
باشد که مقصود دولت تأمین شود به عالوه هیچ تصور نمیرود که وقتی یک اشخاصی بخواهند از متاعی که عمل آوردهاند استفاده
کنند خرید و فروش برای آنها ممنوع باشد و بدون یک جهتی به یک کسی که میگوید به یک ملل اقتصادی پنج خروار جنس
خودم را امروز نمیخواهم بفروشم و چهار ماده دیگر میخواهم بفروشم نمیشود گفت اصوالً و بر طبق یک دلیلی مستحق یک
مجازاتی است .در ه ر صورت خود آقای وزیر مالیه حاضر شدند برای یک اصالحاتی در این ماده و اگر اصالحات و پیشنهاداتی بشود
بنده موافقم.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -پیشنهادی از آقای فیروزآبادی رسیده قرائت میشود.
(به این مضمون قرائت شد)
بنده به عنوان تبصره در آخر ماده  8پیشنهاد میکنم.
تبصره -اشخاصی که از محصول خودشان تا یک من تبریز توتون و تا سه من تبریز تنباکو جهت مصرف خودشان داشته باشند
معارف خواهند بود و از تعرض مصون هستند.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده از آنجایی که دیدم دولت میل ندارد اسباب زحمت مردم فراهم شود خصوص اسباب زحمت رعایا این پیشنهاد
را کردم که اشخاصی که خودشان میکارند و عمل می آورند در مملکت تا یک من توتون و سه من تنباکو اگر جهت مصرف شخصی
خودشان الزم داشته باشند کسی معترض آنها نشود و بی جهت اسباب زحمت برای آنها فراهم نکند و هر روز یک نفر مأمور دولت
به بهانه این که در فالن خانه یک من توتون یا دو من تنباکو قاچاق شده نرود در خانه مردم و اسباب زحمت شود به این مالحظه
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بنده پیشنهاد کردهام که اشخاصی که برای مصرف خودشان در منازل شان یک من توتون یا سه من تنباکو دارند اینها از تعرض
مصون باشند .گمان میکنم انشاءاهلل قبول بفرمایند.
رئیس -رأی گرفته میشود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فیروزآبادی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -قابل توجه شد.
وزیر مالیه -بنده متوجه این پیشنهاد نشدم تا جواب عرض کنم و هیچ کدام از آقایان هم متذکر نشدند توضیحی در این باب
ندادند ولی الزم است عرض کنم که این پیشنهاد ریشه این قانون را خراب میکند برای این که همین مصونیت یک من دو من و
پنج من به کلی ریشه این قانون را خراب میکند و موجب قاچاق میشود و وسائل کنترل میسر نیست و به هیچ وجه هم قابل
اصالح نیست.
رئیس -بر فرض این که نظر آقای وزیر مالیه هم قابل توجه شد لهذا امروز نمیشود در آن بحث کرد خود ماده مراجعه میشود به
کمیسیون.
وزیر مالیه -اجازه میفرمایید.
رئیس -بفرمایید.
وزیر مالیه -اگر این طور است بنده عرضی ندارم ولی در آخر وقت بنده ناچارم تقاضا کنم که یک جلسه هم فردا تشکیل شود تا
این خبر دو مرتبه برگردد و مطرح شود.
رئیس -آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب -اگر اجازه میفرمایید بنده یک راهی به نظرم میرسد.
رئیس -بفرمایید.
آقاسید یعقوب -عرض میکنم مانعی ندارد امروز مطرح شود زیرا از مخبر سؤالی نشد .این کار هم سابقه دارد اگر نظر آقایان باشد
در دوره پنجم نظیر این قضیه واقع شد و رئیس از مخبر سؤال نکرد بعد رأی گرفتند آن وقت خود رئیس اظهار کردند که چون از
مخبر سؤال نشده از این جهت دوباره مطرح میشود .آقای شریعتزاده هم پیشنهاد کننده بودند ممکن است به سوابق مراجعه
بفرمایید در هر حال به عقیده بنده سابقه مجلس این است و بنده هم خواستم سابقه را عرض کنم.
رئیس -عرض می کنم مخبر خودشان باید جواب بدهند الزام و اجباری در کار نیست که از ایشان سؤال بشود .سکوت هم یکی از
رلهای مخبر است در هر حال ما ناچاریم برای تعقیب این مطلب فردا را هم جلسه بکنیم.
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وزیر مالیه -باقی مواد ممکن است قرائت و مطرح فرمایید.
رئیس -ماده نهم قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده نهم -برای سرمایه مؤسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا مینماید.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده اینجا می خواهم از آقای وزیر مالیه یک سؤالی بکنم و عرض کنم پریروز ما هر چه داشتیم رأی دادیم .هشتاد
میلیون ما به بودجه رأی دادیم و یک مبلغی هم بدهکار ش دیم قروض داریم .حاال این دو میلیون اعتبار را از کجا میآورند .خوب
است این مسئله را توضیح بدهند که بنده ملتفت شوم.
وزیر مالیه -بنده نمیدانم آقای فیروزآبادی این اطالعاتی را که اینجا اظهار میفرمایند از چه منابعی تحصیل میکنند .کی خدمت
ایشان عرض کرده که ما چ یزی نداریم و قرض داریم .بنده خیلی تعجب دارم از این مسئله در اینجا اظهاراتی که میشود باید قائل
شد که در خارج یک تأثیراتی دارد .این هشتاد کرور قرض که آقا اشاره میفرمایند همچو رقمی از کجا آوردند؟! یک قروضی بود که
سالیان دراز است این مملکت دارد و همه ساله هم آن را می پردازد و نزدیک هم هست تمام شود .این مسئله چه ربطی به این
اظهار و با این وضعیت فعلی دارد؟! این که میفرمایید با این وضعیت فعلی که ما داریم قرض باال میآوریم هیچ همچو چیزی
نیست .بنده این مطلب را تکذیب میکنم .این اظهارات ممکن است یک سوءتفاهمهایی در خارج تولید کند .من میدانم که آقا هیچ
قصد و منظوری ندارید ولی آن اشخاصی که قصد و غرض دارند این اظهارات شما را میگیرند و یک چیزهایی در خارج برایش
درست میکنند و یک تغییراتی برایش قائل می شوند که برای منافع اقتصادی این مملکت مضر است .شما که این قدر عالقهمند به
اقتصادیات هستید نباید کمک کنید به این مسئله که در تمام دنیا مملکت شما را مقروض و بیچیز معرفی کنند .برعکس امروزه
وضعیت مالیمان از بزرگترین ممالک دنی ا نسبت به خودمان بهتر است .وقتی که نسبت و وضعیت ما را با دیگران بسنجند مالحظه
میفرمایید که وضعیت مالی ایران امروزه در دنیا نظیر ندارد (نمایندگان -صحیح است) پس چرا ما باید سوءتفاهم تولید کنیم؟!
اما در اصل موضوع که میفرمایید این اعتبار از کجا داده می شود معنی این اعتبار این است که دو میلیون را از یک جایی
برمیدارند و برای یک کار معینی میدهند .بلکه معنای ش این است که این اعتبار به این مؤسسه داده میشود که هر وقت احتیاج
پیدا کرد با تصویب این قانون بتواند بگیرد و بعد هم پس بدهد .این یک خرجی نیست بلکه یک سرمایهای است چنانچه در قانون
انحصار تریاک هم مطلب همین طور بود و به همین ترتیب عمل شد همیشه مؤسسه انحصار تریاک صد هزار و دویست هزار تومان
میگیرد تریاک میخرد و بعد میفروشد و قرض را پس میدهد این حساب جاری است و چنانچه مالحظه میفرمایید در بودجه هم
در قسمت جمع و خرج هیچ به حساب نیامده زیرا خرج نیست و فقط یک اعتباری است که میدهند برای این که یک مؤسسه
متاعی را بخرد و بعد هم پس بدهد .پس این هیچ اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -رأی گرفته میشود به ماده نهم .آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
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(جمعی قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده دهم
(این طور قرائت شد)
ماده دهم -به وزارت مالیه اجازه داده می شود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده
عوائد سالیانه دولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نماید.
رئیس -مخالفی نیست (گفته شد خیر) رأی گرفته میشود به این ماده آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده یازده
(به این مضمون خوانده شد)
ماده یازدهم -قانون مالیات دخانیات مصوب  6میزان  1333و قانون اصالح مالیات دخانیات مصوب  27حوث  1303ملغی است.
رئیس -آقای آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب -عقیده بنده این است که یک کلمه اینجا اضافه شود .نوشته شود پس از تصویب این قانون ملغی است .اگر آقای
مخبر قبول بفرمایند بد نیست.
مخبر -گمان می کنم عبارت در خود ماده هست البته تا این قانون تصویب نشود آن قانون مبلغی نخواهد بود و محتاج نیست.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -رأی گرفته میشود به ماده یازدهم .آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس -تصویب شد .ماده 12
(به عبارت آتی خوانده شد)
ماده  -12وزارت مالیه مجاز است مبالغی را که در سنوات  1304و  1305و  1306و  1307و بابت مالیاتهای مقرره به موجب
قانون اصالح قانون مالیات دخانیات مصوب  27اسفند  1303به طورعمومی موقوفالمطالبه گذارده است قطعاً به تخفیف منظور
دارد.
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رئیس -آقای ملکمدنی
ملکمدنی -عرضی ندارم.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -بنده با آقای مخبر هم صحبت کردم و قرار شد که عوض کلمه مجاز (مکلف) نوشته شود آقای وزیر مالیه هم
عرض بنده را تصدیق فرمودند کلمه «قطعاً هم نمیخواهد وزارت مالیه مجاز است باید نوشته شود «مکلف است»
وزیر مالیه -بنده قبول میکنم که به جای «مجاز است» مکلف است نوشته شود.
مخبر -بنده هم همین طور قبول میکنم.
رئیس -دیگر مخالفی نیست( .اظهار شد خیر) پیشنهاداتی رسیده قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده  12اضافه شود و قبوضی که از بابت تخفیف و موقوفالمطالبه قبل از این تاریخ از اشخاص
گرفتهاند به آنها مسترد بدارند.
(مجد ضیایی)
رئیس -آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی -این چیزی که د ر قانون نوشته شده اسباب زحمت مردم را فراهم میآورد مقصود بنده این است که اسباب زحمت
مردم فراه م نشود .زیرا در طهران ممکن است تحت کنترل در بیاید ولی در خارج و سایر جاها اسباب زحمت خواهد شد.
مخبر -به طوری که مالحظه میفرمایید یک قانونی است که در مجلس شورای ملی میگذرد فرضاً قبض هم باشد تأثیری ندارد
وقتی که این قانون گذشت البته قبوض گذشته را میدهند و حاجت به ذکر نیست.
رئیس -رأی گرفته می شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مجد ضیایی .آقایان موافقین قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس -تصویب نشد .پیشنهاد آقای مخبر فرهمند.
(به شرح ذیل خوانده شد)
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پیشنهاد میکنم در ماده دوازده به جای کلمه وزارت مال یه مجاز است نوشته شود وزارت مالیه مکلف است و در آخر ماده نیز اضافه
شود و اسناد تجار را دولت به صاحبان آنها مسترد دارد.
رئیس -آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند -قسمت او ل را آقای مخبر قبول فرمودند در قسمت دوم هم مانعی ندارد که قبول بفرمایند که اسناد تجار را به
ایشان مسترد دارند که اسباب زحمت فراهم نشود.
وزیر مالیه -بنده نمی دانم این عالقه مفرط به این اسناد از کجا پیدا شده و از چه بابت است .این اسناد را به دولت از چه بابت
داده اند فرض بفرمایید از بابت تفاوت مالیات توتونی که استعمال کرده است یک سندی داده البته وقتی که این قانون از مجلس
گذشت آن سند هر چه باشد باطل است و دیگر معنی ندارد .اگر اسناد معمولی باشد پس میدهد و اگر جزو آن اسنادی است که
در اداره باید باشد پس نمیدهد ولی بر طبق این قانون حکم الغاء آن را خواهد داد چنانچه اساساً این ترتیب معمول و مرسوم هم
هست و در این مورد هم دولت همین کار را خواهد کرد و اشکالی ندارد ما نباید برای یک کار مخصوصی یک رژیم و قاعده قبضی و
قباضی که در مملکت معمول است به هم بزنیم.
رئیس -رأی گرفته میشود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فرهمند .آقایان موافقین قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس -تصویب نشد .آقای افسر
افسر -بنده میخواهم عرض کنم این که مجلس رأی نمی دهند برای این است که با اصل موضوع موافق نیست بلکه برای این است
که محتاج نمیداند و قضیه را واضح میداند.
رئیس -پیشنهاد آقای اعتبار
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده اصالح ذیل را به ماده دوازده پیشنهاد میکنم به جای قطعاً منظور دارد قطعاً صرفنظر نمایند گذاشته شود.
رئیس -آقای اعتبار
اعتبار -این عبارت که در ماده نوشته شده به عقیده بنده مورد ندارد .تخفیف کم کردن است از این جهت بنده نوشتهام عبارت
تخفیف را بردارند .کلمه قطعاً هم نمیخواهد.
وزیر مالیه -خوب است آقایان توجه بفرمایند که وقتی یک قانونی که از مجلس گذشت و یک مالیاتی را قانون مقرر کرد صاحبان
آن جنس مکلف هستند مطابق آن قانون مالیات خودشان را بپردازند .فرض میکنم وزارت مالیه یک قسمتش را گرفته و یک
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قسمتش را به آنها استمهال کرده ولی امروز که شما یک قانونی می گذرانید اصالحات را نباید از دست داد .این یک قانونی است که
در موقع خودش رسمیت دارد .مقصود این است که نسبت به آن مالیات سابق باید تخفیف بدهند .چرا آن قانون یادتان رفته است.
اعتبار -بنده استرداد میکنم.
رئیس -رأی میگیریم به ماده دوازده با تبدیل کلمه مجاز است به مکلف است که آقای مخبر و وزیر قبول فرمودند آقایان موافقین
قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام کردند)
رئیس -تصویب شد .ماده سیزده 13
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده  -13وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه آن است.
رئیس -رأی میگیریم به این ماده موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .دو فقره ماده الحاقیه رسیده قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مینمایم.
ماده الحاقیه -دولت باید از عایدات انحصار توتون و سیگار شش نفر ا ز شاگردهای گیالنی و مازندرانی را که دوره متوسطه را تمام
کرده باشند برای تحصیل فالحت به اروپا اعزام دارد .محمود رضا
رئیس -آقای محمودرضا
محمودرضا -اوالً مقصود بن ده از تقدیم این پیشنهاد رعایت جنبه محلی و احساسات والیتی نبود بلکه چون گیالن و مازندران دو
ایالت فالحتی و زراعتی هستند و همه آقایان هم عالقه دارند شاید خود آقای وزیر مالیه هم در این عقیده با بنده شریک باشند که
با وضعیت امروزه فالحت که از روی اصول قدیمه زراعت و فالحت می شود هیچ وقت فالحت آن ترقی و رونقی که باید پیدا کند
نمیکند و البته این وضعیت فعلی ز راعت باید اصالح شود و در این موقع خیلی مناسب است که از گیالن و مازندران که دو ایالت
فالحتی است و اطالع فالحتی دارند با رأی دادن این قانون اقالً شش نفر از آنها را در سال به اروپا اعزام دارند که اصول امروزه
فالحت را یاد بگیرند.

44

وزیر مالیه -بنده این نظر نماینده محترم را تصدیق می کنم و کامالً موافقم به هر وسیله که هست یک اشخاصی را همه ساله از
محصلین خودمان به اروپا بفرستیم تا در یک قسمتهای فنی و فالحتی تحصیالت کند ولی مکرر این را در ضمن مطالب به عرض
رسانده ام که با تجربه کردن و تخصیص دادن عوائد به مخارج بنده م وافق نیستم و این یک اصلی است که موافق صالح و صرفه
نیست آقایان در نظر دارند که یک اعتبار و قانونی که یک بودجه و اعتبار مهمی از مجلس گذشت مبنی بر این که سالی چند نفر
محصل به اروپا فرستاده شود بنده کامالً با آقا موافقم اگر هر سال بر آن بودجه بیفزاییم و عده بیشتری را بفرستیم بنده با این نظر
کامالً موافقم که وزارت معارف از این به بعد که شاگرد میفرستد رعایت این قسمت را هم بکند یعنی اشخاصی را که میفرستد
مواظب باشد که در قسمت خودشان مطلع باشند و اشخاصی که از یک تحصیالتی اطالع دارند آنها را بفرستند مثالً برای زراعت
چای اگر از گیالن شاگرد فرستاده شود البته بهتر و مقدم است این نظر البته در مورد خودش باید مراعات شود ولی به عقیده بنده
گنجانیدن این مسائل در مواد قانونی که هی چ ربطی با آن ندارد مناسب نیست و بنده خیلی متشکر میشوم اگر آقای محمودرضا
پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و بعد هم خود بنده با نظر ایشان مساعدت خواهم کرد زیرا با اصل فکر موافقم.
محمودرضا -چون منظور بنده تأمین شد پس میگیرم.
رئیس -ماده الحاقیه دیگر پیشنهادی آقای عدل
(به این عبارت خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد میکنم.
مؤسسه انحصار به عالوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتون بری که در ماده اول مذکور است مکلف است کلیه ادوات و ماشینهای
کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار را که اجازه نگهداری و به کار انداخ تن آنها را به کسی نداده یا اجازه داده و بعد سلب نموده از
صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری نماید .عدل
وزیر مالیه -این توضیح نمیخواهد.
مخبر -چون این قسمت را در نظر بود که در ماده که مربوط به قیمت اسبابهای توتونبری نوشته شده نوشته شود و از قلم افتاده
بود حاال که ایشان پیشنهاد کردهاند بنده قبول میکنم و این ماده ،ماده سیزده میشود و ماده سیزده به منزله ماده چهارده
میشود.
رئیس -نمرهگذاری را بعد درست میکنیم .رأی میگیریم به این ماده الحاقیه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمعی قیام کردند)
رئیس -تصویب شد .پیشنهاد آقای ناصری
(به شرح ذیل خوانده شد)
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به وزارت مالیه اجازه داده میشود سالی دوازده هزار تومان از محل اع تبار توتون برای ترویج توتون ایران در بازارهای خارجه خرج
نمایند.
رئیس -آقای ناصری
ناصری -یکی از نظریات دولت این است که محصول کلیه ایران را در خارجه به فروش رسانده و رواج دهد و این منظور هم البته
حاصل نمیشود مگر با اعطای یک مبلغ اعتبار از این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردهام.
وزیر مالیه -این نظر آقای ناصری کامالً صحیح است ولی این کار جزء مخارج انتفاعی خود دولت است و به عقیده بنده ممکن
است بیش از این مبلغ اعتبار برای این کار داده شود بیش ا ز این الزم باشد و ما نباید حاال محدود کنیم به این مبلغ .این کار را
نماینده محترم باید با نظر خود دولت باقی بگذارند تا ما در ضمن تجربه در سال آینده و در بودجه سال آتیه هر چه الزم باشد خرج
کنیم و البته در حدود بودجه خودمان هر چه بتوانیم خرج میکنیم و امسال هم در حدود اعتباری که داریم مخارج میکنیم.
ناصری -منظور بنده تأمین شد مسترد میدارم.
رئیس -ماده الحاقیه دیگر
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می کنم که دولت مکلف است در قسمت توتون و تنباکوهایی که از سنوات ماضیه برای پرداخت مالیات در انبارهای خود
دارد و صاحبان آنها به واسطه نداشتن مشتری قادر به پرداخت آنها نگردیدهاند مطابق مقررات این قانون حق انحصار را دریافت و
معمول دارند .فوالدوند
رئیس -آقای فوالدوند
فوالدوند -همان طوری که عرض کردم یک مقداری از تنباکوها در انبارهای دولت موجود است که به واسطه نداشتن مشتری و
م عادل با قیمت تکافو نکرده باقی مانده و در این قانون در ماده دوازده مینویسد دولت مالیاتهایی که به موجب انحصار قانون
دخانیات  1305به عنوان موقوفالمطالبگی  -باقی گذاشته آنها را تخفیف قرار میدهند حاال غرضم این است که اگر مالیه هم با
آنها همین معامله را میکند بنده پس میگیرم در این قسمت موافقت بفرمایند که اینها یک طوری بشود که کارشان تکافو بکند
قیمت اصل خود تنباکو با مالیات.
وزیر مالیه -عرض کنم بنده اصالً مقصود آقای فوالدوند و پیشنهادشان را ملتفت نمیشوم برای این که اگر آقا میخواهند ما را
مجبور کنند که انحصار را حتماً در آن قسمت عملی کنیم این صالح نیست و اگر میخواهید بگویید که آن ماده را که ما قطعاً
تخفیف منظور میداریم این یک استثنا یی داشته؟ این که استثنایی نداشته است پس در این صورت بنده نمیدانم کدام شق ثالثی
در اینجا ایجاد گردیده .این نظر آقا هیچ وارد نیست و بنده نفهمیدهام.
رئیس -رأی میگیریم به پیشنهاد آقای فوالدوند آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.

46

(چند نفر برخاستند)
رئیس -تصویب نشد .خبر کمیسیون قوانین مالیه نسبت به قسمتی که قابل توجه شده و مذاکره در کلیات و رأی قطعی میماند
برای بعد .اگر آقایان تصمیم فرمودهاند که صبح کارها را تمام بفرمایید پس صبح فردا سه ساعت به ظهر جلسه بشود.
بعضی از نمایندگان -عصر خوب است جلسه شود.
رئیس -آقای عراقی
عراقی -آقایانی که می فرمایند عصر جلسه شود خوب است یک قدری توجه بفرمایند به این قضیه که این الیحه باید برود به
کمی سیون و از آنجا دوباره راپورتی به مجلس برگردد دولت هم باید مدافعات خودش را بکند امروز هم عصر آقایان گرفتاری دارند و
االن هم متجاوز از نیم ساعت از ظهر گذشته تا برویم ناهار بخوریم و برگردیم خودش عصر است .پس بهتر این است که جلسه فردا
صبح سه ساعت به ظهر باشد تا کارها سیر طبیعی خودش را بکند منتهی جلسه را ادامه نمیدهیم و فقط این قانون را میگذرانیم.
رئیس -در تأیید فرمایشات آقای عراقی الزم است عرض کنم که بر طبق متمم ماده  23نظامنامه داخلی این گونه اصالحات را
امروز نمیشود رأی گرفت بنابراین این قانون علیکلحال امروز مطرح نخواهد شد و اجباراً میماند برای روز دیگر .بنابراین جلسه
فردا اجباری است.
بعضی از نمایندگان -صحیح است.
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دوره 7
جلسه37 :
صورتمجلس روز چهارشنبه  29اسفندماه  1307مطابق  8شوالالمکرم 1347
فهرست مطالب:
-1تصویب مرخصی آقای آقا شیخ عبدالرحمن صالحی
-2بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات و تصویب قانون مزبور
 -3مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به پرداخت حقوق منتظرین خدمت و تصویب قانون مزبور
 -4قرائت خبر کمیسیون بودجه راجع به پاره ای تغییرات که در بودجه وزارت داخله در نظر است و کسب نظر مجلس
و مذاکراتی در اطراف آن
 -5استقراع اسامی نمایندگان برای شرف یابی به حضور اعلیحضرت همایونی در موقع نوروز
 -6قانون انحصار دولتی دخانیات
 -7قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال  1307منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار
خدمت از سال 1308
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورتمجلس سهشنبه  28اسفندماه را آقای مؤید قرائت نمودند)
رئیس -در صورتمجلس نظری نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس -صورتمجلس تصویب شد .یک فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت میشود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
نماینده محتر م آقای آقاشیخ عبدالرحمن لرستانی به واسطه کسالت مزاج و انجام امورات شخصی و بعضی پیشآمدها تقاضای شش
ماه مرخصی از تاریخ  15فروردین  308نموده کمیسیون تقاضای معزی الیه را تصویب و اینک خبر آن تقدیم میگردد .مخبر
کمیسیون سیدمرتضی وثوق.
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رئیس -آقای زوار
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده متأسفم که مثل آقای آقاشیخ عبدالرحمن شخصی به واسطه گرفتاریهای شخصی یا گرفتاریهای نوعی
مجبور شدهاند که تشیریف ببرند سرخانه و زندگیشان به جهته اصلح بعضی کارها و این خیلی اسباب تأثر بنده است زیرا بنده در
مجلس خیلی دلخوش بودم به ایشان ولی از آنجایی که مجبورم در این قبیل امورات مخالفت کلی بکنم گرچه با شخص ایشان
مخالفتی نداشتم ولی چو ن در این امورات مخالفت کلی دارم مجبورم مخالفت خودم را اظهار کنم به این جهت مخالفم.
آقا سید مرتضی وثوق (مخبر کمیسیون عرایض) -آقای فیروزآبادی مخالفتی نکردند که بنده جواب عرض کنم بلکه اظهار
تأسف کردند از تشریف بردن آقای آقاشیخ عبدالرحمن ولی بعضی پیشآمدها برای ایشان شده است و همه آقایان مستحضرند که
ایشان مجبورند بروند.
رئیس -رأی گرفته میشود .آقایانی که مرخصی ایشان را تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .خبر کمیسیون قوانین نسبت به ماده هشت انحصار توتون قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر از کمیسیون قوانین مالیه به مجلس شورای ملی .کمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد آقای فیروزآبادی را مطالعه نموده نظر به
اینکه عملی نمیداند ماده هشت را به ترتیب ذیل تصویب و پیشنهاد مینماید.
ماده هشتم -ا -مجازات هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات ارتکاب شده همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
ب -تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده  13موجب ضبط کلیه ادوات مصرحه در دو ماده مذکور است.
ج -تخلف از مفاد ماده  3موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از مؤسسه انحصار خواهد بود.
وزیر مالیه -اجازه میفرمایید؟ در کمیسیون در ضمن اینکه مطالعه در پیشنهاد آقای فیروزآبادی میشد خواستیم اعتراضات
دیگری که از حیث قسمت مجازاتی در این ماده شده بود آنها را هم تأمین کرده باشیم .خاطر محترم آقایان هست که بعضی از
آقایان نمایندگان مخصوصاً آقای شریعتزاده راجع به اینکه مجازات قاچاق مجازات خیلی شدیدی است و بعضی از این ارتکابها
قاچاق نیست (و در مرحله اول و مقدماتی واقع میشود) توافق کامل ندارد به این واسطه به طوری که مالحظه میفرمایید در
قسمت (ب) و در قسمت (ج) برای دو سه موردی که در قانون بود یک مجازات مخصوصی که سبکتر و راحتتر باشد پیشبینی
شد و بنده هم موافقت کردم ولی چون این از مراحل مقدماتی است و باید از قاچاق هم ممانعت شود و اگر بنا بود مطابق قانون
عمومی قاچاق عمل شود مجازات خیلی شدید میشد این بود که ما مجازات سبکتری قایل شدیم .در قسمت پیشنهاد آقای
فیروزآبادی هم دالیلی خدمتشان عرض شد حاال نمیدانم قانع شده باشند یا نه؟ ولی امیدوارم اقناع شده باشند زیرا اگر بنا باشد
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به اسم زارع یا به اسم دیگری یک من دو من سه من را معاف کنیم برای صدهزار منها این ترتیب پیش خواهد آمد و باید ما یک
مارک خصوصی تهیه کنیم که تشخیص بشود این مال زارع است یا نه؟
یک اصالح عبارتی هم این جا هست .در قسمت اول ماده هشت نوشته شده است هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات ارتکاب شده
اگر نوشته شود (واقع شود) سلیستر است خدمت آقایان هم عرض کردم آقایان اعضای کمیسیون قوانین مالیه هم موافقت دارند.
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده روز گذشته نظر به عقیده خودم که ما باید هر چه میتوانیم ارفاق و مالحظه اهل این مملکت را بکنیم به
خصوص فالحین فقیر که اسباب تشویق فالحت بشود آن پیشنهاد را کردم .حاال با مطالعه با بیمطالعه هر چه بود آن پیشنهاد
قبول هم شد ی ک توضیحی دادند و نواقصی در آن تصور کردند در صورتی که قول بدهند یک ترتیبی نشود که فردا اسباب زحمت
فالحین شود بنده حرفی ندارم و بنده نه توتون کارم نه تنباکو کار بنده گندم کارم نه از توتون اطالعی دارم نه از تنباکو غرضم این
بود که عرض کردم حاال اگر اینطور صالح میدانند که اسباب آسایش مردم را فراهم کنند مخصوصاً فالحین را بنده هم عوضی
ندارم و مخالفتی ندارم.
رئیس -آقای عدل
عدل -موافقم.
رئیس -آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب -عرض کنم این فرمایشی که آقای فیروزآبادی فرمودند باز تکلیف را معین کردند .آقای وزیر مالیه یک ادله ذکر
کردند اگر چنانچه ادله آقای وزیر مالیه یک ادله ذکر کردند اگر چنانچه ادله آقای وزیر مالیه ایشان را اقناع کرده باشد باید از
پیشنهاده خودشان صرفنظر بفرمایند اگر هم اقناع نشده باش ند باید تکلیف مقام ریاست معلوم باشد چون مجلس یک رأیی داد و
کمیسیون آن را قبول نکرد حاال که کمیسیون قبول نکرده همان طور که آقای وزیر مالیه فرمودند البته اگر این زارع مشخص و
معلوم بود هم ایشان و هم ماها موافقت میکردیم ولی یک جوری است که این ترتیب باب را باز میکند و یک قاچاقهایی میشود
که اسباب زحمت و مرارت مردم بیشتر میشود .این است که بنده کامالً با این ماده که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون هم قبول
کرده است موافقم.
جمعی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -رأی گرفته میشود به ماده هشتم .آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .مذاکرات در کلیات است .آقای فیروزآبادی
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فیروزآبادی -بنده به همان رویه خودم عرض کردم با تمام این قبیل امورات مخالفم چرا؟ به جهت اینکه وقتی در آنها مخالفت
کردم دولت مجبور میشود از راههای دیگر عایدات مشروعتر و بیشتری تهیه کند .بنده به کلی عقیده ندارم از مردم دیگر امروزه
مالیات جدیدی بگیریم .عقیده دارم ما دولت را وادار بلکه مجبور کنیم که در صدد استخراج معادن در بیاید چون ما معادن زیاد
داریم و خدا شاهد است که من دلم میسوزد بدون استفاده بماند .ما در این مملکت به وسیله کارخانجات خیلی میتوانیم استفاده
کنیم .مثالً یک کار خانه کازرونی شنیدهام در اصفهان آمده و اآلن متجاوز از هزار نفر در آن کار میکنند و استفاده مینمایند خوب
چرا این قسم کارخانجات در مملکت ما احداث نشود؟ چرا از معادنمان استفاده نکنیم و به مردم تحمیل کنیم؟ خدا شاهد است
بنده خیرخواه این مملکت و مردم و غلط افراد این مملکت میباشم نمیخواهم کسی از کسی رنجش پیدا کند .عقیدهام این است
همیشه بین ملت و دولت و سلطنت دوستی و مودت باقی باشد .میل ندارم در این مملکت و بخشی باشد .این تحمیالتی که همه
روزه به مردم میشود باعث فقر و پریشانی و رنجش مردم میشود به این جهت بنده با این ترتیبات مخالفم .هر چند رأی داده
میشود به این قانون ولی امیدوارم دیگر از این قبیل لوایح به مجلس نیاید و در عوض لوایحی راجع به استخراج معادن و آوردن
کارخانجات و تشویق فالحین و تشویق صنایع بیاید.
رئیس -آقای عدل
عدل -عرض شد عقیده آقای فیروزآبادی البته قابل تقدیس است .ایشان مقصودی که دارند البته از بابت خیرخواهی است .ولی
اینکه میفرمایند یک منابع بهتری هست مکرر این مسئله مذاکره شده است مالیاتی که دولت میگذارد با انحصاری که برقرار
میکند برای احتیاجی است که در یک موقعی برای او پیدا میشود و حاال هم دولت که این قانون را به مجلس آورده است این را
صالح دانسته است و حاال هم در شرف تصویب است خوب است آقا هم موافقت بفرمایند بعد اگر یک مالیاتهای بهتری در نظر
دارند که برای مردم رفاهیتش بیشتر باشد ممکن است پیشنهاد فرمایند و دولت آن را قبول کند و این را لغو نماید اهمیتی ندارد.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
وزیر مالیه -اجازه بفرمایید قبل از اینکه رأی گرفته شود توضیحی بدهم .در اینجا دیروز یک اصالحی شد .اوالً در ماده دوم در
قسمت اول نوشته شده است راجع به توتون سیگار از قرار یک من سه تومان و در قسمتهای بعد یک من تکرار ندارد و البته
همه جا عطف به قسمت اول میشود .حاال اگر ممکن است اضافه شود بفرمایید اضافه نمایند اگر هم ممکن نیست این توضیح را
دادم که معلوم باشد مقصود یک من است یک اصالح دیگری که شد این بود که در قسمت (ب) بعد در سال سوم کلمه (به بعد)
اضافه شد البته عین این اصالح باید در قسمت (ج) و در قسمت (د) و در قسمت (ه) و در قسمت (و) هم بشود و در آنجاها چون
سال سوم دارد و (به بعد) را ندارد اگر الزم است اضافه شود اجازه بفرمایید اضافه شود.
رئیس -همانطور که خودتان تذکر دادید به طوری که در قسمت اول نوشته شده است قسمتهای دیگر هم معطوف به آن است
ولی معهذا برای رعایت احتیاط که بعد اشکال ایجاد نشود اضافه میکنیم موافقین با قانون انحصار ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آرا به عمل آمده هشتاد ورقه سفید و یک ورقه کبود تعداد شد)
اسامی موافقین  -آقایان :مولوی  -خطیبی  -اسکندری  -ذوالقدر  -افسر قوام  -اسدی  -علی خان اعظم  -خواجوی  -امیر
دولتشاهی  -طباطبایی دیبا  -اسفندیاری  -ملکآرایی  -طباطبایی  -وکلیلی  -دیوانبیگی  -محمدولی میرزا  -شریفی  -ضیا -
ماکویی  -سیدمرتضی وثوق  -احتشامزاده  -اعتبار  -طاهری  -شهداد  -فتوحی  -فرهمند  -کازرونی  -حکمت  -گنجهای  -دکتر
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لقمان  -صادقی  -نجومی  -سید کاظم  -محمدعلی میرزا دولتشاهی  -فهیمی  -سید یعقوب  -مؤیداحمدی  -بزرگنیا  -دکتر
سنگ  -قاضینوری  -نوبخت  -حبیبی  -طلوع  -ایزدی  -حاج سید محمود  -دبستانی  -ایل خان  -حسن علی میرزا دولتشاهی -
فوالدوند  -مسعودی  -الریجانی  -زوار -شیخ محمدجواد  -عمادی  -میرزا یانس  -جمشیدی  -مقدم  -قراگوزلو  -عباس میرزا
پالیزی  -افخمی  -مسعود  -رفیع  -کاللی  -هزارجرببی  -یاسایی  -دهستانی  -شمیرانی  -مصباح فاطمی  -جالیی  -ناصری -
روحی  -امیر اعلم -عدل -دربانی  -ملکمدنی  -مفتی  -حاج میرزا حبیباهلل امین  -جهانشاهی  -ساکینیان
مخالف  -آقای :فیروزآبادی
رئیس -عده حاضرین نود و هشت نفر .قانون انحصار دخانیات به اکثریت هشتاد رأی تصویب شد.
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مشروح مذاکرات مجلس ملى ،دوره8
جلسه68 :
صورت مشروح مجلس روز سهشنبه  19بهمن  2(1310شوال )1350
فهرست مذاکرات
 )1تصویب صورت مجلس
 )2شور الیحه اصالح قانون دخانیات
 )3موقع جلسه بعد -ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سهشنبه دوازدهم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
2اسامی غایبین جلسه قبل که صورت مجلس خوانده شده است
غایبین با اجازه – آقایان  :مفتی – میرزا محمد خان وکیل – حبیبی – آصف – اقبال
غایبین بیاجازه _ آقایان  :تیمور تاش – مخبر فرهمند – دکتر امیر اعم – اسفندیاری – میرزا صادق خان اکبر – آشتیانی – اعظم
زنگنه – طباطبایی وکیلی – حاج حسین آقا مهدوی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – مصدق جهانشاهی – طهرانی – عبدالحسین
خان دیبا – امیرحسین خان ایلخان – حکمت – حسینقلی خان نواب – قوام – حاج غالمحسین ملک
دیر آمدگان بیاجازه – آقایان  :مولوی – حاج میرزا حبیباهلل امین – حاج تقی وهابزاده – بوشهری – مجد ضیایی – آقا زاده –
سبزواری – مسعود ثابتی – شریعتزاده – محمد ناصر خان قشقایی.
} -2شور الیحه اصالح قانون دخانیات{
رئیس -خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصالح قانون انحصار دخانیات طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است .آقاى
ملک مدنى
ملک مدنى -این الیحه دخانیات را در کمیسیون قوانین مالیه آقایان اعضا کمیسیون اصالحات زیادى کردند و البته با آن الیحه
که دولت تقدیم مجلس کرده خیلى تفاوت دارد ولى به عقیده بنده یک قسمتهاى دیگرى هم هست که الزم است اینجا تذکر داده
شود و اصالحات هم بشود براى این که این انحصار را خود دولت اجرا نمىکند و به دست اشخاص خارج و تجار واگذار میکند و به
طوری که در عمل مشاهده شده ما باید اداره انحصار را اینجا مکلف کنیم که یک قیمت قطعى براى جنس دخانیات در قانون معین
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شود که تجار مجبور باشند روى آن قیمت خرید کنند (یک نفر از نمایندگان -صحیح است) براى این که در عمل مشاهده شده
اشباه این انحصار به یک محظورات و مشکالت برخورده .اگر خود دولت این انحصار را اجرا مىکرد به عقیده بنده هیچ جاى نگرانى
نبود زیرا دولت عالقه مند است که مراعات حال زارع و مالک را کرده باشد البته این انحصار دخانیات و این مالیات مستقیماً بر
مصرف کننده تحمیل مىشود هر قدر این مالیات را زیاد کننده آن کسى که مصرف میکند باید بر او تحمیل مالیات بشود ولى
چون خود دولت این انحصار را اجرا نمىکند و موجبات اجراى آن برایش فراهم نیست و واگذارمیکند به یک عده تجار و اشخاص
دیگر این است که باید در قانون پیشبینى شود که آن دستهایى که دولت انحصار را به آنها واگذار میکند آنها نتوانند سوء
استفاده کنند به این معنى که حاال بنده مثال مى آورم دولت براى تنباکو و توتون یک نرخى معین کرده البته این نرخ را از تاجر
مىگیرد و اختیار به تاجر میدهد که در والیات مختلف خرید کند تجار هم مخصوصاً امسال در جاهاى مختلف بنده اطالع دارم با
هم تبانى کردهاند آن قیمتى که باالخره به طور کنکور سابق خرید میکردند از آن کمتر شده زارع بیچاره یک زراعتى را با زحمت
تهیه می کند مجبور هم هست که در یک ماه معینى و در یک مدت معینى این را به انبار اداره انحصار بیاورد و تحویل بدهد
خریداران هم یک چند نفر اشخاص معین هستند و بعد هم آن زارع بیچاره قروضى دارد که براى تهیه این زراعت رفته پول را قرض
کرده با یک فرع معینى که همه آقایان مطلع هستند در اغلب این نقاط جزء بانک نیست که زارع یا مالک بتواند برود آنجا وجهى را
که براى زراعت خودش می خواهد تهیه بکند با یک فرع خیلى نازلى و مجبور هستند از سرمایههاى محلى با فرعهاى سنگین
تومانى یک عباسى و پنج شاهى تهیه کند و بیاورد و بعد از آن که تهیه کرد آورد به آن قیمتى که براى او تمام شده تاجر خریدارى
نمىکند و مجبور هم نیست که خرید کند زیرا اختیار دست خودش است و مىگویند این در انبار بماند هر وقت آن قیمت نازلى که
من تعیین کر دم حاضرشد بیاید به من بفروشد در کمیسیون قوانین مالیه آقایان اعضا تشریف داشتند یک وقتى بنده را دعوت کرده
بودند در یکى جلسات آنجا بنده عرض کردم که در نتیجه تجربه که از اشباه این انحصار حاصل کردیم باید در این موقعى که این
الیحه انحصار دخانیات به مجلس آمده پیش بینى کنیم که نظایر پیش آمدى که االن شده و اقدام براى حل آن شده واقع نشود و
آن البته قضیه تریاک است که همه آقایان مسبوقند ما باید کارى بکنیم که این محصولى که باالخره یک قسمت زیاد مردم از آن
استفاده میکنند به مرور طورى نشود که نصف آن زراعت از بین برود .تنباکو و توتون در اکثر والیات یک قیمت خیلى نازلى داشت
به مرور در نتیجه رقابت هایى که بود قیمتش باال رفته بود و این الیحه به عقیده بنده اگر چنانچه قیمت قطعى درش معین نشود
نرخ توتون را به مرور پایین مى آورد در صورتی که اگر سابق زارع براى زراعت توتون فرضاً بیست تومان خرج میکرد امروز ناچار
است چهل تومان خرج کند از نقطهنظر گرانى عمله از نقطه نظر عوارضاتى که تهیه شده و کمیسیون آن موقع موافقت کردند آقاى
وزیر مالیه هم تشریف داشتند که این نظر را عرض کردم که یا خودتان این انحصار را اجرا کنید ما هم حرفى نداریم چون مجلس
شوراى ملى و عامه به دولت و حسن نیت دولت اعتماد دارد یعنى همان طبقه زارع را دولت مکلف است نگهدارى کند ولى شما که
خودتان اجرا نمی کنید ما در عمل هم مشاهده کردیم این انحصار و اختیار را شما از مجلس مىگیرید یعنى دولت به نام خودش
میگیرد و در ضمن حق دارد که به دیگران هم واگذار کند چون آقاى وزیر مالیه هم تشریف آوردهاند بنده میخواهم قسمت اول
عرایضم را به طور اختصار تکرار کنم که آقاى وزیر مالیه هم متوجه شوند اشخاص خارج نمىخرند باالخره الزامى هم ندارند و او
باالخره خریدار است و میداند که خریدار این جنس هم منحصراً خودش است میگذارد تا خروارى صد و پنجاه تومان را صد تومان
بخرد بنده عرض کردم ما باید در قانون نرخ سه ساله اخیر را معین کنیم از روى دفاتر تجار و در این قانون ذکر شود که تجار کمتر
از آن نرخ حق خرید نداشته باشد حاال اگر زیادتر بخواهد بخرد ما حرفى نداریم اما اگر کمتر خواست بخرد ملزم باشد که با این
قیمت خریدارى کرده باشد این یک قسمت عرایض بنده یک قسمت دیگر هم این است که اصوالً به قدرى این مالیات را سنگین
کردهاند که هیچ تناسب ندارد بنده نمی دانم اداره انحصار نظرش این است که چقدر بر هر من تنباکو عوارض وضع کرده باشد خوب
است آقاى وزیر مالیه اینجا توضیح بدهند این قیمتى که اینجا معین کرده اغلب این قیمتها دو سه برابر قیمتى است که فعالً
خرید و فروش مىشود (افسر -بعضى جاها پنج برابر) به عقیده بنده هر قدر هم که میفرمایند بر مصرف کننده تحمیل مىشود ولى
بنده عرض میکنم باز یک تأثیرى هم براى زارع و آن کسى که این زراعت را عمل مىآورد خواهد داشت خوب است طورى ما در
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نظر بگیریم که اگر بخواهیم مالیات هم وضع کنیم یک تناسبى داشته باشد منتهى یک برابر آن .مثالً یک توتونى است که خروارى
صد تومان قیمت دارد یک من یک تومان به آن مالیات بگذارند .فرض کنید یک تنباکوى بروجردى یا صفحات خراسان که آقایان
مسبوق هستند یک من دو قران سى شاهى قیمت دارد آن وقت یک من هفت قران مالیات معین کردن سنگین است عقیده بنده
این است که می خواهم عرض کنم موافقت بفرمایند چون این قانون شور اولش است وقتى به کمیسیون برمیگردد یک عده را
مجدداً آنجا دعوت کنند ما هم یک نظریاتى که داریم بگوییم و آنجا مجدداً اصالح شود یک نکته دیگر که میخواستم در اختتام
عرایضم عرض کنم این است که هیچ فرقى قائل نشده اید بین تنباکوى شیرازى که یک قیمت خیلى زیادى دارد با تنباکوى طبس
و نهاوند و بروجرد (یک نفر از نمایندگان -شیراز هم یک من سى شاهى دارد) اینها هر سه را یک قیمت معین کردهاید در صورتی
که آن قیمتش خیلى زیادتر است و این نازل تر است هر قسمتى را باید مطابق قیمت خودش و استعداد خودش براى آن مالیات
وضع کرده این نظریات بنده بود که خواستم اینجا عرض کنم و امیدوارم مورد توجه آقاى وزیر مالیه بشود و در شور ثانى اصالح
شود.
وزیر مالیه -این الیحه دخانیات که به مجلس آورده ایم از سر تا پا یک الیحه جدیدى نیست تمام الیحه قدیم دخانیات است با
بعضى تغییرات که داده شده و آقایان مالحظه خواهند فرمود لذا نسبت به بعضى موادش مثل این که تنباکو را چند طبقه بکنند
چنان که در قانون سابق هم نبوده تجدیدنظر کردن اسباب نظر اشکاالت موجوده مىشود .این قانونى که ما به مجلس آوردیم اگر
آقایان مالحظه کنند در الیحه دولت نظر به این بود که طبقهبندى توتون را موقوف کنیم و براى تمامش یک مالیات معین کنیم
براى این که اشکاالت زیادى براى مردم و مالیه موجود است ولى بعد از خیلى گفت و گوها در کمیسیون که اگر آقاى ملک تشریف
داشتند مالحظه میفرمودند که این صحبتهایی که اینجا مى شود به اضعاف مضاعف در کمیسیون شده و در تدقیق و تحقیق شده
و هر جا که ما مالحظه کردیم دیدیم یک اشکالى براى مردم هست و زحمتى براى مردم دارد و اصالحش ممکن است اصالح کردیم
و قبول کردیم .اما در اصل مسأله مالیات این که فرمودند این دو سه مسأله مىشود یکى این است که اصالً خوب است یک چیزى
بر مالیات موجوده اضافه کنیم یا نکنیم که البته الیحه اصل علت غاییش از میان مىرود البته منظور این است که عالوه بر این که
بعضى اشکاالت موجوده رفع شود و بعضى چیزهاى غیر قانونى قانونى بشود مثل انباردارى و غیر آن که اشتباهاً در قانون سابق ذکر
نشده بود و اینجا نوشته شده که آنچه اخذ مىشود قانونى بشود عالوه بر اینها البته یک منظور عمده هم زیادى عایدات است که
عایدات زیاد بشود این را آقایان خودشان می دانند محتاج به توضیح زیاد بنده نیست مالحظه کنید اگر ما بنا باشد هر چیزى که بر
عایدات مملکت اضافه میکنیم بگوییم بر مردم تحمیل نشود که نمیشود البته وقتى عایدات اضافه میشود یک تحمیل جدیدى بر
مردم میشود خود به خود که دفینه پیدا نمی کنیم منتها تحمیالت جدیده یا قدیمه یعنى گرفتن چیزى از مردم را باید
حتى االمکان طورى کرد که آن چیزهایی که زحمتش کمتر است و حصولش سهلتر است و بارش سنگینتر نیست حتىاالمکان در
این رویه و در این میزان و در این مبنى باید کار کرد که تحمیل زیادى بر مردم و مملکت نشود ولى البته مخارج ما سال به سال
زیاد می شود و قطعاً هم باید زیاد بشود هیچ تصور پذیر نیست که مخارج ما عقب برود و کم بشود براى این که مملکت در راه ترقى
است و هر چه نداشتیم تأسیس مىکنیم ثبت اسناد در این مملکت ده سال بیست سال قبل از این وجود نداشت بسته به یک کهنه
قباله بود که آدم از جیبش در آورد و یکى هم یک قباله دیگر آن وقت دعوى کنند ببینند حق با کدام است حاال سند مالکیت
اسباب راحتى مردم میشود البته عدلیهها در والیات وجود نداشت پست بایستى روز به روز وسعت بگیرید سجل احوال وجود
نداشت عالوه بر این به اینها هم نمیتوانیم قناعت کنیم مدارس هر سال زیاد میشود هر سال مرتباً صد نفر شاگرد جدید به خارجه
می فرستیم و مسلماً باید هر سال عایدات بیشترى پیدا کنیم این قابل بحث نیست اگر قابل بحث بود بنده در این باب یک ساعت
صحبت میکردم و درست براى همه توضیح میدادم ولى می دانم آقایان اهل سیاست و شریک دولت هستند در حل و عقد امور
دولتى و تنها فکر تنباکوى طبس را نمیکنند و تمام امور را روى هم مى سنجند این است که یک چیزى خواسته شده بر عایدات
مملکت اضافه شود آن طور که ما نوشته بودیم شاید دو سه برابر بیشتر عاید میشد و این در کمیسیون بعد از خیلى بحثها و
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صحبت به حداقلى که دیگر از آن کمتر نمی شود پایین آورده شده و حتى اگر صریح عرض کنم آن درجه که در کمیسیون رسید
ابتدا دولت نمیتوانست موافقت کند ولى براى این که تواف ق حاصل شود ما هم موافقت کردیم به شرط این که دیگر چانه نزنیم
یعنى این را به حدى رساندهایم که دیگر نمی شود درش حرف زد اما مسأله که فرمودید راجع به تاجر و این چیزها اینجا دو سه
موضوع است بعضى ممکن است که این عقیده را داشته باشند که خوب است دولت همه را بخرد از مردم یکى ممکن است بگوید
که خوب است دولت یک قیمت و نرخى معین کند که تاجر به آن میزان بخرد یکى بگوید خوب است آزاد کنند که هر قیمتى که
بخواهند بخرند اوالً در آزادى آن چیزى که زیاد میکنند یعنى هر تحمیل جدیدى که میشود به مصرف کننده میشود به خود
زارع و تاجر تحمیل زیادى نمیشود بلکه هیچ نمی شود و در این موضوعات دیده شده این که آقایان اشاره فرمودند که قیمتش دو
قران یا سه قران است و سه تومان ازش میگیرند اگر مصرف دارد قیمتش دلیل چیزى نمیشود همین توتون سیگار که سه تومان
میگیرند یک وقتى یک قران میگرفتند و گویا سى شاهى یا دو قران میخواستند بکنند تجار آمدند و گفتند که از میان میرود در
صورتی که از میان نمیرود و زیاد هم شده و هیچ طور هم نمی شود چون بر همین چیزها است که باید مالیات تحمیل کرد و اال
بنان که نباید مالیات تحمیل کرد به مأکوالت به گوشت که نباید تحمیل کرد این است که در آزادى تجارت یعنى وقتى تجار
میخرند و می فروشند همان قانون عرضه و تقاضا که طبیعت ایجاد کرده و کامالً طبیعى است آن را در مأخذ صحیحش نگاه خواهد
داشت اگر یک تاجرى مال زارع را ارزان میخرد زارع نگاه میدارد به یک تاجرى که یک قران میخرد میفروشد تا به حد طبیعتش
برساند ولى ممکن نیست بلکه محال است که دولت به چیزهایی که در مملکت به فروش میرسد بین افراد مملکت یک نرخى
بگذارد مخصوصاً براى چیزهاى تجارتى عمده شاید براى بعضى مأکوالت شهرى بلدیهها یک نرخى قرار بدهند ولى براى تمام
چیزهاى مملکت به چیت و ماهوت و همه این چیزها که استعمال میکند یک نرخى بگذارد که مثالً تاجر پنبه را این قدر بخرد
حبوبات را این قدر بخرد کتیرا را این قدر بخرد آخرش جز صدمه به تجارت فایده ندارد تجربه شده است که به هچی وجه ممکن
نیست براى خرید تجارت دولت نرخ معین کند عملى نیست یا ممکن است یک فکر دیگرى باشد که خود دولت بخرد البته اگر
انحصار عملى و فعلى جارى می شد و ممکن بود براى دولت این کار را بکنند میکرد و به مردم هم خودش بخرد و نه صالح مردم
براى این که اوالً دولت وسایل را ندارد و سرمایه زیادى میخواهد براى ضبط و ثبت انباردارى و اینها مأمورین و مستخدمین
بىحساب و ادارات جدیدى می خواهد که االن وسایلش فراهم نیست و در این صورت این براى دولت خوب نیست وقتى دولت
میخواهد داخل شود بعضى جاها را بخرد و بعضى جا ها را نخرد این مداخله دولت به زحمت خود زارع تمام میشود و به آنها هم
فایده نمید هد براى دولت هم فایده ندارد لهذا ما در ترتیب خرید و فروش و معامله که جارى است دخالتى نمیکنیم و تغییر
اساسى در قانون نمی دهیم قانون همان است که بوده است جز این که جریمه و جزا و مجازات قاچاق و اینها را مضبوط و مرتب
کرده است و بعضى چیزهاى جزئى که در نظامنامه ها بوده است قانونى کرده است و البته براى توتون و تنباکو و اینها یک ترتیبى
داده است که هم عایدات دولت زیاد میشود و هم تحمیل زیادى به مردم نمیشود.
رئیس -آقاى افشار
میرزا حسین خان افشار -قبل از این که بنده وارد اصل مطلب شوم بیمورد نمیدانم این نکته را عرض کنم که نقص بزرگى که
از ترتیب قوانین ما به نظر میرسد عدم ثبات و تغییرات متوالیه آنها است بنده میخواهم این را درست بفهمم که آیا در موقع
پیشنهاد از طرف دولت و یا در موقع تصویب از طرف مجلس درست در اطراف قوانین دقت نمیشود و یا این که این مسأله ناشى از
بى ثابتى ما است که عمر قوانین ما کوتاه بوده و هر دو سال یک مرتبه قوانین ما دچار تغییر و تبدیل میشود و البته مضرات
اجتماعى و اقتصادى این قضیه به قدرى روشن است که بنده نمیخواهم این را شرح داده و باعث تصدیع خاطر مبارک نمایندگان
محترم بشوم کافى است این را عرض ک نم که در نتیجه این مضرات نه تنها اکثریت قاطع مردم ابداً از وظایف قانونى خود اطالع
ندارند بلکه مجریان قانونى که مأمورین جزء دولت هستند آنها نیز از وظایف قانونى بىبهره هستند در  1307یک قانونى راجع به
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دخانیات گذشت که  1309دو مرتبه همان قانون مورد اصالح واقع شد امسال نیز مجدداً یک الیحه دیگرى در این موضوع پیشنهاد
میشود اگر د رست دقت شود به طوری که خود آقاى وزیر مالیه هم فرمودند این الیحه نسبت به قانون جدید هیچ فرق اساسى
ندارد هر دو به اسم و به تحت عنوان انحصار یک مالیاتهاى گزافى تحمیل محصول دخانیات میکند منتهى تغییرى که در قانون
جدید نسبت به قانون سابق مشاهده میشود همین اضا فه کردن مالیات توتون چپق و تنباکو است و به نظر بنده تنها نکته که در
این الیحه ضعیف به نظر میرسد همین نکته است زیرا به طوری که خاطر مبارک نمایندگان محترم مستحضر است توتون چپق و
تنباکو سال به سال در مملکت کمتر مصرف می شود و همه ساله مردم بیشتر توجه به کشیدن سیگار دارند قلیان که به کلى
کشیدنش از میان رفته (اورنگ -استغفراهلل) چپق هم به تدریج از مصرفش کاسته میشود به طوری که زارعین توتون چپق به
طورى که بنده اطالع دارم براى فروش محصول خود کامالً در زحمت هستند تا این که پول ما نسبت به سابق پنجاه در صد قیمت
خود را کم کرده است یعنى تومانى که سابق ده قران قمیت داشت حاال تقریباً پنج قران سابق شده معذالک زارعین توتون چیق
عوض این که سابق پوطى پنجاه تومان محصول خودشان را میفروختند بنده حساب کردم در قسمت غرب و آذربایجان حاال در
حدود سه تومان هم نمیتوانند برسانند و حتى اغلب زارعین هم که با خود بنده صحبت کردند تصمیم گرفتهاند دست از این
زراعت بکشند و زراعت دیگرى را پیشه خود قرار دهند به طو ری که خود بنده از زراعت و تجارت این محصول اطالع دارم و با تجار
و زارعین صحبت کردهام اگر این الیحه که در کمیسیون قوانین مالیه هم اصالح شده با این گزافى مالیات به تصویب برسد کامالً
یک قسمت اعظم زراعت توتون چپق (افسر -و تباکو) از بین رفته و زارعین آن کامالً بىپا خواهند شد و چون در این موقع بحران
اقتصادى که در سر تا سر ایران حکمفرما است و مخصوصاً زارعین بدبخت و فالحین نمیدانند به چه وجه محصول خودشان را
بفروشند به نظر بنده اگر این الیحه به تصویب برسد به منزله حکم اعدام یک سلسله زارعین ایران میباشد ممکن است در جواب
گفته شود که این مالیات تحمیل بر زارعین نبوده و به مصرف کنندگان تحمیل میشود ولى کامالً صرف اشتباه است زیرا اوالً توتون
چپق را اشخاص متمول و بابضاعت نمییکشد اشخاص بىبضاعت و رعایا صرف میکنند به طوری که همه آقایان مستحضرند
(افسر -صحیح است) و هیچ وق ت این نوع اشخاص طاقت تحمل این مالیات را ندارند فالن رعیت بدبختى که سالیانه خیلى منافع
جزئى و قلیلى عاید او میشود به هیچ وجه نخواهد توان ست اضافه عایداتى براى مصرف توتون خودش بپردازد و از طرف دیگر به
طوری که آقاى ملک مدنى هم با آن زبان فصیح فرمودند تجار در موقع خریدارى توتون مالیات را به زارعین تحمیل میکنند چون
میدانند که جنس آنها خریدار زیادى ندارد و براى این که تجار ضرر هم نکنند مجبورند مالیات را تحمیل بر زارعین کنند و این
قضیه را خود بنده در غرب آذربایجان کامالً مشاهده کردم توتونى که پوطى شش تومان قبل از قانون انحصار دخانیات فروخته
میشد امروز به سه تومان هم کسى از زارعین خریدارى نمیکند و به طورى است که اغلب زارعین آن طرفها تصمیم گرفتند که
دست از این زراعت بکشند از طرف دیگر از نقطهنظر مالیات گذارى هم این طرز به نظر بنده صحیح نیست براى این که باید یک
م حصولى را پایه مالیات قرار داده که آن محصول رونقى داشته باشد و سال به سال بر مقدار مصرف آن افزوده شود در صورتی که
این محصول یعنى توتون و تنباکو یک محصولى است که سال به سال از مصرف آن کاسته شده و بسیار از آن رو به زوال و کسادى
است البته یک چنین جنس را مورد مالیات گزاف قرار دادن از نقطهنظر مالیاتگذارى هم صحیح نیست زیرا که بودجه دولت را در
روى یک اساس متزلزلى قرار میدهد و حقیقتاً هم نمیشود پیشبینى کرد که عایدات دولت از این نقطهنظر چه خواهد شد و بنده
تصور میکنم اگر این مالیات را به ترتیبى که پیشبینى شده در این الیحه به تصویب برسد نه تنها دولت اضافه عایداتى نخواهد
داشت ب لکه نسبت به زمان سابق عایدات دولت کمتر خواهد شد پس از این نقطهنظر و از نقطهنظر حفظ زارعین بدبخت ایران که
کامالً محتاج به تقویت دولت هستند بنده تقاضا میکنم از آقاى وزیر مالیه که این الیحه را مسترد بفرمایند و اگر احتیاج دارند به
اضافه مالیات یک محصول دیگرى را مورد مالیات قرار دهند که هم آن محصول پایهاش محکمتر باشد و هم از بین نرود.
مخبر -نماینده محترم یکى از شکایاتشان این بود که قوانینى که ما وضع میکنیم ثبات و دوامى ندارد و در حال تحول است در
صورتى که خوب بود تصدیق میفرمودند که یکى از محاسن کار این است که قوانینى را که وضع میکنیم و به عمل واگذارش
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میکنیم اگر معایب و مفاسد و مضرتى درش دیدیم تجدید نظر کنیم و اصالحش کنیم و اگر چنانچه ما نظریه آقا را بخواهیم تأیید
کنیم بایستى همان طور به قهقرا برگردیم و ببینیم این حالت قهقرا به کجا منتهى میشود .از طرف دیگر فرمودند این قانون با
قانون سابق تفاوتى ندارد مگر در مالیات پس اگر تفاوت ندارد پس این تزلزل و تردید مورد نداشت که فرمودند میفرمایند که
مالیات را زیاد کردهاند بنده گمان نمیکردم بعد از بیاناتى که آقاى وزیر محترم فرمودند که احتیاجات مبرم مملکتى ایجاب میکند
که ما یک اضافه عایداتى را تحمیل کنیم و مطالعاتى هم که کردهاند هیچ راهى به دستشان نیامد مگر این که در مالیات غیر
مستقیم که تحمیل بر فرد فرد مردم است و فشارهاى زیادى ندارد و مخصوصاً توتون و تنباکو یک چیزهایى نیست که از لوازم
حیاتى مردم باشد این را اض افه کنند و اگر چنانچه آقا عقیده دارند که مالیات ما همان قدر که بوده باشد بایستى در مقابلش هم
بگوییم هیچ اصالحاتى الزم نداریم در حالی که هر یک از ما از یک طرف میگوییم نواقص معارفى داریم از یک طرف ادارات عدلیه
میخواهیم و همچنین سایر مؤسساتى که جدیداً پیدا شده ما براى محل انتخاب خودمان از دولت مطالبه میکنیم هزار جور مخارج
فوق العاده دیگر هم هست خوب بود نماینده محترم در عین این که شکایت داشتند چرا مالیات زیاد شده یک محلى نشان میدادند
که دولت از آن محل جبران بکند میفرمایند که قیمت توتون و تنباکو نسبت به قبل از انحصار تنزل کرده در صورتی که همین
اظهار را در کمیسیون کردند و رئ یس اداره انحصار آقاى مؤسس خان بر طبق احصائیه که داشتند و مدارکى که نشان میدادند
مدلل داشتند که قیمت نسبت به سابق زیادتر شده (بعضى از نمایندگان -این طور نیست اشتباه کردهاند) این اظهارى بود که
کردند و اگر چنانچه در یک نقطه نباشد ممکن است در نقاط دیگر باشد و در هر صورت بنده البته یک احصائیه جامعى ندارم که
می توانم مدلل بدارم که تنباکوى گرمسیر تنباکوى فارس نسبت به سابق و همچنین سایر توتون و تنباکوها نسبت به قبل از قانون
انحصار قیمتش عالوه شده یا کمتر شده اما دولت یک همچو احصائیه نشان میدهد و ادعا میکند که قیمتش عالوه شده و ثابت
میکند در هر صورت البته خیلى چیزها است ترقى میکند و خیلى چیزها تنزل میکند و این بسته به عرضه و تقاضا و احتیاج
مردم است .میفرمایند این الیحه سبب میشود که زراعت توت ون و تنباکو از میان برود و مردم بیشتر اعتیاد به کشیدن سیگار پیدا
میکنند (افشار -این طور نگفتم) به نظرم همچو فرمودید (افشار -همه زراعتش از میان میرود) (افسر -مباحثه نکنید) در هر
صورت بنده عرض میکنم بر فرض این که مردم سابق قلیان میکشیدند و در آتیه سیگار بکشند یا چپق میکشیدند سیگار بکشند
اگر هم این طور باشد ،باشد چه عیب دارد .ما بیاییم و به مردم بگوییم یا یک قانونى وضع کنیم که هر کس چپق میکشد من بعد
هم به چپق خودش باقى باشد یا قلیانش را به سیگار تبدیل کند!! الزم نیست که ما یک همچو کارى بکنیم بنده گمان میکنم که
این قانون هم هیچ صدمه به زارع و تاجر وارد نمیکند (دشتى -سر خودتان این طور نیست) .در اینجا که راجع به قسمت تاجر
خودتان هم با اظهارات بنده موافقت فرمودید که بنده عرض کردم شکایتى که تجار میکنند به کلى در این موارد بیمورد است به
واسطه این که تاجر این را میخرد به یک قیمتى به یک قیمت اضافهترى باید بفروشد زارع هم مادامى که خریدار دارد البته زراعت
میکند و تا حاال هم ندیدهایم که نکسى در زراعت تنباکو و توتون و غیره پیدا شده باشد.
رئیس -آقاى روحى
روحى -بنده به عکس بعضى از همکارانم (که شاید این حرف هم بر آنها گران بیاید) با ایجاد و وضع مالیات مخالف نیستم ولى چه
طرز مالیاتى همان طورى که دنیا وضع میکند نه این طوری که ما وضع میکنیم البته ملتى که میخواهد ترقى کند مخارج دارد و
مسلماً دولت که مالیات مىگیرد خودش که صرف فضول عیشش نمیکند صرف جامعه و مردم میکنند براى خوشبختى و سعادت
که بتوانیم ما از براى دولت یک عوایدى بدهیم که مملکت ما را مثل سایر ممالک دنیا آبادان کند ولى بدبختانه این مالیاتهایى که
ما این چند دوره وضع میکنیم همه متوجه ضعفا و فقرا و بدبختها است حاال شاید قبول نکنند بعضىها گمان میکنند که در این
مملکت آن قدرها سرمایه نیست ولى هر چیز البته به تناسب است از روى تناسب است .عرض کنم قسمت سرمایهدار مالیاتى که
باید حقاً بدهنذ نمى دهند جهت آن که مراجعه بدهید به سایر جاهاى دنیا از صدى پنجاه و پنج تا شاید صدى سى مردمان سرمایه
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دار در سال از اصل عایداتشان حساب مىکنند و به دولت مالیات مىدهند اینجا را ما حساب کنیم یک قسمت مالیاتى است که به
جهت قند و شکر است که رعیت است مالیات قند و شکر را هیچ کسانى که چیزدار هستند نمیدهند شاید در روز دو تا چایى هم
نخورند شیر بخورند ولى این رعیت یا آن عمله بدبخت صبح نانش را با سه تا چاى مىخورد سه شاهى به دولت مىدهد مالحظه
بفرمایید این را وقتى که تناسب بگیرند با فالن سرمایهدار متمول آن متمول به هیچ وجه نمىدهند و این ترتیبى را که دولت در
نظر گرفته ا ست به عقیده بنده خوشایند نیست بنده موافق رفقا هستم و موافقم که مردم حقاً بایستى مالیات بدهند ولى باید از
کسانى گرفت که عایدات زیاد دارند شما یک نفر سرمایه دار پیدا کنید که چپق بکشد به بنده نشان بدهید بنده هم حاضرم چپق
بکشم ولى تمام این رعیتها و بدبختها چپق مىکشند و ما داریم این مالیات را به آنها تحمیل مىکنیم و بنده عقیدهام این است
که البته دولت باید فکر کند و منبع عایدات را پیدا کند و از آن مالیات بگیرد و بنده خودم شخصاً حاضرم که تا صدى چهل و پنج
هم رأى بدهم که از عایداتش حقاً بایستى مالیات بدهد زیرا آن شخص از امنیت مملکت از تمام جهان مملکت فایده مىبرد و باید
حقاً پول بدهد مالیات بدهد که مملکت آباد شود در بعضى مواقع هم که مالیاتها را تخفیف مىدهند باز از رعایا گرفته مىشود
خاطرم مى آید که از اواخر دوره ششم بود دولت مالیات سرانه و اغنام را تخفیف داد و بنده خواستم در آن موقع پیشنهاد بدهم به
حدى جنجال کردند آقایان ذیعال قه نگذاشتند که کسى حرف بزند و آن قانون گذشت ولى امروز طورى شده است که تمام آقایان
مالکین این مالیات را از رعایاشان مىگیرند پس این چه تخفیفى است که دولت داده معلوم مىشود این تخفیفى است که دولت به
مالک داده نه به رعیت پس حاال این قسم مالیاتها را وضع مىکن ند دولت باید سهم مالک و زارع را معین کند نه این که به هم
تعدى کنند ح اال راجع به اصالحاتى که در این قانون هست عرض کنم که هر چیزى را که ما بیاوریم یک مالیاتى ازش بگیریم و
یک قرارى براى آن بگذاریم ضرر آن متوجه زارع مىشود که عمل مىآورد مالیات تریاک را هر چه دولت زیاد میکند تاجر ارزانتر
مىخرد اینجا هم نتیجه این مىشود که ت اجر این تنباکو یا این توتون را اگر یک من یک تومان مىخریده حاال یک من چهار قران
مىخرد و آن رعیت به کلى از بین مىرود و نتیجه معکوس است در همه جاى دنیا یک ترتیب روى و انحصار دخانیات هست و
عمل مىکند ولى دولت حاال مىگوید که ما نمىتوانیم این انحصار را عملى کنیم بنده نمىدانم چطور دولت با تمام سرمایهاش با
تمام اختیارش نمىتواند این انحصار را عملى کند این چه حرفى است این ترتیبى که فعالً هست ترتیب انحصار نیست انحصار آن
است که خود دولت تمام محصول را در نظر بگیرد خودش بخرد ،خودش بفروشد و عمل بیاورد و تقسیم کند بین مردم با یک
منفعت کم االن سیگار را ببیند چقدر گران میفروشند سیگار فروشها تا حرف هم بزنیم مىگویند باید فالن قدر مالیات بدهیم و
حال آن که تناسب فروش او و مالیاتى که مىدهد به هیچ وجه قابل مقایسه نیست یک نفر سیگار فروش را مالحظه بفرمایید از یک
تاجرى که شصت سال زحمت کشیده سرمایه اش بیشتر است آخر تا کى تا چه وقت مردم باید گران بخرند االن هم همین طور
مىشود این مالیاتى که وضع شد در مجلس بر میدارند توتون و تنباکو را مىخرند یک من دو قرانى و یک مالیاتى هم به دولت
مىدهند آن وقت چند برابر آن مالیاتى که مىدهند قیمت براى آن معین مىکنند مالیات بر عایدات هم نمىدهند اگر آخر سال
هم بگویند که صدى بیست صدى سى از این عایداتتان به دولت بدهید ما حرفى نداریم ولى چیزى نمىدهند این مطلب را باید
درش بحث کنیم و یک ترتیبى براى آن مقرر شود .عرض کنم یک مسأله دیگر را که بنده مىخواستم معلوم شود مسأله قیمت
است این قیمت خرید را دولت باید توجه کند و هر ساله معین کند که رعیت یک من چند به تاجر باید بفروشد اگر معین نکنیم
واقعاً یک ظلمى کردهایم به آن کسانی که این محصول را عمل مىآورند من نمىدانم آقاى وزیر مالیه که بیش از همه دلسوزى به
حال جامعه دارند و من حقاً حق میدهم که بیش از همه ما ها ایشان دلسوزى دارند مردم نوازى بکنند و در کمیسیون در شور دوم
به هر ترتیبى که هست قیمت را معلوم کنند یا سال به سال بنده هم عرضى ند ارم یا براى پنج سال معین کنند یا براى چهار سال
معین کنند که معلوم شو د رعیت یک من چند بفروشد اگر این ترتیب را معین کنند طورى مىشود که رعیت تکلیفش معلوم
مىشد و اال خریدار به هر قیمتى که دلش میخواهد مىخرد و وقتى هم حرف بزنند میگویند مالیات میدهیم و بعد هم آن جنس
را مىآورند و شش برابر میفروشند بلکه باید براى خریدار هم قیمت معین کنند که چه مقدار بفروشند و یک قرارى برایش داد و
یک ترتیبى معین کرد که بىانصافى نکنند بله اگر ما پابند اخالق ب ودیم که کاسب ما تا آن حد قانع بود آن یک چیزى بود ولى
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ماشاءاهلل هر چه نفع بیشتر بشود باز هم قانع نیستند این هم یک عرض بنده عرض دیگر بنده این است که در این الیحه فرقى بین
تنباکوى پست و تنباکوى خوب گذارده نشده تنباکوى یزد یک من دو قران قیمت دارد ولى تنباکوى حکام فارس یک من پنج
تومان شش تومان قیمت دارد تمام اینها مساوى یکدیگر مالیات بدهند موافق عدالت نیست این را باید یک ترتیبى داد و محل را
درن ظر گرفت که مالیات آنها را با هم فرق داشته باشد روى هم رفته استدعا دارم از آقایان محترم اعضا کمیسیون و هم شخص
محترم آقاى وزیر مالیه که یک توجهى بکنند به عرایض ما که یک قانونى از مجلس بیرون بدهیم که هم تحمیلى به مردم بدبخت
نباشد و دولت هم فعالً آن مقدارى که براى مخارج مملکتى مىخواهد تحصیل کرده باشد به دست بیاورد و این نگرانیها از بعضى
جهات مرتفع شود.
وزیر مالیه -مطالبى را ک ه آقا فرمودند در مرحله اول آنها را جواب عرض کردم راجع به قیمت ممکن است دولت یک قیمتى را
معین کند این یک مسأله کلى اساسى است که ربطى به ت وتون ندارد اگر بنا باشد خریداران یعنى تجار با هم تبانى داشته باشند باز
قیمت تغییر میکند و این که حاال انحصار نیست خرید و فروش است انحصار این است که میگوید من این قیمت میخرم ولى
وقتی که انحصار نبود چند نفر خریدار هستند آن یکى یک قیمتى میخرد آن یکى بیشتر میخرد آن دیگرى یک چیزى زیادتر
مىدهد تا این که به قیمت حقیقیش مى رسد اما آمدیم و تمام خریداران با هم تبانى کردند و شدند مثل وجود واحد این براى هر
چیزى ممکن است براى پنبه هم ممکن است براى کتیرا هم ممکن است براى حبوبات هم ممکن است براى روغن هم ممکن است
پس براى هر چیزى دولت باید قیمت معین کند که تجار از آن کمتر نخرند اصالً تجار را چطور مىشود مجبور کرد که از این قیمت
کمتر نخ رند اصالً تجار ممکن است نخرند خرید و فروش در مملکت آزاد است این بسیار کار مشکلى است و به نظر بنده عملى
نمىآید آن شرحى که آقاى روحى در ب اب مالیات بر عایدات و اینها فرمودند به جاى خودش صحیح است و خودشان مسبوق
هستند که براى مالیات بر عایدات تقریباً آن قدر در ابتدا مقاومت بوده است که حاال دولت یک قدمی توانسته است بردارد ولى البته
به تدریج باید درست شود و مالیات عادالنه و حقیقى و منصفانه همان است که بر عایدات مردم تعلق بگیرد ولى راهش را باید پیدا
کرد که اسباب زحمت و اشکال فوقالعاده براى مردم و دولت نشود در هما ن وقت که گفتند دفاترشان را نگاه نکنند براى این بود و
حاال معلوم مىشود که خیلى ها راضى هستند که دفاترشان را نگاه کنند که کمتر بدهند و آخرش به آنجا برسد که مردم از این
آبروى موهوم وحشت نکنند و آبروى حقیقى پیدا کنند و آن وقت معلوم خواهد شد که عایدات حقیقى چه مقدار است که دولت
زیاد و کم نگیرد و هم براى مردم عادالنهتر باشد ای ن مسأله البته در جاى خودش صحیح است یک چیز دیگرى را که باید عرض
کنم و این را در جواب آقاى افشار باید گفت که این صحبت در اینجا خیلى تکرار خواهد شد و گفته مىشود و یک حسابى ندارد
که این مالیا تى که حاال هست اگر یک شاهى هم بر این مالیات عالوه کنند این زراعت به کلى معدوم مىشود بنده میگویم که اگر
دو برابر این را هم بگذرایم زراعت محو نمىشود ما مالحظه کردیم که یک من هم کم نمىشود ما حساب این را کردیم و به مجلس
آوردیم و دوازده نفر اعضا کمیسیون هم بودند که سر رشته هم داشتند و عالقهمندى هم داشتند خود ایشان هم بودند و این مقدار
حداقلى است که معین شده و دولت راضى به این مقدار نبوده باالخره به یک جایى نرسد که دولت مجبور شود الیحه را پس بگیرد
این مقدار قبول شد که عایدات دولت زیاد بشود و ماالیطاق هم نباش د ما هر چه از این بابت الزم بود و ممکن بود قبول کردیم و
موافقت حاصل کردیم و یقین داشته باشید و من ضمانت میکنم که پس از یک سال زراعت کمتر نشود و در کمیسیون گفتم که
اگر کمتر بشود دولت خودش می خرد و بعد دیدیم که یک مالحظاتى بود که دولت نباید دخالت بکند این بود که موقوف کردیم
ولى یقین دارم که هیچ کم نمىشود و مراعاتهایى که الزم است شده است.
بعضى از نمایندگان -مذاکرات کافى است.
رئیس -آقاى مؤید احمدى با کفایت مذاکرات مخالفند بفرمایید.
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مؤید احمدى -به عقیده بنده این الیحه یک قسمت هاى خیلى مهمى دارد و با قانون سابق هم چندان فرق ندارد اال در یک
نکتههایى که بر مالیاتها عالوه شده و به واسطه ابتالئات و اطالعات محلى که هر یک از ماها داریم عقیده بنده این است که آقایان
اجازه بدهند که یک قدرى بیشتر صحبت شود.
رئیس -آقایانی که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند.
(چند نفرى برخاستند)
رئیس -معلوم میشود کافى نیست .آقاى افسر
افسر -در ضمن مذاکرات گاهى عباراتى شنیده میشود که از موضوع تقریباً خارج است ولیکن جزء موضوع مىآید و یک چیزهایى
نسبت داده مىشود به مجلس در صورتى که هیچ وقت این طور نبوده است مجلس در این بیست و پنج سال براى این که
احتیاجات دولت را مىدانسته است و احتیاجات دولت را عملى مىدانسته است و مایل بوده است به ترقیات هیچ وقت کوتاهى در
مالیاتگذارى نکرده لوایحى که از طرف دولت در ادوار مختلفه آمده قبول شده و خیلى نادر گمان میکنم یک یا دو فقره راجع به
مالیات تمبر بر همه چیز بود که از مجلس پس گرفته شد و اصالح شد و بعد به اشکال دیگرى آوردند و اال تمام مالیاتها را مجلس
قبول کرده و همه را تصویب کردند چنانچه پانزده کرور مالیات  325که مالحظه بفرمایید اگر امروز مقایسه بفرمایید با تمام
عوارضش شاید قریب صد و بیست کرور می شود این مطلب اشتباه نشود و نباید در ضمن مذاکرات باشد خیر ما هم حفظالصحه
میخواهیم هم ادارات میخواهیم هم قشون میخواهیم هم معارف میخواهیم و میدانیم که پول از آسمان هم پیدا نخواهد شد و
باید ه مین مردمى که هستند این مالیات را بدهند در این مسأله هیچ کس اشکالى ندارد این را جزء مطلب هیچ کس تکرار نکند
ردش را نگیرند و این که فرمودند راجع به مالیات تنباکوى طبس یک کسى حرف میزند یا یک جاى دیگر را حرف میزند از باب
این نیست که بنده وکیل محلى هستم یا این که ساالر مؤید وکیل طبس است از طبس حرف میزند یا امیراعلم از شاهرود ما
وکیل همه جا هستیم از طرف همه مملکت اما اطالعات محلى غیر از این که اهل آن محل باشد آدم نمىتواند آن اطالع را داشته
باشد بنده راجع به توتون رشت اطالع ندارم باید از وکالى رشت بپرسم آنها باید تنباکوى خراسان را از بنده بپرسند اگر صحبت
محل مى شود نه این است که ما بخواهیم باالختصاص از محل خودمان حرف بزنیم خیر براى همه مملکت حرف مىزنیم ولى چون
این قسمت را بیشتر اطالع دارم راجع به آن صحبت میکنم .این که میفرمایند مالیات که اضافه شده مقدار زراعت کم نشده خیر
این طور نیست بپرسید مخصوصاً بنده از رئیس انحصار پرسیدم در مشهد عالوه بر اطالعات خودم که هزار و سیصد خروار تا هزار و
پانصد خروار طبس تنباکو داشته است سابقاً ولى پارسال صد و پنجاه خروار داشته است ارداق هر چه که داشته است در سالهاى
سابق ولى پارس ال و پیرار سال یعنى این دو سه ساله به قدر ربع و خمس که پیش داشته کمتر شده است بنده از گیالن اطالع
ندارم نمیدانم زیاد شده است یا کم تن باکوى بروجرد و سمت غرب هم همین طور و بعضى از آقایان مىفرمایند که به یک من یک
قران رسیده است االن تمام تنباکوهایى که در بعضى جا هاى خراسان است مخصوصاً در قانیات که بنده اطالع دارم بهترین تنباکوى
قانیات تنباکوى شارخس است که خروارى پانزده تومان است بهترین تنباکوى طبس خروارى بیست تومان است خاف است
خروارى پانزده تومان است سبزوار حمایى است خروارى ده تومان است ارداق خروارى هشت تومان است بیارجمند خروارى ده
تومان ترشیز و تربت تمام این جاها ده و دوازده و پانزده تومان است مالحظه بفرمایید تریاک را که در نظر گرفته بودیم براى
براندختنش و در صدد مالیات نبودیم تحدید اسمش را گذارده بودند روز اول که این کار براى آن بود که کم بشود و مالیات هم زیاد
بدهد االن چقدر است مالیاتش یک من سى و دو تومان مالیات میدهد و یک من هیجده تومان قیمت آن است که باالخره مثالً
صدى صدى چهل مالیات مىدهد یا صدى صدى شصت اما درباره تنباکو نوشتهاند از  1311یک من پنج قران مالیات بدهد این
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تنباکو که خروارى هشت تومان است خروارى پنجاه تومان مى شود این صدى پانصد هیچ سم قاتلى را تا به حال چنین مالیاتى
برش نگذاشتهاند ما عرض نمىکنیم که مالیات نگذارید البته دولت براى ترقیات مملکت مالیات وضع بکند ما از هر زودتر قبول
میکنیم در کلیاتش مخالفت نمىکنیم مگر اصالحاتى در جزئیاتش بکنیم به طورى که تجربه داریم اصالح شود اما این قیمتى که
باید تنباکو مالیات بدهد هیچ متناسب نیست اگر از تنباکو باید مالیات گرفته شود الاقل به تناسب گرفته شود االن چهار ،پنج دوره
است که این مالیات آمده از  1333تا به حال قانون دخانیات چهار ،پنج مرتبه تغییر یافته و هیچ کدام به تناسب مالیات گرفته
نشده است و یک اشکالى بر اشکاالت سابق افزوده شده است و ما میخواهیم الاقل یک اشکالى حاال بر تنباکو نیفزاییم و اال
می دانیم که این قانون همان قانون سابق است مالحظه کنید که این تنباکو و توتونى که از خارج وارد مىشود صدى پنجاه مالیات
میدهد بسیار خوب ما هم حسن استقبال می کنیم از این صدى پنجاه ولى مالحظه بفرمایید براى تنباکو چه مقدار مالیات معین
شده است اینجا هم بیایید حد وسط قیمت پنج سال اخیر را معین کنید و صدى پنجاه هم براى این مالیات معین شود و به عالوه
یک تنباکویى که یک من یک تومان است همین مالیات را میدهد و آن تنباکویى که یک خروارى ده تومان است همین یک من
پنج قران را میدهد و باید یک تناسبى براى این قائل شو یم و عجب این است که یک فرقى بین تنباکو و توتون هست براى توتون
باز یک درجاتى قائل شدهاند که توتون کجا و کجا چه جور ولى به تنباکو که رسیدهاند همه را متحدالشکل کردهاند و یک لباس
مالیاتى برش پوشانده اند باالخره تنباکو که تقصیر ندارد و برادر توتون چپق و سیگار است آن را هم یک نسبتى براى مالیاتش معین
کنند بنده نمی دانم تقصیر تنباکو چه بوده اگر از قدما بوده که مشغول متروک شدنش هستند و بنده نمیدانم که علت چیست و
باید یک ترتیبى بفرمایید که متناسب باشد صدى پنجاه کم است صدى شصت باشد بنده حرفى ندارم ولى باالخره یک تناسبى باید
بین قیمت تنباکو و مالیاتش باشد عقیده بنده این است که اگر دقت بکنند آقاى وزیر مالیه و این اصالحاتى بکنند و یک مبناى
متناسب قائل شوند ما هم موافق هستیم و اشکالى هم نداریم ولى ما مىبینیم که یک تناسبى قائل نشدهاند و این هم که نوشتهاند
از  1311به  1311که االن چهل روز بیشتر باقى نمانده این چهل روز هم تا وقتى که قانون تصویب بشود و تلگرافشان از مرکز
برود تمام مىشود و براى  311یک من پنج قران مالیات صدى پانصد باید بدهند و ما این را خیلى غیر متناسب مىدانیم و تقاضا
داریم که یک تناسبى قائل شوید چون مقصودتان برانداختن تنباکو که نیست عرض کردم االن جاهایى که کم شده است حاضر
است جاهایى که ایشان اطالع دارند زیاد شده است بفرما یند در هر حال کم شده است همین صدى پنجاه که عرض کردم بنده
حرفى ندارم بیشتر هم بدهند ولى بایستى یک نواخت و از روى یک تناسبى بدهند و همین ارداق که عرض کردم پارسال هر چه
تحقیق کردیم که آیا مى شود چیز دیگر در آنجا زراعت کرد معلوم شد ممکن نیست چون سنگزار و ریگزار است آخر اینها از بین
مى روند تصدیق بفرمایید که همان طور که تمام ابناى این مملکت و تمام افراد این مملکت از تمام مؤسسات این مملکت به طور
تساوى بهرهمند مى شوند مالیات را هم باید به یک تناسب بدهند اگر یک کسى تنباکو کاشت تقصیرى کرده اگر توتون کاشت
تقصیر نکرده بنده دلیلى براى این نمىدانم.
وزیر مالیه -بنده اول عرض کردم اگر توجه فرموده بودید عرض کردم که یکى از مفاسد عمده این قانون این بود که طبقهبندى
داشت و ما خواستیم طبقه بندى از میان برود تنباکو که اصالً طبقه بندى هم نداشت (افسر -ما مخالف بودیم) و تا حاال هم جارى
بود و هیچ وقت هم ما در آن قسمت هیچ اشکالى نشنیدیم اگر چنانچه مصرف تنباکو و به قول معروف تنباکوى وسط در بعضى
والیات کم شده این به واسطه این است که خود تنباکو و خود قلیانکشى در حال انحطاط و زوال است خصوصاً تنباکوهاى بد
آنهایى هم که تنباکو میکشند اشخاص محترم غالباً معروف است تنباکوى شیراز و حکان میکشند این تنباکوها را کمتر میکشند
تنباکو و توتون شاید هر سال یک مقدارى مصرفش کمتر مىشود و سیگار زیادتر مىشود طبیعت این کار را کرده است تنباکویى
هم که به خارجه مىرود البته بیشتر تنباکوى اصفهان است تنباکوى پست و شاهرود و طبس به خارجه نمىرود اصل خود این کار
یک اشکاالتى داشت اصل خود طبقهبندى یک اشکاالتى براى اداره انحصار فراهم کرده بود فرض کنید توتون یک جایى یک
مالیاتى داشت و توتون جاى دیگر مالیات دیگرى داشت مثالً توتون سقز را مىبردند به سنندج و از آنجا خارج مىکردند این کار
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اشکال زیادى تولید کرده بود و براى این کار در کمیسیون مفصالً صحبت کردیم ولى باالخره براى این که مردم به آن ترتیب طبقه
بندى عادت کردهاند و حاال شاید برای شان سخت باشد آقایان در این باب خیلى اصرار فرمودند و اهتمام داشتند که از میان نرود
بنده هم باالخره قبول کردم حاال بیاوریم دوباره براى تنباکو طبقهبندى کنیم خیلى اسباب اشکال مىشود خودتان میفرمایید
شاهرود با طبس یا جا هاى دیگر که نزدیک طبس است (مال شاهرود را عرض نمیکنم) جاهایى که نزدیک هم هستند فرق قیمت
دارند پس همین اشکاالت پیش مىآید این را که فرمودید که فالن چیز ارزشش با مالیاتش باید تناسب داشته باشد همین مقدار
است که تا حاال جارى بوده و چیز زیادى هم ما اضافه نکردهایم ولى چون در آخرش میفرمایند که ما قبول داریم و حرفى نداریم
که مالیات دولت به همین ترتیب وصول شود اگر در این باب ما متفق بشویم که مالیات دولت به همین ترتیب وصول شود و اشکال
زیادى براى اداره انحصار نباشد بنده حرفى ندارم ممکن است پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون دقت کنیم خودتان هم تشریف
بیاورند ولى حاال که ما میخواهیم یک عیب را رفع کنیم طورى نشود که یک اشکال دیگرى به ما تحمیل شود.
رئیس -آقاى مؤید احمدى
مؤید احمدى -بنده تصور میکنم بیشتر اشکاالتى که در کلیه قوانین پیدا مىشود در یک موضوع است و آن این است ما یک
اسمى می گذاریم براى قانون و یک قصدى هم براى اجراى آن داریم اما در حین عمل آن قصد را اجرا نمىکنیم مثالً قانون انحصار
دخا نیات اسمش قانون انحصار است منحصر است به دولت لکن در همین قانون اجازه میدهیم به دولت که عجالتاً انحصار نیست
چون این کار پیش مىآید این اشکاالت درست مىشود حاال بنده نمىدانم وسایلش را دارند یا نه اگر دولت مىتوانست مثل تمام
ممالک دنیا یک اداره رژى تشکیل ب دهد و دخانیات را انحصار بدهد به خودش این اشکاالت مرتفع مىشد (جمشیدى -صحیح
است) لکن این کار را نمیکنند اسمش را مىگذارند قانون انحصار دخانیات ولى در ماده سوم مىنویسند مادام که این انحصار اجرا
نشده این شکل باشد وقتى این طور شد این اشکاالت تولید میشود .این یک موضوع اساسى است که اگر دولت حقیقتاً بتواند
مطابق قانون انحصار رفتار کند هیچ اشکالى ندارد هر طور دلش میخواهد رفتار کند مثالً مالحظه بفرمایید قانون انحصار قند و
شکر را که دولت خودش اجرا کرده است هیچ کس حرف نمىزند براى این که به لوازم انحصار عمل میشود ولى ما اینجا اسمش را
میگذاریم انحصار ولى عملى نمى شود عرض کنم این یک موضوع اساسى بود که بنده میخواستم تذکر بدهم که این اشکاالت از
کجا شروع مى شود مثالً مالحظه بفرمایید در ماده اول این قانون تذکر داده شد که تمام ماشینها را دولت بخرد و تا حاال اجازه
میداد ماشینها باشد تجارى آمدهاند سرمایههاى خودشان را فرستادهاند یک کارخانهجاتى آوردهاند اینجا تا حال هم دولت به آنها
اجازه مىداد کار بکنند لکن این قانون آمده است اینها را از این کار ممنوع کرده و اجازه داده مىشود دولت بخرد خرید آن هم
اجبارى است که به کلى سلب سلطنت کرده است از مالکین که خود اداره انحصار مقوم بفرستد و بخرد اگر حاضر نشد اگر نخواست
بفروشد ممکن است بیکار بیندازد و نخواهد بفروشد می خواهد مهرش کند و بیندازد آنجا چه اجبارى دارد که بفروشد خوب این را
بگذاریم کنار یک نکته را که آقاى روحى تذکر دادند آخر هم فرمودند که ما مخالف با وضع مالیات نیستیم و این جور تلقى نشود
که ما مخالف وضع مالیات هستیم ما که از دولت تقاضا داریم معارف ر ا وسعت بدهد ثبت اسناد را همه جا وسعت بدهد دایره
قضایى را وسعت بدهد صحیه مملکت را در همه جا وسعت بدهد خوب البته بایستى عایداتى هم براى دولت وضع کنیم ولى البته
عایداتى هم براى دولت وضع کنیم ولى البته باید آن عایدات متناسب باشد با آن جنسى که ازش ما میخواهیم مالیات بگیریم ولى
چون محتاج به پول هستیم بیاییم مالیات وضع کنیم براى یک چیزى که آن ضررش به عقیده بنده بیشتر است چطور مثالً؟ در
کرمان ما دو سه محل داریم که تنباکو دارد یکى راور است که سر راه خراسان است و تنباکویش خروارى بیست تومان قیمت دارد
یک جایش هم اندوه جرد است که یک بلوکى است که تنباکویش یک من سى شاهى قیمت دارد مىفرمایید که زراعت کم
نمىشود خوب خودتان تصور بفرمایید یک تن باکویى که سى شاهى قیمتش باشد یک من پنج قران ازش مالیات بگیرند این چطور
کم نمیشود؟ میفرمایید تنباکو دارد موقوف میشود و اعیان و اشراف هم که میکشند تنباکوى حکان میکشند بلى طهران را
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مالحظه بفرمایید همین طور است ولى آن دهاتى را در نظر بگیرید که عادت کرده به تنباکو یک من سى شاهى که حاال باید هفت
قران بکشد وقتى که هفت قران شد نمیخرد و وقتى نخرید زراعت نمیکنند میفرمایید چیز دیگر زراعت بکنند تشریف نبردهاید
آنجا ببینید غیر از این تنباکو چیز دیگرى نمی شود زراعت کرد در آن جاها این زراعتش است اگر چیز دیگرى داشت که جانشین
آن بکند میکرد ولى چیز دیگر جانشین این نمی شود یک آبى دارد یک هوایى دارد که غیر از این تنباکو چیز دیگر عایدش
نمیشود حاال که مالیات را سنگین کردید دیگر نمیکارد و وقتى نکاشت گرسنه میماند آن هم سر بار دولت ضرر دولت است فرق
نمیکند هم مالیاتش به دولت ضرر وارد میسازد و قیمت تنباکو هم به زارع و کاسب ضرر میشود و فقط اشکالى که آقاى وزیر
مالیه فرمودند و بنده هم تصدیق میکنم که آن اشکال وارد است آن مسأله طبقهبندى است ولى یک راه عملى دارد و بنده یاد دارم
قانون دوره هفتم هم که میگذشت باز بنده مخالفت کردم و بنده عرایضى کردم وزیر مالیه وقت در جواب بنده دفاع کردند که
چون انواع تنباکو زیاد است و هر شهرى یک قسم تنباکو دارد ما نمیتوانیم براى هر کدام یک قانونى وضع کنیم و کار مشکلى
میشود ولى یک راه عملى دارد به عقیده بنده دولت روى تنباکوهاى گران قیمت یک مالیاتى وضع کردهاند بنده مخالف با آنها
نیستم لکن باید یک رعایتى به این فقرایى که اسم برده شد بکنند که تنباکوهایى که خروارى از چهل تومان پنجاه تومان کمتر
است قیمتش آن را معاف کنند و تنباکوهایى که از پنجاه تومان باالتر قیمت دارد مطابق این قانون مالیات بدهند و اال طبقهبندى را
بنده تصدیق می کنم مشکل است چون انواع تنباکو در دهات مختلفه مختلف است و هر جا یک قسم تنباکو دارد و اگر بخواهیم
براى هر جایى یک قسم مالیات وضع کنیم ممکن نیست و عملى نیست همچنان که در توتون دچار اشکال شدهاند و بنده اطالع
دارم و اسباب زحمت رعایا میشود ولى معین کنید که تنباکوهایى که تا یک من چهار قران قیمتش است معاف کنید ممکن است
به احصائیه رجوع کنید تنباکوهاى ارزان قی مت خیلى کم است و ضرر چندان به دولت وارد نمىآید و از طرفى آنهایى که گران
قیمت است این مالیات را بدهند و واقعاً یک چیز دیگر هم هست درست است همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند باید از اشیاء
تفننى مالیات گرفت و نمیشود صرفنظر کرد از آن طرف این را مالحظه بفرمایید تا تنباکوى حکان که یک من ده تومان قیمت
دارد هست تنباکوى یک من دو قران را مالیات ببندیم یک چیز درستى در نمىآید (کازرونى -تنباکوى حکان یک من پنج تومان
است) پنج تومان قیمتش باشد تنباکوى شیراز خوب یک من سه تومان چهار تومان قیمتش است و هفت قران مالیات میدهد و
تنباکوى بد یک من سه قران است اینها مطابق هم مالیات بدهند این مطابق انصاف و عدالت نیست .به عقیده بنده باید تنباکوى
ارزان قیمت را معاف کرد و به تنباکوى دیگر به تناسب یک مالیاتى افزود.
رئیس -آقاى وثوق
وثوق -نماینده محترم در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که اگر دولت به معنى اخص انحصار رفتار میکرد براى مردم بهتر بود.
بنده میخواهم نقطهنظر ایشان را بفهمم که چه مقصودى داشتند یعنى اگر دولت به معناى حقیقى انحصار عمل میکرد تحمیل بر
زارع کمتر میشد؟ یا بر مصرف کننده تحمیل میشد؟ باالخره در ماده چهار دولت معین کرده است که از براى نرخ توتون و تنباکو
یک قیمتى را معین کند و این قیمت را تاجر میخرد براى این که نتواند به زارع اجحاف کند مخصوصاً ما در کمیسیون در این باب
یک جلسه مذاکره کردیم که نرخ را یک طورى معین کنند که نسبت به زارع اجحاف نشود وزیر مالیه هم موافقت کردند که نرخ را
هر سال معین کنند مطابق وضع حاصل و نرخ بازار به طورى که هیچ وجه خسارتى به زارع وارد نیاید و بعد هم مالیات را نسبت به
آن وضع کنند .دولت امروزه به واسطه یک محظوراتى نمىتواند خودش عمل کند ولى تاجر از روى آن نرخى که دولت معین
میکند میخرد و به زارع هم به هیچ وجه من الوجوه تحمیلى وارد نمی آید .اگر نظر این است که گرانى مالیات بر زارع است آن
طورى که ما در کمیسیون مذاکره کردیم نسبت به زارع هیچ تحمیلى نیست و اگر چیزى هم باشد به مصرف کننده است این که
فرمودند همان طورى که انحصار در قند و شکر است در اینجا هم باشد بنده گمان میکنم و آزاد میگذارد هر یک از تجار هر قدر
قند و شکر میل دارند میخرند و میآورند .در آنجا به معنى حقیقى انحصار نیست .تمام این داستانها برای این بود که نرخ معین
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شود وقتى که دولت نرخ را معین کرد دیگر براى زارع تحمیلى نیست .فرض بفرمایید در قیمتى که امسال معین کردهاند براى
حاصل توتون یا تنباکو و اعالن کردهاند بفروشند یا تاجر میخرد که هیچ و اگر تاجر نخرید گرچه به واسطه صحبتهایى که آقاى
وزیر مالیه کردند ما نخواستیم در الیحه رسماً ذکر شود ولى البته اگر یک توتونى ماند در یک انبارى و تاجر نخرید خود دولت به
طوری که آقاى وزیر مالیه شفاهاً در کمیسیون فرمودند خریدارى خواهد کرد .پس از این حیث هم نسبت به زارع تحمیلى نیست.
اما راجع به تنباکو فرمودند تنباکوهایى که کم قیمت است یا تنباکو هایى که قیمتش زیادتر است باید فرق داشته باشد و مالیات را
یک جور قرار دادن تحمیل است گر چه صورت ظاهر همین است که میفرمایید ولى تنباکوهایى که گران قیمت است این قدر
نیست شاید خیلى کم است آ نهایى که مال اصفهان است غالباً مصرف خارجى دارد .مال شیراز هم از پنجاه خروار تجاوز نمیکند
تمام چیزهایى که هست در مملکت تنباکوهاى ارزان قیمت است و این که میفرمایند مالیاتش سى شاهى بوده حاال میشود هفت
قران این طور هم نیست اگر به قانون مالحظه بفرمایید مالیاتش سه قران بوده که حاال میشود پنج قران و سنوات بعد میشود
هفت قران نه این که یک مرتبه از سى شاهى به هفت قران ترقى کند به طورى که فرمودید چون این طور که فرمودید در نظر
جلوه می کرد و البته خیلى اجحاف بود که از سى شاهى یک مرتبه مالیات را بیاورند به هفت قران ولى در قانون قبل ( )307سه
قران بوده و در اینجا از سه قران به پنج قران ترقى کرده و در سنوات بعد میرسد به هفت قران در این صورت به عقیده بنده همان
طورى که آقاى وزیر مالیه فرمودند طبقه بندى تنباکو براى هر محلى (چون در محل هم تنباکوى پست قیمتش با تنباکوى نسبتاً
خوب تفاوت دارد) اگر بنا شود که طبقه بندى براى تنباکو قائل شویم باید در هر محلى که زراعت تنباکو دارد چندین طبقه قائل
بشویم و براى هر طبقه هم یک مالیات مخصوص قائل شویم و تصدیق میفرمایید که این طور طبقهبندى کردن براى تنباکو با
اختالف قیمتى که دارد خیلى اسباب اشکال می شود و براى دولت هم مشکل است به عقیده بنده این شور اول این قانون است و
آقایان هر نظریاتى داشته باشند کمیسیون و خود آقاى وزیر مالیه با نظریاتى که صحیح و نسبت به مردم مفید باشد موافقت
خواهند کرد البته تشریف بیاورند به کمیسیون و در آنجا حاضر شوند و اظهار بفرمایند و در کمیسیون حل شود و صحبت شود.
(مذاکرات کافى است)

رئیس -رأى میگیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقتد دارند قیام فرمایند.
(جمعى قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده اول قرائت میشود:
ماده اول -حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگاهدارى حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات
آن در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتى دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگاهدارى و
به کار انداختن ادوات توتون برى و ماشینهاى کاغذ برى و صحافى کاغذ سیگار و گیلز ریزى و ماشینهاى سیگار پیچى و متفرعات
آن مختص به مؤسسه انحصار است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشینهاى مذکور در فوق را که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن آنها را به کسى
نداده و همچنین ادوات و ماشینهایى را که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها گرفته و قیمت
آنها را بپردازد .خریدارى ماشین و ادوات مذکور بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در
صورتی که صاحب مال حاضر به قبول تقویمى که شده است نباشد موسسه انحصار مجاز خواهد بود قیمت ماشین و ادوات مذکوره
را معادل مبلغى که صاحب مال در اظهارنامه گمرکى تعیین نموده به اضافه صدى ده از بابت منافع وارد کننده با منظور داشتن
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تنزل قیمتى که در نتیجه به کار انداختن آنها تا موقع خریدارى حاصل شده به صاحبان آنها پرداخته و ادوات و ماشینهاى مزبوره
را ضبط نماید.
رئیس -آقاى رهنما
رهنما -آقاى وزیر مالیه نمی دانم کجا تشریف بردند کاش اینجا تشریف داشتند و مذاکرات را مىشنیدند (یکى از نمایندگان-
بیرون جلسه رفتند االن مراجعت میکنند) مسأله قانون انحصار دخانیات اساساً و اصوالً چه از نقطهنظر جنبه مالیاتیش و چه از
نقطهنظر این که از این راه دولت مى خواهد یک چیزى بر اضافه عایدات خودش بیفزاید هیچ ضرر و زیانى به مردم از نقطهنظرى که
گفته شد وارد نمیآید .و لى اساساً طرز عمل این مسأله مورد بحث است .اینجا سه نفر از نمایندگان هر یک نظرى اظهار کردند
نظریات تقریباً خیلى دور از ه م بوده یکى از نمایندگان فرمودند هر چه مالیات وضع شود بشود .این نظرى است که ممکن است یک
نماینده یا هر کسى داشته باشد که اصوالً با مالیات م وافق باشد از نقطه ازدیاد مخارج دولت و ترقیاتى که مملکت میخواهد بکند
(افسر صحیح است) این نظر بنده است این یک عقیده است .این عقیده در مقابل این است که خیر درست است که هر چه مالیات
زیادتر گرفته شود دست دولت را باز می کند براى پاره اقدامات ولى چون این مالیات از یک منبعى گرفته میشود که از آن منبع
جمعى باید زندگى کنند و سرشار شوند بنابراین مضر است .این هم عقیده مقابل یکى از نمایندگان الیحه خواندند یا اظهار کردند
(گویا آقاى افشار بودند) فرمودند ضعفا و زارعین از بین می روند این قسمت را هم آقاى وزیر مالیه جواب دادند که از بین نمیروند.
حقیقتاً هم همین طور است مسأله توتون سیگار چیزهایى بود که مربوط به عادت باشد این یک چیزى نیست که به سهولت با یک
قانون و یا سه قران مالیات از بین برود .این ممکن نیست شاید وزیر مالیه ایران حاضر باشد فرضاً به مملکت خودشان و وطن
خودشان این کار را بکند ولى دنیا که این کار را نمی کند شما هر وقت سیگارتان را خوب کردید (همان سیگارى که زارع تهیه
میکند) جاى دیگر میخرند مثل این که در همین ایران سیگار مصر اینجا میآید و مصرف میشود حاال باید عرض کنم خودم چه
نظرى دارم گفت نه این و نه آن پس خودت چه نظرى دارى (یک حکایتی است که مناسب نیست بنده در اینجا عرض کنم) بنده
در طرز این عمل عقیده اساسى دارم .معتقدم که بایستى مالیات باشد بهترین مالیاتها هم همین است براى این که هر جا را
بگیرى نفع است اگر بکشند نفع است اگر نکشند هم نفع است براى این که این مالیات بر لوکس است و بر یک چیز زائدى گذاشته
شده بر عادت بدى گذاشته شده حاال این عادت بد را ممکن است یک اشراف داشته باشد ممکن است یک نفر رنجبر داشته باشد
خوب اگر رنجبر یک عادت بیمعنى داشته باشد که چپق میکشد و براى خودش هم مضر است ولى میکشد در اینجا یک نفر از
نمایندگان اظهار کردند که اگر خود دولت بکند انحصار دست خود دولت باشد خیلى خوب است و ما حرفى نداریم (گویا آقاى ملک
مدنى بودند) چون دست دولت نیست ما مخالفیم اینجا صحبتهاى زیادى شد بنده مىگویم این کار مثل هر کار حتىالمقدور باید
کارى کرد که توسط شرکتها انجام شود کار انحصار توتون هرچه باشد کلیه کارهایى که وضعیتش با مردم و تجارت است هر چه
دولت خودش را کنار بکشد و این را بگذارد دست شرکتهاى داخلى یا خارجى خیلى خوب است خیلى هم متعصب نباید بود که
صدى صدش را اکسیون دخلى باشد نه داخلى و خارجى هم داخل باشند طورى نمىشود اگر تازه صدى صدش را هم خارجى
داخل کند تازه به هیچ جاى ما ضرر وارد نمیشود و در هر حال این را بدهند در دست شرکتها خوب این چه فایده دارد؟ اوالً
اینجا آمدهاند و دو میلیون اعتبار دادهاند و اجازه می خواهند که دو میلیون وزارت مالیه بدهد انحصار که اداره انحصار با این دو
میلیون مشغول کار شود .این را باید اعتراف کنیم که مملکت ما داراى یک سرمایه هنگفتى نیست که براى هر کارى دولت خودش
بیاید و بتواند پیشقدم شود آقا این چیست این شرکت تلفن -دو میلیون بگذاریم براى این کار آن چیست؟ شرکت انحصار سه
میلیون بگذاریم براى آن فرض کنید (دشتى -ذغال سنگ) بلى ذغال سنگ پانصد هزار تومان بگذاریم آنجا -معدن شمشک :پانصد
هزار تومان بگذاریم آنجا -خیابان سازى :یک سرمایه هم بگذاریم آنجا -ما یک سرمایه محدودى داریم (هر مملکتى این طور است
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اختصاص به ایران ندارد) و این سرمایه را در تمام شئونات زندگى مردم وارد کردن و در کار وزارتخانهها و زندگانى ادارى و همه جا
وارد کردن این صالح نیست هیچ جاى دنیا هم این کار را نمیکنند
سایر ممالک هم سعى می کنند که حتى المقدور کارها را از دست مردم نگیرند و کارى میکنند که مردم سرمایهشان به کار بیفتد
انرژىشان به کار بیفتد عملشان به کار بیفتد توانایی شان به کار بیفتد فکر شرکت باشند از شرکت استفاده ببرند نتیجه شرکت را
که دیدند همه تشویق میشوند دیگران هم تشویق میشوند و باالخره مملکت آباد میشود .مثالً در هفت هشت سال قبل بنده یادم
میآید در تمام خیابانهاى یکى از شهرهاى اروپا (پاریس بود بله پاریس بود) عکس یک نفر را دیدم که میخواستم با تلفن صحبت
کند اتفاقاً عکس شخص خیلى چا ق و تنومندى را کشیده بودند اینجا آقایان وکال آدم خیلى چاقى نداریم که بربخورد که آن پا
ایستاده بود و عرق میریخت و هى میگفت هالو وزیرش نوشته بودند که اگر میخواهید از این حالت بدبختى خالص شوید تلفن را
از دست دولت بگیرید .این طور پروپاکاند میکردند براى این که میخواستند تلفن پاریس دست دولت نباشد و حتىالمقدور
مؤسسات دست دولت نباشد و دست خود مردم باشد تا خود مردم مستقالً عالقهمند باشند حاال بیاییم سراغ این کار که موضوع
انحصار باشد .البته اگر وزارت مالیه بیاید و به یک شرکتى واگذار کند و این شرکت را تشویق بکند و این دو میلیونى را که
می خواهد اینجا مصرف کند این را با دومیلیون تومان دیگر که صرف چیزهاى دیگر میکند صرف لولهکشى طهران بکند و
لوله کشى طهران را درست بکند و این را هم بدهد به یک شرکت دیگرى و به او بگوید تو درست کن خیلى بهتر است امروز کارهاى
ما یک پیشرفت مخصوصى کرده خوب ما امروز از نقطهنظر صحیه یک زحمتى میکشیم و یک مریضخانه درست میکنیم ولى از
طرف دیگر از حیث آب در خانههاى مردم زن دگانى مردم همه متزلزل است .همه مریض همه ناخوش وسیله هم ندارند و وسایل
صحى هم به جایى نمیرسد و این براى این است که ما اساس کار را محکم نکردهایم .در اینجا ما باید به بینیم که چکار میکنیم
دولت خودش با این دو میلیون مستقیماً انحصارى تشکیل دهد؟ این آقا بد است مىخواهد به شرکت واگذار کند؟ البته باید بدهد
حاال آمدیم سر قیمتش -خیلى نظریات هست بعضىها نظر دارند که قیمتش زیاد است و باید کم شود این هم بسیار خوب است
یک نظرى است .و این یک چیز مهمى در هر حال نیست .براى چه مهم نیست براى این که فرضاً سه قران و ده شاهى که شده
چهار قران خیلى مهم نیست براى این که موقعى مهم است که جعبه سیگار شما بتواند با جعبه توتون عبداهلل یا جعبه توتون
سا مسون رقابت کند این کارها را با دست خودمان یعنى این اداره تنباکو نمىشود انجام داد آقا .این یک اداره خوب منظم حسابى
مىخواهد .سرمایه میخو اهد .بازار دنیا را باید نگاه کند آن وقت اگر ده پوت این را آنجا میفروختند باید در این فکر باشند ده هزار
قوطى در خارج بفروشند و همین طور هم باید فرض میکنید انحصار دخانیات که در ترکیه هست یا سیگار عبداهلل که در مصر
است همهاش را به مصرى میفروشد؟ شاید ده یکش را به مصرى نمیفروشد و به سایر ممالک میفروشند ما باید این شکل رفتار
کنیم .بنده نمىدانم در این قسمت نظر آقاى وزیر ما لیه چیست؟ ولى اصوالً باید فکر ایشان هم متوجه به این قبیل مسائل باشد
براى این که طرز فکر ایشان را هم ما مىشناسیم اگر مانعى دارد خوب است بفرمایند مانعش چیست که مسأله روشن شود و براى
آتیه این را در نظر بگیرند که حتى المقدور این کارها را به دست مردم و شرکتها بدهند .سرمایه اگر نیست در مردم تولید میشود
در نتیجه سعى و عمل .از روز اول هیچ کس پول نداشته کار کرده پول پیدا کرده اگر هست به واسطه عمل و کوران و نفع بردن و
استفاده کردن و این که یک مالیخولیاى گذشته را از دماغشان خارج کردن آن سرمایه را به کار و جریان بیندازند در ایران (مملکت
ما) یک طورى شده است که یک سرمایهدارى که صد هزار تومان که سرمایهاش است وقتى که ازش میپرسند جواب میدهد
چیزى نیست هفت هشت هزار تومان است .ولى در اروپا مردم سعى میکنند که اگر صد هزار تومان دارند پانصد هزار تومان نشان
دهند.
این طرز فکر ما است در ایران .ما بانک درست میکنیم .این بانک ملى یا ناسیونال چیست؟ ما سعى میکنیم خودش مدیرش اداره
اش میزش به یک شکل فالکت بار باشد .ولى آنها سعى میکند که بانک سیصد میلیون فرانک سرمایهاش است بگوید چهار صد
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میلیون فرانک (دپو) دارم .در بروشور بانک شاهنشاهى مى نویسد چهارده میلیون لیره استرلینگ من سرمایه دارم پس این یک
مسائلى که ما باید در نظر بگیریم (وثوق -این الیحه دخانیات است) در اینجا آقاى وثوق زیر زبانى قرقرى کردند.
وثوق -عرض کردم این الیحه دخانیات است در این قسمت ها بفرمایید.
رهنما -آقا بنده در ماده اول مى توانم در کلیات یک الیحه صحبت کنم .از کلیات یک الیحه مقصود این است که به نظریات
همدیگر آشنا شویم (وثوق -صحیح است به نظریات جنابعالى ایرادى ندارم) و اال شما که موافق هستید موافقت بکنید که انحصار
باشد به دست دولت باشد یا به دست اشخاص .مقصود این است که این قبیل قوانین را باید طورى تدوین کرد که با زندگانى مردم
تماسى پیدا نکند و کارى به زندگى خصوصى مردم نداشته باشد نه این که روز به روز مردم مقید کنیم و تحت فشار بیاوریم حاال

اگر آقاى وزیر مالیه توضیح دارند بدهند و شما هم اگر دالیلى دارید بفرمایید.

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده) -وقتى که یک قانونى در مجلس وضع میشود البته مطالب زیادى مستقیم و غیر مستقیم به میان
میآید که بحث میشود .و مطالب خو اه مستقیم و مربوط باشد خواه غیرمستقیم بحثش عیبى ندارد .مسائلى اصولى بحث میشود
که اگر براى این مطلب فایدهاش کم باشد براى سایر مطلب فواید کلى دارد.
از این لحاظ است که در این بحث اصولى که آقاى رهنما در اینجا طرح کردند قبل از این که جواب عرض کنم ابتدا به یک کلمه
عرض می کنم که بنده صد در صد با ایشان موافقم البته هر نوع تشویق و تقویتى که ممکن است باید کرد .دست را گرفتن و بلند
کردن سرمایه دادن معا فیت دادن هر نوعى که ممکن است باید کرد که سرمایه نشو و نما پیدا کند و تجارت مملکتى رونق پیدا
کند .این عقیده دولت است و در این مملکت بیشتر از سایر جا ها باید بشود .اما این را باید اول عرض کنم بعد یک شرحى راجع به
همین مطلب عرض کنم .اول میخواهم در خود عرض کنم که این ماده اول تکرار همان ماده اول قانون سابق است که مالحظه
فرمودهاید و ما انحصار جدیدى نیاوردهایم در خود ماده ت غییرى عیبى علتى حاصل نشده و یکى دیگر هم آن دو میلیون که خواسته
شده براى مصارف نیست براى سرمایه نیست که آدم بخرد یا بفروشد و فایده ببرد و اگر الزم باشد که دولت بخرد یا بفروشد باید
خودش سرمایه داشته باشد .ولى البته اگر این سرمایه را غیر از عایدات دولتى و غیر از وجوه دولتى از جاى دیگر از وجوه معین
دیگرى ممکن بود پیدا کرد و در یک شرکتى گذاشت ما هیچ مخالفتى نداشتیم و ما در این قبیل کارها هیچ مضایقه نداریم و نه
تنها مضایقه نداریم بلکه بنده صریح عرض میکنم دولت مایل است همین مؤسساتى که دولت دست رویش گذاشته و میخواهد
دست شان را بگیرد و بلند کند و منظم کند اگر مردم بخواهند بخرند با کمال میل صاحبان سهام حاضر است بفروشد ولى این
صحبتها در واقع یک دردى است که دردهاى دیگر را به جنبش مىآورد بنده نمىخواهم چون خودم جزء هستم یک مطالبى را
عرض کنم که توى روزنامه یا مقاله بحث سیاسى یا اساسى باشد -همه آقایان می دانند که با کمال میلى که دولت به این کار دارد
که سرمایه ملى را تقویت کند در این مملکت یکى از بدبختىها این است گرچه نباید به این علنى بگوییم ولى همه دنیا میدانند
که تاجر ایرانى و سرمایهداران ایرانى در این مدت مدید نه با هم میخواهند شریک شوند و نمیخواهند به ترتیب مدرن و مطابق
زمان عمل و روز و آن جورى که در دنیا معمول است کارى بکنند و نمیخواهند به آن چیزى که به خارجه میفرستد مثالً سه من
خاک نریزد این محال است راجع به حاال این عرض را نمیکنم که یک چیزى برخالف عقیده ملى باشد زیرا الحمداهلل شروع شده و
چیزهاى خوب هم عمل میآورند -ولى خیال میکند از هر حاصلى که بیرون میبرد از هر جاییش که بتواند بزند از گونیش اگر
بتواند می زند یا قدرى خاک تویش بریزد یا قدرى چیز قلب الیش بگذارد از همه چیزش میخواهد بزند حتى در آن دکانش هم
خیال ندارد صندلى بگذارد و میخواهد آن را هم منفعت کند کار مرتب مدرن اینها نیست.
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پس چطور این کارها باید بشود .دولت باالخره چاره نداشت جز ای ن که بیاید و در بعضى جاها یا شریک شود یا خودش وارد شود.
دولت چون منورترین مردم مملکت است (در هر حال هم باید باشد) معتقد است که مطابق ترتیب اصول اصلى و مطابق ترتیب و
اسلوب زمان باید هر چیزى را عمل بیاورد و درست کند و بدهد دست خود مردم و هر کس بخواهد که شریک شود اگر میخواهد
حقیقتاً بخواهد بخرد دولت با کمال میل حاضر است .عرض بنده نتیجهاش باید بهبودى اوضاع باشد بنده نمیخواهم پروپاکاندى بر
ضد ترتیب تجارتى خودمان بکنم زیرا بحمداهلل ترتیب هم دارد خوب میشود .ولى چون در مرکز مملکت وقتى که حرفى گفته
میشود همه جا میرسد نتیجه عرض بنده این می شود که آن خیال قدیم هر ترتیب قدیم و فکر قدیمى که مردم خیال میکردند
از هر چیزى باید بب رد حتى از لباسش حتى از دکانش که در یک چاله چوله در یک کوچه بنشیند این باید از میان برود .و یک
کارى باید بکند که نتیجهاش این شود که خشکهبار قدیمى منى دو تومان در خارجه به فروش میرسد و خشکهبارى که االن به
ترتیب جدید عمل میآورند منى  6تومان هفت تومان به فروش می رسد .براى این که پاک است تمیز است .شما وقتى که پوست
برهتان را به خارجه میفرستید اگر مطابق اصول صحى عمل نیاورده باشید و گمرکخانه آنجا آتش میزنند .اگر کتیرا را قاطى کند
و خیلى خوب و پاکیزه نباشد وقتى که دست رویش بگذارد کثافت و چرک و اینها ازش بلند شود وقتى که یک دفعه خریدند دیگر
نمی خرند اگر قالى را یک جایش با نخ یک جایش با پشم و اینها باشد فقط رویش را آرایش بدهند و بفرستند این باعث زوال و
نکس امتعه ملى می شود و این خیانتى است به مملکت (صحیح است) از این جهت االن شروع شده وزارت اقتصاد ملى تأسیس
کردهاید .سه قسمت کردهاید اداره صناعت و فالحت و تجارت درست کردهاید عالوه بر این دولت از پول خودش (که به قول ایشان
نباید بکند و دست گذارده) ک ارخانه قندسازى درست کرده و نخ ریسى و کارخانه فالن درست شده وقتى که مردم به ذوق آمدند و
با هم شرکت کردند و دارند هم میکنند.
بوشهرى -نمیگذاشتند بکنند آقا
وزیر مالیه -آن وقت مال خوب عمل میآورند و ثانیاً این مال خوب را با مال بد قاطى نمیکنند و روز به روز سرمایه ملى ترقى
می کند و دولت هیچ قصدى ندارد حاال در واقع عذر و بهانه هم براى این کار نیست همین مسأله توتون را که فرمودید یا چیزهاى
دیگر حاال انحصار تجارت داریم و توتون مصر ممکن است اینجا آورده شود یا مال سایر ممالک اینجا فروخته شود ولى وقتى که ما
سیگار خو ب داریم (این است که باید سیگار خوب عمل آورد) مىتوانیم به مشتریان خودشان بفروشیم به دیگران هم بفروشند پس
نه تنها برا ى سرمایه ملى و شرکت داخلى هیچ مخالفتى نداریم حتى به طوری که در روزنامهها نوشتهاند آقایان مسبوقند ما مضایقه
از این هم نداشتیم که با یک سرما یه کمپانى خارجى داخل مذاکره شویم و شدیم و اکثر شرایطش با ما مساعد باشد حاضر
میشدیم اسباب و آالت جدید بیاورند و ماشین آالت بیاورند و به ترتیب جدید درست کنند ولى به واسطه این که شرایطشان موافق
مقاصد ما نبود سر نگرفت و اال ما هیچ حرفى نداشتیم و موافقیم عملى شود .ما در هر کار راه وسط برویم بعضى آقایان مىفرمایند
اصالً هیچ شرکت درست نشود بعضىها میگویند دولت اصالً دخالت نداشته باشد یکى میگوید همه را دولت باید اداره کند یکى
هم راه متوسط است که االن در واقع دولت راجع به انحصار فعلى عمل میکند .البته اصوالً این یک انحصارى است ولى اگر یک
شرکتى درست شود و سرمایه به راه بیفتد که این را به طرز خوبى عمل بیاورد دولت حاضر است مالیاتش را بگیرد و به هیچ وجه
دیگر کارى نداشته باشد این بود که می خواستم عرض کنم این ماده اول که نوشته (انحصارى) است تکرار به همان عبارت ماده
سابق است و انحصار جارى است و این دو میلیون پول که خواسته میشود براى موقعى است که اگر بخرد ماشینها را بخرد یا
توتون را بخرد و بفروشد چون در جا هایى هم هست که عمل آوردن توتون هم مفید است چون همان طور که بعضى از آقایان
شکایت داشتند و میگفتند اگر تجار بدانند که غیر از خودشان خریدار دیگرى نیست ممکن است تبانى کرده و نرخ را باال و پایین
بیاورند ولى وقتى که دولت اختیار و اعتبار داشته باشد می تواند داخل شود و صد هزار تومان یک جا بخرد و با خرید خودش قیمت
و نرخ را باال ببرد و مردم هم اسیر یک دسته که تبانى کردهاند نشوند .این براى این است.
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جمعى از نمایندگان -مذاکرات کافى است.
رئیس -آقاى کاللى
امیر تیمور کاللى -عرض کنم خالصه مطلب و جان کالم را آقاى وزیر مالیه در ضمن بیانات آقاى ملک مدنى بیان فرمودند که
مقصود از این الیحه ازدیاد عواید دولت است .از این قسمت بنده عرضى ندارم اما یک قسمت فرمودند که ما براى ازدیاد عایدات
مملکت که نمىتوانیم دفینه پیدا کنیم بنده عرض میکنم حضورشان خیر دفینه را میتوانید پیدا کنید و پیدا کردن دفینه آسایش
مردم است و با این الیحه و این وضع مالیات بنده نمىدانم تکلیف زراعت توتون و تنباکو در نواحى گیالن و غرب چه خواهد شد؟
البته نمایندگان گیالن و غرب خودشان خواهند فرمود ولى تنباکوى شرق را که بنده میدانم زراعتش به کلى از بین میرود بنده
خودم یکى از موافقین جدى این قانون بودم در موقعى که در دوره هفتم مطرح شد انحصار دخانیات همان من سه قران که براى
تنباکو قرار داده بودند بنده در کمیسیون قوانین مالیه مخالفت کردم و شاید در صورت مجلسها هم موجود باشد و گفتم که به
کلى زراعت تنباکوى خراسان را از بین میبرد و نتیجه نداد .حاال که مشاهده میکنم مىبینم فعالً در طبس سالى هزار خروار
عایدات آنجا بوده است و حاال به صد و پنجاه خروار رسیده است .سایر نقاط خراسان از قبیل خواف و اردک و بیرجند و نقاط
دیگرى هم که زراعت تنباکو داشته به کلى از بین رفته تنباکویى که خراسان عمل میآید هیچ وقت از خروارى پانزده تومان ده
تومان و هشت تومان تجاوز نمیکند یک محصولى که خروارى دوازده تومان قیمت داشته باشد آقا این عملى نیست که شما براى
آن خروارى هفتاد تومان مالیات ببندید شما با این طور فکر و این طرز عمل میخواستید با نیات آقاى رهنما موافقت بکنید بنده به
ایشان قول قطعى میدهم که هیچ یک از نیاتشان با این طرز فکر عملى نخواهد شد حاال اگر حقیقتاً آقاى وزیر مالیه معتقدند که
این الیحه به همین قسم بگذرد بنده از نقطهنظر عقیده که به ایشان دارم و از نقطه نظر روابطى که با شخص ایشان دارم موافقت
میکنم ولى از ایشان خواهش می کنم که راجع به قسمت محصول خراسان یک ترتیب خاصى معین کنند و در نظر بگیرند که مثالً
صد در صد مالیات ببندند بنده هم موافقم اما صد هفتصد که نمیشود آقا این یک قسمت .قسمت دیگر اینجا در قسمت (ح)
توضیح داده که انواع توتون و سیگارت و سیگار هاى خارجه (در صورت اجازه دولت) و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه
از قیمتى که وارد میشود حقوق گم رکى گرفته شود بنده با این مخالفم و معتقد هستم که آنچه از خارجه وارد میشود صدى صد
باید مالیات گرفته شود و همین طور هم پیشنهاد میکنم.
مخبر (کازرونى) -بنده خوب به خاطر دارم اولین قانونى که براى انحصار دخانیات به مجلس آمد بنده و یک عده زیادى از
نمایندگان اصو الً مخالف بودیم حتى این که حاضر مجلس هم نشدیم براى این شاید اکثریت حاصل نشود و آن قانون تصویب نشود
در اینجا هم نماند یم و رفتیم در باغ بهارستان و جداً معتقد بودیم که این قانون زراعت توتون و تنباکو را به کلى از بین خواهد برد
ولى بنده خودم جداً اعتراف میکنم که نظریات ما مصداق پیدا نکرد و االن هم توتون و تنباکو زراعت و مصرف میشود و چیز
مهمى اتفاق نیفتاده و میفرمایید که ب ه تنباکوى وسط صد صد صد سیصد مالیات بسته شد و االن مالیات یعنى حق انحصار تنباکو
یک من سه قران است و یک من پنج قران بایستى گرفته شود .پس بر سه قران سابق امروز دو قران اضافه میشود .اگر میفرمایید
از تنباکو که این پنج قران نسبت به سه قران زیاد است باز هم صد سیصد که نمیشود .از آن طرف هم مالحظه بفرمایید از تنباکو
یک من پنج قران گرفته میشود اما از توتون یک من سه تومان گرفته میشود .این فرق را در نظر بگیرید البته دولت تشخیص داده
که بایستى یک تحفیفاتى نسبت به تنباکو قائل شود و در صورت اگر چنانچه جنابعالى یک نظریاتى دارید و حقیقت میدانید آن
نظریات را ممکن است اجرا کنیم پیشنهاد بفرمایید میآید به کمیسیون و اطمینان بهتان میدهم که در کمیسیون اعضا کمیسیون
شاید بیش از جنابعالى جدیت کردند و یک تخفیفاتى هم داده شده و شاید بعد هم اگر ممکن باشد جدیت کنند که یک تخفیفى

داده شود.
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رئیس -آقاى دکتر سمیعى
دکتر سمیعى -تصور می کنم قانون انحصار دخانیات یکى از بهترین قوانینى است که به مجلس آمده ولى در صورتی که به معناى
تام آن رفتار شود از زمانى که دولت شروع کرد به اجراى این قانون (جمعى از نمایندگان -بلندتر) یک ضررهاى کلى به زارعین وارد
شده در صورتی که اگر چنانچه معناى این قانون اجرا می شد یک تحمیلى بود تحمیلش عمومیت داشت این طور نبود در صورتی
که اینجا به عکس ضرر متوجه زارعین میشود سابق بر این زارع زراعت خودش را میکرد و مالى که به دستش میآید به تجار
میفروخت ولى پس از اجراى این قا نون انحصار تمام تحمیالت را تاجر به آن زارع بدبخت کرد یعنى به زارع میگوید فالن قدر
مالیات باید داده شود و این هم باید بر جنس افزوده شود در ص ورتی که پیش این طور نبوده و این تحمیل از زارع گرفته نمیشده
بنده تصور میکنم اگر چنانچه دولت در نظر داشته باشد بهتر این است که به همان معناى آن عمل کند یا به وسیله شرکتهایى
همان طور که آقاى رهنما بیان کردند در دست یک شرکتهایى بدهد و آنها عمل کنند یا این که خود دولت به طور مستقیم عمل
بکند خودش مستقیماً بخرد و بعد مالیات هایى هم که وضع کرده است اضافه کند و به فروش برساند زارع بدبخت همیشه در گیالن
معمول بوده تجار میرفتند محصول آنها را خرید میکردند با یک منافع خیلى زیادى یعنى در هر تومانى ده شاهى پانزده شاهى
منافع به آن مىبستند ولى پس از این قانون زارع بدبخت شده و این مالیاتهایى که االن وضع شده است از قیمت حقیقى جنس
کس ر بوده است در صورتی که نبایستى این کسر تحمیل به زارع بدبخت شود عقیده بنده این بود که این قسمت را دولت در نظر
بگیرند حتىاالمکان سعى کنند که تجار خریدارش نباشند و این هم که آقاى وزیر مالیه در ضمن بیاناتشان فرمودند در نتیجه
رقابت ممکن است که قیمت حقیقى خودش را پیدا بکند این طور نیست در تمام گیالن بنده تصور نمیکنم بیش از دو تاجر باشد
که معامله توتون بکند و اینها براى منافع شخصى خودشان قطعاً یک تبانیهایى با هم دارند (صحیح است) و این تحمیل حتماً به
زارعین وارد میشود و این قسمت را خواستم آقاى وزیر مالیه درنظر بگیرند که در موقعش توجه داشته باشند.
مخبر -خالصه بکنیم فرمایشات آقا را این طور نتیجه میگیریم که دولت باید خودش اداره بکند زیرا که باالخره فرمودند یک
کارى بکنیم که تاجر نخرد اگر تاجر نخرد خوب هر کس که خرید تاجر است که یک چیز دیگرى نیست آن که میخرد و
میف روشد تاجر است تاجر که نخرید دولت باید بخرد .دولت اعتراف میکند که امروز من وسایل این کار را موجود ندارم بنده اضافه
میکنم که مصلحت نه زارع ا ست و نه مردم که دولت با وضعیت حاضره دخالت بکند به عالوه اگر دخالت کند چه خواهد کرد آیا از
این مالیات کمتر خواهد گرفت خیر قانون همین است اگر فشار بر زارع است همان فشار باقى است و اگر چنانچه بر مصرف کننده
است همان هم باقى است و شاید اگر دولت خواست مداخله کند خوب اطالع دارید که مأمورین جزء طرز معامالتشان با مردم از
چه قرار است و نظر نمایندگان محترم این است که حتىاالمکان سعى بکنند تماس مردم را با مأمورین جزء یا مأمورین دولت یا
باالخره دولت کمتر بکنند و بنده هم اکیداً عرض میکنم این نظر را امرزه تایید نکنید تا مردم کمتر با دولت تماس داشته باشند
این هم براى دولت بهتر است و هم براى مردم در هر صورت اگر جنابعالى دیدید تشخیص دادید که دولت به هر وسیله که هست
توانست وسایل اداره کردن را خودش فراهم کند تذکر بدهید این قانون انحصار اصالً براى همین است و خودشان هم اعتراف کردند
که البته بایستى در اولین روزى که اساسش براى ما موجود باشد همین طور بشود.
بعضى از نمایندگان -کافى است
دشتى -بنده مخالفم
رئیس -نوبه آقاى اعتبار است.
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دشتى -بنده با کفایت مذاکرات مخالفم
بعضى از نمایندگان -کسى نگفته کافى است.
رئیس -بفرمایید
اعتبار -کسى نگفت کافى است.
دشتى -بنده در کفایت مذاکرات خواستم یک تذکرى بدهم بعد وارد شوم در مخالفت بعد از ختم نطق هر ناطقى که سه نفر
هوسشان می گیرد بگویند مذاکرات کافى است (چند نفر از نمایندگان -کسى نگفت) آقاى احتشامزاده همسایه بنده و یکى دو نفر
اظهار کردند مخبر هم یک وسیله دارد میگوید این مطالب را پیشنهاد کنید میرود به کمیسیون وقتى که در کلیات مذاکره است
میگویند آقا در مواد صحبت کنید وقتى که در مواد مذاکره میشود می گویند پیشنهاد بدهید و در شور دوم هم براى این که رد
نشود الیحه از مجلس رأى داده میشود و این چیز خیلى مضحکى میشود و باالخره این طور میشود که در الیحه دولت مذاکره
نمیشود بنده یک قصه کوچکى در این باب عرض کنم چند سال قبل از اصفهان میآمدم به طهران در درشکه شخصى با یکى از
رفقایم بودم این دوست محترم هوس داشت که خودش درشکه را براند و همیشه هم اسبها را میزد موقعى که این اسبها را راه
میبرد در سر باالیى میگفت اگر اسبها را نزنم نمیروند در سرازیرى که درشکه خودش به سرعت میرفت در زمین صاف هم
میگفت این پدر سوختهها اینجا هم نباید راه بروند و باز میزد حاال مذاکرات آقایان هم همین طور شده در کلیات میگویند در
مواد صحبت کنید در مواد هم می گویند پیشنهاد بدهید در کمیسیون هم به هیچ وجه در پیشنهادات نظرى نمیشود در شور دوم
همین طور باالخره همان نظریه دولت پیش می رود بنده خودم در الیحه یک عرایض مختصرى دارم و آن این است که بنده
نفهمیدم این الیحه را براى چه دولت آورده براى این که خود بنده یک تطبیق مختصرى کردم با الیحه دوره هفتم تقریباً یکى است
آقاى وزیر مالیه هم اینجا توضیح دادند که این عین همان است یعنى عین همان قانون انحصار بنده نفهمیدم یعنى چه (فاطمى-
ماده اولش را فرمودند) بلى ماده اولش را فرمودند تکرار است فقط یک فرقهاى جزئى است یک فرقهاى عبارتى است و این همان
طوری که آقاى افشار اینجا نشان دادند یک فرقى در مالیات تنباکو پیدا شده که این را یک مقدارى اضافه کردهاند خوب این را
ممکن بود یک ماده واحده میآورند که ما سابقاً از این تنباکو سه قران میگرفتیم حاال شش قران میگیریم و این ارزش ندارد که
یک الیحه به این تفصیل بیاورند دلیل این چیست سابقاً از تنباکوى زهر مارى این قدر میگرفتیم حاال میخواهیم این قدر بگیریم
و دیگر داخل این بحثها نمیشدیم عرض کنم که این الیحه به شکل الیحه انحصار است ما میخواهیم ببینیم که این انحصار شده
است یا نه اگر چنانچه دولت می خواهد این را انحصار بکند باید یک اعتبارى بگیرد تمام ماشینها را هم بخرد و به هیچ کس هم
اجازه ندهد سیگار درست کند خودش این کار را بکند همان طور که در ترکیه هست همان طور که در فرانسه و بعضى از ممالک
هست رژى را اداره بکند و این اگر ضرر دارد باز یک فایده و آوانتاژى هم دارد فایدهاش این است که همان طورى که آقاى تقىزاده
اینجا اظهار کردند م مکن است شروع بکند به اصالح زراعت تنباکو به اصالح توتون سیگار و باالخره سیگارهاى ایران را مثل
سیگارهاى ترکیه و مصر قابل کشش بکنن د و اداره درست بکنند که تنباکو و توتون و سیگار این مملکت را طورى اصالح کنند که
بتواند در آتیه جاى تریاک ایران را بگیرد ولى این ط ورى که صحبت کردند یک مرتبه اظهار کردند که دولت پول ندارد و یک مرتبه
صحبت کردند که ما میخواهیم دو میلیون اعتبار بگیریم که اگر تجار خواستند ارزان بخرند دولت بتواند بخرد اینجا معلوم میشود
که نمی خواهند انحصار را عملى بکند خوب در صورتی که نمیخواهند انحصار ر ا عملى بکنند علت نداشت که اسم قانون را بگذارند
قانون انحصار اگر دیدید در قند و شکر اسم انحصار گذاشتیم براى این بود که چون از خارج وارد میشد نمیتوانسیتم عنوان دیگرى
برایش قائل شویم ولى این عنوان در مالیات زیاد کردن و تنباکو چیز مضحکى است ما میخواهیم خودمان را گول بزنیم .چه لزوم
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دارد این کار .اگر دولت می خواهد حقیقت انحصار را عملى بکند باید صریحاً و علناً آقاى وزیر مالیه بروند پشت تریبون بفرمایید که
ما از یک ماه دیگر از یک سال دیگر از پنجاه دیگر خیال داریم که به کلى انحصار را عملى بکنیم که در تمام مملکت هیچ اداره
هیچ مغازه براى سیگار نباشد مگر به اجازه دولت آن هم براى فروش و اال خود دولت سیگار را عمل بیاورد باالخره براى صدور و این
که عرض کردم در صورتى است که دولت این تصمیم را بگیرد که سیگار ایران را یک سیگارى بهترى بکند که باالخره مثل
سیگارهاى سایر ممالک تهیه شود و بشود کشید و اگر دولت نخواهد انحصار بکند و بخواهد مالیات را زیاد بکند به عقیده بنده
الیحه به این عرض و طول الزم نیست ا سم انحصار الزم نیست و عالوه بر اینها باید دلیل بیاورد که چرا مىخواهد مالیات را زیاد
کند براى این که مالیات زیاد کردن یک دلیل مح کمى باید داشته باشد و آن کسر خرج باید باشد وقتى دولت میخواهد مالیات را
زیاد کند و یک عایدات جدیدى پیدا کند باید یک الیحه بیاورد به مجلس که ما بودجهمان کم است و تکافو نمیکند با این مخارج
پس باید عایدات زیاد شود و اال اگر کسر ندارد و بىجهت هوس کردهاند ک ه معنى ندارد همین طور ادارات مالیه که ابداً اطالع
ندارند از غالب نقاط و خیال میکنند امور اقتصادى و اجتماعى و سیاسى مثل کارهاى ماشینى است و آقاى کازرونى که خودشان را
همیشه یکى از طرفداران طبقه رنجبر و زارع میدانستند اینجا با کمال آزادى چون مخبر کمیسیون هستند پا میشوند دفاع
میکنند بنده عرض می کنم که شما گردش کنید در اطراف این مملکت و ببینید که طبقه زارع در چه حال است بدبختترین تمام
طبقات این مملکت زارعین هستند (صحیح است) و عرض میکنم اینها در ایران ولىالنعم ما هستند (صحیح است) اگر زارع نباشد
در این ممل کت پس ما چه داریم .پس در درجه اول دولت و مجلس شوراى ملى باید متوجه حال زارعین باشد و آن وقت ما در هر
مالیاتى که وضع میکنیم تحمیل بر طبقه زارعین میکنیم اینجا مکرر در همین مجلس صحبت شده است یک عقیده و بنده هم به
این عقیده معتقد هستم که حتىاالمکان اگر بشود مالیات غیر مستقیم مالیاتى که به زراعت تحمیل میشود بردارند بهتر است آن
وقت شما روز به روز تحمیالت زارعین را زیاد بکنید به انواع و اقسام مختلف آن وقت اگر بنده هم مخبر کمیسیون باشم خودم را
موظف میدانم دفاع کنم پا میشوم میگویم چه قانونى از این بهتر به زارع چه ضررى وارد میآید پارسال دوره هفتم این قانون را
گذارندیم خیال میکردیم که این زراعت از بین میرود ولى دیدیم و خودم دیدم که زراعت توتون از بین نرفت آقاى کارزونى چه
می دانند که زراعت توتون و تنباکو کم نشده کدام احصائیه نشان داده است که از قانونى که در دوره هفتم تصویب شده است به
طبقه زارع و طبقه که توتون کارند چقدر ضرر وارد شده ایشان چه میدانند ما مجبوریم این حرفها را در کلیات بزنیم و باالخره
دولت یک الیحه که میآورد به مجلس و میفرستد به کمیسیون غرض این نیست که این الیحه حتماً بگذرد غرض این است که در
ای ن الیحه بحث شود تنقیح شود و وقتى که تنقیح شد بیاورند به مجلس و درش گفت و گو بشود باالخره آن کسى که اجازه
مىگیرد براى هوس اجازه نمی گیرد که مقابل میز رئیس مجلس اسامى اجازه گیرندگان پنج شش نفر گذارده شود آن وقت
میفرمایند کافى است وکیلى که اجازه گرفته باید حرفش را بزند.
مخبر -اوالً به نماینده محترم عرض میکنم (بعضى از نمایندگان -بفرمایید پشت تریبون) که هیچ کس مانع صحبت داشتن ایشان
د ر مجلس نبود شما ببینید چند ساعت است ما در اطراف ماده اول و کلیات صحبت میداریم پس اینها که صحبت داشتند نماینده
نبودند حرف نزدند جواب و سؤال نشد کى مانع شد؟ و اصالً آقاى دشتى که میخواستند صحبت بدارند کى گفت صحبت ندارید
شاید یک کسى به طور مزاح حرفى زده و به گوش شان خورده در صورتی که از طرف مجلس گفتند کسى صحبت نکرده یک شرح
مبسوطى در این باب صحبت داشتند خوب البته بدارید مذاکره بکنید ش رحى هم از بنده تنقید کردند که طرفدار زارع و فالح بودم
و حاال طرفدارى از دولت میکنم عرض میکنم که دولت و زارع و مردم همه در حکم نفس واحدند همه بذل مساعى مىکنیم براى
اصالح امور اجتماعى خودمان (صحیح است) ما که نبایستى مخالف دولت باشیم من اگر موافقت با زارع دارم به جهت موافقت با
زارع است عالوه بر این رفقاى محترم من اطالع دارند که در کمیسیون خیلى خیلى بیش از این سنگ زارع و مردم را به سینه زدم
(یکى از نمایندگان -در کمیسیون سنگ نبود) تا اندازه هم که ممکن بوده است اصالحاتى کردهام ولى اینجا وظیفه من این است
که دفاع از نظر کمیسیون بکنم و در انجام وظیفه بنده خیانت نمیکنم کمیسیون محترم به من وظیفه داده که اینجا دفاع کنم
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بنده اینجا خیانت کنم نمیکنم همچو کارى (صحیح است) می فرمایند غرض از آوردن این قانون به مجلس چه بوده این که فرقى
ندارد اگر فرقى ندارد پس این داد و بیداد و گفت و گوها چه چیز است پس این حرفها از کجا پیدا میشود چرا در هر یک از مواد
یا اصالحاتى دارد یا یک چیز تازه وارد کردهاند که من حیث المجموع مقتضى این طور بود که تمام قانون را به مجلس بیاورند و این
طور تصویب شود و قدرى دقت کنید قدرى مواد را ببینید از حرف قدمى رو به عمل و مطالعه بگذارید خواهید دید که یک ماده که
درش اصالحى نشده باشد وجود ندارد دولت براى هر یک از مواد یک قانونى بیاورد که این (ه) را اینجا درست کن این (ن) را آنجا
درست کن قانون را این طور به مجلس نیاوردهاند میفرمایند کازرونى چه احصائیه دارد که زراعت توتون و تنباکو کم نشده آقا چه
احصائیه دارید که زراعت توتون و تنباکو کم شده؟ (با حرارت) احصائیه من احصائیه دولت است دولت به چه دلیل احصائیهاش را
غلط می نویسد چرا؟ براى چه مقصود؟ نذر کرده دروغ بنویسد نذر کرده بر خالف واقع بنویسد؟ احصائیه دولت نشان میدهد که
زراعت توتون و تنباکو در این چند ساله اخیر زیاد شده است من هم اعتبار به این احصائیه دارم همین احصائیه را اینجا اظهار
میکنم می گویم زراعتش زیاد شده این است عرایض من و در هر صورت ایشان خوب اگر چنانچه نگویم پیشنهاد بدهید چه بگویم
میگویم آقا اگر نظر صائب خوبى دارید پیشنهاد بدهید این را هم که نگویم کسى هم که مخالف نیست پس تکلیف چیست عجب
(خنده نمایندگان)
بعضى از نمایندگان -کافى است
رئیس -کافى است؟
عراقى -خیر بنده مخالفم.
اعتبار -بنده اجازه خواستهام
رئیس -حقوق ذوىالحقوق از بین رفت .بفرمایید.
عراقى -آقاى کازرونى خیلى خوب کردند با حالت عصبانى صحبت کردند قبل از این که با حالت عصبانى صحبت کنند متوجه به
سؤال بودند و جواب ولى با حالت عصبانى نمیدانم متوجه هستند یا نه از این جهت عرض میکنم مذاکرات کافى نیست به عالوه
در ماده اول این قانون یا هر قانونى که به مجلس می آید در ماده اول حق دارند در کلیات و سایر مواد صحبت کنند عالوه بر این که
در خود ماده صحبت می کنند در تمام مواد حق دارند و نظیرش را خود آقاى کازرونى اطالع دارند که میشود ولى قسمت زراعت
توتون یک قسمتى از ایران به این کار مبتال هستند این هم قانونى است راجع به زراعت توتون غرب یک قسمت مهمش ابتال به این
زراعت دارند تنباکو و توتون دارند در خراسان همین طور است آذربایجان همین طور است جنوب خودتان همین طور زراعت تنباکو
دارد (یکى از نمایندگان -مازندران) بلى صفحه مازندران دارد این قانون را میخواهیم یک قانونى باشد که مثل آن قانون که
میفرمایید سال دیگر مجبور نباشیم بیاوریم عوضش کنیم بلکه یک کارى بکنیم که حتىالمقدور به عمل نزدیکتر باشد در والیاتى
که تنباکو کارى دارند حضرتعالى اگر مسبوق باشید بنده در قسمت خودمان از صفحه عراق خودمان عرض میکنم کم شده به
واسطه قان ونى که سابق بود حاال یا از عامل یا از وضع قانون بود کمتر شده پس شما نباید یک دفعه بگویید کم نشده اگر شما
نظرتان به بیان و اظهار رئیس انحصار است اگر رئیس انحصار گفته است کم نشده ممکن است او روی هم رفته گفته باشد ولى
آنهایى که از والیات خودشان اطالع دارند کم شده من در والیت اطالع دارم کم شده بنده تقاضا میکنم خسته نشوید التزام هم
نداریم حکماً در این جلسه مذاکرات در کلیات کافى شده باشد و ماده اول و دوم و سومش تمام شده باشد چند جلسه صرف
می کنیم براى این کار و این قانون مجلس براى همین است که در این مسائل کامالً دقت کند مباحثه کند بدون این که حرف
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همدیگر موجب عصبانیت آن یکى باشد نه جنابعالى خیلى بیش از بنده با دولت موافق هستند نه من از شما با رنجبر موافقترم
همهمان جامعه هستیم که می خواهیم اداره این مملکت را بچرخانیم پس نباید حضرتعالى عصبانى شوید و اوقاتتان تلخ شود
بنابراین بنده استدعا می کنم مذاکرات کافى نباشد جلسه دیگر هم داریم کارى نشده که ما بگوییم مذاکرات کافى است.
رئیس -آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند.
(چند نفرى برخاستند)
رئیس -تصویب نشد .آقاى اعتبار
اعتبار -آقایان کامالً خسته شدهاند بنده هم تصدیق میکنم و لذا تکرار نمیکنم مطالب گفته شده را ولى یک موضوعى است که
باید اینجا عرض کنم آقاى وزیر مالیه هم درست متوجه نشدند توجه بفرمایند بنده این اشکالى که هست عرض کنم و اصالح شود.
یک ماده نهى در این قانون هست که میگوید :وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من پانزده قران تفاوت توتون نیم
کوب در هذه السنه تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد .بنده میخواستم تاریخچه این ماده نه را
به عرض آقایان برسانم که از کجا باالخره وزارت مالیه داراى قبوضى شده از تجار و از مردم که حاال آن را ببخشد در ماده دو قانون
سابق توتون پست مثل مال همدان و بروجرد و نهاوند و مالیر را برایش دو قران و سه قران و پنج قران مالیات معین کردیم و شرح
قضیه و عملش این بود که این توتون از بروجرد حمل میشد و یک من دو قران مالیاتش را هم میداد ولى مصرف توتون خوزستان
بود میرفت آنجا نیم کوب میشد به صورت جیگاره برمیگشت و آن وقت مطابق قانون سابق که در ماده دو نوشته است توتون
جیگاره یک من سه تومان یک من سه تومان از اینها مىچسبیدند مطالبه می کردند پس از این که این قضیه در خوزستان در
بروجرد در همدان تمام تجار در ای ن قضیه مداخله کردند ما اینجا اقدامات کردیم یک دوسیه مبسوط و مشروحى دارد و بنده
می خواستم استدعا کنم از آقاى وزیر مالیه که این دوسیه را از اداره انحصار بگیرند و مالحظه بکنند این دوسیه چه بود؟ پس از
مذاکرات زیاد و باالخره کمیسیونهاى زیادى که شد آمدند و بال خره این طورى توافق کردند براى این که آن ترتیب به هم نخورد و
مخالف قانون نباشد گفتند آن یک من دو قران و پنچ قران که شما دادهاید بسیار خوب مالیاتش را دادهاید بقیه را یک قبضى بدهند
به ما آن قبض را ما مخصوصاً در کمیسیون مذاکره شده در آنجا قید شد در صورت مجلس هم نوشتیم که براى این که یک راه
قانونى داشته باشیم این قبض را به ما بدهید تجار هم قبول کردند آمدند یک قبوضى دادهاند به اداره انحصار و بالخره توتونهاى
خودشان را به مصرف فروش رساندند و تمام شد حاال این قبوض یک من پانزده قران همان قبوضى است که دولت به آنها مىبخشد
این به جاى خودش صحیح بنده در قسمت مالیاتش هم حرف ندارم که بگویم زیاد است کم است مالیاتش را هم بنده عقیده دارم
هفت قران نه قران دوازده قران مالیات بدهند این به نظر بنده این قدر اهمیت ندارد این توتون در خود محل مصرف ندارد مصرف
فروشش همین طور که عرض کردم به صورت نیم کوب بر میگردد آن وقت میرود به خوزستان به صورت جیکاره میشود اینجا
بنده دیدم در قانون اسمى از نیم کوب نبردهاند و وقتی که بنده خودم خدمتشان عرض کردم فرمودند اصالً از قلم افتاده در
راپورت نوشته نشده و حال این که هیجده قران و بعد در سال سوم سه تومان قائل شدهاند بنده عرض میکنم یک توتونى را که
شما نتوانید یک من پانزده قران ازش بگیرید یک محصولى که پانزده قران را نتواند بدهد و شما مطابق ماده نه برگذار میکنید و
مى بخشد آن وقت چطور هیجده قران و بیست و چهار قران بدهد اینجا بنده نظرم این است و میخواهم اینجا عرض کنم که اداره
انحصار دولت اکتفا بکند به همان مالیاتى که در دست اول از او میگیرد یعنى آن هفت قران و نه قران و داوزده قران که شما براى
او قائل شدید بگیرید و ولش کنید بگذارید آن کسى که میبرد ببرد مصرف کند فشار شما و سنگینى مالیات این را از بین نمیبرد
یعنى آن که میخواهد سیگار جیگاره بکشد میکشد ولى از بصره و بینالنهرین قاچاق صرف میکند و شما خودتان هم همیشه
طرفدار این قضیه بودید و عملى هم که براى انحصار تریاک کردهاید شاهد این امر است که خواستید به وسیله تنزل باندرول
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حتىاالمکان موضوع قاچاق از بین برود و این قضیه تشدید می کند مسأله قاچاق را به این جهت بنده میخواستم ادعا کنم در این
قضیه نیم کوب که مصرفش خوزستان و بنادر است تجدیدنظرى بفرمایید اگر مالیات هفت و نه قران و دوازده قران را کم میدانید
دو قران هم بهش اضافه کنید و دیگر ولش کنید که و قتى این مالیات هفت قران را داد و مالش را حمل کرد به خوزستان خواست
بفروشد آنجا خواست به صورت نیمکوب در بیاورد دو مرتبه از او مطالبه نکنند که بیست و چهار قران دیگرى باید بدهى براى این
که این را بتوانى مصرف کنى عرض دیگر بنده این است که اینجا در قسمت (ب) مینویسد  -1توتون سیگار یک من سه تومان
سایر اجناس دخانیه که بریده می شود از قرار یک من سه تومان بنده این را دیگر نفهمیدم سایر اجناس مقصود چیست دمار توتون
است؟ چه جنس هاى دیگرى ممکن است بریده شود غیر از توتون که یک من سه تومان باید بدهد نظر بنده این بود که خواستم
عرض کنم اگر این را توجه نفرمایید بالخره مجبور می شوید از تجار و مردم دو مرتبه بیایید و برخالف قانون یک قبوضى بگیرید آن
وقت یک قانون دیگر بیاید و به آنها تخفیف بدهد.
وزیر مالیه -این قضیه توتون نیم کوب همان طور که آقاى اعتبار فرمودند از قلم افتاده است در الیحه اشتباهاً حرف (ج) از قلم
افتاده منظور این بوده است در قانون قدیم هم این طور بود که توتون سیگار یک مالیاتى داشت توتون نیمکوب یک مالیات توتون
ساییده یک مالیات این توتون نیم کوب که مالیاتش زیاد است زیادتر از توتون چپق است براى این است که این توتون را که میبرند
به سیگار هم استعمال میکنند و اگر مالیات ارزان باشد بدیهى است صدمه به توتون سیگار میزند و بیشتر آن را داخل میکنند به
طور قاچاق یعنى سیگارها و جیگارها را وارد می کنند براى این که از مالیات فرار کنند اما این که مالیاتى برایش وضع شده به نظر
مىآید این براى این است که سابق بر این فرض بفرمایید شش سال پیش از این مدت هفت سال پیش از این سیگار هم شش قران
هفت قران مالیات میداد آن وقتها سنگین بوده و متناسب با سایر چیزها آمدهاند پنج قران گرفتهاند دو قران هم اضافه کردهاند
ولى حاال که سه تومان است باز هم قانون بیاوریم که پنج قران بگیریم براى این که در آن موقع سنگین بوده است حاال براى توتون
نیمکوب ما اینجور فرض می کنیم که پانزده قران و از حاال به بعد سال به سال یک چیزى زیاد بشود اما حاال پانزده قران نیست
مالیاتش حاال سه تومان است و اگر از سه تومان میخواستند مالیات را باال ببرند چهار تومان و نیم پنج تومان بود اول سه تومان را
نصف میکنیم مالیات سه تومان را پانزده قران قرار میدهیم و بعد در سال هاى دیگر متناسب با سایر چیزها توتون و تنباکو و
توتون و سیگار و سایر محصوالت مملکتى که مالیاتش باال میرود این مالیات هم به تدریج باال میرود اما این که در گذشته هم
اینها مجبور بودند که براى هر منى پانزده قران بدهند و این را تخفیف میدهیم میبخشیم و معاف میکنیم و این مانع میشود که
سال آینده مثل سایر توتونهاى دیگر تنباکو و سیگار یک چیزى بر مالیاتش اضافه شود این است که این را به تدریج باال میبرند
حاال باال میبرند حاال سه تومان است میشود پانزده قران سال دیگر میشود هیجده قران در سالهاى دیگر اضافه میشود.

روحى -کافى است
رئیس -کافى است؟ (گفته شد -کافى است) پیشنهادى که در این خصوص شده قرائت میشود.
پیشنهاد آقاى مجد ضیائى
در ماده  1اصالح ذیل را در خدمت خریدارى ماشین پیشنهاد میکنیم
خریدارى ماشین در ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه و صاحب مال خواهد بود در صورت اختالف حکم
مشترک از میان چهار نفر به قرعه معین تقویم اکثریت قاطع خواهد بود.
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-31موقع جلسه بعد -ختم جلسه
رئیس -پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده یکشنبه بیست و چهارم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور الیحه دخانیات
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوراى ملى -دادگر
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مشروح مذاکرات مجلس ملى ،دوره8
جلسه71 :
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه  5اسفند  18( 1310شوال) 1350
فهرست مذاکرات
 -1تصویب صورت مجلس
 -2سؤال آقای رهنما و جواب آقای وزیر مالیه
 -3شور و تصویب الیحه اصالح بودجه اداره کل فالحت
 -4بقیه شور اول الیحه اصالح قانون دخانیات
 -5موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و هشت بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند
} -4بقیه شور اول الیحه اصالح قانون دخانیات{
رئیس -خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصالح قانون انحصار دخانیات مطرح است ماده دوم قرائت مىشود:
ماده دوم -کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الى شش ماه برحسب تشخیص مؤسسه
انحصار متدرجاً به انبارهایى که آن مؤسسه در نزدیکترین دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا والیت معین خواهد نمود وارد شود
مؤسسه انح صار به اقتضا موارد در هر محل موعدى را که براى ورود اجناسهاى دخانیه انبارهاى دولتى الزم مىداند قبالً تعیین
نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که الزم بداند به عمل خواهد آورد.
رئیس -آقاى افسر
افسر -بنده در ماده  3عرض دارم
رئیس -در این ماده مخالفتى نیست؟
(گفتند -خیر)
رئیس -موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
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رئیس -تصویب شد
ماده سوم -نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه تا زمانی که دولت خود مباشر خرید و فروش انحصارى نشده مؤسسه انحصار
مجاز است با اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
الف -توتون سیگار از قرار یک من سه تومان
ب -سایر اجناس دخانیه که بریده مىشود از قرار یک من سه تومان.
ج -توتون چپق اشنو -سلوانى -جرمى -الهیجان (از محال ساوجبالغ مکرى) و توتونهاى مشابه آن تا آخر سال  1310شانزده قران
سال  1311بیست قران سال  1312به بعد بیست و چهار قران.
د -توتون چپق :سنندج -کرمانشاهان -ساوجبالغ مکرى و توتونهاى مشابه آن تا آخر سال  1310یازده قران سال  1311چهارده
قران سال  1312به بعد هفده قران.
ه -توتون چپق :سقز و بانه -همدان -دهخوارقان نهاوند -تویسرکان اطراف طهران و توتونهاى مشابه آن تا آخر سال  1310هفت
قران سال  1311نه قران سال  1312به بعد یازده قران.
و -کلیه اقسام تنباکو تا آخر سال  1310از قرار یک من سه قران و در سال  1311یک من پنج قران و در سال  1312و سنوات بعد
یک من هفت قران تنباکوى چوب قلیانى در صورتى که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.

ز -تنباکوى نسوارى یک من پانزده قران و انفیه یک من پنج تومان.
ح -انواع توتون و سیگارت و سیگارهاى خارجه (در صورت اجازه دولت) و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که
وارد مىشود ( یعنى مجموع قیمت ورودى و حقوق گمرکى و عوارضى که به توسط گمرک مأخوذ مىگردد) وارد کردن اجناس
دخانیه مذکوره در فوق بدون اجازه مؤسسه انحصار ممنوع و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

رئیس -آقاى افسر
افسر -چنانچه در کلیات عرض کردم و سایر آقایان هم یادآورى کردند حقیقتاً قضیه تنباکو و توتون این یک مالیات خیلى
سنگینى است که نه متناسب با قیمت تنباکو است و نه متناسب با کشت و کارش و زحمتى که برایش کشیده مىشود در چندین
نقطه خراسان که تنباکو دارد بهترین تنباکو تن باکوى طبس است خروارى بیست تومان است سایر تنباکوها مثل ترشیز و سبزوار و
شاهرود خروارى دوازده تومان و ده تومان است و با این وضعیت مالیات به کلى از میان مىرود اما اگر نظر از میان رفتن داشته
باشند چنانچه در نسوارى داشتند بنده هم عرضى ندارم براى این که تنباکوى نسوارى یک چیز مضرى است و خیلى بد چیزى
است .اگر پنج تومان هم بکند که از بین برود ما حرفى نداریم خیلى خوب است اما نظر دولت از قراری که آقاى وزیر مالیه آن روز
فرمودند یک قسمتش از نقطه نظر ازدیاد عایدات است براى مملکت حاال که نظر این است ...ور افتادن تنباکو باید یک تناسبى بین
مالیات و تنباکو برقرار شود چنان که مالحظه فرمودید که در قسمت سیگار و بعضى چیزهاى دیگر که از خارج میآید نوشتهاند
صدى پنجاه این به نظر بنده مالیات متناسبى است و این را بنده عقیده ام این است که براى تنباکو معمول بدارند و هر جایش را
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نسبت به قیمت بپردازند تنباکوى شیراز که یک منى چهار تومان است با تنباکوى یک من یک قران یک جور مالیات بدهد و این
بى تناسب است و بنده پیشنهاد کردم که قیمت دو سال اخیر تنباکو را بسنجید و حد وسطش را و از آن معادلش صدى پنجاه
مالیات بر تنباکو ببندند که یک تناسبى با تنباکو داشته باشد که هم از میان نرفته باشد و هم عواید دولت زیاد شود و بنده پیشنهاد
هم کرده ام چون امیدوارم که در شور دوم آقاى وزیر مالیه یک توجهى بفرمایند و بنده بیش از این عرضى نمىکنم و اگر پیشنهاد
بنده قبول نشود عرایض خودم را در شور دوم عرض میکنم.
وزیر مالیه -مکرر عرض کرده ام در این که پیشنهاداتى بشود و در کمیسیون با حضور اعضاى کمیسیون و غیر اعضا کمیسیون
دقت شود و صحبت شود که واقعاً معلوم شود که فالن چیز نبودنش مفید است و بودنش مضر است بنده کامالً موافقت داشتهام و
قبول کردهام و این کار هم در این الیحه که پیشنهاد شده این طور نبود الیحه دولت را با خبر کمیسیون مطالعه بفرمایید ببینید
که چندین جلسه در کمیسیون نشستهایم در این قسمت مذاکره کردهایم و راجع به طبقهبندى بود چندین جلسه هم در این باب
صحبت شد و ما سخنمان مىآمد قبول کنیم و آقایان مکرراً و متوالیاً اظ هار نگرانى کردند باالخره ما گفتیم خیلى خوب اگر تا این
درجه شدت دار د و نگرانى دارد بعد از مالحظه و غور در مطلب ما قبول کردیم به شرطى که در عایدات یک چیز محسوس نشود
آن را هم میزانش را دوباره پایین تر آوردیم البته در این قسمت هم هر نظرى آقایان داشته باشند پیشنهاد بفرمایند خودشان هم
حاضر مىشوند در کمیسیون مذاکره مىکنیم اما در مسأله این که مىفرمایند به نسبت اصل قیمت میخواهم عرض کنم که این در
همه جا مطابق نمى آید مخصوصاً در یک قسمت از چیزهایى که به اصطالح می گویند لوکس است و تفننى است این چیزها هیچ
وقت متناسب با قیمتش نمىشود مثالً فرض بفرمایید تریاک یا بعضى دواجات و همین توتون و تنباکو و توتون سیگار االن مالیاتش
هیچ نسبت به اصل قیمتش ندارد این چیزها در مواردى اقتضا مىکند که این قدر باال مىرود در مملکت که آن قیمت اصلى مثل
هیچ مىشود قیمت یک از عشرش است البته چیزهاى دیگرى که مثالً گمرک را فرض بفرمایید یک چیزی که وارد مملکت میشود
و جزو احتیاجات عمومی است گمرکش را صدی پنج صدی ده قرار میدهند ولی اگر جزء احتیاجات عمومی نیست و تفننی است و
تفریحی است آن را دیگر نظری به قیمتش ندارند ولی در هر حال باز گمرک با قیمت تناسب دارد اما یک چیزهای تفننی با قیمت
تناسب ندارد معذلک عرض کردم در مسأله طبقهبندی اش اگر اشکالی باشد چنانچه در قانون سابق اشکالش زیاد بود و آقایان توجه
فرمودند معذلک دوباره دقت میکنیم و اصالح میشود.
رئیس -آقای مؤید احمدی
مؤید احمد -البته ما هم معتقد هستیم و همان طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند عایدات مملکت زیاد شود و قبالً به تناسب
مخارج مملکتمان ما که از دولت صحیه میخواهیم امنیت میخواهیم عدلیه میخواهیم که در همه اصقاع مملکت دایر کند البته
فکر عایدات هم بکنند در این موضوع گمان میکنم که دولت به مجلس ،هیچ مخالفتی ندارد اما میفرمایند بیاشیا لوکسی و تفننی
مالیات متناسب با آن جنس نیست این را هم بنده تصدیق میکنم مثالً االن تاکسی که دولت از تریاک میگیرد خیلی بیش از
قیمت تریاک است لیکن وقتی که ما به تفننات گفتیم مالیات ببندند یک تناسبی را بین آنها باید رعایت کرد .این که شبهه ندارد
گفتیم از تناسب قیمت زیادتر نگیرند حتمی است دولت هر نظری دارد یک مالیاتی وضع میکند روی آنها و میگیرد لکن البته
تنباکو در این مملکت چند قسم است یک تنباکو داریم که مال حکان است حکان اصفهان که مثالً یک من پنج تومان شش تومان
هفت تومان قیمتش است یکی تنباکوی اعالی شیراز که یک من دو تومان بیست و پنج قران سه تومان قیمتش است لکن یک
تنباکوهایی هم داریم در بعضی از نقاط مملکت که یک من دو قران قیمتش است (بعضی از نمایندگان -کمتر) یا یک قران (امیر
تیمور -باز هم کمتر) قیمتش است و اینها را نمیشود مطابق تنباکوی یک من پنج تومان (افسر -تنباکوی چوب قلیانی خرواری
پنج تومان است) و شش تومان مالیات برایش قرار داد البته این متناسب نیست که تنباکوی یک من سی شاهی را با یک من پنج
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تومان یک جور مالیات بست (صحیح است) اشکالی که آقای وزیر مالیه فرمودند راجع به طبقهبندی بنده این را در آن جلسه هم
عرض کردم که تصدیق میکنم برای این که طبقه بندی برای مالک و رعیت اسباب زحمت است وقتی که در یک دهی یک جور
تنباکویی زراعت کردهاند و در ده دیگر تنباکوی جور دیگر مأمور مالیه که میآید تکلیفش این است که بگوید این جزو طبقه اعلی
است آن وقت باید بیایند و ثابت کنند که این تنباکوی پست است و خود این یک اختالفی بین مالک و مأمورین مالیه تولید میکند
و این البته یک کار بدی است پس باید یک راه حلی برایش فکر کرد و بنده اینجا دیدم در پیشنهاداتی که شده بود دو پیشنهاد در
این موضوع شده است یکی مال آقای افسر است که قیمت دو ساله تنباکو را معین کنند و نصفش را مالیات بگیرند این یک راهحلی
است به عقیده بنده بعضی هم دیدم پیشنهاد کرده بودند (پنج نفر شش نفر از آقایان) که اصالً تنباکوهای ارزان قیمت که یک من
دو قران و سه قران قیمت دارد از مالیات معاف باشد این هم یک نظری است و این را هم عرض میکنم به آقای وزیر مالیه که دو تا
بسته (کیسه) تنباکو فرستاده بودند از کرمان پیش آقای رئیس به مجلس فرستاده بودند که اینها یک من سی شاهی قیمتش است
و از ما یک من پنج قران مطالبه مالیات میخواهند بکنند و ما نمی توانیم از عهده ادای این مالیات برآییم اما مصرف این تنباکو فقط
برای خود اهالی قراء همان محل است که عادت کردهاند و این تنباکوها را میکشند وقتی که این مالیات را ازش گرفتند البته
زارعین نمیکارند یعنی مردم دستشان نمیرسد بخرند و آنها هم نمی کارند .بعضی از آقایان هم شاید عقیده داشته باشند که
بکارند اهمیتی ندارد ولی نه این طور نیست برای این که در جاهایی که اینها را میکارند غیر از این چیزی عاید نمیشود مالک و
رعیت از میان میرود باید مالیات این مملکت را بدهد و چیز دیگر هم نمیشود زراعت کرد هواهای گرم و آبهای شور و زمینهای
کفّه غیر از تنباکو هیچ نمیشود ازش برداشت تنباکویش هم خیلی کثیف و بد و سبز رنگ است لکن میکشند یک قدرش را
آوردهاند اینجا رنگش عیناً مثل این علف های سبز است ولی اهالی آنجا به کشیدن آن عادت دارند و این تنباکوها را میکشند در
جلسه گذشته خاطرم هست یکی از آقایان موافقین به بنده جواب دادند که این چه وحشتی است که شما دارید به علت این که در
ماده  4معین کرده است که دولت قیمت را معین میکند در حالی که همچو چیزی نیست دولت وقتی که خودش انحصار را اجرا
نکند قیمت را معین نمیکند اینجا است که ضرر مالک و رعیت می شود و من در جلسه گذشته عرض کردم که اگر به جای انحصار
حقیقت این الیحه را اجرا کنند ما حرفی نداریم تمام را از پست و اعلی یک من سی شاهی مثالً بخرد لیکن عجالتاً که انحصار
نمیکند دولت و قیمت معین نمیکند و آزاد گذاشته است بین رعیت و مالک و تاجر میبرند در انبار پنج هزار مالیات ازش
میگیرند در قران هم قیمت اصل تنباکو میشود هفت هزار آن وقت بدیهی است یک من تنباکو را هفت قران نمیخرند و باید
همان طور در انبار بماند نه مالیات وصول میشود نه عایداتی به مالک و رعیت میرسد این است که هیچ فایده به آنها نمیرسد و
عقیده بنده این است که یا پیشنهاد آقای افسر را کمیسیون بپذیرد که هر چه قیمت دارد قیمتی که پارسال فروختهاند و امسال
فروختهاند صدی پنجاهش را دولت بگیرد (فرض کنیم از خارجه وارد میکنیم آن را هم دولت صدی پنجاه میگیرد اینها را هم
صدی پنجاه بگیرد) یا آن پیشنهاد بعضی از آقایان را که بنده هم عقیده دارم این تنباکوهای پست را اصالً معاف کنند تا قیمت سه
قران را از این مالیات معاف کنند تنباکوهایی که سه قران قیمت دارد یک منش معاف کنند و اال اگر ما بخواهیم این مالیات را روی
آن تنباکوی یک من سی شاهی بکشیم از بین می رود و این هم بدیهی است ضررش به مالک و رعیت هر دو خواهد خورد و زراعت
موقوف میشود و ضرر فاحش میرسد و بالنتیجه به دولت ضرر خواهد رسید.
وزیر مالیه -این مالیاتهایی که اینجا منظور شده است ما هم قلمانداز ننوشتهایم البته همه مالحظات شده است و حتیاالمکان به
حداقلی که ممکن بوده است پایین آوردهایم و در کمیسیون هم دوباره در این باب خیلی صحبت شده و شور شده و درست شده
است ولی البته مطلب میزان ندارد یک وقتی اگر یک تومان هم بنویسند میگویند یک تومان زیاد است بشود هشت قران -یکی
نظرش به شش قران است یکی دیگر سه قران بهتر به نظرش میرسد دیگری دو قران را مناسبتر میداند یا این که تصور میشود
مالیات را اگر پنج قران بکنند زراعتش موقوف میشود یا یکی می گوید خیر یک تومان هم بشود موقوف نمیشود یکی دیگر گوید
اگر دو تومان بشود موقوف خواهد شد و همین طور صحبت در مطلب جاری خواهد بود و به تجربه هم رسیده است و اگر دولت
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واقعاً اسبابش را داشت و فراهم میبود بنده با کمال اطمینان عرض میکردم و قول میدادم که هر چه به آن قیمت سابق فروخته
می شود دولت بخرد یقین دارم از قیمت سابق هم با تجربه که داریم و دیده ایم مثالً یک چیزی را همین چیزهایی را که در بازار
میفروشند یک قران که قیمتش است یک قران هم که مالیات برش افزوده بشود صاحبش دو قران نمیفروشد سه قران میفروشند
و او از همین بسته شدن مالیات استفاده میکند و یک قدری هم گرانتر میفروشد .این طور است .اما در باب توتونها و تنباکوهای
ارزان که صحبت میشود بدبختانه اشکال کلی در اینجا هست که آقایان باید توجه بفرمایند این مالیاتی که وضع میشود در واقع
این مالیات به همان طبقه پست و ارزان است و اال اگر کسی می گفت آن تنباکوی اعلی یا توتون اعلی را معاف بکنید چون چیزی
ازش حاصل نمیشود و کم عمل میآید راست است که قطعاً باید هر چیزی که گران قیمتتر است اگر صد هزار خروار عمل میآید
هفتاد هزار خروارش درجه اول و اعلى بشود بیست خروارش هم درجه وسط و پنج هزار خروارش هم درجه پست بعد مىگفتند که
به کلى این جنس پست معاف باشد یک چیزى بود ولى تنباکوى ما اعالیش هیچ قابل نیست و خیلى کم است (افسر -اعال را باال
ببرید) حاال مىگویند اعال را باال ببریم (افسر -اعلى و وسط را عرض کردم) آقایان تصدیق مىفرمایند که ما آنچه را که از اعلى
مىخواهیم دو برابر هم بگیریم تازه هیچ چیز نمى شود هر چیزى هر مالیاتى در مملکت هست و در بودجه مالحظه مىفرمایید که
فالن مبلغ کلى عایدات مملکت است براى مخارج عمومى این همهاش از چیزهاى خورد خورد و چیزهاى عمومى است که استعمال
میشود و عواید میدهد و در طبقات عامه استعمال مى شود و کثیراالستعمال است اگر به آنها یک مالیات کمترى هم وضع بشود
باز یک چیزى عاید میشود ولى مالیاتهایى که درجه اعال است پنج قران یا ده قران هم بگذاریم تازه چیزى حاصل نمیشود این
است که مسأله معاف کردن را بدبختانه بنده نمى توانم منظور بدارم براى این که مثل این است که الیحه اساساً باطل بشود .باز
سابقاً یک چیزى میدادند حاال مىآییم و اصالً آن را هم از بین میبریم و به کلى ملغایش میکنیم و معاف مىکنیم در صورتی که
منظور ما این نبوده است که الیحه آورده باشیم که اصل مالیات تنباکو را موقوف کرده باشیم و اما آنچه که فرمودند متناسب با
قیمتش باشد مالیات جواب این را هم قبالً عرض کردم خود آقاى مؤید احمدى هم تصدیق کردند که این چیزها را متناسب با اصل
قیمتش نمىشود مالیات گذاش ت براى این که در این صورت عمومیت دارد و خیلى چیزهاى دیگرى هم که در نظر دارند هیچ در
نظر گرفته نمى شود .البته اصل قیمت را در بعضى چیزها حتماً باید در نظر داشت ولى آن چیزهایى است که تفننى نیست و
چیزهاى دیگرى است مثالً فرض بفرمایید اگر مثالً حیوانات زنده به مملکت وارد مىکنند اگر حقیقتاً طرف احتیاج باشد و بخواهند
گمرکى مثالً دو برابر اصل قیمتش بر آن بگذارند البته خیلى سنگین میشد و راه احتیاج مردم مسدود مىشد ولى این چیزها غیر
از آن است آقا در تمام ممالک دنیا وقتى که به مالیات محتاج مىشوند بر یک چیزهاى تفننى وضع مالیات میکنند سر هر سالى به
سه چهار فقره چیز تفننى مالیات اضافه مىکنند البته وقتى که الزم شد و وقتى الزمشان نشد ممکن است یک تخفیفى هم بدهند
یا زیاد نکنند اما این را نمىشود با قیمتش چیز کرد.
رئیس -آقاى قشقایى.
اسمعیل خان قشقایى -آن روز آقاى وزیر مال یه فرمودند این زراعت تنباکو وقتى که نداشت نشود و نکارد درست است اگر بنا
باشد نکنند چیز دیگر عوضش ممکن نیست جاى این محصول بکارند اوالً اینها کم است چیزى که قابل باشد جاى تنباکو را بگیرد
نیست زمین خشک است آب کم است چاه است .جز تنباکو نمىشود چیزى کاشت بعد هم ما عرض نمیکنیم که از الیحه دولت
که مى آید جلوگیرى شود البته دولت مالیات الزم دارد و براى خرج همین مملکت است ولى ما مىگوییم اگر این محصول زیادتر
بشود مالیات هم زیادتر عاید خواهد شد و خواهش کردیم که جلوگیرى از این تنباکو و زراعت آن نفرمایند و طورى نشود که با
مالیات سنگین و غیر متناسب از بین برود و مالیاتى به تناسب خودش معین کنند .باالخره یا خود دولت خریدار است همین
تنباکوهایى که ما عرض مى کنیم یک من دو قران دولت بدهد از براى زارعین و مالکین باقى دیگر را به هر قیمتى که مىخواهد
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بفروشد این هم که فرمودند در کمیسیون خواهشمندیم که خبر بدهند و در کمیسیون همین تذکرات را بدهند و همین مواد را
اصالح کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب هم الیحه دولت و نظر دولت تأمین بشود و هم مردم و زارعین تشویق شوند.
مخبر (آقاى کازرونى) -گمان نمىکنم آقاى وزیر مالیه اظهار فرموده باشد که زراعت تنباکو نشود بلکه اگر خاطر مبارکتان باشد
بنده عرض کردم مخصوصاً به آقایان که ما نمى توانیم مردم را مجبور کنیم که قلیان نکشند و سیگار بکشند البته مردم در این
قسمت مختارند اما آن قسمتى را که فرمودید که خبر بدهند تا در کمیسیون حاضر بشوید بسیار خوب وقتى که کمیسیون تشکیل
و منعقد مىشود با کمال امتنان از حضرتعالى پذیرایى می شود حضرتعالى هم هر نظرى دارید هر فرمایشى دارید آزادانه اظهار کنید
و البته اگر دالیلى هم داشته باشید کسى معارض با دلیل و صالح که نیست.

افسر -اینجا هم آزادانه است غیر از آزادانه که نیست.
مخبر -هم اینجا آزادانه است هم کمیسیون.
رئیس -آقاى ملک مدنى
ملک مدنى -بنده در ماده اول و کلیات عرایضى کرده و حاال هم الزم میدانم بعضى مسائل را به عرض مجلس مقدس برسانم و
میل دارم مخصوصاً آقاى وزیر مالیه هم توجه بفرمایند .دو سه فقره در نظر دارم که به عرض مجلس مىرسانم شاید در کمیسیون
اصالح شود اوالً آقاى وزیر مالیه فرمودند جنس دخانیات را نمى شود ما از روى قیمت مالیات برایش وضع کنیم بنده عرض مىکنم
به چه علت نمى شود از روى قیمت مالیات وضع کرد؟ براى این که استعمال کنندگان دخانیات اشخاص مختلفه هستند اشخاصى
هستند که سیگار هزارى شش تومان را استعمال مىکنند کسانى هم هستند که استطاعت ندارند و همان تنباکوى یک من سى
شاهى و یک قران و دو قرانى که اینجا مذاکره شد استعمال مى کنند وقتى که دولت انحصار کرده است و در نظر دارد که مالیاتى بر
دخانیات وضع کرده باشد به عقیده بنده حقیقتاً عادالنه اش این است که تناسب را در نظر بگیرد طبقات مختلفه در این مملکت
هستند یک اشخاصى هستند که فرض کنید مى توانند سیگارت هزارى پنج تومان و شش تومان و هفت تومان همان طور که از
خارجه هم مى آید استعمال کنند آنها البته به تناسب توانایى که دارند و مىتوانند استعمال کنند زیادتر هم مالیات باید بدهند یک
اشخاصى هم هستند که ت وانایى ندارند و تنباکوى یک من دو قران و سى شاهى یا توتونهایى که به طور جیگاره در قسمتهاى
خوزستان و کردستان بعضىها استعمال مىکنند یک من  5قران و شش قران و بیش از این قوه ندارند باید آنها هم به تناسب همان
قیمت و قوهشان مالیات بدهند و دولت باید این نکته را به عقیده بنده رعایت کند که به تناسب استعدادشان هر چیزى که مالیات
وضع کند که مصرف کننده بتواند بدهد و بى عدالتى نشود حضرتعالى که وزیر مالیه مملکت هستید صورت و احصائیه عمل اداره
انحصار دخانیات را دارید عمل کرد و مدارک این صورت را در نظر بگیرید.
کمیسیون ق وانین مالیه هم همین صورت را به عقیده بنده باید از اداره دخانیات بخواهد و بگیرد و در نظر بگیرد و به تناسب وضع
مالیات کند -اگر نظر دولت این است که صدى صد مالیات وضع کند البته احتیاج دارد وضع کند صدى پنجاه مىخواهد صدى
پنجاه وضع کند صدى دویست هم میل دارند بکن ند این کار بهتر است به این ترتیبى که پیشنهاد شده و این ترتیب خوب نیست.
براى چه؟ حاال به عنوان مثال عرض مى کنم براى این که وقتى شما مالیات جنس اعلى را به تناسب خودش زیادتر کردید آن
جنس پست به کلى از بین مىرود و همان طور که اینجا مذاکره شد یک نقاطى هستند که استعداد محل و آب و هوا و زمین آن
نقاط اقتضا نمى کنند که زراعت بهترى تهیه کنند و این یک چیزى است که ما همه اطالع داریم (صحیح است) براى زراعت توتون
و دخانیات نقاط مختلفى در این مملکت هست و ه رکس هم به تناسب خودش یک اطالعاتى دارد بعضى نقاط هست که تنباکویى
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که هست هر قدر هم که زراع بخواهد خوب تدارک کند بهتر از آن نمىشود مردمى هستند که استعمال مىکنند و باالخره یک
مالیاتى میدهند همان طور که عرض کردم صدى صد مىدهند صدى دویست مىدهند اما در قسمت مالیات که حاال بنده عرض
مىکنم مالحظه بفرمایید تنباکوى زیر توتون چپق سقز و بانه و همدان و دهخوارقان و نهاوند و تویسرکان و اطراف طهران و مشابه
آن هفت قران و نه قران اینها اقسامى هستند که در سابق سه قران و چهار قران و پنج قران بوده (اعتبار -دو هزار بود) و یک دفعه
پنج هزار دینار را شما آمدهاید یازده هزار کردهاید این قطعاً د ر زراعتش تأثیر دارد و بنده یقین دارم که دولت مخصوصاً شخص
حضرتعالى حسن نیت دارید و مایل هستید که در اجراى این قانون به زراعت محصول دخانیات نکس وارد نشود و ما هم مقصودمان
این است که جلب توجه تان شده باشد و اصالح بفرمایید ممکن است که این بیش از پنج هزار بدهد و آن کسى که استعمال توتون
سقز و بانه و همدان و انواع آن را می کند او بیشتر از این است او استطاعت ندارد که بدهد و استعمال کند و باالخره وقتى که بنا
شد شما یک مالیات سنگینى وضع کردید این اسباب این مىشود که زراعتش از بین مىرود و یک عده اشخاصى که استفاده
مى کنند از کارشان بیکار شوند عرضه کردم این االن صدى دویست مالیات برایش وضع شده و پنج هزار شده یازده هزار و همین
طور در قسمت تنباکو که مذاکره شده بنده اینجا شاید بعضى از آقایان هم با این عرض بنده موافق نباشند ولى یک اشخاصى که
تنباکوى یک من سه تومان و دو تومان حکان استعمال مى کنند این دخانیات براى آن یک نوع تفننى است و یک چیزى نیست که
خیلى محل احتیاج باشد آن کسى که تفنن میکند و یک من دو تومان یا سه تومان استعمال میکند آن مالیات را بدهد و او
شخص آقاى ثقةاالسالم خودمان هم باشد ولى فرض کنید یک کسى هست که تفننش در حدود این است که آن تنباکوى پست را
مىخواهد استعمال کند شما مى خواهید آن شخص را با یک کسى که باالخره تنباکوى حکان استعمال کرده باشد در یک ردیف
قرار بدهید این تناسب ندارد و به عقیده بنده عا دالنه نیست و باید اصالح بکنید و این را در نظر بگیرید که از روى قیمت وضع
مالیات کنید صدى صد صدى دویست صدى پنجاه هر چه خواستید عایدى دریافت کنید همه جا همه میدهند و صدا هم بلند
نمى شود و یک موضوعى دیگر هم که آقاى اعتبار در آن جلسه تذکر دادند و حاال بنده عرض میکنم آن موضوع توتون نیمکوب
است که به خوزستان حمل مىشود که در آنجا هم در الیحه گویا از قلم افتاده (کازرونى -اصالح مىشود) این را باید در نظر بگیرند
که همان توتونى است که از تویسرکان و نهاوند و بروجرد و سقز و بانه فرستاده مىشود طورى هم باشد که دو مالیات را یک جنس
ندهد این را توجه بفرمایند کلیه مالیاتى که در محل باید ب دهد پنج قران یا شش قران یا یک تومان که از مجلس گذشته است
همان را باید از او گرفت براى خاطر این که یک مالیات در محل باید بدهد و یک مالیات هم به نام توتون که در خوزستان از او
بگیرند این دو مالیات مى شود و این قابل اجرا نیست در پیش هم اداره انحصار پس از آن که دید قابل اجرا نیست یک قبوضى از
اشخاص گرفت که در این الیحه هم قید شده است که آن قبوض را باید مسترد کنند که نتوانستند تأدیه مالیات کنند.
وزیر مالیه -عرض کنم بعد از مدتى که این صحبتها شده است و مذاکرات کافى شده است حاال مىبینیم آقاى ملک مدنى
برمىگردند به طبقه بندى یعنى براى تنباکوهاى پست کمتر بدهند و براى تنباکوهاى اعلى بیشتر بدهند ولى متناسب با اصل قیمت
بنده عرض کردم آنجا بنده این را تصدیق ندارم و دلیلش را هم عرض کردم و دوباره هم عرض مىکنم شما یک نگرانى دارید و
همیشه هم تکرار مىکنید و آن این است که مىفرمایید زراعتشان از بین مى رود آقا این مالیات را که از زراع و مالک نمىگیرند از
مصرف کننده مى گیرند اگر تفتیش کنید آن کسى که اینجا صد خروار تنباکو میکاشت و یک من یک قران یا سه قران مىفروخت
باز هم خواهد فروخت اگر دو تومان هم مالیات ببندید به زراع مربوط نی ست این را هم در نظر بگیرید که در کارهاى تفننى این
جور چیزها را ارتباطى با اصل قیمت نمى شود داد اگر ارتباط با اصل قیمت داشته باشد بعضى چیزها است که مثالً قیمتش ده
شاهى است و ممکن است یک توما ن بفروشند .اما راجع به انحصار بعضى آقایان در ضمن نطق فرمودند که اگر خودتان انحصار
بکنید و قیمت را بدهید و هر چه دلتان میخواهد بفروشید بفروشید پس معلوم مىشود نظر به آن نیست عرض مىکنم البته
ممکن است که این نوع چیزها را یک چیزى را یک قران دولت بخرد خودش یک تومان هم بفروشد اما نمىشود این را قانونش
بنویسند که فالن چیز را ص دى هزار مالیات بدهید دولت این را معتقد نیست که مثالً یک چیزى صدى هزار مالیات بدهید صورت
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ظاهرش من نمىدانم چطور مى شود که یک چیزى صد پانصد مالیات داشته باشد بلکه صورت ظاهرش این است که مالیاتش را
بدهید و نظر اصلى این است که به زراعتش هم لطمه وارد نیاید و به آن اندازه که میکاشت بکارد و به آن نسبت هم که میفروخت
بفروشد بنده شخصاً اعتقاد دارم و یقین دارم که به زراعت هیچ صدمه وارد نمىآید و قیمتش هم کمتر نمىشود و زیادتر مىشود از
آن قیمت اصلى ولى باز عرض کردم اگر فرمایشى دارید نظرى دارید در طبقهبندى است نه مربوط کردن مالیات را به خود قیمت
عرض کردم این در همه جا ممکن نیست براى طبقه بندى همه آقایان فرمایشاتى کردند در کمیسیون باز هم دقت مىکنیم و بنده
تصور میکنم که ما هم اشکاالتى را که مىفرمایید راجع به طبقهبندى باز در کمیسیون گفته مىشود ما وقتى که الیحه را آوردیم
میخواستیم که طبقهبندى توتون را موقوف کنیم و حاال طبقهبندى توتون را که قبول کنیم یک اشکالى بر ما مزید مىشود در
خصوص طبقهبندى تنباکو ولى مالحظه مىکنیم اگر واقعاً چاره ناپذیر باشد و مردم در یک زحمت فوقالعاده باشند یک راه حلى
پیدا مىکنیم.
رئیس -آقاى طاهرى
دکتر طاهرى -عرض کنم قانون دخانیات یا اصالحاتش این مرتبه پنجم یا ششم است که به مجلس مىآید و بهتر این است که
تمام نظریات گفته شود که هر وقت یک الیحه تنظیم مىشود بهتر از دفعه سابقش بشود معلوم است هر دفعه که این قانون را به
مجلس آوردند براى این اس ت که دو نظریه اجرا شود یکى ازدیاد عواید و یکى تسهیل در اجرا و تخفیف اشکاالت موجوده که اگر به
موانعى برخورند در اجرا یا بىعدالتىهایى برخورد کار آن را سهلتر مىکند براى آن که بهتر بشود .دفعه اول این قانون در هزار و
دویست و نود و چهار دوره سوم وضع شده است قانون دخانیات و آنجا از روى صدى سى از اصل قیمت مجلس معین کرده است که
مالیات اخذ شود دفعه دوم در دوره پنجم بود که غالب ماها هم حضور داشتیم و خود آقاى وزیر مالیه هم سمت نمایندگى داشتند
و تشریف داشتند و آن دفعه به طور طبقهبندى هم در توتون سیگار و هم در توتون چپق و هم در تنباکو مالیات بسته شد و هر
کدام را سه درجه معین کردند براى تنباکو از منى دو قران و سه قران و پنج قران و براى توتون چپق سه درجه منى پنج قران و
هشت قران و دوازده قران براى توتون سیگار سه درجه هشت قران و دوازده قران و هیجده قران این در دوره پنجم بود ولیکن محال
را معین نکرده اند نقاط را کلیه سه درجه کردند در دوره هفتم باز تجدید شد قانون دخانیات مالیات دخانیات و قانون انحصار
دخانیات تصویب شد در قانون انحصار دخانیات سه درجه شد ولیکن از روى محصول نقاط درجهبندى شد .جاهایى که توتونش
محصولش بهتر بود مال یات بیشترى رویش گذاردند به استثناى توتون سیگار که همه جا یک نوع است ولى توتون چپق چون
تفاوت هاى زیادى داشت محالى که مشابه هم بود آنها را یک طبقه کردند و به تفاوت مالیات معین کردند که آن قانونى است که
فعالً مجرى است به استثنا یک اصالحاتى که بعد کردند در موقع عمل دیدند یک اجحافاتى شده است و اصالح کردند در این
قسمت تنباکو را یک طبقه کردند ولى توتون چپق را سه قسمت .یک الیحه اصالحى باز در دوره هفتم آوردند سیزدهم آبان که
مالیات انحصار دمارى توتون سیگار و چپق را تخفیف دادند از منى سه تومان به منى سه قران چهار قران این تغییراتى است که
مالیات دخانیات از هزار و دویست و نود و چهار تا به حاال پیدا کرده است .این دفعه الیحه پنجمى است که باز به مجلس آمده است
این الیحه که اخیراً آمده است باید چند چیز منظور ش ود یکى منظور دولت است و آن عبارت است از ازدیاد عواید که ما هم حرفى
نداریم براى این که وقتى احتیاجات مملکت زیاد شد و مملکت ترقى کرد عواید خزانه هم باید زیاد شود و بهترین مالیاتها مالیاتى
است که بر این طور چیزهایى که براى مزاج جامعه هم مضر است بسته شود .مطالبى که در اینجا گفته مىشود براى این است که
در عین این که این منظور بایست تأمین شود طورى باشد که یک ضررهایى چه از حیث اجرا و چه از نظر محصول و چه از
نقطه نظر زارع و چه از نظر مالک با تجربیاتى که در این شانزده سال در اجراى این قانون شده است هرچه ممکن است آن معایب
کم شود به طوری که نظریه دولت که ازدیاد عواید است تأمین شود م حصول هم از بین نرود و ضررى هم متوجه زارع و مالک نشود
این است که این مذاکرات اینجا مى شود که خاطر محترم اعضاى کمیسیون و آقاى وزیر مالیه متذکر باشد که قانون طورى نوشته
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شود که دوباره باز احتیاج به تجدیدش نشود حاال عرایضى که بنده دارم عرض مىکنم یکى این است که با این که در قانون سابق
براى این که چیزهایى که جزء توتون سیگار بود دولت منى سه تومان ازش مالیات میگرفت و قبوض هم از مالیات بده گرفته است
که نتوانستند اداء کنند تأدیه کنند بعد در سیزدهم آبان  1309که یک سال پیش باشد الیحه آورد به مجلس و مالیات انحصار دمار
توتون سیگار و چپق را از منى سه تومان ملغى کرد و آورد به منى سه قران و در  1311به منى سه قران و دو قران و پنج قران این
یک امتحانى بود که کرده بودند حاال در اینجا این را مسکوت گذاشته است که بعد منى سه تومان کرده است.
در قانون فعلى همان قانونى که یک سال پیش در نتیجه امتحانات و تجربیات دیدند که موفق نمىشوند به عمل و برخالف عدالت
است که دمار توتون سیگار و چپق یک من سه تومان مالیاتش باشد و الیحه آوردند و ملغى شد همان را حاال آوردهاند و دوباره منى
سه تومان کردهاند معلوم مىشود که نمىشود و موجبى هم ندارد از حا ال ما باید این را تذکر بدهیم که با این که امتحان شده است
تجربه شده است که این صحیح نبوده است و خود آقاى وزیر مالیه الیحه اش را اصالح کردند حاال دو دفعه از نظر افتاده است و
برگشته است به هما ن شکل سابق که غیرعملى بوده است این یکى یکى دیگر موضوع تنباکو است آقاى وزیر مالیه میفرمایند
تفاوت جنس یعنى بهترى و بدترى جنس این موجب این نمى شود که مالیاتش را کم و زیاد کنیم در صورتی که تصدیق کردند که
توتون چپق سه درجه دارد و از همین نقطهنظر خودشان قبول فرمودند موضوع را و معلوم مىشود که پستى و خوبى جنس گاهى
ممکن است به قدرى درجات داشته باشد که فقط اشتراک اسم مىماند براى جنس یعنى چه؟ یعنى تنباکوى یک من یک قران
اسمش را می گذارند تنباکوى یک من چهار قران اسمش مشترک است که همه تنباکو است و اال به قدرى تفاوت هست که حقاً
نمىشود که یک مالیاتى که از یک چیز چهار تومانى مىگیرند از یک چیز یک تومانى هم بگیرند یعنى آن اتومبیلى که چهار هزار
قیمتش است مثالً صد تومان گمرک بدهد اتومبیل دو هزار تومانى هم همان مالیات را بدهد این عادالنه نیست و این به کلى آن را
از بین مىب رد و خوب نیست ما حرفى نداریم که تنباکو مالیات بدهد ولیکن براى این که عواید دولت هم محفوظ باشد بهتر این
است که تنباکوى خوب را بیشتر مالیات برش وضع کنند و از تنباکوى پست و بد هم کمتر مالیات بگیرند حاال چطور مىشود که
دولت موفق به این کار شود و در محظور نیفتد صدى سى اگر برایش زحمت نباشد صدى پنجاه از قیمت هم مىگیرند صدى پنجاه
از قیمت تنباکوى چهار تومانى دو تومان مىشود از آن طرف هم تنباکوى سه قرانى هم سى شاهى مىشود اگر تشخیص این بشود
از عین آن جنس ممکن است بگیرند در هر صورت بایست تصدیق بفرمایند که همان طور که قبول کردند توتون چپق به واسطه
اختالفى که در خوبى و بدیش هست شایسته است که مالیات مختلف به اقسامش گذاشته شود .تنباکو هم همین حال را دارد و اگر
بخواهند همین مالیات را به طور تصاعدى باال ببرند و تنباکوى خوب را باید مساوى قرار بدهند حقیقتاً اسباب از بین رفتن زراعتش
مى شود ما خودمان در یزد تنباکو داریم که بهترین تنباکویش یک من شش قران است امسال هم شش قران است قیمتش عین
همان است .آن وقت در انبار حزارى مىکنند سند مىگیرند سال دیگر هم مىروند تنباکوى تر را حزارى مىکنند و مىگویند هزار
تومان تنباکوى این آدم مىشود و چون این موضوع اسباب شکایت مردم شده بود در آنجا بنده مذاکره کردم گفتند که نمىشود
چون از مرکز به ما دستور داده شده است در هر صورت وقتى که از این میزان باالتر رفت یک من شاه یک تومان هیچ کس
نمى خرد زیرا که این صادرات است و براى دولت هم ضرر دارد وقتى زراعتش کم شد مصرفش کم شد دولت هم نمىتواند استفاده
کند پس بهتر است از رو ى تناسب گرفته شود و آن موضوع دمار سیگار را هم باید در نظر بگیرند براى شور دوم.
بعضى از نمایندگان -مذاکرات کافى است.
مخبر -اجازه مىفرمایید جوابشان را عرض کنم؟
رئیس -کافى میدانید مذاکرات را دیگر ضرور نیست .پیشنهادات قرائت مىشود:
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مقاء منبع ریاست دامت عظمته
چون تنباکوى نسوارى قیمتاً یک من پانزده قران بیشتر نیست و همین طور انفیه هم قیمتاً با او مساوى است چنانچه عوارض کم
نشود زراعت آن متروک مىگردد لذا بنده پیشنهاد مىکنم که در ماده سه در قسمت (ز) نوشته شود تنباکوى نسوارى و انفیه یک
من یک قران .یارعلى مقام منبع ریاست عظمى:
در ماده سه بند (و) پیشنهاد مىشود که در مالیات تنباکو درجهبندى شود و تبصره ذیل پیشنهاد مىشود:
تبصره -انواع تنباکویى که از یک من دو قران قیمت تجاوز ننماید از تأدیه مالیات معاف بوده .امیر تیمور عامرى -ثابتى -قشقایى-
مؤید احمدى
رئیس -ماده چهارم قرائت مىشود:
ماده  -4نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه و کاغذ سیگار و متفرعات آن و کلیه ماشین آالت در صورتى که دولت خود
مباشرت خرید و فروش انحصارى آن را به عهده گرفته باشد مالکین مک لفند اجناس خود را اعم از این که حقوق انحصار آن قبالً
پرداخته شده یا نشده باشد به مؤسسه انحصار دخانیات فروخته و قیمت آن را نقداً دریافت دارند حداقل قیمت خرید اجناس
مذکوره در سال اول اجراى این منظور میزان متوسط قیمتهاى عادالنه پنج ساله اخیر بر طبق معامالت تجار خواهد بود و در
سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از
برداشت در هر محل اعالن خواهد نمود.
رئیس -پیشنهادى از آقاى فهیمى رسیده است قرائت مىشود:
بنده پیشنهاد مىکنم در آخر ماده  4اضافه شود نسبت به خرید ماشین آالت بر طبق قسمت ماده اول رفتار خواهد شد.
رئیس -ماده پنج قرائت مىشود:
ماده  -5هرگاه اجناسى را از قبیل سیگارت و سیگار و اقسام کاغذ سیگار و متفرعات آن که از خارجه با پیشنهاد وزارت مالیه و
اجازه دولت وارد مملکت مىشود و مؤسسه بخواهد آنها را خود خریدارى نماید صاحبان آنها حاضر نشوند تقویم مؤسسه انحصار
دخانیات را قبول نمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین گمرکى تعیین نموده به اضافه صدى ده
به عنوان منافع وارد کننده پرداخته و اجناس مذکوره را ضبط نماید.
رئیس -مخالفى ندارد .ماده شش قرائت مىشود:
ماده  -6هرگاه جنس دخانیه بع د از پرداخت حقوق مقرره در این قانون یا تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند یا ضمانت معتبر یا
مال الضمانه) براى صدور به خارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره گمرک حقوق مأخوذه یا وسایل تضمین مذکور در
فوق مسترد خواهد شد.
رئیس -مخالفى نیست .ماده هفت قرائت مىشود:
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ماده  -7کلیه اجناس دخانیه در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکى و مالیات راه معاف خواهد بود.
رئیس -مخالفى ندارد .ماده هشت قرائت مىشود:
ماده  -8نسبت به متخلفین از این قانون پس از اعالن وزارت مالیه بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.
الف -کسانی که اشیایى را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق نمایند مشمول قانون
مرتکبین قاچاق مصوب  16اسفند  1307خواهند بود.
ب -هرگاه هاون و ماشین توتونبرى دستى یا موتورى یا ماشینهاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلزبری و ماشینهاى
سیگار پیچى و متفرعات آنها در محل مشخص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره
ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد .در صورت تکرار جرم
به عالوه جزاى نقدى و حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم مىشود.
ج -تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه خواهد شد.
د -اختالط چوب قلیانى کوبیده یا تنباکوى کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیم کوب یا اجناس غیردخانیه در
توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  16اسفندماه  1307تعقیب
خواهند شد.
ه -طریقه وصول جرایم قاچاق دخانیات بر طبق الیحه پیشنهادى نمره  31957دولت راجع به انحصار تریاک خواهد شد.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -بنده نسبت به این ماده دو مشکل به نظرم رسیده است یکى این که مىنویسد (نسبت به متخلفین از این قانون پس
از اعالن وزارت مالیه بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد ).معنایش این است که مادامی که از طرف وزارت مالیه آن اعالنى که در
اینجا توضیح نشده است ک ه چیست منتشر نشده تخلف از این قانون جایز است .در صورتی که این قانون تا تماماً تصویب نشده یک
قانونى هست که باید بر طبق مقررات آن قانون رفتار شود وقتى هم که این قانون تصویب شد بالفاصله باید رعایت شود پس
مجازات تخلف از این قانون موکول به نشر اعالن وزارت مالیه را نمىخواهد یعنى چه؟ این یک عبارت غیر الزمى است .یکى دیگر
این که بر طبق فقره (ه) می نویسد( :طریقه وصول جرایم قاچاق دخانیات بر طبق الیحه پیشنهادى نمره  31957دولت راجع به
انحصار تریاک خواهد شد ).بنده این را نفهمیدم یعنى از حاال که این قانون تصویب شد آنچه را که دولت در آن الیحه تنظیم کرده
و آن چیزی را که دولت پیشنهاد کرده است به منزله قانون است و تصویب جدید دیگر الزم نیست؟ اگر منظور این است که آن
الیحه که تصویب شد بر طبق آن رفتار کنند که دیگر در این تذکرش ضرورتى ندارد وقتى که آن قانون تصویب شد طریقه وصولش
هم معین است و بر طبق آن عمل مى کنند .و باالخره اجراى قسمتى از قانونى را موکول به الیحه که هنوز تصویب نگردیده قرار
دادن این هم صحیح نیست.

وزیر مالیه -مالحظات آقاى شریعت زاده صحیح است ولى چون آن الیحه قبل از این الیحه تقدیم مجلس شوراى ملى شده بود و
امید این بو د که اول آن تصویب شود آنجا مشروحاً درج شده است براى این که اینجا تکرار نشود هیچ الیحه فالن هم ننوشته بودیم
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همین قدر نوشته بودیم مطابق قانون جرایم قاچاق در کمیسیون آمدند و آن قانونى که تصویب نشده ذکر کردند و موقتاً اینجا
گذاشتند البته در شور دوم اگر آن قانو ن نگذشته باشد باید صریحاً بنویسیم از جرایمى که باید بگیرند این صحیح است اما آن
مسأله اعالن وزارت مالیه را آنچه بنده در خاطر دارم در کمیسیون تقاضا کردند اضافه کردیم و منظور این بود که پس از آن که
وزارت مالیه این قانون را اعالن بکند و به اطالع مردم برساند و این یک رفق و ارفاقى است براى مردم و اگر بخواهند بگویند
بالفاصله بعد از تصویب این قانون بنده حرفى ندارم .ولى آنجا صحبت شد که باید به اطالع مردم برسد که بفهمند و بنده هم قبول
کردم که از آن وقت جارى شود (صحیح است)
رئیس -آقاى فهیمى
فهیمى -عرض بنده گفته شد.
رئیس -آقاى دکتر طاهرى
دکتر طاهرى -عرضى ندارم.
رئیس -پیشنهادى رسیده است قرائت مىشود.
پیشنهاد آقاى دبیر سهرابى:
قسمت (ب) از ماده هشت را به طریق ذیل پیشنهاد مىنماید:
ب -هرگاه دولت توتون سابى و دمارکوبى و ماشینهاى سیگار پیچى در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف
شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاص هاون یا ماشین توتون برى دستى یا موتور یا ماشینهاى کاغذبرى و صحافى کاغذ
سیگار و گیلز برى و متفرعات آنها را براى به کار بردن در کار توتون برى و کاغذ سیگار و گیلز و نظای ر آن نگاه داشته و یا براى این
مقصود به کار مى برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از
پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به عالوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم

مىشوند.

رئیس -ماده  9قرائت مىشود:
ماده  -9وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من  15قران تفاوت توتون نیمکوب در هذه السنه تا تاریخ تصویب این
قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد.
رئیس -پیشنهادى رسیده است قرائت مىشود.
پیشنهاد آقاى مجد ضیائى:
مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته:
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در ماده  9بنده پیشنهاد مىکنم -جمله (در هذه السنه حذف شود)
رئیس -ماده دهم قرائت مىشود:
ماده  -10براى هر یک از اظهارنامهها و تقاضانامه هاى صدور جواز دخانیات دو قران به عنوان حقوق دفترى دریافت و در مقابل تمبر
الصاق و باطل خواهد شد حقوق انباردارى و سیمبندى عدل ها و مهر سربى و غیره مطابق نظامنانه که به تصویب کمیسیون قوانین
مالیه خواهد رسید گرفته مىشود.
رئیس -پیشنهادى از آقاى دبیر سهرابى رسیده است قرائت مىشود:
پیشنهاد آقاى دبیر سهرابى:
تبصره ذیل را به ماده دهم پیشنهاد مىنماید که عالوه شود:
تبصره -اجناسى که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مى نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز
وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد عالوه بر حقوق انحصار منى ده شاهى جریمه از آن اخذ مىشود.
رئیس -ماده یازده قرائت مىشود:
ماده  -11براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است با تصویب وزارت مالیه دو میلیون تومان از بانک ملى یا
بانک هاى دیگر استقراض و با اجازه وزارت مالیه حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت.
رئیس -آقاى فهیمى
فهیمى -در این ماده فقط اجازه داده شده است که دو میلیون تومان قرض کند و به مصرف برساند ولى معلوم نکردهاند که آن را
از چه محل و به چه ترتیب باید بپردازند زیرا که عواید دخانیات باالخره باید جزو کلیه عواید مملکتى بشود و اگر از آن محل باید
این استهالک منظور شود باید اجازه آن را در همین ماده بدهند که از محل عواید در ظرف چند سال وجه را استرداد کنند در
بودجه هم بنویسند ولى اگر محل دیگرى را در نظر گرفته اند او را هم باید در اینجا ذکر کنند و توضیح بدهند که آن قرضى را که
مىکنند و به مصرف مىرسانند و اجازه مصرف رساندن آن را مىگیرند باید معلوم شود که از چه محلى استهالک مىشود عوایدى
را که براى استهالک این قرض تخصیص دادهاند در اینجا ذکر شود.
وزیر مالیه -مخارجى که اینجا نوشته شده است مربوط به انحصار دخانیات نیست هر خرجى که اداره انحصار دخانیات مىکند از
حیث اعضا و مخارج ادارى داشته باشد از بودجه کل مملکتى منظور مىشود و هر تاکسى و مالیاتى که به موجب قانون مىگیرد آن
هم جزو عواید مملکتى محسوب مى شود ولى این دو میلیون تومان نه به عایدات مربوط است و نه به مخارج و این یک سرمایه
انتفاعى است از مخارجى نیست که بر مخارج تحمیل شود وقتى که خودش تنباکو میخرد اگر نخرد به این دو میلیون که محتاج
نیست هیچ به دو تومان هم احتیاج ندارد .اما جواز میدهد و مالیات مىگیرد ولى اگر مباشرت نکند محتاج نیست ولى مباشرت
مىکنند مثل این که بعضى جاها مىکنند خودشان توتون مىگیرند مىخرند و میفروشند آن سرمایه خرید توتون را باید قرض
کنند و وقتى که فر وخت از قیمت فروشش سرمایه را به بانک برگرداند همیشه این کارها را مىکنند سابقه هم داشته است در
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قانون گذشته هم بود انحصار تریاک هم همین کار را دارد بر اساس تجارتى کار مىکنند یک سرمایه انتفاعى دارند حساب علیحده
دفاتر علیحده دارند هرچه مىگیرند و خرید و فروش مىکنند معلوم است هرچه به عنوان مالیات میدهد معین است مثالً دو قران
میخرد پنج قران می فروشد سه قرانش مالیات است آن دو قرانى که مىماند برمىگردد به اصل سرمایه که قرض کردهاند لذا این
جزو بودجه نمىآید.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعت زاده -بنده نظرى داشتم که آقاى وزیر مالیه فرمودند.
رئیس -پیشنهادى از آقاى دبیر سهرابى رسیده است قرائت مىشود.
پیشنهاد آقاى دبیر سهرابى:
اینجانب پیشنهاد مینمایم که قسمت ذیل به ماده یازده عالوه شود.
کلیه ماشینهاى توتون برى و گیلز ریزى و ماشین سیگار پیچى و صحافى کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره
انحصار براى مصرف خود وارد مىنماید از حقوق گمرکى معاف خواهند بود.
رئیس -ماده دوازده قرائت مىشود
ماده  -12قانون انحصار دولتى دخانیات مصوب  29اسفند  1307و قانون مصوب  23آبان  1309راجع به حقوق انحصار دمار توتون
سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب  13آبان ماه  1309راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون برى دستى در
منازل خود نگاه میدارند از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود.
رئیس -آقاى دکتر طاهرى
دکتر طاهرى -اینجا یک سهوى شده است در تاریخ بیست و سوم آبان  1309اصالً قانونى وجود ندارد این قانون به نظر بنده
همانى است که بنده اشاره کردم و قانون  13آبان باید نوشته شود .در  23آبان راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق
قانونى نگذاشته است و حتماً این اشتباه شده است و استدعا میکنم که اصالح کنند و براى بعد  13آبان نوشته شود یکى دیگر هم
تذکرم راجع به آن موضوعى است که عرض کردم که اینجا آن قانونى که راجع به حقوق انحصار توتون و دمار سیگار و چپق بود که
لغو شده است در قانون فعلى چیزى برایش معین نشده است به عالوه در قسمت (ب) طورى نوشته شده است که مشمول مىشود
و منى سه تومان ازش گرفته مىشود این را هم باید در شور دوم توجه داشته باشند اصالح شود.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -بنده موافق نیستم و یک نظرى دارم
رئیس -بفرمایید
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شریعتزاده -اینجا در سطر اول ماده  12مى نویسد که از تاریخ تصویب این قانون قوانینى که در سابق بوده است ملغى است
بنابراین از تاریخى که این قانون تصویب مى شود دیگر قانونى وجود ندارد این قانون هم که قبل از مراعات قواعد ادارى فوراً قابل
اجرا نیست پس باید نوشته شود که این قانون چه وقت اجرا مى شود و از آن تاریخ قوانین قبلى ملغى است که براى مدتى که در
این فاصله است تکلیف دولت معین باشد.
وزیر مالیه -براى رفع شبهه آقاى شریعتزاده مىتوانیم بنویسیم از تاریخ اجرا.
رئیس -آقایانی که با ورود در شور دوم این قانون موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد

] 5موقع جلسه بعد -ختم جلسه]
رئیس -اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سهشنبه دهم اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور
لوایح موجوده
(مجلس بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوراى ملى -دادگر
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مشروح مذاکرات مجلس ملى ،دوره8
جلسه74 :
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه  19اسفند  2( 1310ذیقعده )1350
فهرست مذاکرات
 )1تصویب صورت مجلس
 )2شور و تصویب الیحه انحصار قند و شکر و کبریت
 )3شور ثانی الیحه اصالح قانون انحصار دخانیات
 )4تقدیم دو فقره الیحه از طرف آقای وزیر مالیه
 )5موقع جلسه بعد -ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

} -3شور ثانى الیحه اصالح قانون انحصار دخانیات{
رئیس -خبر از کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات مطرح است شور دوم
مخبر کمیسیون قوانین مالیه (کازرونى) -راپورتى در تاریخ  12اسفند در تحت نمره  306طبع و توزیع شده لکن چون الزم شد
که تجدید نظرى شود با حضور آقاى وزیر مالیه و اعضا کمیسیون تجدیدنظر کردند و راپورت ثانوى تهیه شد الزم دانستم تذکر بدهم
که خبر اخیر ذیل نمره  308مورخه  18اسفند را مطرح قرار بدهید.
رئیس -ماده اول قرائت مىشود.
ماده اول -حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجى و خرید و فروش و تهیه و نگاهدارى و حمل و نقل
اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتى دخانیات
خواهد بود و همچنین حق نگاهدارى و به کار انداختن ادوات توتونبرى و ماشینهاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیکار و گیلز ریزى
و ماشین هاى سیکار پیچى و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است.
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مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین هاى مذکور در فوق را که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن آنها را به کسى
نداده و همچنین ماشین ها و ادوات آنها را که اجازه نگهدارى و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و
قیمت آنها را بپردازد.
خریدارى ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق
مقومین مقوم مشترکى تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال
پرداخته و ادوات و ماشینهاى مذکوره را تصاحب نماید.
رئیس -آقاى وثوق
وثوق -بنده موافقم
رئیس -آقاى دیبا
طباطبایى دیبا -بنده با اساس این الیحه موافقم خاصه با اصالحاتى که در خبر ثانى کمیسیون مالیه شده است حقیقتاً مىتوان
یک درجه امیدوار شد که با این ترتیب که در خبر ثانى کمیسیون هست مالکین و زارعین یک درجه آسوده مىشوند ولى
می خواستم عرض کنم که با وجود ماده چهارم که حق انحصار را به معناى حقیقى به دولت مىدهد دیگر این ماده اول زیاد است.
ماده اول هم حق انحصار را به دولت مى دهد ماده چهارم هم حق انحصار را به معناى حقیقى به دولت مىدهد یا باید ماده اول را
برداشت یا باید نوشت ماده اول در سنه  1312حق وارد کردن و صادر کردن یعنى انحصار را به معناى حقیقى دولت میخواهد
حمل کند یا با دولت است .این است که بنده این ماده را زاید می دانم .بعد هم اینجا یک لفظ تهیه است که انحصار تهیه دخانیات
را به دولت مىدهد .تهیه توتون غیر از تهیه حبوبات و غالت است .حبوبات و غالت همین که میرسد میبرند در صورتی که تهیه
توتون بعد از درو کردن خشک کردن مىخواهد و چیزهایى الزم دارد .اگرچه مىدانم مقصود دولت از «تهیه دولت» این نبوده که
تهیه را هم دولت به خودش اختصاص بدهد ولى چون ممکن است اسباب زحمت شود بنده عقیدهام این است که عوض این لفظ
(تهیه) عبارت دیگرى بگذارند که فردا که زارع خواست تهیه و آماده کند مأمورین دولت نیایند بگویند تهیه هم منحصر به دولت
است .این طرز نباشد .بعد اینجا یک لفظ سلب هم هست ماشینهایى که دولت به مردم اجاره داده مىخواهد بعد آنها را سلب کند.
این سلب البته بىجهت نخواهد بود البد یک جهتى دارد که مى خواهد سلب کند آن هم باید در اینجا تصریح شود که به یک
جهتى از جهات مشروع در حقیقت دولت مى تواند سلب کند زیرا دولت تشخیصى که این اجازه را داد دیگر حق سلب نخواهد
داشت.
مخبر (آقاى کازرونى) -اوالً آنجا که فرمودند ماده چهارم یا ماده اول زیاد است بنده گمان نمىکنم زیاد باشد براى این که ماده اول
حق انحصار را به دولت مىدهد ماده بعد مىگوید دولت مى تواند این حق را به مردم واگذار کند یعنى آن چیزهایى را که آنجا گفته
در ماده چهارم مىگوید این حق از خود دولت هم سلب شده و این منافاتى ندارد .اما آنجا که فرمودید تهیه مالحظه بفرمایند دولت
بعد از خرید و فروش تهیه مىکند البته دولت که خرید تهیه مىکند دولتى که مىخواهد بفروشد البته تهیه هم الزم دارد
میفرمایید بخرد ولى تهیه نکند! و تهیه نکرده به مردم بفروشد! این که نمی شود .یک چیز دیگر هم فرمودید راجع به سلب .بعد از
آن که ما گفتیم خرید و فروش و تهیه وارد کردن و سایر چیزهاى متعلق به آن با دولت است و حق دولت است .آن وقت این حق
را موقتاً میتواند به اشخاصى بدهد و همان طور که مىتواند براى یک سال موقتاً بدهد مىتواند سلب کند و این منافاتى با هم
ندارد.
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رئیس -آقاى طهرانچى
طهرانچى -بنده میخواستم توضیح بفرمایند قسمت اخیر این ماده را که مى نویسد « و در صورت عدم توافق مقومین مشترکى
تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود ».این مقوم مشترک را کى باید تعیین کند؟ مقومین باید تعیین کنند یا خود صاحب مال و اداره
انحصار؟ در صورتی که صاحب مال و مؤسسه انحصار باید معین کنند اگر توافق پیدا نکردند چه خواهد شد اگر مربوط به مقومین
باشد این چندان اشکالى ندارد ولى اگر با خود صاحب مال و اداره دخانیات باشد آن وقت تکلیف چیست خوب است توضیحى
بفرمایند که درست معلوم شود.
مخبر -عرض کنم آن دو نفر مقومین که اول گفتیم هر یک از آنها را یکى از طرفین معین کرده و مقوم ثلث را در صورت لزوم به
اشتراک معین خواهند کرد .این که فرمودید رأى مقوم ثالث چه صورت خواهد داشت؟ (طهرانچى بنده همچو عرضى نکردم رأى
مقوم ثالث حاکم خواهد بود) دولت است از یک طرف و شخص مالک است از طرف دیگر و این هم مفهم همین معلى است .بعد از
آن که یک نفر مقوم مشترک معین کردند این مقوم مشترک منفرداً هم رأیش قاطع است .یعنى اگر مخالف پیدا شد بین این رأى
مقوم ثالث به آن دو نفر مقوم اولى رأى ثالث رجحان دارد و قاطع است.
اعتبار -این توضیح نشد.
وزیر مالیه -یک نکته باقى ماند از آنچه که آقاى طهرانچى فرمودند راجع به این که اگر در مقوم مشترک موافقت حاصل نشد چه
مىشود .مسلم است هرچه مىخواهند مینویسند این چیزها را در سایر قوانین در قوانین مالیه و قوانین اصلى و لوایح تجارتى هم
مى نویسند .طرفین حکم در حکم مشترک اگر موافقت نشد با قرعه معین مىکنند همه اینها را میشود نوشت ولى این مرسوم
مملکت شده است که توافق بکنند یا در باب حکم ثالث و یا در باب قرعه .اگر بخواهید نوشته شود بنده حرفى ندارم ولى همچو
اشکالى پیش نخواهد آمد زیرا یک جورى راجع به مقوم مشترک توافق خواهد شد.
رئیس -آقاى اعتبار
اعتبار -بیاناتى را که آقاى طهرانچى فرمودند کامالً وارد است براى این که مقومینى در ابتداى امر البته معین مىشوند این
مقومین اگر توافق نکردند آن وقت یک مقوم مشترک به عقیده بنده باید براى ضرورت کار آن مقومین معلوم کند آن وقت اینجا ما
قائل شده ایم مثل همان حکمیتى که آقاى وزیر مالیه اشاره کردند .حکمیت با اکثریت است یعنى سه حکم که معین شد و رأى داد
اکثریت قاطع است ولى ما اینجا گفتیم که تقویم آن یک نفر مقوم مشترک حل مىکند قضیه را آن وقت آن دو نفر ذىنظر
نخواهند بود فقط آن یک نفر مقومى که دو نفر مقومین تعیین کردهاند اوست که نظرش هر چه هست قضیه را قطع مىکند این
است که بنده خیال مى کنم براى این که اشتباه نشود بهتر این است که نوشته شود این یک نفرى که آن دو نفر مقوم با توافق
معین خواهند کرد براى این که اگر غ یر از این باشد ممکن است سه ماه خود این مسأله طول بکشد و اسباب زحمت خواهد شد و
به ضرر مردم است.
وزیر مالیه -می فرمایند این دو نفر مقوم مقوم ثالث را معین کنند یا صاحبان اصلى مسأله به نظر بنده بهتر است که خود صاحب
کار معین کند ولى این که فرمودید این را مىشود نوشت که در صورت عدم توافق هم به ترتیب انتخاب حکمیت معموله انتخاب
مىشود .این را پیشنهاد بفرمایید قبول مى کنم .اما این که فرمودید اینجا گفته شد رأى مقوم ثالث قاطع خواهد بود .این طور باشد
بهتر است ولى اگر بنویسیم اکثریت اسباب اشکال است زیرا مقوم دولت یک رأى فرض کنید داشت و مقوم مشترک یک رأى .آن
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وقت اکثریت حاصل نمى شود ولى اگر یکى از دو مقوم رأى مقوم ثالث را دارد حتماً اکثریت است و اگر ندارد رأى ثالث حتماً باید
اجرا شود و اما راجع به مقوم مشترک عرض کنم که یا مقومین معین کنند یا صاحب مال و اداره هر طور که مىخواهید بنویسید و
در صورت عدم توافق هم به ترتیب که در حکمیت معمول است باشد مانعى ندارد هر طورى که میخواهید بنویسید.
رئیس -پیشنهادى از آقاى افسر رسیده است قرائت مىشود:
پیشنهاد آقاى افسر
بنده پیشنهاد مىکنم اگر دو مقوم اختالف نظر پیدا کردند آن دو نفر مقوم مشترکى پیدا کنند.
رئیس -آقاى افسر
افسر -عرض کنم همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند در این چند سال که حکمیت در قانون عدلیه و مالیه پیدا شد به خیلى
مشکالت برخوردند و از همه سادهتر و آسانتر همین است که اگر دو مقوم اختالفنظرى پیدا کردند یک مقوم مشترکى خودشان
پیدا کنند و آن وقت همان طور که فرمودند اکثریت حاصل مى شود یعنى البته یا موافق آن یکى خواهد بود یا با دیگرى و اال غیر از
این اگر باشد ممکن است او یک رأیى پیدا کند برخالف هر دو نفر مقوم یعنى نه آن قبول کند و نه این و این فایده ندارد و مناط
اکثریت است بنابرا ین به عقیده بنده بهتر این است که اگر دو نفر اختالف پیدا کردند یک نفر ثالث را خود آن دو نفر انتخاب کنند.
مخبر -لیکن خوب بود در نظر می گرفتید که اگر اکثریت پیدا نشد یعنى آن سه نفر مقوم هر یک یک نظر خاصى داشتند باز باید
یک نفر معین شود غرض این است که یک رأى ق اطعى در قانون ما باید در نظر بگیریم و چون ممکن است که هر یک از این
مقومین یک نظر خاصى پیدا کنند و در این صورت اکثریت ندارد و با نظر جنابعالى نمىشود موافقت کرد مگر این که اصالح
بفرمایید پیشنهادتان را.
افسر -بنده پیشنهاد کردهام یک نفر خودشان معین کنند.
اسمعیل خان قشقایى -باید نوشته شود رأى مقوم ثالث قاطع است.
وزیر مالیه -ایشان صحیح میفرمایند ولى بدون اکثریت اگر نظرتان این است که مقومین ثالث را معین کنند مانعى ندارد.
افسر -مقصود همین است بنده اصرارى در اکثریت ندارم.
رئیس -یک بار دیگر پیشنهاد آقاى افسر خوانده مىشود آقاى وزیر مالیه مالحظه بفرمایند.
پیشنهاد آقاى افسر
بنده پیشنهاد مىکنم اگر دو مقوم اختالفنظر پیدا کردند آن دو نفر موقم مشترکى پیدا کنند.
افسر -معین کنید نوشته شود
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رئیس -آقاى مخبر موافقند؟
مخبر -بلى.
رئیس -پیشنهاد آقاى مؤید احمدى قرائت مىشود:
پیشنهاد آقاى مؤید احمدى
بنده پیشنهاد می کنم عبارت اخیر این قسم نوشته شود :در صورت عدم توافق مقومین اداره انحصار و مالک مقوم مشترکى تعیین
الى آخر ماده.
رئیس -آقاى مؤید احمدى.
مؤید احمدى -چون در اینجا این حکم مشترک قاطع است این طور پیشبینى شده نه اکثریت همان طور که آقاى وزیر مالیه
فرمودند بنده عقیده ام این است که اگر توافق نظر بین مقومین پیدا نشد اداره انحصار و مالک مشترکاً یک نفر را انتخاب کنند که
رأى او قاطع باشد براى این که هم اداره انحصار او را معین کرده هم صاحب مال آن وقت قیمتى که او معین میکند رأیش قاطع
است ولى در صورتی که مقومین معین کنند نه صاحب مال معین کرده و نه اداره انحصار از این جهت به نظر بنده این پیشنهاد
عملىتر و بهتر است.
وزیر مالیه -آقا این پیشنهاد این مسأله را حل نمى کند منظور این است که آیا مقومین این مقوم ثالث را معین کنند یا صاحب
مال یک م طلب دیگر این است که اگر توافق نظر حاصل نشد وقتى که بگوییم دو نفر مقوم توافقنظر حاصل نکردند آن وقت باز باید
برود به دو نفر اصلى رجوع کنند و باز باید بگوییم که اگر دو نفر اصلى توافق حاصل نکردند چه مىشود؟ باالخره باید یکى از این
دوتا را معین کرد یا مقومین ی ا صاحبان مال آن وقت باید معین کرد که اگر آن دو نفرى که باید مقوم ثالث را انتخاب کنند توافق
نظر حاصل نکردند به ترتیبى که در حکمیتها معمول است عمل بشود.
رئیس -این دو تا پیشنهاد با همدیگر مخالفت پیدا کردند براى این که پیشنهاد آقاى افسر را قبول کردند که مقومین باشد.
وزیر مالیه -باید یک کلمه فقط اضافه کرد که اگر طرفین در انتخاب مقوم مشترک توافقنظر حاصل نکردند به ترتیبى که در
حکمیتها معمول است عمل خواهد شد.
افسر -بسیار خوب ما قبول داریم.
رئیس -نظر آقاى اعتبار هم تأمین است؟
اعتبار -اجازه میفرمایید؟
رئیس -پیشنهادتان را بخوانند بعد بفرمایید.

97

پیشنهاد آقاى اعتبار
پیشنهاد مىکنم بعد از کلمه مقوم مشترکى اضافه شود به انتخاب مقومین.
رئیس -آقاى اعتبار
اعتبار -عرض کنم این به نظر بنده هیچ اشکالى پیدا نمىکند نمىتوانیم مطابق قانون حکمیت این را حل کنیم براى این که در
اینجا نوشته ایم در صورت عدم توافق مقومین مقوم مشترک تعیین و رأى او قاطع است او که گفتیم مقصود آن شخص سوم است
یعنى دیگر مقوم بنده و یا طرف هیچ تأثیرى ندارد و در موضوع هم نمىتواند وارد شوند فقط مقوم سوم است که مطلب را در نظر
مىگیرد و هرچه که او تشخیص داد و رأى داد قاطع است و این را بگوییم که اگر توافق نشد براى تعیین مقوم ثالث آن وقت برود
روى قانون حکمیت نمىش ود براى این که قانون حکمیت نظر اکثریت است به نظر بنده بهتر این است که این را همین طور که
هست بگذاریم فقط اضافه کنیم که تعیین مقوم مشترک را مقومین بکنند و این را از این جهت بنده پیشنهاد کردم که مقومین
معین کنند که صاحبان مال یا دولت ممکن است موافقت نظرشان م وجب تأخیر شود و هرکدام نظر خاصى داشته باشند ولى
مقومین این اشکال را ندارد براى این که مطلب قطع شود و این کار را تمام کنند توافق مىکنند این بود نظر بنده.

وزیر مالیه -بنده تصور مى کردم این مطلب خیلى جزئى است اول دو مطلب بیشتر نبود بعضى از آقایان میگفتند که مقوم
مشترک از این دو مقوم معین کنند یا صاحب مال و اداره انحصار این یک موضوع بود این موضوع معلوم شد که دو نفر مقوم معین
بکنند و یک موضوع دیگر این بود که اگر آن دو نفر مقوم توافق نکردند چه کار بکنند غیر از مطالب مطلب ثالثى نداشتیم این البته
به خاطر مىآید آ مدند توافق نکردند در مقوم مشترک و همین طور مسأله ماند این یک راه حلى مىخواهد بنده عرض کردم به
ترتیبى که در حکمیتها معمول است عمل بکنند عرض نکردم مطابق قان ون حکمیت حاال وقتى که پنج نظر را در آخر ماده
بنویسند باالخره آن پنج نظر را تکرار بفرمایند باز میگردد روى همان نظر بنده که مطابق ترتیب حکمیت عمل کنند بنده عرض
نکردم شامل کنیم سایر شرایطش را روى آن قانون که اگر اکثریت پیدا نشد یا چطور شد یا به محکمه تجارت رجوع شود این
مسأله که توافق بین حکمین راجع به حکم مشترک نشد این معمول شده است در حکمیت و غیرحکمیت هم معمول شده است
حتى در انتخاب مقومین هم معمول شده است این را رجوع کنند به آنجا به ترتیبى که معمول است یعنى قرعه مىکشند عوض
این که تمام آن نظر را بنویسیم مینویسیم به آن ترتیب حل مىشود براى این که اشکالى باقى نماند و اال چیز دیگرى نیست.
رئیس -رأى بگیریم آقاى اعتبار به پیشنهادتان؟
اعتبار -خیر بنده عرضى ندارم.
رئیس -پیشنهاد دیگرى از آقاى شریعتزاده رسیده است:
پیشنهاد آقاى شریعتزاده
قسمت اخیر ماده اول را به ترتیب ذیل اصالح مى کنم :اگر بین دو مقوم توافق حاصل نشود اداره انحصار و صاحب مال به تراضى
مقوم مشترکى مع ین خواهند نمود در صورت عدم توافق بین مالک و اداره مقوم مشترک به وسیله قرعه بین اشخاصى که مالک و
اداره به عده مساوى معرفى خواهند نمود معین مىشود .رأى مقوم مشترک قطعى خواهد بود.
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رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -در اینجا اشتباهى شده و آن قیاس در تعیین خبره با حکم است و در اجراى این امر در موقع تعیین خبره با حکم
اشتباه شده اینجا یک خبره معین مى کنند که متخصص است ولى حکمیت یک نوع قضاوت است بنابراین چون مطلب اهمیت دارد
باید طرفین دخالت داشته باشند در تعیین خبره و فقط قانون موردى را باید منظور کنند که موافقت حاصل شود آن هم وسیله
صحیح وسیله قرعه است این بود که بنده این طور پیشنهاد کردم که با رضایت مالک و اداره انحصار در صورتی که بین آن دو مقوم
اختالفنظرى حاصل شد ی ک خبره مشترک یعنى مقوم مشترک انتخاب کنند و اگر توافق در تعیین مقوم مشترک حاصل نشد مثالً
سه نفر از ای ن طرف و سه نفر از آن طرف معین شود و بین آنها به قرعه معین کنند و این هم یک اصولى است معمول همه جا حاال
خوب است آقاى وزیر مالیه براى این که مباحثه قطع شود همین را قبول کنند.
وزیر مالیه -مطلب غیر از طولش عیبى ندارد اما این که بنده عرض کردم خیلى کوتاهتر بود این که بنده عرض کردم که اگر توافق
نشد مطابق ترتیب حکمیت عمل کنند منظور این نیست که حکم معین کنند و عمل تفاوت داشته باشد و سایر مطالبى که در
حکمیت هست اینجا بیاوریم آنجا براى حکم مشترک یک ترتیبى گذاشتهاند و عوض این که آن دو سطر را بنویسیم میتوانستیم
همان طور که عرض کردم نوشته شود ولى اگر یک کلمه آنجا نمىنوشتید عیب نداشت حاال آقاى شریعتزاده یک چیزى هم اضافه
کردهاند که اول مقومین مقوم مشترک معین کنند اگر آن نشد صاحب مال و اداره (شریعتزاده -بنده همچو عرض نکردم) و بعد
اگر توافق نکردند آن وقت تازه باید بروند و اسم بنویسند و خیلى مفصلتر است و بنده تصور مىکنم آن پیشنهاد اولى بهتر است که
مقوم طرفین یک مقوم مشترک معین کنند و اگر توافق حاصل نشد به ترتیبى که در انتخاب حکم و غیره معین است عمل شود.
شریعتزاده -اجازه میفرمایید.
رئیس -یک مرتبه بیشتر نمىشود مذاکره کرد.
شریعتزاده -یک اشتباهى شده است.
رئیس -معمول نیست.
شریعتزاده -سوء تفاهمى در پیشنهاد بنده شده است .اجازه میفرمایید.
رئیس -بفرمایید.
شریعتزاده -بنده عرض نکردم خبره هاى طرفین معین کنند بنده از اول عرض کردم طرفین در صورتی که موافقت کنند
خودشان و اال به ترتیب قرعه و به هیچ وجه خبرههاى طرفین را دخالت ندادم.

رئیس -آقایانی که پیشنهاد آقاى شریعتزاده را قابل توجه مىدانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
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رئیس -قابل توجه شد .آقاى وزیر مالیه حاال الیحه دو وضعیت پیدا کرد یکى این است که الیحه به کمیسیون اعاده شود براى این
که مطابق نظامنامه اگر پیشنهادى قابل توجه شد در همان روز نمى شود رأى قطعى گرفت یکى دیگر این که بقیه مواد را تعقیب
کنیم و این ماده برود به کمیسیون.
وزیر مالیه -بنده که موافق بودم فقط گفتم که طوالنى است و عرض کردم عیبى ندارد مگر این که قدرى طوالنى و مفصل است و
مناسبتر است مختصرتر باشد حاال اگر بنده قبول کنم عیبى ندارد و آقایان اشکالى نمىبیند که رأى گرفته شود؟
رئیس -ماده بعد را طرح مىکنیم تا این باب فکر کنیم .ماده دوم قرائت میشود:
ماده دوم -کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الى شش ماه برحسب تشخیص مؤسسه
انحصار متدرجاً به انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیک ترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا والیت معین خواهد نمود وارد
شود .مؤسسه انحصار در هر محل به اقتضاى موارد موعدى را براى ورود اجناس دخانیه به انبارهاى دولتى الزم میدانند قبالً معین
نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که الزم بداند به عمل خواهد آورد.
مخبر -اول سطر چهارم (یعنى قبل از خواهد نمود) یک حرف (که) زیاد طبع شده حذفش بفرمایند.
رئیس -در قرائت اگر رعایت فرمودید تلفظ نشد .اگر منظورتان این است که سایر نسخهها (که دست آقایان است) اصالح شود
عیبى ندارد .آقاى ملک
ملک مدنى -به عقیده بنده قسمت آخر این ماده لزومى ندارد میخواستم آقاى وزیر مالیه توجه بفرمایند ولى تشریف ندارند
می نویسد :مؤسسه انحصار در هر محل به اقتضاى موارد موعدى را براى ورود اجناس دخانیه به انبارهاى دولتى الزم میداند قبالً
تعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که الزم بداند به عمل خواهد آورد .اول معین مىکنند در ظرف آن مدت وارد
خواهد شد وقتى که یک مدتى براى رسیدن انبار معین مى کنند دیگر آن نظارت به عقیده بنده موردى ندارد اجناس دخانیه هم
برخالف س ایر چیزها چیزى نیست که قاچاق بشود براى این که تا به حال دیده نشده است و این قسمت اگر در قانون باشد یک
حقى براى بعضى از مأمورین جزء میشود که در بعضى قرا تولید یک زحمتهایى بکنند به عقیده بنده اگر موافقت بفرمایند این
قسمت عبارت اخیر را از ماده حذف کنند بهتر است براى این که احتیاج ندارد وقتى که اداره انحصار یک انبارهایى معین مىکند و
زارعین مکلفند که تا سه ماه یا شش ماه اجناس خودشان را هر قدر که اداره انحصار معین کرد اجناس خودشان را به اداره انحصار
وارد کنند و بعد از این مدت تحت نظر خودشان است و کنترل و نظارت الزم ندارد اگر ما این را قائل شویم یک تولید اشکال و
زحمتى براى زارعین مىکند.
وزیر مالیه -این ماده قانون عین همان ماده قدیم است و براى این که بعضى اصالحات درش شد صالح این طور دانسته شد که
تمام از اول تا آخر نوشته شود و برعکس اگر مالحظه بفرمایید این ماده در کمیسیون اصالحى هم شد که در نزدیکترین محل و
دسترس آنها بگذارند و چاره هم نداریم و در یک ماده دیگرى که بعد مالحظه خواهید فرمود که این کار را حتماً باید بکنند که
انحصار عملى شود اگر این کار نشود قاچاق مىشود این است که به آنها مهلت داده مىشود که تا شش ماه حق دارند که به
انبارهایى که دولت معین مى کند بیاورند و آقایان در این باب چون زیاد بحث شده است مسبوق هستند که عمده مسائل همان
آوردن به انبار است .بعد از آن ب ه انبار دیگر زحمتى ندارد و اگر در این باب مسامحه نشود دیگر اشکالى باقى نمىماند و همه نوع
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مجازات و جریمه براى همین است و دیگر لزومى ندارد که مأمورین به دهات بروند و در راهها تفتیش کنند که ببیند چیزى قاچاق
مىکنند یا خیر اگر این قسمت اصالح شود و به انبار بیاورند دیگر اشکالى ندارد.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -بنده یک نظرى دارم که خودم هم به صحتش اطمینان ندارم این است که به صورت استفسار عرض مىکنم و آن
این است که هر زارعى بعد از برداشت محصول و خشک کردن مکلف است در ظرف شش ماه به انبار بیاورد فرض بفرمایید بنده
یک تاجرى هستم انبار دارم و مى خواهم مقدارى توتون براى یک سال تهیه کنم و کهنه شود مناط اعتبار در منع نگاهدارى در انبار
فروش است که حتماً باید بفروشد یا خیر آیا این ماده شامل منع این معنى هم هست که یک رعیت یا یک زارعى اگر انبار صحیح

خودش داشته باشد و وقتى خواست بفروشد تسلیم اداره کند مانعى دارد؟ خواستم این را بفهمم.

وزیر مالیه -این جاى نگرانى ندار د اوالً مسأله انبار که دولت بنا کرده منظور نیست در هر بلوکى دولت همان انبار مردم را اسمش
را انبار دولتى مىگذارد و یک نظارتى دارد که به آسانى مىتوانند جنس خودشان را آنجا بیاورند و بعد از آوردن به انبار مال خودش
است و فقط شرطش آوردن است در انبار دولت یعنى در تحت نظارت دولت هر وقت که بخواهد مىتواند بفروشد و هرقدر که
بخواهد مى تواند نگاه دارد و هیچ نوع زحمتى نیست و اگر آقایان از خارج اطالع کامل داشته باشند در موضوع دخانیات خیلى ارفاق
و سهلگیرى و وسعت در کار است که همه نوع تسهیل مىشود حتى از شهرى به شهرى مىتوانند حمل کنند یک جواز سفیدى
درست کردهاند که بدون این که تاکسش را بدهند مىتوانند ببرند و بفروشند وقتى که فروخت آن وقت تاکسش را میدهد تمام
این سهولتها را دادهاند و هیچ جاى نگرانى نیست.
رئیس -آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند( .اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده سوم قرائت مىشود:
ماده سوم -در سال  1311مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه با اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و
تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
 - 1توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که براى مصرف در سیگار بریده مىشود از قرار یک من  3تومان
ب -توتون چپق نیمکوپ از قرار یک من  18قران
ج -توتون چپق اشنو -سلوانه -الهیجان (از محال ساوجبالغ مکرى) و توتونهاى مشابه آن  16قران
د -توتون چپق سنندج -کرمانشاهان -ساوجبالغ مکرى و توتونهاى مشابه آن  11قران
ه -توتون چپق سقز و بانه -همدان -دهخوارقان نهاوند -تویسرکان -اطراف طهران و توتونهاى مشابه آن  7قران
و -کلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار
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تبصره -تنباکوى چوب قلیانى در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.
ز -تنباکوى نسوارى یک من  15قران و انفیه یک من  5تومان.
ح -انواع توتون و سیگارت و سیگارهاى خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلى آن مرتفع گردد صدى دویست از قیمتى که وارد
مىشود.
ط -انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که وارد مىشود.
تبصره  1قیمت ورودى عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس در دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکى و عوارض دیگرى که به
توسط گمرک مأخوذ مىگردد.
تبصره  -2وارد کردن اجناس دخانیه مذکور در فقرات ح و ط در ص ورتی که ورود آنها موانع قانونى دیگرى نداشته باشد بدون اجازه
مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
رئیس -آقاى دیبا
طباطبایى دیبا -بنده عرضى ندارم.
رئیس -آقاى مؤید احمدى
مؤید احمدى -الیحه که سابقاً از طرف دولت در این موضوع تهیه شده بود و تقدیم مجلس شد در شور اول نظرى داشتند که
آقایان وکالى والیاتى که تنباکوى پست دارد که این مالیات نسبت به آنها سنگین است و نمىتوانند از عهده برآیند حقیقتاً بنده
نسبت به سهم خودم خیلى تشکر مىکنم از هیئت دولت و اعضا کمیسیون که آن نظرى که ما داشتیم در شور اول که انحصار را به
معنى حقیقى خودش اجرا کنند و مالکین و زارعین را از این زحمت خالص کنند در ماده چهار این نظر را تأمین کردند و حقیقتاً
قابل تقدیر و تشکر است لکن بنده عرضى که داشتم این بود که در ماده سوم مالیاتهایى که وضع شده است براى توتون و تنباکو
اینها م طابق ماده چهارم براى یک سال وضع شده است در قسمت تنباکو میخواستم عرض کنم همان طور که اطالع دارند آقاى
وزیر مالیه بیشتر تنباکو عجالتاً به خارجه می رود یعنى مقدار مهمى از تنباکوى ایران به خارجه مىرود این قسمت که از مالیات
معاف است یعنى پس میدهد اگر هم پولى گرفته باشد براى حقوق انحصار وقتى که از گمرک خارج شد و صادر شد آن پول را
پس مى دهد این یک موضوع موضوع دوم این است که قلیان و تنباکو عجالتاً مصرفش کم شده است در داخله نسبت به چند سال
قبل مصرفش کم شده است االن آدم قلیانى خیلى کم پیدا مىشود قسمت عمدهاش هم که حمل به خارجه مىشود باقى مىماند
یک قسمت جزئى که اشکالى که ما در الیحه داشتیم در این یک سال باقى مىماند یعنى تنباکوى ارزان قیمت یک من دوقران را
باز باید چهار هزار و ده شاهى مالیات بدهد آن هم براى یک سال تصدیق مىکنم که این براى یک سال است یعنى براى 1311
است از  1312که البته قیمت جنس را مطابق سنوات سابقش دولت معین میکند و به صاحب جنس مىدهد البته براى رعیت و
مالک دیگر هیچ زحمتى نیست مالیاتى است که واقعاً بر یک شیئى زایدى وضع شده و خیلى هم خوب مالیاتى است ولى اشکالى
که در تنباکو عرض کردیم همین بود که ما د ر ایران تنباکوهایى داریم که یک من یک قران دو قران حد اعلى سه قران قیمت دارد
و از اینها چهار هزار ده شاهى مالیات گرفتن متناسب نیست و چون عرض کردم یک قسمت عمده تنباکو به خارجه میرود که
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مالیات ندارد و یک قسمت که در داخل مصرف مىشود مصرفش خیلى کم شده است از این جهت استدعا مىکنم از آقاى وزیر
مالیه که اگر موافقت بفرمایند تنباکو را در همان مالیات سابقش باقى بگذارند .براى این که امسال یک من سى شاهى تفاوت کرده
تقریباً سه قران بود این را همان سه قران بگیرند چندان ضررى هم به دولت وارد نمىآید.
وزیر مالیه -بعد از همه این اصالحاتى که شده است بنده تصور نمى کردم که دیگر اصالً ارزش این را داشته باشد که در این باب
مذاکره شود اوالً صحبتى که اینجا میشد بیشتر براى این بود که مىگفتند در سال دوم و سوم و اینها میرسد به هفت قران و
شش قران و تنباکو تاب این را ندارد و زراعتش زمین مى خورد و آن وقت ما هم این را قبول نداشتیم مىگفتیم زمین نمىخورد اما
همه نگرانى از آن درجه اعلى بود و سال اول دلیلى ندارد که ندهد می فرمایید تنباکوى دوقرانى یا فرض بفرمایید پنج قرانى (همه
جور هست تنباکوى پنج تومانى هم هست) در صورتی که آن تنباکوى دو قران ى االن هم می دهد یک من سه قران را فقط یک
چیزى براى یک سال اضافه مى شود و این را دیگر ترتیبش را اداره دخانیات باید متناسب کند و آن چیزى که به خارجه میرود
البته مالیاتش را نمىگیرند از توتون هم نمىگیرند از توتون سیگار هم نمىگیرند اما در داخله هر دینارى یک عایداتى است براى
دولت حاال چه نگرانى ممکن است در این باب داشته باشند حتى همچو فرض کنیم که همان اضافه مالیات سال اول هم همچو
فرض خیلى مستبعد را بکنیم که به قدرى سنگین باشد که براى زارعین مشکل باشد و در دستشان بماند یک قدرى از
محصولشان بماند در دستشان آخر سال که انحصار عملى مىشود که دولت باید بخرد هرچه را نتوانستند بفروشند در سال آتیه
باقیش را که دولت مىخرد پول نقد مىدهد مطابق قیمت هاى پنج ساله اخیر در این صورت هیچ جاى نگرانى نیست و مذاکره
کردن در باب این ده شاهى و یک تومان دیگر لزوم ندارد براى این که ما منظورمان معلوم است و از هر جایى یک مختصرى مالیات
براى دولت زیاد مى شود و خیلى هم سنگین نیست وقتی که توتون سیگار و توتون چپق نیم کوب و توتون چپقهاى مختلف
مىدهد تنباکو هم االن که سه قران مىدهد یک چیزى هم اضافه بدهد و چون منظور اصلى ایشان حاصل شده امیدوارم دیگر در
این باب اشکالى به میان نیاید همه یک نواخت شده است قبولش هم براى یک سال است و بعد از آن هم انحصار مىشود.
رئیس -آقاى اعتبار
اعتبار -موافقم
جمعى از نمایندگان -کافى است.
رئیس -پیشنهاد آقاى دکتر راجع به کدام ماده است
دکتر طاهرى -راجع به همین ماده که مطرح است.
رئیس -قرائت مىشود.
پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى
پیشنهاد مىشود در آخر سطر تبصره اول عبارت در دفتر ورود تبدیل شود تا دفتر ورود.
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دکتر طاهرى -این پیشنهاد بنده یک چیز واضحى است زیرا که مىنویسد قسمت ورودى عبارت است از قیمت خرید و خرج
جنس در دفتر ورود یعنى تا اینجا که آمده باید خرج را معین کنند و این اشتباه شده.

مخبر -بنده قبول مىکنم.
رئیس -آقاى وزیر مالیه.
وزیر مالیه -بلى قبول است مطلبى نیست.
رئیس -رأى مى گیریم به ماده سوم با مختصر اصالحى که از طرف آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد شده موافقین قیام فرمایند( .اکثر
برخاستند)
رئیس -تصویب شد .ماده چهارم قرائت مىشود:
ماده چهارم -از اول سال هزار و سیصد و دوازده دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را
خود مباشرت نماید.
مالکین محصوالت دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه
انحصار دخانیات بفروشند.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در هزار و سیصد و دوازده میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معامالت تجار خواهد
بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه
قبل از برداشت محصول در محل اعالن خواهد بود.
نظامنامه مربوط به عملى نمودن انحصار دخانیات قبل از هزار و سیصد و دوازده از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب

کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
رئیس -آقاى طهرانچى

طهرانچى -بنده در این ماده عرضى که دارم این بود که اصل فواید انحصار که اکثر آقایان طرفدار آن بودند این بود که انحصار به
تمام معنى اجرا شود و فوایدش براى محصول دخانیه این بود که وقتى زارع زحمت کشید و حاضر کرد دولت مکلف است پول او را
بدهد .یعنى بخرد و در این قانون این را پیشبینى نکرده زیرا که اینجا مىنویسد مالکین محصوالت دخانیه و اجناس و ادوات
مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند آنها مکلفند
بفروشند ولى اداره انحصار مکلف نیست بخرد یعنى مىتواند وقتى که مال من حاضر شد بگوید من حاال الزم ندارم صبر کن آن
وقت فوایدى که خیال مىکردیم در اجراى کامل العیار قانون انحصار به محصور و زارع مترتب است تأمین نشده بنده معتقدم در
آخر این ماده اضافه شود اداره انحصار هم مکلف به خرید خواهد بود و اال صاحب جنس مکلف به فروش باشد ولى اداره انحصار
مکلف به خرید نباشد فایده نخواهد داشت.
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وزیر مالیه -معلوم مىشود که همچو احتمال میدهند که دولت بخرد و بعد پولش را ندهد (طهرانچى -اصالً نخرد) یا این که
بگوید حاال نمىخرم بنده به سر کار اطمینان مىدهم که غیر از این احتمال نود و نه احتمال دیگر هم میرود که باید بنویسیم که
مثالً اسکناس هم بدهد اگر پول سفید بدهد سنگین مىشود اما این چه احتمال است بنده قبول مىکنم میفرمایید بنویسیم پولش
را هم بدهد و بخرد هرچه که میفرمایید قبول مىکنم بنده اطمینان مىدهم که دولت همان روز اول خواهد خرید و همچو
احتمالى هیچ نیست هر چه که ایشان پیشنهاد بفرمایند بنده قبول مىکنم.
رئیس -آقاى اعتبار.
اعتبار -موافقم.
رئیس -آقاى طهرانچى پیشنهادى دارید
طهرانچى -بلى تقدیم مىکنم
پیشنهاد آقاى طهرانچى
اینجانب پیشنهاد مىکنم به آخر جمله به مؤسسه انحصار بفروشند اضافه شود و اداره انحصار مکلف به خرید آن مىباشد.
طهرانچى -بنده مى خواستم در این باب توضیح عرض کرده باشم آقاى وزیر مالیه فرمودند بنده نظرم این بود که دولت جنس او را
بخرد و پول او را ندهد بنده نظرم این نبود غرض بنده این بود که دولت مکلف به خرید نیست یعنى ممکن است وقتى مال حاضر
شد اداره انحصار نخرد بگوید حاال الزم ندارم نه این که بخرد و پولش را ندهد بنده همچو عرضى نکردم و دولت هم این نظر را ندارد
بنده عرض کردم همان طور که مالک را مکلف کرده در خاتمه این اضافه شود که اداره انحصار هم مکلف به خرید باشد.
رئیس -آقاى مؤید احمدى
مؤید احمدى -بنده تصور مى کنم اگر آقاى طهرانچى به سطر اول ماده مراجعه بفرمایند دولت مکلف به خرید است وقتى که
دولت مکلف به خرید است و زارع هم مکلف به فروش دیگر این پیشنهاد محتاج نیست (طهرانچى -مباشرت خرید و فروش غیر از
خرید و فروش است) اجازه بفرمایىد بنده عبارت را مىخوانم از اول سال  1312دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول
دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید یعنى مباشر خرید شود یعنى دولت مکلف است به خرید و به نظر بنده با این
پیشنهاد تکرار مىشود.
مخبر -اجازه میفرمایید با این که قانون صراحت دارد به این که آشکارا مى رساند که دولت مکلف است به خرید معذالک براى این
که نظریه آقا به وجه اکمل رعایت شود با تبدیل اداره به مؤسسه پیشنهاد ایشان را بنده قبول مىکنم.

رئیس -آقایانی که با ماده چهارم با توضیح واضحى که آقا تعهد کردند قبول دارند موافقت مىفرمایند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
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رئیس -تصویب شد .ماده پنجم:
ماده پنجم -هرگاه در سال  1311کسانى اجناسى از قبیل کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشینآالت راجع به تهیه سیگار و
سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صالحیت دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریدارى کند
و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین
طرفین تعیین نموده پرداخته و اجناس مذکوره را تصاحب نماید و در صورت عدم توافق مقومین یک نفر مقوم مشترک تعیین و
تقویم او قاطع است.
رئیس -آقاى دیبا.
طباطبایى دیبا -اشکالى که در ماده اول و در قسمت حکمیت آن شد اینجا هم وارد است و بنده عقیده دارم که این ماده هم باید
به کمیسیون برود تا تکلیف آن پیشنهاد آقاى شریعتزاده معلوم شود.
رئیس -پیشنهادى از آقاى اعتبار دایر به منظور آقا رسیده است.
پیشنهاد آقاى اعتبار.
پیشنهاد مىکنم در آخر ماده پنج عبارت ذیل اضافه شود.
در صورتی که براى تعیین مقوم مشترک توافق حاصل نشود به ترتیبى که در قانون حکمیت براى تعیین حکم مشترک پیشبینى
شده عمل و مقوم مشترک تعیین خواهد گشت.
اعتبار -بنده اینجا عین نظریه آقاى وزیر مالیه را پیشنهاد کردم که این ماده که رفت به کمیسیون به همین نحو اصالح شود زیرا
نظر آقاى شریعت زاده هم این بود که مقوم مشترک به این ترتیب تعیین شود .بنده پیشنهاد کردم مطابق قانون حکمیت که راجع
به انتخاب سه حکم است به همان ترتیب مقوم مشترک انتخاب خواهد شد.
وزیر مالیه -یک دفعه دیگر قرائت شود.
رئیس -قبل از این که قرائت شود بنده توجه آقاى وزیر مالیه را به آن پیشنهاد آقاى شریعتزاده جلب مىکنم که این دو تا باید با

هم موزون باشد.

(پیشنهاد آقاى اعتبار مجدداً قرائت شد)
وزیر مالیه -نکته ای که آقاى رئیس فرمودند صحیح است و این هم باید برود به کمیسیون و هر دو به یک شکل درست بشود.
رئیس -ماده ششم قرائت مىشود.
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ماده ششم -کلیه اجناس دخانیه داخلى در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکى معاف خواهد بود .و عوارض انحصارى مأخوذه از
آنها مسترد مىشود.
رئیس -موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس -تصویب شد .ماده هفتم:
ماده هفتم -از تاریخ اجراى این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.
الف -هرکس اشیایى را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون
مرتکبین قاچاق مصوب  16اسفند  1307خواهد بود.

ب -هرگاه ادوات توتون سایى و دمارکوبى و ماشین هاى سیگارپیچى در منازل اشخاص و غیر از تمرکز محل ماشین خانه کشف
شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصى هاون یا ماشین توتون برى دستى یا موتر یا ماشینهاى کاغذبرى و صحافى کاغذ
سیگار و گیلزریزى و متفرعات آنها را براى به کار بردن در کار توتون برى و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا براى این
مقصود به کار مى برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هریک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از
پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به عالوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم
مىشوند.
ج -تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د -اختالط چوب قلیانى کوبیده یا تنباکوى کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیمکوب یا اجناس غیردخانیه در توتون
سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  16اسفند ماه
 1307تعقیب خواهند شد.
رئیس -اشکالى نیست (نمایندگان -خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده هشتم قرائت مىشود:
ماده هشتم -وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من یازده قران تفاوت حقوق توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این
قانون دریافت نمودهاند به صاحبان آنها مسترد دارد.
رئیس -آقایانی که با ماده هشتم موافقت نظر دارند قیام فرمایند.
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(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده نهم قرائت مىشود:
ماده نهم -براى هر یک از اظهارنامهها و تقاضانامههاى صدور جواز دخانیات براى نقل و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق
دفترى دریافت و در مقابل تمبرالصاق و باطل خواهد شد -حقوق انباردارى و سیمبندى عدلها و مهر سربى و غیره مطابق نظامنامه
که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید گرفته مىشود.
تبصره -اجناسى که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مى نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز
وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد عالوه بر حقوق انحصار منى ده شاهى جریمه از آن اخذ مىشود.

رئیس -آقاى روحى
روحى -بنده مى خواستم از آقاى وزیر مالیه سؤال کنم که مقدار قیمت پلمب و سیم کشى و اینها را به همان شکل و قیمتى که
تمام مىشود دولت مىگیرد یا این که از این بابت هم یک مقدارى اضافه مىشود.
وزیر مالیه -اینجا چیزى اضافه نمى شود و در عمل پلمپ و سیم و اینها یک چیزى معمول بود این را خواستیم قانونى شود و
همان چیزى که خرج مىشود گرفته مىشود.
رئیس -آقاى مؤید احمدى
مؤید احمدى -بنده با این تبصره کامالً مخالفم دلیلش را هم عرض مىکنم فرض بفرمایید جنس را آوردند انبار به وظیفهاش عمل
کرده آورده به انبار حاال مى خواهد حمل کند به یک نقطه دیگر جواز هم اداره داده است پلمب هم کرده تمام کارهاش را کرده
اینجا مى نویسد چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد یک من ده
شاهى جریمه بدهد فرض بفرمایید با یک کامیونى حمل کرده شکست وسط راه آن وقت یک من ده شاهى جریمه بدهد که سر
پنج روز نرسیده به عقیده بنده یک راهى بایست براى این بگذارید علتى پیدا کرد ،مانع پیدا شد ،برف گرفت راهها را نتوانست سر
پنج روز براى چه جریمه شود؟ با داشتن عذر موجه گرفتن جریمه ازش معنى ندارد.
وزیر مالیه -اوالً نوشته شده با نداشتن عذر موجه نوشته نشده با داشتن عذر موجه هم گرفته شود و تا آقا از ترتیب کار مسبوق
نباشند متوجه نخواهند بود که براى چه این نوشته شده این را ما سه روز نوشته بودیم حتى سه روز هم اداره انحصار زیاد
مى دانست ولى آقایان فرمودند تا پنج روز مهلت داده شود .یک چیزى را از رشت یا تبریز مىدهند بیاورد طهران هشت روز سه روز
چهار روز میآورد پنج روز هم بهش اضافه کرده اند که در آن موعد برساند یعنى پولش را نداده است .این اتفاق افتاده است که
میآورند در این نزدیکىها مىگذارند بعد مىآیند وسط راه یکى دیگر را مىآورند جواز دستش است براى این که قاچاق کند و براى
جلوگیرى از قا چاق مجبورند یک حدى بگذارند و این حد هم حد طبیعى است و پنج روز رویش گذاشته شده و باز نوشته شده با
نداشتن عذر موجه اگر برف گرفته باشد بیست روز هم مىتواند دیر بیاورد.
رئیس -آقاى وثوق
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وثوق -عرضى ندارم
رئیس -آقاى طهرانچى
طهرانچى -در این قسمت عرایض بنده را آ قاى مؤید احمدى فرمودند و این که آقاى وزیر مالیه فرمودند که اگر مال را فرصت
داشته باشد دوباره جنس دیگرى میبرد و قاچاق می شود این را بنده نتوانستم قانع شوم براى این که این جنس پلمپ شده
اظهارنامه داده شده جواز گرفته شده اینها همه به موجب یک قبضهایى است ته چکهایى است یک دفاترى است اینها ممکن
نیست قاچاق شود اگر نیاید اینها انبار و از بین برود از آن تاجرى که اظهارنامه را داده قطعاً مطالبه مىکنند و قاچاقچى است حبس
مى شود و تمام مقررات قانون قاچاق درباره او مجرى مىشود ولى اینجا موردى پیدا نخواهد کرد فقط یک چیزى که هست
یکچاروادارى همان طور که فرمودند محض این که دو استفاده کرده باشد دوباره بیاورد برساند دیرتر بیاورد برساند و این هم تقصیر
تاجر نخواهد بود به فرمایش خودشان یعنى آن کسى که جواز حمل مىگیرد تقصیر ندارد چاروادار از براى این که یک استفاده
بکند وسط راه مى اندازد که یک بار دیگر را هم آورده باشد دو بار آورده باشد سه بار آورده باشد تقصیر آن تاجر بیچاره چیست که
جریمه اش را بدهد آن چاروادار این کار را کرده است و بنده تصور مى کنم که اگر موافقت بفرمایند این تبصره حذف شود هیچ
قاچاق نخواهد شد.

وزیر مالیه -کامالً به اصل موضوع توجه نفرمودید حق هم دارید براى این که تمام کارهاى انحصار را مسبوق نیستید این مسأله
چاروادار و اینها نیست اگر این را حذف بفرمایید نتیجهاش این مىشود که هیچ جواز نمىدهند اداره انحصار مجبور نیست جواز
بدهد این یک مسامحه و سهولتى است که اول هم عرض کردم اداره انحصار دخانیات ارفاق زیادى درباره تجار و مردم مىکند که
پول ندادهاند حتى استمهال مى دهد براى پولش که بروند بفروشند و پولش را بدهند انواع و اقسام تسهیالت را مىکند یکى از آن
تسهیالت این است که جواز سفید مىدهد براى این که تاکس را نگرفتند .تاجر ب برد به آنجا برساند و اگر این بداند که امکان دارد
آن را از تبریز بیاورد حضرت عبدالعظیم بگذارد آن وقت برگردد برود از قزوین هم به موجب جواز بیاورد اینجا آن یکى را هم که از
حضرت عبدالعظیم آوردنش صعوبتى ندارد ولى آن وقت این مسأله باعث این مىشود که این تسهیالتى را که قانوناً مکلف نیست که
تاکس نگرفته جواز بدهد آن را نکند.
رئیس -آقاى وثوق
وثوق -موافقم
رئیس -آقاى ملک مدنى
ملک مدنى -عرض کنم بنده هم اتفاقاً با این تبصره مخالفم و این که آقاى وزیر مالیه فرمودند اگر تبصره حذف شود ممکن است
قاچاق شود بنده عرض مىکنم اگ ر ساربانى جنسى را به موجب جواز سفید حمل کرد یا به وسیله یک شوفر و آن صاحب ماشین
آمد و تأخیر کرد و نرساند به موقع در آن بارنامه هم قید شده فرض کنید ده روز به مقصد برساند و او تأخیر کرد و دیر رسید و عذر
موجهى هم نداشت باالخره این صاحب مال از بین برود براى این که حامل آمده قصور کرده این منطقى نیست به عقیده بنده اینجا
اگر ما بخواهیم یک جریمه قائل شویم در صورتی که متصدى تخلف کرده باشد جریمه را متوجه به خود او بکنیم متوجه تاجر
نکنیم براى این که او آمده است و به سرویس حمل و نقلى که در یک نقطه هست جنس را تحویل داده و جوازى هم گرفته است
آن اداره حمل و نقل نرسانده است آن وقت این جنس او را ضبط کنند براى این که حامل تأخیر کرده است منطقى نیست.
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مخبر -عرض مى کنم این فرض حضرت آقاى ملک مدنى گمان می کنم عبارت از همان عذر موجه باشد فرضاً از محلى پیک
موتورى مال داده شد بیاورد و موتورچى خیانت کرد و تخلف کرد و برخالف سندى که معمول است و مبادله مىکنند رفت و مالى
را معطل گذاشت و ثابت شد که این معطل گذاشته از براى صاحب مال خود این یک عذر موجهى است و منظور از عذر موجه یک
عذر معینى که نیست همین طور چاروادار همین طور سایر حوادث اتفاقیه و گمان مىکنم جاى نگرانى نباشد.
جمعى از نمایندگان -کافى است.
رئیس -پیشنهاد آقاى فرشى قرائت مىشود:
پیشنهاد آقاى فرشى:
این بنده پیشنهاد مىکنم تبصره ماده نه حذف شود.
فرشى -به عقیده بنده این پیشنهاد
مخبر -بلندتر آقا
فرشى (در پشت کرسى نطق) -بنده عقیدهام این است که این تبصره حذف شود براى این که این تبصره قطع نظر از این که تولید
اشکاالت بین تجار و مکاریان و انحصار دخانیات مىکند ابداً فایده براى اداره انحصار دخانیات نخواهد داشت مثالً مىنویسد اگر
بیشتر از پنج روز تأخیر کرد فالن مقدار تومانى ده شاهى باید صاحب مال جرم بدهد حاال تصور بفرمایید یک چاروادارى مال را
حمل مى کند و این حمل و مسافرت معلول است به حوادثات آنچه که پیش میآید فرضاً در نتیجه یک حوادثاتى اگر چه اینجا
مى نویسد اگر عذر موجه نداشته باشد یعنى عمداً تأخیر نشده باشد اوالً اثبات این خیلى اشکال دارد ثانیاً فرض کنید قصور کرد
چارودار این مال را پنج روز شش روز ده روز دیرتر آورد آن وقت این تومانى ده شاهى را باید صاحب مال بدهد این چه عدالتى
است که یک ثالثى یک اجیرى قصور کرده من که تقصیر نداشتم باید جرم بدهم؟ این است که بنده این را زائد مىدانم و پیشنهاد
کردم که حذف شود.
وزیر مالیه -این که آقاى فرشى اظهار نگرانى فرمودند که ممکن است اسباب زحمت شود و همچو قانونى وضع مىکنید و مردم به
اشکال می افتند عرض کردم که موجود است این قانون در قانون سابق هم بوده خیلى کمتر از این و هیچ اسباب اشکال هم نشده
همیشه هم همه میآورند و در موعدش میرسانند و اگر نیاورند البته جریمه هم مىگیرند اما آمدیم شوفر دیرتر آورد این را جوابش
را آقاى کازرونى دادند اوالً این است که اگر شوفر مبتال به زحمت شده باشد و دیرتر بیاورد عذر موجهى است و هرکس با کاراژ یک
قراردادى مىبندد که این را در فالن جا و فالن محل برساند اگر از من که مجبور شدم در یک موردى بدون عذر موجه یک جریمه
بدهم بگیرند من هم اقامه دعوى میکنم بر علیه آن کسى که او باعث ضرر من شده است ولى نمىشود این را آزاد بگذاریم اگر آزاد
بگذاریم باعث شیوع قاچاق مىشود و غیرممکن است یعنى باعث موقوفى این سهولتى است که االن تجار دارند براى این که مطابق
قانون انحصارى که شما گذاشته اید هرکس که در انبار آورد مثل تریاک باید تاکسش را بدهد و ببرد خوب بعد از این هم همین طور
خواهد شد که اگر کسى تاکس را ندهد نمىتواند یک ف رسخ آن طرف بدهد مثل گمرک مثل تریاک حاال در رشت تاجر نمىدهد
مىآورد طهران میفروشد آن وقت مىدهد و این کار موقوف مى شود آن وقت در صورتى که این فرضیاتى که مىشود در عمل
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اسباب اشکال مى شود و در تمام عمل این طور نیست در هزار نفر یک نفر ممکن است که این کار را بکند و البته باید جریمه بشود
براى این که قصد بد داشته.
رئیس -پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است قرائت مىشود:
پیشنهاد آقاى اعتبار:
در آخر تبصره عبارت ذیل را پیشنهاد مىکنم:
در صورتی که معلوم گردد تعلل و تأخیر از حامل جنس بوده صاحب مال مورد مؤاخذه و تعقیب واقع نمىشود.
رئیس -آقاى اعتبار
اعتبار -اینجا آقایانى که عقیده دارند تبصره حذف شود این به نظر بنده به ضرر صاحبان مال و تجار دارندگان محصول تنباکو
است براى این که اگر چنانچه ما این تبصره را حذف کنیم مؤسسه انحصار به هیچ وجه مکلف نیست به آنها جواز بدهد باید پولش
را بگیرد به آنها جواز بدهد وقتى که جنسى در یک محلى فروش نرفت و صاحب مال این طور تشخیص داد که در محل دیگرى
ممکن است به فروش برود این جواز سفید مىگیرد به یک محل دیگرى مىبرد میفروشد و این ارفاق و کمکى است و اگر این را
برداریم به آنها ضررى وارد مىآید و این کمک و موافقت را باید با آنها کرد ا ما براى این که تولید سوء تفاهمات بعدها نشود که اگر
چنانچه چاروادار یا شوفر تأخیر کرد در رساندن جنس به محل آن وقت بیایند یقه صاحب مال را بگیرند بنده این پیشنهاد را کردم
که اگر اتفاقاً واقع شد صاحب مال مورد تعقیب واقع نشود و آن طرف قضیه را هم بگیریم که اگر چنانچه این را به کلى برداریم
ممکن است که یک شوفر با یک جواز پنج تا مال دیگر را حمل کند همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند این مال را ممکن است
بگذارد برود مال دیگر را حمل کند باالخره اسباب اشکال و تولید زحمت مىکند و اسباب قاچاق را بیشتر تهیه مىکند.
وزیر مالیه -عرض کنم تمام امور جزایى و جریمه که در مملکت معمول است براى افراد همین حال را دارد اگر من به یک کسى
چیزى را فروخته ام که در فالن موقع باید تحویل بدهم و یک کسى آمد در خانه من و آن جنس را برد آن صاحب مال دیگر محکوم
نمىشود؟! اداره دخانیات نمىتواند شوف رها را مسئول قرار بدهد اصالً شوفرها چه مسئولیتى دارند که اداره انحصار یقه آنها را
بچسبد .صاحب مال میرود با گاراژ و شوفور قرار مىگذارد مىگوید تا فالن تاریخ باید برسانى فعالً سهشنبه تا پنج شنبه هم بتو
مهلت میدهم پنج روز هم عالوه بر مدت حق دارد اما بدان ک ه اگر نرسانى براى من اسباب زحمت است و باید من جریمه بدهم و
تصدیق کنید که اگر این جریمه گرفته نشود اداره انحصار با صاحب مال طرف است نمىتواند آنها را ول کند و بچسبد به شوفورها
خودتان تصدیق بفرمایید آن وقت اداره انحصار مثل اداره نظمیه و مأمورین امنیه و نظیمه باید در این کار دخالت کنند عملیش
همین است اتفاق هم کم مى افتد همین جور ماده هم چند سال است مجرى است و اگر اتفاق بیفتد صاحب مال جریمه باید بدهد
براى این که چون مىداند باید جریمه بدهد به موقعش میرساند و وقتى که جریمه را داد آن وقت برود از شوفور بگیرد.
اعتبار -بنده استرداد مىکنم
رئیس -شبیه این پیشنهاد را آقاى شریعتزاده کردند.
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شریعتزاده -بخوانند
رئیس -به عین مساوى است.
اعتبار -بخوانند
پیشنهاد آقاى شریعتزاده
پیشنهاد مى کنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر تبصره اضافه شود .مشروط بر این که جهت تعویق عمداً از طرف مالک ایجاد نشده
باشد.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -عرض مى شود که تأخیر وصول این مال یا ناشى از مالک است یا از حمل کننده اگر به واسطه تقصیر حمل و
نقلچى تأخیر شده باشد البته نمىشود مالک را تعقیب کرد و نباید جریمه شود و به عالوه مسأله این که تأخیر منسوب به مالک
باشد و عمدى باشد این را هم تصریح کرد اگر نشود به طور کلى هر مالى که تأخیر شود از طرف مالک این صحیح نیست به نظر
بنده این قسمت اخیر پیشنهادش از طرف بنده براى این بوده است که (بنده مىخواستم پیشنهاد حذف این را بکنم این ضرورت
ندارد) باید یک نظامنامه خ اصى در خصوص حمل و نقل از طرف دولت پیشنهاد به مجلس شود و اشخاصى که حمل و نقل چى
هستند چون موضوع حمل و نقل خیلى مهم است از نقطهنظر اوضاع عمومى مملکت این را یک ترتیب صحیحى بدهند و اال هیچ
تاجرى نمىآید عمداً تأخیر بکند در کار به این مالحظه بنده این پیشنهاد را کردم که الاقل آقاى وزیر مالیه بپذیرند.
مخبر (آقاى کازرونى) -اگرچه جواب این را قبالً آقاى وزیر مالیه دادند لکن اگر عین عبارتى را که آقاى شریعتزاده پیشنهاد کردند
بپذیریم (جمعى از نمایندگان -نشنیدیم آقا بلندتر بفرمایید) بایستى دولت همیشه رجوع به تاجر طرف بکند (ملک مدنى بفرمایید
پشت تریبون) که ببینند که عمداً کرده است یا نکرده است (همهمه نمایندگان -زنگ رئیس) در صورتی که او باید ثابت کند
(نمایندگان -آقا بفرمایید پشت تریبون نمىشنویم) (دشتى همین بهتر است که مختصر بفرمایند) که عمداً همچو کارى کرده یا
نکرده در ه ر صورت نظر خوبى است سابقه هم دارد عمل هم مبتنى بر این است هیچ وقت هم ایجاد اشکالى نکرده
رئیس -آقایانى که پیشنهاد آقاى شریعتزاده را قابل توجه مىدانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس -قابل توجه نشد .پیشنهادى از آقاى دهستانى رسیده قرائت مىشود.
پیشنهاد آقاى دهستانى:
پیشنهاد مى کنم بعد از کلمه جریمه نوشته شود از محل کرایه مکارى اخذ مىشود.
کازرونى -خدا رحمت کند قاضى بلخ را
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رئیس -آقاى دهستانى
دهستانى -عرض کنم که آقایان تازه خیال مىکنند یک جنسى از محلى مىخواهد به محلى حمل شود خیر این قضیه سابقه
دارد معمول این است که کسر بار تأخیر رساندن به مقصد همیشه معموالً با حامل بوده است حامل که مقصر شد از تاجر و صاحب
مال چرا باید این جریمه را بگیرند و این دور از انصاف است و بنده بهتر از این نظر نظرى ندیدم.
وزیر مالیه -اگرچه بنده جواب عرض کردهام ولیکن مقصود این ا ست که هم منظور دولت حاصل شود هم منظور آقایان .هرکس با
یک کاراژ معتبرى با یک شوفرى حمل و نقل مى کند همان شرط را با او بکند .نظر بنده این است که اداره انحصار نمىتواند با
شوفرها طرف بشود و در عمل هم اشکالى تولید نمىشود اگر هم اشکال شد عرض کردم که از تجار باید بگیرد.
رئیس -آقایانى که پیشنهاد آقاى دهستانى را قابل توجه مىدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلى قیام نمودند)
رئیس -قابل توجه نشد .آقاى ملک شما هم پیشنهادتان را تعقیب مىکنید.
ملک مدنى -این مفاد همان پیشنهادى است که آقاى اعتبارالدوله کردند.
رئیس -میخوانیم
پیشنهاد مى نمایم عبارت ذیل به تبصره اضافه شود چنانچه حامل در رساندن جنس دخانیه غفلت نماید صاحب مال مسئولیت
نخواهد داشت.
رئیس -آقاى ملک مدنى
ملک مدنى -عرض کنم بنده عرایضى که کردم آقاى مخبر هم فرمودند که این همان عذر موجه است و آقاى وزیر مالیه هم تأئید
کرد ند این نظر را منتهى آقاى اعتبار پیشنهاد کردند که در اصل تبصره باشد همین قدر که فرمودند عذر موجه قبول کردم قانع
شدم حاال در نتیجه این پیشنهاداتى که شد و موافقت تقریباً نشد این طور معلوم شد که نظرتان این است که اگر چنانچه تأخیر در
رساندن یک مال دخانیه شد صاح ب مال مسئول است و همان طور که در قانون قید شده باید مال او ضبط شود یا جریمه شود
بنده با این نظر موافق نیستم مجلس هم مىخواهد موافقت کند بکند بنده برخالف حق و انصاف مىدانم زیرا یک نفر تاجرى که
مالى را به مکارى داده که باید او در یک وقت معینى برساند دربار نامه اش هم قید شده و اگر او تأخیر کند و نرساند باید مال تاجر
را ضبط کرد؟
وزیر مالیه -آقا فرمودن د که باید مالش را ضبط بکنند کجا نوشته است؟ بعد از این همه حرفها نباید مال ضبط شود .دولت که
ضبط نمىکند! دولت یک من ده شاهى عالوه مىگیرد و آن چیزى که بنده عرض کردم منجزاً این است که اگر این اتفاق بیفتد که
شوفر در راه اتومبیلش بشکند و تأخیر کند این عذر موج ه است چه براى شوفر و چه براى صاحب مال عذر موجهى اتفاق بیفتد اما
اگر شوفور و صاحب مال هیچ کدام عذر موجه نداشتند شوفور نیاورده غفلت کرده عرض کردم اداره انحصار نمىتواند با شوفور طرف
شود .صاحب مال وقتى مالش در فالن وقت نرسیده است اداره انحصار حق دارد سوء ظن کند که مبنى بر خیالى است که او
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خواسته استفاده کند عذر موجهى هم نتوانست ثابت کند البته در این صورت باید جریمه را بدهد و از شوفور بگیرد و در
قراردادشان قید کنند هم عذر موجه و هم سایر معاذیر موجه که خود صاحب مال برایش اتفاق مىافتد .عذر موجه تخصیص به
اینجا ندا رد در همه جا هست در حضور و غیبت اشخاص که می روند در یک هیئتى در یک اداره عذر موجه معلوم است وقتى که
موجه باشد قبول مىشود موجه نباشد باید جریمهاش را بدهد ضبط مال هم اینجا ننوشته.
ملک مدنى -استرداد مىکنم.
رئیس -رأى مىگیریم به ماده نه موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده دهم قرائت مىشود.
ماده دهم -اداره کل تجارت و اداره گمرکات مکلف خواهد بود که قبل از دادن تصدیق صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر
مى گردد و با دادن جواز ورود براى اجناس و ادوات مربوطه به دخانیات اجازه کتبى انحصار دخانیات را از صادر یا وارد کننده تقاضا
نماید.
رئیس -آقاى طهرانچى
طهرانچى -خوب است بفرمایید اجازه کتبى در موضوع صادرات است در مسأله دخانیات و اجناس دخانیه همان جوازشان چون
بالطبیعه هر حق صدورى جوازى خواهد بود اجازه کتبى غیر از آن جواز است یا همان جواز است؟ اگر سواى آن باشد یک مشکالتى
از براى صادرات تولید مى شود که غیر از آن جوازى را بگیرد یک اجازه کتبى هم باید بگیرد و این تماس زیاد صاحب مال است.

واردات دولتى و قدرى تولید اشکال مىکند.

وزیر مالیه -این مسأله دو طرف دارد دو شرط دارد یکى این است که خود اداره فعالً جواز ورود نمىدهد جزو امتعه مجاز نیست
در قانون انحصار تجارت .منظور این است اگر یک جوازى بدهند یعنى در یکى از سالها جزو سهمیه امتعه وارده مملکت بشود در
آن سال مىشود مثل یک سال قبل در آن وقت هم باید از اداره دخانیات جواز بگیرد.
طهرانچى -صادر را عرض کردم البته ورود را از اداره انحصار باید جواز بگیرد.
وزیر مالیه -اینجا صحبت از صدور است صدور هم البته جواز دارد دیگر یعنى منظور این است که اداره گمرک جواز را مطالبه
بکند منظور همان است.
رئیس -قبول کردید؟
طهرانچى -توضیح دادند که اجازه کتبى همان جواز است
رئیس -موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
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(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده یازدهم قرائت مىشود.
ماده یازدهم -براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز اس ت با تصویب وزارت مالیه دو میلیون تومان از بانک ملى
و یا بانکهاى دیگر استقراض و با اجازه وزارت مالیه حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت.
رئیس -آقاى دیبا
دیبا -در این ماده استقراض را اجازه داده شده ولى پرداخت را آنجا ننوشتهاند بنده عقیدهام این است چنان که در ماده سوم قانون
انحصار قند و شکر نوشته شد که استقراض کنند بعد بپردازند آن عبارت عیناً اینجا نوشته شود .بعد هم اینجا نوشته که حق اخذ و
مصرف آن را خواهد داشت .در صورتی که استقراض را اجازه مىدهند البته حق اخذ و مصرف هم خواهد داشت و این عبارت دیگر
الزم نیست.
وزیر مالیه -عرض کنم این ماده در قانون سابق هم بود اول سال یک قراردادى با بانک ملى میگذارند محتاج دو میلیون هم اغلب
نشده است بعضى اوقات یک میلیون و یک میلیون و نیم الى دو میلیون حساب جارى باز مى کند براى خرید و فروش توتون و اینها
و آخر سال هم تسویه مىکنند و بعضى اوقات در آخر سال هم یک چیزى باقى مىماند مىبرند به حساب جارى سال آینده عمل بر
این جارى است همین طور هم مىشود اگر هم مى خواهید آخرش بنویسید که رد بکنند بنویسید ولى ننویسید که در همان سال
رد بکنند در همان سال الزم نیست البته رد مىکند قرض دایمى که نمىکند.

رئیس -آقاى نواب
حسینقلى خان نواب -عرض کنم که اینجا مىنویسد دو میلیون تومان از بانک ملى یا بانکهاى دیگر .خوب است نوشته شود
که مقصود بانکهایى است که تأسیس شان در ایران است یا جاهاى دیگر و اگر منظورشان بانکهایى است که در ایران تأسیس
شده خوب است ذکر شود.
وزیر مالیه -صحیح است نکته را که فرمودید مقصود بانکهایى است که در ایران هستند یا داخلى یا خارجى .ما از بانک ملى
مىگیریم ولى بانکهاى دیگر مى نویسیم براى این که در قانون حاجت نیست دولت خودش را مجبور کند که از یک بانک بگیرد.
براى این که اگر معامله نشد از جای دیگر بتواند بگیرد مانعى ندارد نوشته شود بانک ملى یا بانکهاى دیگر که در ایران است.
رئیس -پیشنهادى از آقاى ارباب کیخسرو رسیده قرائت مىشود:
پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو:
اصالح ماده یازدهم دخانیات را این قسم پیشنهاد مىکنم.
ماده یازدهم -براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملى و یا بانکهاى دیگر با
تصویب و اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و به مصرف رساند.
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رئیس -آقاى ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو -این اصالحى که بنده پیشنهاد کردهام تقریباً همان ماده است منتهى بعضى عبارتهایش پیش و پس شده است
و محتاج به اصالح است اینجا مشاوره هم شد به آقاى وزیر مالیه و مخبر کمیسیون تصویب کردند فقط چیزى که اینجا عالوه
خواهد شد همان چیزى است که تذکر هم داده شد نسبت به بانکها که ذکر شود بانکهاى داخلى.
مخبر -بله البته پیشنهاد آقاى ارباب مختصرتر است و قبول مىکنیم لکن بانکهاى دیگر که فرمودند بانکهاى داخلى در ایران.
بعضى از نمایندگان -بانکهاى دیگر در ایران
مخبر -بانکهاى داخلى در ایران یا بانکهاى دیگر در ایران
رئیس -آقاى ارباب این تصحیح را شما مىکنید.
ارباب کیخسرو -بلى
رئیس -این تصحیح عبارت است از (یا بانکهاى دیگر در ایران) .پیشنهادى از آقاى دیبا رسیده است:
پیشنهاد آقاى دیبا:
پیشنهاد مى نمایم ماده یازدهم اصالح ذیل بشود :و با اجازه وزارت مالیه اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید
حاصله از معامالت دخانیات بپردازد.
رئیس -آقاى طباطبایى
طباطبایى دیبا -توضیحش را عرض کردم اینجا استقراض که نوشته مىشود پرداخت هم باید نوشته شود آقاى وزیر مالیه
فرمودند که مربوط به همان سال نباشد بنده هم قبول کردم.
وزیر مالیه -این موضوع را اول عرض کردم صحیح است قبول هم مىکنم ولى از عواید حاصله باید نوشته شود از عواید تجارتى نه
از تاکس و اینها.
طباطبایى دیبا -خیلى خوب از عواید تجارتى نوشته شود.
رئیس -این اصالحى است بر اصالح آقاى ارباب باید کتاب بفرمایید.
(تصحیح پیشنهاد از طرف آقاى دیبا تقدیم شد)
رئیس -قرائت شد حاال تصحیح کردیم با تصحیح قرائت مىشود:
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و با اجازه وزارت مالیه اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتى معامالت دخانیات بپردازد.
مخبر -اجازه میفرمایید قبول مىکنم لکن عبارتى که نوشته مى شود تجارتى به طور اطالق البته منظورشان تجارتى دخانیات
است.

رئیس -حاال مجموع را تصحیح مىکنم و قرائت مىشود:
ماده  -11براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملى یا بانکهاى دیگر در ایران
با تصویب و اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آن را استقراض و اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آن را
از محل عواید تجارتى از معامالت دخانیات بپردازد.
مخبر -قبول مىکنم.
رئیس -آقاى وزیر مالیه هم این اصالحات را قبول مىکنید؟
وزیر مالیه -بلى
رئیس -موافقین با ماده یازدهم به طریقى که اصالح شد قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس -تصویب شد .ماده دوازدهم قرائت مىشود.
ماده دوازدهم -کلیه ماشینهاى توتون برى و گیلز ریزى و ماشین سیگارپیچى و صحافى کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که
خود اداره انحصار براى مصرف خود وارد نماید از حقوق گمرکى معاف خواهد بود.
رئیس -آقاى فرشى
فرشى -این ماده به عقیده بنده اصالً زیادى است زیرا به م وجب قانونى که دوره هفتم از مجلس گذشت ورود ماشین آالت براى
مملکت از تأدیه گمرکى معاف است دیگر دوباره در اینجا ماشینها را داخل کردن و اسم بردن بنده عقیدهام این است که لزومى
ندارد.
وزیر مالیه -آقا ممکن است آن عبارت قانون سابق اگر نظرتان هست بفرمایند( .فرشى -االن در دست ندارم خاطرم بود) چون آن
طورى که ما تصور کردیم شامل آن نمىشود و این تصریح الزم است.
رئیس -آقاى اعتبار
اعتبار -عرضى ندارم.
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رئیس -آقایانى که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده سیزدهم قرائت مىشود:
ماده سیزدهم -قانون انحصار دولتى دخانیات مصوب  29اسفند  1307و قانون مصوب سیزدهم آبان ماه  1309راجع به حقوق
انحصار دمار توتون سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم آبان ماه  1309راجع به مجازات اشخاصى که هاون و ماشین
توتون براى دستى در منازل خود نگاه مىدارند از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -بنده راجع به این قسمت در شور اول اشکالى کرده ام عرض کردم که اگر از تاریخ تصویب این قانون قانون سابق
ملغى شود چون تاریخ اجراى این قانون با تاریخ تصویبش تفاوت دارد الزمهاش این است که در یک مدتى راجع به این مسائل
قانونى نباشد این است که بنده نظرم این است که نوشته شود آن قانون از تاریخ اجراى این قانون ملغى خواهد بود نه از این تاریخ
زیرا اگر از این تاریخ ملغى شود الزم مىآید یک مدتى قانونى در مملکت نباشد در صورتی که خود دولت هم این نظر را ندارد.

وزیر مالیه -صحیح میفرمایند به جاى تصویب اجرا باید نوشته شود.
رئیس -رأى مىگیریم به ماده سیزدهم با اصالحات مختصرى که از طرف آقاى شریعتزاده شد موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده چهاردهم قرائت مىشود:
ماده چهاردهم -وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون خواهد بود.
رئیس -آقاى شریعتزاده
شریعتزاده -بنده معتقد هستم که در اینجا الزم است تاریخ اجراى این قانون معین شود اگر دولت موافق است نوشته شود از اول
فروردین به موقع اجرا گذارده مىشود.
وزیر مالیه -این هم مانعى ندارد.
رئیس -که تاریخ اجراى این قانون از اول فروردین باشد؟
وزیر مالیه -بلى
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رئیس -آقایانى که با ماده چهاردهم با اصالحى که شد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .براى ورود در شور کلیات چون دو ماده به کمیسیون مرجوع شده باید انتظار اصالح آن را داشته باشیم .آقاى
وزیر مالیه
( - 4تقدیم دو فقره الیحه از طرف آقاى وزیر مالیه)
وزیر مالیه -دو الیحه دارم که به مجلس تقدیم مى کنم یکى راجع است به اخذ اعتبارى از ذخیره مملکتى براى مصرف مهمات
لشگرى و یکى دیگر خود بودجه مملکتى هزار و سیصد و یازده است بودجه مملکتى را امروز تقدیم مىکنم البته ترتیب جارى
مىشود و طبع و توزیع هم ممکن است بشود ولى براى سهولت کار خود بنده هم این کار را کردهام یعنى ماشین کردهایم به عده
کافى امروز تمنا کردیم به آقایان داده شود اگر الزم بدانند که دوباره طبع و توزیع شود و اال همان را کافى بدانند.
] -5موقع جلسه -بعد ختم جلسه[
رئیس -اگر موافقت میفرمایید جلسه را ختم مىکنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه  22اسفند سه ساعت قبل از ظهر
دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوراى ملى -دادگر
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مشروح مذاکرات مجلس ملى ،دوره8
جلسه76 :
صورت مشروح روز پنجشنبه  26اسفند ماه  9( 1310ذیقعده )1350
فهرست مذاکرات
 -1تصویب صورت مجلس
-2تصویب الیحه اعتبار تهیه و تکمیل مهمات قشونی
-3تصویب الیحه اصالح قانون دخانیات
-4تقدیم دو فقره الیحه از طرف آقای وزیر مالیه
-5شور و تصویب الیحه استخدام رئیس کل صحیه
-6موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه  22اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند
} -3تصویب الیحه اصالح قانون دخانیات{
رئیس -خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصالح قانون دخانیات مطرح است .قرائت مىشود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوا نین مالیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را در ضمن شور دوم الیحه اصالح قانون انحصار دخانیات مطرح و به
ترتیب ذیل با حضور آقاى وزیر مالیه اصالح و اینک خبر آن را تقدیم مىدارد.
ماده  -1حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجى خرید و فروش و تهیه و نگاهدارى و حمل و نقل
اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتى دخانیات
خواهد بود و همچنین حق نگاهدارى و به کار انداختن ادوات توتون برى و ماشینهاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلز ریزى
و ماشین هاى سیگارپیچى و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است .مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و
ماشینهاى مذکوره در فوق که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن آنها را به کسى نداده و همچنین ماشینها و ادوات آنها را که اجازه
نگاهدارى و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آن را بپردازد.
خریدارى ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم
توافق مقومین از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکى به تراضى تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم
توافق در تعیین مقوم مشترک به حکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوى که از طرفین پیشنهاد مىشود تعیین خواهد شد و
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تقویم او قاطع خواهد بود مؤ سسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشینهاى مذکور را
تصاحب نماید.
ماده  -5هرگاه در سال  1311کسانى اجناسى از قبیل کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشینآالت راجع به تهیه سیگار و
سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صالحیتدار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریدارى کند و
صاحبان آنه ا تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننماید مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین
طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نماید تعیین مقوم مشترک به ترتیبى است که در ماده
اول ذکر شده است.
رئیس -ماده اول مطرح است .آقاى اعتبار.
اعتبار -موافقم .مخالفى ندارد( .صحیح است).
رئیس -موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(عدهاى قیام کردند)
رئیس -بفرمایید گویا عده کافى نبود.
(پس از چند دقیقه عده به حد نصاب ( )89رسید)
رئیس -حاال رأى مىگیریم به ماده اول آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده پنجم مطرح است در این هم گویا اشکالى نیست (صحیح است) آقایانی که با ماده پنجم موافقند قیام
فرمایند.
(عده زیادى قیام کردند)
رئیس -تصویب شد .مذاکره در کلیات است مخالفى نیست؟ آقاى فرهمند بفرمایید.
فرهمند -عرض کنم که قانون دخانیات محصوصاً با اصالحى که اخیراً شده است رفع نگرانى کرده است و باالخره یک قانون
مفیدى است فقط چیزى را که بنده مىخواهم تذکر بدهم این است که نسبت به اشخاصى که متهم مىشوند و اداره انحصار از آنها
مطابق قانون جرمى را مىگیرد و بعد که آنها را به عدلیه مراجعه مىکنند بعد از آن که مراجعه به عدلیه مىکنند یا محکوم
مىشوند یا تبرئه مىشوند و غالباً دیده شده است که بعضىها که مراجعه کردهاند و تبرئه شدهاند در پرداخت آن جرمى که
گرفته اند ازشان از طرف اداره مربوطه یا خوددارى شده است یا این که مسامحه شده است در صورتی که بنده عقیدهام این است که
آن کسى که متهم است اول باید محاکمه شود بعد از او جریمه بگیرند ولى حاال اینها جرم را مىگیرند بعد محاکمه مىکنند بعد از
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آن که تبرئه شد همان پولى را که از او گرفتهاند و یک زحمت و مشقتى برایش وارد کردهاند آنها را بدون تردید و تأمل بهش
مسترد کنند که اسباب شکایتشان فراهم نشود.
(صحیح است)
وزیر مالیه -این قسمت را که فرمودید البته در نظر دارید که دو قسمت و دو جزء دارد آن قسمت آخرى که راجع به پس دادن
پولش است به نظر بنده تا آن اندازه که اطالع دارم هیچ وقت تأخیرى و تسامحى پیش نیامده است و آقایان نگران نباشند و اگر
اطالع پیدا شده است که تأخیر شده است شاید کارش قدرى به تعویق افتاده باشد و اال هیچ مسامحه و تأخیرى نمىشود .و بنده
خ ودم از اول سال تا آخر سال به موجب قانون متمم بودجه پارسال که وجوه غیرقانونى را همیشه مىشود استرداد کرد دائماً
درخواست امضا کرده ام از هر کسى که یک وجهى گرفته شده است چه غلط گرفته شده است چه مالیات چه جریمه پس دادهاند و
اگر گیرى باشد یا این که تأخیرى در ک ار شده باشد و مواردى باشد که معطل شده است هر کس اطالع داشته باشد اطالع بدهد
فورى پس داده خواهد شد .اما راجع به وجوه جریمه که اول بگیرند و بعد از آن که به عدلیه رفت بگیرند آقایان مسبوقند که در
این باب براى این که این کارها اصالح شود و از ترتیب حالیه بهتر باشد و به اساس قانونى متکى باشد در الیحه تریاک موادى
مندرج شد ولى در الیحه دخانیات به خیال این که الیحه تریاک قبالً مىگذرد ذکرى نشد فقط یک ماده بود که طریقه وصول
جریمه را مطابق همان ت رتیب الیحه تریاک قرار دادند و به آن الیحه موکول شده بود ولى چون تأخیر یافت الیحه تریاک و این
الیحه مطرح شد خواستیم همه آن را در اینجا منتقل کنیم آن هم دیدیم خیلى مفصل مىشد .لهذا اصالً مسکوت گذاشتیم تا وقتى
که الیحه تریاک مىگذرد یک ماده در یک جایش قید مىکنیم که این ترتیب جرایم شامل دخانیات هم خواهد شد البته آن وقت
منظمتر و مرتب تر خواهد شد .اما راجع به پرداخت ما همیشه دستور دادهایم و تأکید کردهایم که مرتباً بپردازند و حاال هرکس
اطالع پیدا کند هرکس از آقایان از خارجى و از داخل اطالع بدهد فوراً اقدام مىکنیم.

رئیس -اشکال دیگرى نیست .رأى مىگیریم موافقین با مجموع قانون ورقه سفید خواهند داد.
[اخذ و استخرا آراء به عمل آمد  79ورقه سفید تعداد شد]
رئیس -عده حاضر در موقع اعالم رأى  92با اکثریت  79رأى تصویب شد
اسامی رأی دهندگان  -آقایان  :دکتر طاهری  -ارگانی  -دکتر ضیایی  -مسعود ثابتی  -صفاری  -باستانی  -دکتر لقمان  -سمیعی
 ساکینیان  -طالش خان  -مهدوی  -اعظم زنگنه  -فرهمند  -میرزا یانس  -شریعت زاده  -نواب  -بیات  -کفایی  -حیدری -ناصری  -دبیر سهرابی  -مقدم  -مسعودی  -فاطمی  -اسعد  -ملک مدنی -چایچی  -بختیاری  -عراقی  -الریجانی -هزار جربیی -
شریفی  -امیر اعلم  -دکتر شیخ  -معتصم سنگ  -مجد ضیایی  -حسنعلی میرزا دولتشاهی  -طباطبایی دیبا  -ملکزاده آملی -
مفتی -حبیبی  -امیر دولتشاهی  -افخمی  -مولوی  -وهاب زاده  -بوشهری  -یونس آقا وهاب زاده  -قراگوزلو  -دادور  -وثوق -
دهستانی  -دربانی  -طهرانی  -مؤید احمدی -لیقوانی  -طهرانچی  -احتشام زاده  -افسر  -ابراهیمی  -دکتر ملکزاده  -میرزا
محمد حسین نواب  -حکمت  -خواجوی  -محمدناصرخان قشقایی  -سید کاظم یزدی  -جهانشاهی  -طباطبایی وکیلی  -فرشی -
فهیمی  -تربیت  -بیات ماکو  -فتوحی  -حاج محمد رضا بهبهانی -فزونی  -معتضدی -اسدی  -احتشام زاده .
رئیس -خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام رئیس کل صحیه مطرح است .آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید؟
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مشروح مذاکرات مجلس ملى ،دوره8
جلسه114 :
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه  19آبان ماه  10( 1311رجب )1351
فهرست مذاکرات
 -1تصویب صورت مجلس
 -2اعالم وصول الیحه تفریغ بودجهسال  1310مجلس
 -3تقدیم دو فقره الیحه از طرف آقای وزیر مالیه
 -4شور و تصویب الیحه اصالح قانون انحصار دخانیات

} -4شور و تصویب الیحه اصالح قانون دخانیات{
رئیس -الیحه راجع به دخانیات قرائت مىشود.
ساحت محترم مجلس شوراى ملى
نظر به این که مباشرت مستقیم دولت در کلیه معامالت و به دست گرفتن عمل انحصار انواع اجناس دخانیه از سنه آتیه  1312به
واسطه ضیق وقت و جلو بودن زمستان از حیث تدارک ساختمانهاى الزم و انبار کافى و بالخصوص از جهت فراهم نبودن سرمایه
کافى میسر نیست.و نظر به این که توسعه زراعت انواع اجناس دخانیه و ترفیه حال زارعین و مالکین و همچنین افرادى که مشغول
داد و ستد و تجارت توتون چپق و تنباکو مى باشند تجدید نظر در مواد سه و چهار قانون اصالح دخانیات مصوب  26اسفند 1310
را ایجاب مى نماید و نظر به این که در طول مدت تدارک مقدمات اجرا انحصار کامل تکلیف وزارت مالیه در وصول حقوق انحصار و
تجار در خریدارى محصول و زارعین در کشت و زرع انواع اجناس دخانیه معلوم باشد لذا ماده واحده ذیل که جانشین مواد سه و
چهار قانون اصالح دخانیات مصوب  26اسفند  1310مىباشد تقدیم و تصویب آن را با قید دو فوریت تقاضا مىنماید.
ماده واحده -ماده سوم و چهارم قانون دخانیات  26اسفند  1310به طریق ذیل اصالح مىشود:
 -1به جاى ماده سوم قانون  26اسفند  1310مؤسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال  1311و سنوات
 1312و  1313نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل انحصار آن را به دست نگرفته با اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و
تجارت یک قسمت با تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
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الف -توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که براى مصرف در سیگار بریده مىشود از قرار یک من سى ریال
ب -توتون چپق نیمکوب از قرار یک من هیجده ریال
ج -توتون چپق اشنو -سلوانه -الهیجان (از محل ساوجبالغ مکرى) و توتونهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال
 1311از قرار یک من  12ریال  14 -1312ریال  16 -1312ریال
د -توتون چپق سنندج -کرمانشاهان -ساوجبالغ مکرى -و توتونهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311
هشت ریال  1312ده ریال  1313دوازده ریال
ه -توتون چپق سقز و بانه -همدان -دهخوارقان -نهاوند -تویسرکان -اطراف تهران و توتونهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این
قانون تا آخر سال  1311پنج ریال  1312شش ریال  1313هفت ریال
و -تنباکوى شیراز -اصفهان -گلپایگان -کمره و خوانسار -دشتى و دشتستان و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا
آخر سال  1311چهار ریال  1312چهار ریال و نیم  1313پنج ریال.
ز -تنباکوى کرمان -یزد -حوزه خراسان -سمنان -دامغان -شاهرود و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال
 1311سه ریال  1312سه ریال و نیم  1313چهار ریال
ح -تنباکوى چوب قلیانى -میخکى -چوله و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون از قرار یک من دو ریال
ط -نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من  15ریال و انفیه ساخت داخله یک من بیست ریال
ى -انواع توت ون و سیگارت و انفیه ساخت خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلى آن مرتفع گردد صدى دویست از قیمتى که وارد
شده.
ک -انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که وارد مىشود.
تبصره  -1قیمت ورود عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکى و عوارض دیگرى که به
توسط گمرک مأخوذ مىگردد.
تبصره  -2وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقره (ى) و (ک) در صورتی که ورود آنها موانع قانونى دیگرى نداشته باشد بدون
اجازه موسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
تبصره  -3وزارت مالیه مجاز است ق بوضى را که از بابت یک من یک ریال تنباکوهاى پست و یک من دو ریال چوب تنباکو معروف
به چوله و میخکى تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد.
تبصره  -4اجناس دخانیهاى که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار آنها نقداً مأخوذ
نگردیده از حیث حقوق انحصارى مشمول این قانون خواهد بود.
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 -2به جاى ماده  4قانون  26اسفند  1310دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار محصول  1312و سنوات بعد را خود
مباشرت نماید و ترتیب خرید توتون مزبور و همچنین خرید انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعى که دولت خود مباشرت را به
دست مىگیرد به ترتیب ذیل خواهد بود.
پس از مباشرت دولت به انحصار عملى هر یک از انواع دخانیه مالکین محصوالت آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف
خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن
مىباشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت پنج سال
اخیر بر طبق معامالت تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و
بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعالن خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملى نمودن انحصار دخانیات قبل از  1312از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه
خواهد رسید.
تبصره -استخدام عمال و کارگران کارخانهها و ماشینخانههاى توتون برى و توتوفسایى و گیلزریزى و سیگار پیچى و کیسه گیرى
و جور کردن و غیره و پرداخت اجرت آنها و همچنین معامالت اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین
محاسبات عمومى و بودجه نخواهد بود.
رئیس -فوریت مطرح است .آقاى وثوق
آقا سید مرتضى وثوق -مخالفى نیست.
رئیس -آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند
(اکثراً برخاستند)
رئیس -تصویب شد .فوریت دوم مطرح است مخالفى نیست (خیر) موافقین قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد .ماده واحده مطرح است.
آقاى وثوق
وثوق -موافقم
رئیس -آقاى فرهمند.
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مخبر فرهمند -عرض کنم بنده به طورى که در فراکسیون هم عرض کردم در یک قسمت از ماده که مربوط است به تنباکوى
چوب قلیانى و مشابه آن که سابقاً یک من چهار قران و ده شاهى در قانونى که هست االن و هنوز ملغى نشده است مالیات برایش
وضع کردند و به ط ورى که شکایت رسیده است از نهاوند و نقاطى که این محصول در آنجاها هست اصل خود قیمت این جنس
تنباکو خرورارى پنج قران است آقاى وزیر مالیه فرمودند براى وضع مالیات قیمت مناط نیست بنده مىخواهم عرض کنم علت این
که این قوانین هر روز تغییر پیدا مىکند و به عنوان ارفاق و این چیزها قانون دیگرى مىآید جایش این است که قابل اجرا نیست
یعنى به قدرى سنگین است که باالخره دولت و خود مأمورین اجراى قانون هم قضیه را که تطبیق مىکنند مىبینند که قانون قابل
اجرا نیست و باالخره مجبورند براى حفظ عایدى آن را اصالح کنند در این قسمت بنده گمان مىکنم که دولت باز مجبور مىشود
که یک من یک قران یا کمتر یا بیشتر با تصویب نامه تخفیف موقتى بدهد بعد آن وقت یک بار دیگر بیاید و آن تخفیف را رسمى
بکند و آن را پس بدهند به مردم پس بهتر این است که اگر آقا اجازه مىفرمایند و صالح مىدانند اینجا را اصالح کنند براى این که
از این تنباکو یک من دو ریال هم به دست نمى آید و آن وقت بعدها اگر یک قران ده شاهى هم دولت بخواهد بگیرد از آن هم
چیزى عاید نمى شود و یک ضررى هم دارد اصالً قیمت خود این تنباکو چیست؟ پس مالیاتش البته اگر یک قدرى کمتر باسد و
وصول بشود بهتر است از این که سنگین باشد و عملى نباشد و از بین برود.
وزیر مالیه -بنده در خارج هم خدمت آقاى فرهمند عرض کردم که بهترین چیز همان طور که فرمودید آزمایش و تجربه است و
در این مدتى که قانون سابق گذشت تا به حال خود ما هم آزمایش کردیم و از همه والیات نوشتند مأمورین مالیه که بعضى چیزها
آن قدر پیشرفت ندارد و یک قدرى تخفیف الزم دارد و بعضى چیزها جریان معمولى خودش را دارد از جمله در مورد همین چیزها
آنچه که از والیات مى نویسند تنباکوهاى پستى هست که اگر یک من یک ریال به منى یک قران قدیم هم تخفیف داده شود کافى
است ما هم موقوفالمطالبه گذاشتیم و تا به حال نمىگیریم حاال به موجب این قانون ترتیب قانونیش درست مىشود مالحظه
بفرمایید در قسمت تنباکوى چوب قلیانى دو ریال و پنجاه دینار تخفیف داده شده است یعنى از نه قسمت پنج قسمتش حذف شده
و چهار قسمتش مانده البته بنده تصدیق دارم که هر چه تخفیف داده شود بهتر است ولى از طرفى هم باید تناسب داشته باشد و تا
آن حدى که ممکن الوصول است و تحمیل زیادى بر مردم نیست آن را دیگر از آن پایینتر نباید آورد مالیات هم مىدانید که شاهى
شاهى جمع مىشود بعضى اشیاء البته با قیمت اصل جنس مالیاتش مناسبتى ندارد مثالً بعضى چیزهاى تفننى ممکن است
مالیاتش ده برابر قیمت اصل خود جنس باشد و باز هم قابل تحمل باشد و بعضى چیزهاى ضرورى زندگى یک عشر هم که تحمیل
شود شاید قابل تحمل نباشد (صحیح است) و باز هم تمنا مىکنم موافقت بفرمایند آقا که تصویب شود و بنده اطمینان مىدهم به
سر کار که اگر باز یک چیزى دیدیم که واقعاً بر مردم تحمیل است خود بنده قانونش را مىآورم به مجلس و تقاضا مىکنم که تغییر
بدهند (صحیح است)
رئیس -آقاى ملک مدنى
ملک مدنى -بنده هم عرضى ندارم
رئیس -آقاى طباطبایى
طباطبایى دیبا -بنده هم موافقم ولى مىخواهم عرض کنم که این لفظ یک من در این قانون مکرر ذکر شده است و بدیهى است
مقصود از من اینجا همان من معمولى تبریز است که معامالت دولت هم با اوست در اینجا باید ذکر شود من تبریز که بعد هم
اسباب زحمت مردم نشود.
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وزیر مالیه -اگر احتمال شبهه باشد بنده موافقم مانعى ندارد لفظ تبریز در مرتبه اول اضافه شود ولى به طور کلى تمام قوانینى که
از مجلس گذشته اوزان رسمى همیشه من تبریز بوده است.
رئیس -افزودن این کلمه با این که گفته شد زائد است آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده  68ورقه سفید شماره شد)
رئیس -عده حاضر در موقع اعالم رأى هشتاد و سه نفر با اکثریت  68رأى تصویب شد .اسامی رأی دهندگان  -آقایان  :رهنما -
دربانی  -مهدوی  -احتشامزاده  -ملک مدنی  -طباطبایی دیبا  -اقبال  -امیر تیمور کاللی  -اورنگ  -الریجانی  -طالش خان -
یونس آقا وهابزاده  -افسر  -دادور  -شریفی  -دکتر سمیعی  -سید مرتضی وثوق  -میرزا محمد حسین نواب  -سید کاظم یزدی
 دکتر لقمان  -مولوی  -دهستانی  -فهیمی  -امیر ابراهیمی  -معتصم سنک  -همراز  -دکتر احتشام  -محیط  -وهاب زاده -مصدق جهانشاهی  -دکتر ملکزاده  -آخوند یار علی  -میرزا صادق خان اکبر  -حسینقلی خان نواب  -جمشیدی  -هزار جریبی -
قوام  -ملکزاده آملی  -دکتر سنگ  -علی خان اعظم زنگنه  -امیر دولتشاهی  -حکمت  -دکتر ضیایی  -ثقةاالسالمی  -مفتی -
دبستانی کرمانی  -سهراب خان ساکینیان  -فتحعلی خان بختیار  -محمد علی میرزا دولتشاهی  -حاج میرزا محمد حسن خان
اسفندیاری  -فتوحی  -مقدم  -لیقوانی  -طباطبایی وکیلی  -معتضدی  -ایزدی  -مخبر فرهمند  -ارکانی  -روحی  -افخمی  -مؤید
احمدی  -طاهری  -حاج میرزا حسین خان فاطمی  -میرزا محمد خان وکیل  -مسعودی  -رهبری  -مجد ضیایی  -ابوالحسن خان
پیرنیا .

127

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى ،دوره 18
جلسه68 :
صورت مشروع مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهارم آذر ماه 1333
فهرست مطالب:
 -1تصویب صورت مجلس
 -2تقدیم چهار فقره سؤال به وسیله آقایان خرازى -شوشترى -مهندس شاهرخشاهى
 -3سؤال آقای فرود راجع به دیوان محاسبات و جواب آقای وزیر دارایى
 -4سؤال آقای رضا افشار راجع به انتصاب آقای مهندس غالمعلى فریور به نمایندگى بازرگانى آلمان و جواب آقای
وزیر اقتصاد ملى
 -5سؤال آقای رضا افشار راجع به قانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارایى

 -5سؤال آقای افشار راجع به قانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارایى.
رئیس -آقای رضا افشار از وزارت دارایى سؤالى کردهاید راجع به قانون انحصار دخانیات بفرمایید.
رضا افشار -عرض کنم یک قانون انحصار دخانیاتى از تصویب مجلس شوراى گذشته است و طبق این قانون دولت مشترى منحصر
به فرد خرید توتونى است که در این مملکت تولید میشود عمل قانون مزبور یک معایبى دارد استدعا میکنم آقایان درست توجه
بفرمایند که بنده آن معایب را به آقایان عرض کنم در رضاییه در حدود  9هزار هکتار توتون کارى میشود دولت ،مأمورین مالیه در
تحویل گرفتن این توتون اهمال میکنند هر کس البته بتواند دهن مامورین دخانیات را شیرینتر کند شاید جنس او را زودتر
تحویل بگیرند
(شوشترى -کارشناس بفرمایید گرگان هم مبتالست عرض کنم عالوه بر این دولت انبار ندارد آن رعیتى که آن توتون را تولید کرده
باید به مصرف برساند تأمین نیازمندیهاى خودش را بکند این را میگویند آقا شما نگهدارید ما موقعش به شما اخطار میکنیم
اطالع میدهیم که تحویل بدهید عالوه بر این توتونى که مردم تولید میکنند حداکثر بیست و هفت ریال هر کیلویى دولت
خریدارى میکند دولت از یک کیلو توتون  45تومان سیگار میفروشد (صحیح است) و ثانیاً درجهبندى کرده درجه یک و دو و سه
و چهار در خود این درجهبندی ها هم براى این که جنس تولیدى رعیت یک ارزشى داشته باشد اگر چنانچه به مامور دخانیات
چیزى داده نشد درجه توتون عوض می شود اگر چیزى داده نشد غیر ممکن است محال است به آن شخص قسط قیمت توتون را
بپردازند اقساط توتون مردم داده نمی شود و در نتیجه این توتونى که شاید بیش از یکصد و پنجاه میلیون تومان براى دولت عایدات
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دارد در اثر این سو تشکیالت دخانیات از بین میرود من به آقایان اطمینان میدهم که هیچ گونه غرض و نظرى به دخانیات ندارم
عالقهام به این است که میزان تولید افراد ای ن مملکت بیشتر شود تا سطح زندگانیشان باال بیاید و با این عملى که مامورین دخانیه
میکنند این توتونى که در سال گذشته در رضاییه و قطعات دیگر آذربایجان ،گرگان تولید شد که این رو به تقلیل خواهد گذاشت
اگر هدف این است که منابع عا یدات ما را خشک بکنید این یک چیزى است ولى اگر هدف این است که به مردم ارفاق بکند از
طرف دیگر تقویت کنید محصول مملکت و بنیه زارع را به ارزش جنس اهمیت قائل شوید مناسب ندارد یک کیلو توتونی را که
دولت چهل پنج تومان میفروشد از مردم بیست و هفت تومان بخرند شما اگر میزان قیمت را قدرى باال ببرید هم مردم تشویق در
تولید می شود و هم دولت انتقاعش زیادتر خواهد شد و جهت این که این آمدهاند روى قضیه قانون اختیارات دکتر مصدق مالیات بر
درآمد سه را از خود توتون می خواهد وقتی که این آدم دکتر مصدق در زمان اختیار خودش قانون اختیارش را نتوانست به موقع
اجرا بگذارد ما مگر مأمور دکتر مصدق هستیم مگر مأمورین وزارت دارایى و اداره دخانیات عهد و پیمانى براى اجراى قوانین دکتر
مصدق دارند ،قوانین دکتر مصدق روى میل و هوس هاى شخصى این مملکت ،در مجلس به اجبار تحت اکراه ،تحت فشارهاى خارج
از میل مجلس به تصویب رسیده مجلس نظر خوبى نسبت به آن قوانین مطلقاً ندارد و دولت فعلى هم گمان نمیکنم نظرى به
تأمین مقاصد سوء دولت و دکتر مصدق داشته باشد و این نظر نیست که ما بیایم تولید کننده را به کلى از بین ببریم .یک وجه
اشتراکى بین تولید کننده ایرانى و عوامل خارجى ایجاد بکنیم این را استدعا مىکنم آقای وزیر دارایى جواب بدهند.
رئیس -آقای وزیر دارایى بفرمایید.
وزیر دارایى -گمان مى کنم جناب آقای افشار چون متأسف شدند مثل این که متن سؤال را قرائت نفرمودند و حاال بنده آن را قرائت
مىکنم و بعد توضیح عرض مىکنم و تمام توضیحشان در اطراف جزییات بود در صورتى که ایشان یک سؤال خیلى کلى فرمودند.
سؤال ایشان این است »:وجود قانون انحصار دخانیات مالزم میزان تهدید کشت آن نمىباشد و تشخیص طبقهبندى محصول مزبور
منحصراً از طرف خریدار منافى انصاف است و موضوع تعیین قیمت نیز از طرف خریدار منحصر به فرد بر خالف اصول تشویق کشت
و زرع توتون و تقویت منابع تولید است به عالوه رویه مزبور موجب فعل و انفعالتى شده و مىشود که تفصیل آن در موقع طرح
سؤال به عرض خواهد رسید «بنابراین سؤالى که جناب آقای افشار فرمودند یک سؤال کلى است که قانون دخانیات در اثر این که
خریدار منحصر به فرد هست معایبى دارد یکى این که چون خریدار منحصر است بنابراین تجدید کشت مىشود در صورتی که این
مالزمه به انحصار ندارد بنده توجه ایشان را چون مرد اقتصادى هست جلب مىکنم که فرض بفرمایید که انحصار نبود و آزاد بود تا
میزان محصول روى عرضه و تقاضا و مصرف بود و این خوش یک تحدید طبیعى است حاال که دولت و موسسه انحصار دخانیات
جایگزین یک خریدار فردى شده طبیعتاً باید حساب بکند و ببیند میزان مصرفى داخلى ،میزانى که ممکن است صادر شود و نوع
جنس و ترتیبى که براى این کار است در نظر بگیرد و بگوید آقا من در سال فالن ،فالن مقدار مىخرم و به این کیفیت مىخرم و
بعد هم در فالن عراضى که مساعد باشد و محصول آن به آن کیفیت باشد و مرغوب باشد مىخرم و بنابراین بنده عرض میکنم که
این استدالل را حقیقتاً متوجه نشدم که اگر احظار شده مالزمه با تهدید دارد تصور بفرمایید که دولت اگر بنا باشد که یک جنسى
که در ه مه جاى دنیا انحصار است این را اجازه بدهد هر کس هر چه بخواهد بکارد هر کجا که بخواهد بکارد و به هر کیفیتى که
بخواهد برداشت کند این را باید یک پولى بدهد که یک عده زارع از آن متمتع بشوند و الّا عمل عمل بازرگانى نیست بعد هم
فرمودند که تشخیص درجهبندى محصول از طرف خریدار این موجب نکث محصول خواهد شد در صورتى که سابق وقتى خود تجار
مى خریدند شاید بعضى اشخاص اینجا باشند که آن قسمت یادشان بیاید بنده یادم نمىآید قطعاً عمل آنها این بود که سعى
مىکردند هر چه قدر ممکن است محصول ارزانتر باشد سلف خرى مىکردند و انداع و اقسام تحمیالت راهم به زارعین مىکردند و
آنها هم البته مرجع و پناهى نداشتند و چاره اى نداشتند که بفروشند و تابع و تسلیم نظر خریداران بودند و بهترین دلیل این است
که در اثر عمل دولت که بنده نمىخواهم دفاع کرده باشم میزان کشت زیادتر شده این است که در سال  1313که سال اول انحصار
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بوده محصول توتون کشور  2652تن بوده در صورتى که سال گذشته محصول شانزده هزار تن بوده پس بنابراین هر قدر هم دولت
بد عمل کرده باشد خود این ازدیاد محصول دلیل بر این است که زارعین ناراضى نیستند هر کاالیى باالخره درجهبندى دارد شما
نمىتوانید کاال ى درجه یک درجه دو ،درجه سه و درجه چهار را به یک قیمت بخرید و اگر شما طبقهبندى نکنید این به نظر من بر
خالف تشویق و تولید محصول خوب است (شوشترى -صحیح است) و مسلماً جنس نامرغوب خواهد شد آن کار شناسایى که
مىروند براى تشخیص به طرزى که از طراف دخانیات معیین شد ه است البته ممکن است یک اغمال نظرى بشود و بنده منکرش
نیستم ولى یک کمیسیون هست که ممکن است زارعین و فروشندگان از تشخیص ارزیاب به آن کمیسیون شکایت بکنند حاال آن
کمیسیون هم مثل کمیسیون تشخیص مالیات بر درآمده باشد بنده نمیدانم بنابراین عمل صحیحى است منتهى آن اشخاصی که
مجرى دستور هستند اعم از ارزیاب و کمیسیون باید سعى کرد که از اشخاص خوب انتخاب شود که به زارعین اجحافى نشود پس
این اجحاف در طرز عمل نیست یک قسمت هم آقای افشار مرقوم فرمودند که تعیین قیمت از طرف خریدار منحصر به فرد این هم
برخالف عدالت است (صحیح است) به نظر بنده اگر قرار بود که همین طور رقابت عادى بشود تازه معلوم نبود که قیمت از این
باالتر مىرفت (عمیدىنورى -چرا آقا ،بیست و هفت ریال با چهل و پنج تومان خیلى
فرق دارد) وقتى آقایان در نظر بگیرند که این توتونى که ما مىخریم و االن یک مقدار زیادى در انبار ما هست و یک مقدار توتون ما
را که مانده است به آن میزانی که آقا میفرمایید مصرف نمىشود بهترین دلیل در سال گذشته بدون توجه به میزان مصرف و تصور
این که چه قدر مىشود صادر کرد آمدند اجازه دادند تا مقادیر زیادى کاشتند امسال علت این که ما نتوانستیم اقساط را بپردازیم
دلیل بر این بود که توانایى پرداخت ما محدود بود .وقتى شما زارع را تشویق کردید براى کار باید اینها را در نظر بگیرید اگر چنانچه
اراضى مناسب براى این کار نباشد و جنس مرغوب به دست نیامد در داخله مصرف مىشود و نه در خارج و حاال نمىخواهیم وارد
جزییات بشوم نمایندگان محترم آذربایجان و راضاییه که اینجا تشریف دارند میدادند که توتونى هست به اسم سامسون که این
توتون از نظر معطر بودن مصرف زیادى ندارد و (افشارصادقى -اسم آن توتون باسمه است) باسمه ،بخشیدن توتون باسمه را که ما
مىخریم این از نظر معطر بودن مصرف زیادى ندارد مع ذالک به این که از آقایان تقاضا کردیم یک قدرى میزان تولیدش را پایین
بیاورد و چون مقدور نبود امسال هم خریدیم بنابراین آن وقتى که باید بشود این دقت نمىشود و یک قسمت از این مشکالت که
پیش مىآید در اثر این که مطالعه دقیق نمىشود و الّا اگر این محدود باشد به احتیاج که ما بتوانیم در دراخله مصرف بکنیم یا
صادر بکنیم این اشکاالت پیش نمى آید به هر حال امسال به اطالع آقایان رسید در قیمت تجدیدنظر کردیم و قیمت را باال بردیم
هم نسبت به توتون و هم نسبت به تنباکو (یکى از نمایندگان -چه قدر؟) شیفرش یادم نیست .على اى حال یک قسمت ایرادى که
آقای افشار داردند مربوط به سوء عملى است که رضاییه شده هیئت بازرسى فرستاده شده است و مشغول هستیم البته توتون
نامرغوب را به جاى مرغوب خریده اند یک قسمت دیگر ایراد وارد راجع به تاخیر در پرداخت قست توتونکارهاست و با این که بنده
خودم بستگى به گیالن دارم و نسبت به گیالنی ها و نمایدگان گیالن ارادت دارم و نسبت با وجود این باید عرض کنم در گیالن و
آذربایجان براى پرداخت قیمت توتون گرفتاریم و این را هم تصدیق بفرمایید که انحصار دخانیات اگر به طرز بازرگانى عمل مىشد
بایستى اول درآمد خوش را انحصار مىداد بیکاریهاى خودش هم مازاد در آتمدش را میداد به دولت (صحیح است) متأسفانه
صدى صد درآمد دخانیات را ما مىگیریم پرداخت حقوق و سایر مصارفش را مىکنیم و اگر چیزى باقى ماند به زارعین مىدهم و
امیدوارم که اگر گشایشى در کار دولت پیدا شد از سال دیگر اقساط را به نوبت بپرداریم و اگر ایرادى مربوط به کارمندان و مامورین
باشد امیدوارم که تجدیدنظر بشود ولى آن قسمت اصل ایراد جناب آقای افشار راجع به انحصار وارد نیست( .احسنت)
رئیس -آقای افشار بفرمایید.
رضا افشار -من متأسفم که جناب آقای وزیر مالیه یک قدرى معذرت مىخواهم ماجراجویى فرمودند من با قانون انحصار که مجلس
تصویب کرده است مخالفت نکردم من نگفتند انحصار را از بین ببرید من گفتم مشترى منحصر به فرد همیشه جنس تولید شده را
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ارزان بخرد اگر شما قصد تشویق زارع را دارید اگر میل دارید این رقم صادراتى رو به تکثیر گذارد باید قیمت را طورى تعیین کنید
که تشویق براى تولید بشود وقتى که شما خوتان فقط بازرس داشتید مقوم داشتید خودتان تقویم فرمودید خوتان قیمت دادهاید
بالطبیعه شما رعایت مصلحت و صرفه زارع را نخواهید کرد اسلم شقوق این است که این قیمت انحصار محفوظ بماند قیمت انحصار
محفظ بماند کسى مخالف نیست ولى درو تعیین قیمت باید الاقل انجمن بلدى و زارع یک نماینده داشته باشد که تشخیص بدهد
که این قیمتى را که شما مىگذارید این قیمت صحیح است .یا نابهجاست (صحیح است) به عالوه فالن جنس توتونى که مطلوب
میل شما نیست یا مورد مصرف ندارد بذرش را شما مىدهید بذرش را ندهید و ثانیاً در قسمت تعیین میزان کشت شما خودتان
خیلى خوب مى دانید که توتون در خارجه خریدار دارد منتهى شما نیازمندید در اینجا انبارهایى تهیه بکنید که این توتون فرمانته
بشود شما توتون خام را از مردم با کمال عجله به قیمتهایى که دلتان مىخواهد مىخرید و آن وقت انبار هم ندارید و این مردم
هم در دست شما مستأصل و پریشانند به عالوه اجازهاى که به افراد مىدهند به آن آدم نیازمند بىپول که در دستگاه دخانیات
نفوذ ندارد اجازه نمىدهید اجازه کشت را به کسى مىدهید که دو تا مرغ و کره را مىتواند به عنوان ناز شست به طرف بدهد و
تحصل اجازه بکند این رویه است که بنده در این مسافرت اخیر در رضاییه دیدم.
رئیس -وارد دستور مى شویم یعنى وارد دستور هستیم سؤاالت تمام شد دو الیحه یعنى یک طرف و یک الیحه از مجلس سنا
برگشته طرح مربوط به بازنشتگان است مجلس سنا دو تبصره و ماده واحد را قبول کرده و دو تبصره اضافه کرده ولى در الیحه
فرهنگیان تغیرات نسبتاً زیادى داده شده من تصور مىکنم
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى ،دوره 18
جلسه226 :
صورت مشروح مذاکرات مجلس صبح روز یکشنبه  27اسفند ماه 1334
فهرست مطالب:
 -1تصویب صورت مجلس
 -2بقیهی مذاکره در الیحه بودجه کل کشور
 -3تعیین موقع و دستور جلسه بعد  -ختم جلسه
پیشنهاد دیگرى قرائت میشود:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد میکنم تبصره زیر به الیحه بودجه سال  35کشور اضافه شود:
از تاریخ تصویب الیحه بودجه سال  35کشور وزارت دارایى مکلف اس ت ثلث درآمد حاصله از فروش مواد مختلفه دخانیات را به
تدریج که مواد مزبور به فروش می رسد بالفاصله در اختیار مؤسسه دخانیات بگذارد و دو ثلث دیگر آن را به حساب خزانه عمومى
کشور منظور دارد مؤسسه دخانیات مکلف است از براى یک ثلث درآمد باال مواد مختلفه دخانیات را نقدا خریدارى نماید و در حدود
بودجه مصوبه خود هزینه هاى ادارى خود را بپردازد و در پایان سال مالى اگر مازادى داشت آن را در حساب خزانه دارى کل کشور
منظور نماید.
مهندس کاظم جفرودى
نایب رئیس -آقاى مهندس جفرودى
مهندس جفرودى -این پیشنهاد در حقیقت از طرف نمایندگان گیالن به من مأموریت داده شده است و چون آن روز آقایان تشریف
نداشتند بنده امضاء کردم بنده در این پیشنهاد توجه مخصوص نمایندگان مازندران -گیالن -آذربایجان -کردستان را مخصوصاً
جلب میکنم (اکبر -گرگان) و گرگان را پیشنهاد را میخوانم یک توضیحى میدهم و از حضور جناب آقاى وزیر دارایى استدعا
می کنم این نام نیک را براى خودشان بگذارند و با این پیشنهاد موافقت بکنند ،تبصره :از تاریخ تصویب الیحه بودجه سال  35کشور
وزارت دارایى مکلف است ثلث درآمد حاصله از فروش مواد مختلفه دخانیات را به تدریج که مواد مزبور به فروش میرسد بالفاصله
در اختیار مؤسسه دخانیات بگذارد و دو ثلث دیگر آن را به حساب خزانه عمومى کشور منظور دارد مؤسسه دخانیات مکلف است از
براى یک ثلث درآمد باال مواد مختلفه دخانیات را نقدا خریدارى نماید و در حدود بودجه مصوبه خود هزینههاى ادارى خود را
بپردازد و در پایان سال مالى اگر مازادى داشت آن را در حساب خزانهدارى کل کشور منظور نماید( .قنات آبادى -مگر قبالً نسیه
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میخریدند) االن نسیه میخرند بنده قبالً تشریح میکنم ببینید دولت جنس را که از دست یک فروشنده میخرد پولش را چه جور
میدهد و به این کار یک مرتبه خاتمه داده شود که افتخار این کار نصیب دولت آقاى عالء شود ،عرض کنم که محصول توتون
ایران در سراسر کشور تا دوسال پیش در حدود  15هزارتن بود براى این  15هزار تن آقایان مالحظه میفرمایید در بودجه مملکت
در حدود سیصد میلیون تومان یعنى قریب به یک ششم یا یک هفتم درآمد کشور منظور شده ،بنابراین محصول توتون یکى از
پایههاى اساسى درآمد دولت محسوب میشود (احمد فرامرزى -نفت هم همین طور همه چیز را از نفت میخواهند چیز عجیبى
است دولت یعنى مدیرخانه) این محصول توتون گیالن در حدود سه تومان خریدارى میشود و به طور متوسط ر  30تومان به
فروش میر سد بنابراین درآمدى که عاید خزانه مملکت از مابه التفاوت  27تومان از قرار هر کیلویى است حاال چه میشود؟ بر اثر
سختگیریهایى که االن تشریح میکنم این محصول توتون ،از دوسال پیش از  15هزار تن به  9هزار تن تقلیل پیدا کرده است
یعنى  6هزار تن از محصول را که دولت عایدات خودش را از راه آن تأمین میکند بر اثر سختگیریها و مشکالتى که وجود دارد
پایین آ مده است .توتون را زارع تهیه می کند و تحویل نماینده دولت میدهد بعد باید خودش ماهها بدود و نمایندگان آنها اعم از
نمایندگان آذربایجان ،کردستان ،مازندران ،گیالن و گرگان ،اصفهان ،ماه ها بدوند تا پول فروش توتون را که مال زارع است بگیرند
بدهند ،بنده پیشنهاد کردم که به تدریج که محصول توتون فروش میرود یک ثلث را بگذارند در اختیار دخانیات ،دو ثلث آن برود
در خزانه در حدود بودجهاش که قبالً تصویب میشود هم وزارت دارایى تصویب میکند و هم مجلس با یک ثلث محصول نقد بخرد
تا اقالً زارع نباید براى محصولى که به دولت می دهد واز این محصول یک هفتم عایدات مملکت تأمین میشود برود قرض بگیرد و
ماهها دوندگى بکند ،بنده از جناب آقاى فروهر تقاضا میکنم که با این پیشنهادموافقت بفرمایند.
نایب رئیس -آقاى قناتآبادى مخالفید بفرمایید.
قنات آبادى -هر وقت می خواهند یک خوابى ببینند یا یک مطلبى را آبش کنند پاى مالک و کارگر و زارع را به میان میکشند در
این مورد هم همین طور است به عنوان این که پول توتون زارع برسد پیشنهاد میکنند و میخواهند یک اصلى از اصول در هم
ریخته شود (خلعتبرى -مالک توتون ندارد) اجازه بفرمایید (ارباب -اینها یا خرده مالک یا زارع هستند) یعنى میفرمایید که
زارعین خودشان مستقیماً با اداره دخانیات و دولت طرفند (دکتر عدل -در همه جا) بنده هر جا که رفتم دیدم که مالکین توتون را
از زارعین میخرند (دکتر عدل -نخیر ،نخیر این طور نیست) اجازه بفرمایید جناب آقاى دکتر این اصل دلیل مخالفت من با این
مطلب نیست دلیل مخالفت من با این مطلب این است که اگر بنا شد هر مؤسسهاى خودش یک اختیاراتى مستقل داشته باشد
اساساً ما دیگر وزارت دارایى نمیخواهیم باید این تشکیالت را به هم زد فردا هم پیشنهاد میرسد و فالن مؤسسه میگوید از
عایدات و درآمد من فالن مبلغ به من بده عوض یک وزارت دارایى ما باید تعدادى مؤسسات مستقل داشته باشیم و نتیجه این کار
این هرج و مرجهایى است در توى مملکت این را توجه بفرمایند.
نایب رئیس -آقاى وزیر دارایى.
وزیر دارایى -عرض کنم حضور آقایان محترم بنده می دانم جناب آقاى مهندس جفرودى چرا این پیشنهاد را فرمودند ایشان من
حیث این که نماینده گیالن هستند (مهندس جفرودى -نخیر قربان) اجازه بفرمایید بنده عرض بکنم من حیث این که ایشان
نماینده گیالن هستند متأسفانه در اثر بدى وضع بودجه اى خزانه که بر هیچ یک از آقایان پوشیده نیست قدرى در پرداخت پول
تأخیر شده که بنده خیلى متأسفم از این که این کار شده (مهندس جفرودى -در زمان شما تسریع شده) اجازه بفرمایید که عرض
کنم ایشان با توجه به این که واقعاً پول جنسى را که از یک کسى بخرید باید به او بدهید تحت تأثیر این وضع قرار گرفتند و این
پیشنهاد را فرمودند از نظر وضع اخالقى و فکرى ایشان حق داشتند این پیشنهاد را بکنند بنده خواستم یک تذکرى خدمتتان
عرض کنم و خیال میکنم که میشود این عرض را کرد هیچ اشکالى ندارد تقریباً دو سه هفته قبل دو نفر از آقایان نمایندگان
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گیالن به من مراجعه کردند از آقایان سناتورها و بنده خدمت شان عرض کردم که به طور قطع یک پولى خواهیم رساند و خیال
میکنم بقول خودم تا حدى عمل کردم (صحیح است) ولى بنده میخواستم یک مسئله را تذکر بدهم اگر احیاناً یک وقتى یک
سالى یک وضع اس تثنائى پیش بیاید نباید این وضع موجب شود که یک اساس اصولى را به هم بزنند این پیشنهادى که میفرمایید
خالصه اش این است خالصه مفهومش این است در حدود دویست و هفتاد وکسرى میلیون تومان در بودجه به عنوان عایدات
دخانیات پیشبینى شده تقریباً دویست ونود میلیون تومان این را که مرقوم میفرمایید که یک ثلثش را بدهیم یعنى ما مجبور
می شویم که تقریباً در حدود نود میلیون تومان را از بودجه عمومى دولت کنار بگذاریم ،و بگذاریم در اختیار اداره دخانیات و آن
وقت طبق همان پیشنهادى که فرمودید صرف خرید مواد دخانى شود و در حدود بودجه ،اوالً خریدارى مواد دخانى این قدر پولش
نمیشود ،توجه کردید که چه عرض می کنم و اگر اختصاص بدهیم این مبلغ را به آن کمابیش یک پیشنهاد خرجى تلقى میشود
این یکى ،قسمت دوم آقایان میخواهید با این ترتیب اساس یک مؤسسهاى را و اساس یک قانونى را که اسمش قانون انحصار
د خانیات است براى یک وضع استثنایى متزلزل بفرمایید خوب حاال بیاییم خیلى خصوصى صحبت کنیم مقرر میفرمایید که یک
ثلث این پول دراختیار مؤسسه دخانیات قرار بگیرد ،مؤسسه دخانیات هم که باالخره یک دستگاه دولتى است خوب اگر این
اطمینان واعتماد نباشد آن جناب وزیر این کار را نمیکند میآید بیست دلیل ذکر میکند میگوید پول نداشتیم ،بودجهام کمبود
چه وچه و چه از این حرفها می زند و آن وقت مقصود نهایى آقایان حاصل نمیشود در صورتى که عرض کردم حضور مبارکتان
دستگاه دخانیات را به هم میزند بنده با تصدیق به این که در پرداخت وجوه دخانیه قدرى تأخیر شده است کما این که جناب
آقاى جعفرى یا بنده با تلفن صحبت می فرمودند و جناب آقاى گلشائیان تلگرافاً از رضائیه تذکر دادند با هر سختى و گرفتارى که
بود در همان اول قریب ده میلیون تومان حوال ه کردیم و بعد هم که دو ،سه روز قبل که ببنده فرمودید بنده از همکار عزیزم آقاى
انوارى استدعا کردم که هر جور شده است دو میلیون تومان دیگر هم التفات بفرمایید (انوارى -امروز هم یک میلیون حواله کردیم)
امروز هم االن می فرمایند که یک میلیون حواله کردیم (مهندس جفرودى -ایشان که مخالف توتونکارها هستند) استدعا میکنم
وضع استثنایى را دلیل بهم زدن یک مؤسسه قانونى قرار ندهید و بنده این جا صراحتاً عرض میکنم که هر کس وزیر دارایى باشد
اگر پول توى صندوقش باشد قطعاً خواهد پرداخت ،و بنده هم اینجا میگویم که دولت سعى میکند که تمام این اجناس دخانیه را
نقداً بخرد نه از نظر دخانیات جناب آقاى جفرودى از نظر این که دولت می خواهد امور فالحتى و کشاورزى را تشویق بکند ،با توجه
به این عرایض و این که واقعاً این کار اساس مؤسسه دخانیات را متزلزل میکند و ما را گرفتار یک اشکاالت ادارى میکند استدعا
میکنم که مسترد بفرمایید و بنده قول میدهم که دستور بدهم اقدام بکنند و تعهد میکنم تمام این کارها را بکنیم.
مهندس جفرودى -با این که می بینم مجلس با تصویب این پیشنهاد موافق است چون ایشان وزیر دارایى یک دولت شریف هستند
و قول صریح میدهند توتون را نقد بخرند بنده پیشنهادم را پس میگیرم.
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دوره 21
جلسه280 :
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز  9تیر ماه 1345
فهرست مطالب:
-1قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
-2بیانات قبل از دستور آقای دکتر معتمد وزیری
 -3طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اصالحات مجلس سنا در الیحه قانونی تشکیل شورای
داوری و ابالغ به دولت
-4شور اول گزارش کمیسیون نظام راجعبه اضافه شدن یک تبصره به ماده  6قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه
مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه به باال
 -5شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجعبه اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانهها به شهرداری بابت
عوارض
 -6شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات
 -6شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات.
رئیس -گزارش شور اول راجع به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه  4تیر ماه  1345با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارایی الیحه شماره  1345/3/18 -6463دولت راجع
به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26را که به شماره  1909چاپ گردیده بود مورد
رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده -ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26اصالح میشود.
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کلیه کاالهای خام دخ انیه (انواع توتون سیگار و توتون چیق و تنباکو) که در مناطق مجاز کشت طبق تشخیص مؤسسه به عمل
می آید پس از برداشت و خشک نمودن باید ظرف مدت حداکثر هفت ماه بر حسب تشخیص مؤسسه انحصار دخانیات به وسیله
صاحبان آن به مراکز خرید که از طرف مؤسسه مذکور تعیین میشود برای فروش و تحویل حمل شود .مؤسسه انحصار دخانیات
ایران مدت خرید کاالهای خام دخانیه هر محل را به اقتضای مورد و منطقه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه آن از طریق آگهی رسماً به
اطالع کشاورزان میرساند.
وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون خواهد بود
نایب رئیس کمیسیون دارایی -تهرانی
رئیس -کلیات این الیحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانی که
موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای آقایان بفرمایید.
آقایان -عرض کنم که در این الیحه مقرر شده است که صاحبان محصوالت دخانیه آنها را حمل کنند و بیاورند و به مراکز خرید
دخانیات و نوشته شده است که دخانیات هم قیمت خرید و مدت تحویل را اعالم خواهد کرد ولی صراحت ندارد دخانیات هم مکلف
است که بخرد بنده استدعا میکنم یا دولت تأیید کند که منظور سطر آخر این است که ملحوظ شده است تعهد خرید هم از طرف
دخانیات هست واال پیشنهادی تهیه بکنیم چون شور اول است در شور دوم قید بکنند که عرضه شود ولی دولت هم مجبور باشد
که بخرد اگر این شخص بردا شت و محصول را آورد آنجا که آقا این را بخرید بعد گفتند که اینجایش کج است و یا جنس نامرغوب
است این نماند روی دستش یک خرج اضافی هم کرده باشد بنده عرض دیگری ندارم.
رئیس -آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.
دکتر اسفندیاری -این اصالحی که در ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26به عمل آمده در واقع انبارهایی که
دولت قبالً تعیین میکرده و تهیهکنندگان کاالهای دخانیاتی را وادار میکرده که بیاورند کاالهایشان را آنجا در اینجا حذف شده و
در عوض گفته دولت آگهی میکند که در چه محل کاال را بیاورد و به چه صورت و به چه قیمتی بفروشد خواستم من این قسمت
را متذکر بشوم که دولت خودش توجه د ارد ولی اگر یک روزی دولت آمد گفت استثنائاً همه اینها را بیاورند به تهران بفروشند این
چه صورتی پیدا می کند چون در اینجا ذکری ندارد و دست دولت باز گذاشته شده و به طور کلی برای هر منطقه است و به دولت
نگفته که در همان منطقه هم جایی برای خرید تعیین بکند خواستم جناب آقای وزیر مشاور توضیح بدهند و اقالً در صورت مجلس
منعکس باشد که دولت این توتون کاران را مجبور نمی کند که مثالً انبار ما در تبریز است بروند آنجا بفروشند اما ایرادی که آقای
آقایان متذکر شدند از نظر من اشکالی ندارد برای این که قیمت را دولت تعیین میکند دولت هم چون خریدار کاالی انحصاری
است قیمت توتون را هر سال تعیین می کند و باید قیمت توتون تعیین بشود برای خریداران عرض کردم دولت چون خریدار
انحصاری هست وقتی خریداری نبود کاال در هر جا و در هر مورد کاالی انحصاری است و دولت عمالً موظف است که بخرد مثل
کارخانههای قند که وقتی چغندر را میآورند و عرضه میکنند دولت خود به خود همه را میخرد و هیچ چیز روی دست به
اصطالح تولید کننده نمیماند.
دکتر مهندس بهبودی -آقای دکتر اسفندیاری تذکر بفرمایید که این الیحه چندمی است از وزارت دارایی که مطرح میشود و
نماینده وزارت دارایی در مجلس نیستند.
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رئیس -آقای دکتر امامی بفرمایید.
دکتر امامی خویی -این الیحه دولت االن به دست بنده رسیده و بنده تاکنون ندیده بودم .عرض کنم باید گفت این الیحه تقریباً
الیحه منع کشت توتون است چون در قانون گذشته کشت توتون این طور بود که دولت موظف بود در نزدیکترین منطقه
توتونکاری برای خرید توتون شعبانی داشته باشد متأسفانه در این الیحه این قسمت حذف شده و کار را برای توتونکاران مشکل
میکند جناب آقای دکتر یگانه مالحظه بفرمایید منطقهای که دولت تعیین میکند برود توتون را تحویل بدهد اگر توتونکار
آذربایجانی اهل خوی یا ماکو یا رضاییه (موسوی ماکویی -وضع آشفته توتونکاران ماکو را هم بفرمایید) چشم ،برایش تکلیف تعیین
کردند که برود در رشت توتون را تحویل بدهد تکلیفش چیست؟ یک توتونکار که فرض بفرمایید صد کیلو توتون دارد این بیاید صد
کیلو توتون را بیاورد در رشت و بیست روز معطل ب ماند که توتون را آیا تحویل بگیرند یا نگیرند بنابراین بنده از فرصت استفاده
میکنم و همان طور که جناب آقای موسوی ماکویی فرمودند عرض میکنم که برای توتونکاران آذربایجانی مشکالتی فراهم کردهاند
یعنی درست موقعی که کشاورزان توتونکار زمین را برای کشت آماده کردهاند مشکالت ایجاد شده است برای این که برای کشت
توتون زمینهای مخصوصی هست که کود اضافی می دهند زمینی است که مقدار زیادی خاکستر میدهند و در آن زمین چیز
دیگری نمیتوانند بکارند اداره دخانیات موقعی که میخواستند قرارداد ببندند یعنی درست در موقع کشت توتون از کشت توتون در
آذربایجان ممانعت کرد برای این که میگفتند به عنوان این که ما برنامه  5سالهای داریم میخواهیم کشت را کم کنیم البته با
اقداماتی که از طریق آقای موسوی و نمایندگان دیگر آذربایجان شد تا مقداری رفع آن محظور شد ولی جناب آقای دکتر یگانه باید
به این آقای ان این موارد را اطالع بدهید که باید یک ضرب االجلی گذاشت ،درست موقعی که میخواهند کشت کنند یقه آقایان را
گرفته بودند که شما حق کشت ندارید و یک عده توتونکار آذربایجانی سرگردان بودند.
رئیس -آقای پروین بفرمایید.
پروین -بنده چون سابقه در کار دخانیات به خصوص داشته ام اینجا با فرمایشاتی که آقایان فرمودند و شنیدیم بر خودم واجب
دانستم که توضیح عرض کنم (دکتر مهندس بهبودی -در کشیدن سیگار سابقه دارید؟) این که عرض کردم راجع به دخانیات
سابقه دارم نه از جهت کشیدنش بلکه درباره خرید و کشت توتون و جمعآوری اداره انحصار دخانیات ،عرض میکنم اینجا چند
مطلب بحث شده است یکی این که آقای آقایان فرمودند که برای خرید در این قانون که االن مورد بحث ما است اینجا الزام نکرده
است که از او بخرند و ممکن است که زارع توتونش را بیاورد و از او بخرند میخواهم عرض کنم هیچ این طور نیست اوالً خود قانون
انحصار دخانیات در متن قانون ،خرید تصریح شده است یعنی این جنس در انحصار دولت و خریدار دولت است و زارعین به موجب
پروانههای اولیه کشت میکنند و اجازه برای کشت میگیرند از ابتدا تا انتها همهاش تحت نظر دخانیات تحت نظر قسمت کشت
انحصار دخانیات هست برای این که می توانند مقداری از آن را برداشت کنند و قاچاق ببرند آن قدر که توانایی گسترش اداری دارند
زیر نظر میگیرند و کوشش می کنند که تمام محصول را به انبارهای موقتی بیاورند و خرید در متن قانون انحصار هست که دولت
موظف است که آنها را بخرد (آقایان -چه بهتر که نمایند ه دولت تأیید بکند و در اینجا منعکس بشود) اما بحث دیگری که شد و در
اصل چیزی که مطرح است در قانون دخانیات که دولت موظف است که جنس انحصاری را بخرد دیگر تکرارش همان قانون است
(دکتر امامی -چه جو ری بخرد به هر قیمتی که خواست؟) حاال دیگر آن بسته به نظر مجلس است که آگر الزم بود در نظر بگیرد و
قید بکند.
رئیس -آقای پروین در شور اول الیحه هستیم اگر پیشنهادی باشد در کمیسیونها مطرح میشود.
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پروین -بله همین طور است ،مورد دیگری که در اینجا مطرح شد این بود ک ه برای انبار یعنی موقعی که محصول را در مزرعه به
دست میآورند و خشک میکنند همیشه اداره انحصار دخانیات کوشش دارد در نزدیکترین قسمتی که به مزرعهها امکان داشته
باشد انبار و دستگاه خرید را آنجا تأسیس کرده و میکنند و هیچ این طور نیست که مثالً یک توتونکار آذربایجانی از یک راه دور
بیست ،سی فرسخ توتون را ببرد رشت و گیالن به فر وش برساند و امثال این که اینجا گفته شد هیچ وقت صورت وقوع پیدا
نمیکند بلکه خود اداره دخانیات همواره برای این که بهتر جمع آوری بکند و رضایت زارعین را جلب بکند همیشه انبارهای خرید و
دستگاههای خرید را در نزدیکترین قسمت به مزرعهها قرار میدهد که بتواند بیشتر برداشت کند و بهتر خرید بکند و گمان
میکنم در این الیحه این توهمان وارد نیست.
رئیس -آنچه که پیشنهاد هست یقیناً در کمیسیونها مطالعه میشود آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور) -من راجع به چند نکته که جناب آقای دکتر امامی و جناب آقای دکتر اسفندیاری و جناب آقای آقایان
فرمودند توضیح خیلی مختصر عرض می کنم این الیحه علت تقدیمش به مجلس محترم فقط برای تغییر مدت  3ماه به  7ماه بود
که در راه کمک کردن به زارعین و توتونکاران گذاشته شده در قانون قدیم عین همین عبارات بود النهایه میگفت دولت مکلف
است ظرف سه ماه پس از برداشت تحویل بدهد و در جای دیگر مدت سه ماه بسیار زیاد بود در نقاطی که خیلی نزدیک بود به انبار
آن فاصله یعنی سه ماه تا هفت ماه ضروری نبوده ده روز هم زارع به علت نزدیکی به انبار میتوانست توتونش را تحویل بدهد این
قسمت در هیأت دولت که مطرح شد شاید دیدیم آن علتی که در سال  1310بود با سرعت وسایط نقلیه امروزه اقتضا نمیکند از
این جهت برای کسانی که محل کشتشان نزدیک انبارها است اجازه بدهیم که  5روز بعد از برداشتش بدهد چون طبق قانون اولی
دولت اصالً اجازه نداشت که  5روز پس از برداشت تحویل بگیرد ولی در این قانون حداکثر هفت ماه معین شده ولی هر جا که
دولت مجهز باشد و انبارها آماده باشد و توتون آماده باشد با یک آگهی به فاصله چند روز تحویل میگیرد و نسبت به مسائلی که
فرمودند بنده کامالً تصدیق می کنم که انبارها باید حتماً نزدیک به مراکز کشت باشد درش شکی نیست راجع به الزام دولت بخرید
عرض میکنم این قید در ماده  2قانون انحصار کامالً به خاطر دارم این است که به موجب قراردادی که بین مؤسسه انحصار
دخانیات و زارعین با پروانه ،منعقد میشود کشت میشود و دولت تا این ساعت هم محصول را خریده و بنده اطمینان دارم از
فعالیتهای مؤ سسه انحصار دخانیات و مخصوصاً در مورد این الیحه که تسهیل کارشان باشد نمایندگان محترم کامالً استحضار
دارند که این الیحه فقط به منظور کمک به زارعین است.
رئیس -نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید مقرر فرمایید جمله زیر به ماده واحده اصالح قانون انحصار دخانیات اضافه شود:
دولت موظف است در نزدیکترین منطقه کشت توتون مرکز خرید دایر نماید .دکتر امامی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در الیحه شماره  1922در ماده واحده در سطر پنجم ظرف مدت حذف و نوشته حداکثر ظرف هفت ماه
138

با تقدیم احترام -نادر ادیب سمیعی
رئیس -الیحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.

139

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى ،دوره21
جلسه300 :
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ( )19آبان ماه 1345
فهرست مطالب:
 -1قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
 -2بیانات قبل از دستور آقایان :مجید محسنى -دکتر الموتى -سیفى
 -3تصویب صورت جلسه
 -4معرفى آقای اکبرزاد به معاونت پارلمانى وزارت فرهنگ و هنر به وسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر
 -5تقدیم یک فقره الیحه به قید یک فوریت به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور.
 -6طرح و تصویب یک فوریت الیحه واگذارى سه قطعه از اراضى خالصه اصفهان به دانشگاه صنعتى آریامهر
 -7طرح و تصویب گزارش ش ور دوم کمیسیون دارایی راجع به افتتاح حساب بانکى جهت کارکنان شاغل و
بازنشستگان و موظفان و مستمرى بگیران وزارتخانهها و ارسال به مجلس سنا
 -8طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اجازه فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفهای تا میزان
یکصدهزار ریال بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و ارسال به مجلس سنا
 -9طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات و ارسال به
مجلس سنا

 -10طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام دایر بر منتفى بودن الیحه تأسیس شورای عالی ادارى کشور و
ارسال به مجلس سنا

 -9طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات و ارسال به
مجلس سنا
نایب رئیس -گزارش شور دوم الیحه راجع به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مطرح است قرائت میشود.
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(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه  16آبانماه  1345با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی الیحه شماره 1345/3/18-6463
دولت راجع به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26را که گزارش شور اول آن به شماره
 1923چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قر ار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله گزارش شور اول را با اصالحاتی تصویب
نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده -ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26اصالح میشود .کلیه کاالهای خام دخانیه (انواع
توتون سیگار و توتون چپق و تنباکو) که در مناطق مجاز کشت طبق تشخیص مؤسسه به عمل میآید پس از برداشت و خشک
نمودن باید حداکثر ظرف هفت ماه برحسب تشخیص مؤسسه انحصار دخانیات به وسیله صاحبان آن به مراکز خرید که از طرف
مؤسسه مذکور تعیین میشود برای فروش و تحویل حمل شود .مؤسسه انحصار دخانیات ایران مدت خرید کاالهای خام دخانیه هر
محل را به اقتضای مورد و منطقه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه آن از طریق آگهی رسماً به اطالع کشاورزان میرساند.
تبصره -دولت مکلف است در مناطق کشت توتون اعم از بخش یا شهرستان مرکز خرید توتون دائر نماید.
مخبر کمیسیون دارایی -عزتاهلل اوزار
نایب رئیس -ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر الیحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده
واحده و کلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
الیحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.

141

مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دوره 4
جلسه178 :
دوشنبه سیام آبان ماه 1345
(سالهای  1345و  1346اجالسیه)
فهرست مطالب:
 -1تصویب صورت مجلس
 -2تقدیم سؤال به وسیله آقای جعفری
 -3بیانات قبل از دستور آقای یارافشار
 -4شور اول الیحه راجع به نحوه پرداخت مطالبات ورثه مرحوم بوشهری
 -5شور اول قانون اصالح ماده  2قانون اصالح قانونی انحصار دخانیات
 -6شور اول قانون واگذاری شش دانگ یک باب عمارت و باغچه به جمعیت آسیبدیدگان از سوختگی

 -5شور اول الیحه اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات
رئیس  -الیحه اصالح ماده  2قانون انحصار دخانیات مصوب  26/12/1310برای شور اول مطرح است گزارش کمیسیون شماره 4
قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره چهار دارایی به مجلس سنا
الیحه اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  26/12/1310که از مجلس شورای ملی ارسال به کمیسیون شماره
چهار (دارایی) ارجاع گردیده بود با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و
مذاکرات الزم اصالحاتی در آن به عمل آمد و تصویب گردید اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا میگردد.
رئیس کمیسیون شماره چهار  -به جای مخبر  -دکتر سجادی
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قانون اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310/2/26
ماده واحده  -ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  26/12/1310اصالح میشود.
کلیه کاالهای خام دخانیه (انواع توتو ن سیگار و و توتون چپق و تنباکو) که در مناطق مجاز کشت به عمل میآید پس از برداشت و
خشک نمودن باید حداکثر ظرف هفت ماه به وسیله صاحبان آن به مراکز خرید که از طرف مؤسسه دخانیات تعیین میشود برای
فروش و تحویل حمل شود.
مؤسسه انحصار دخانیات ایران مناطق مجاز کشت و مدت خرید کاالهای خام دخانیه هر محل را به اقتضای مورد و منطقه با ذکر
تاریخ شروع و خاتمه حمل تعیین و از طریق آگهی رسماً به اطالع کشاورزان میرساند.
تبصره  -دولت موظف است در مناطق کشت توتون اعم از بخش یا شهرستان مرکز خرید توتون دایر نماید.
رئیس  -کلیات الیحه مطرح است آقای دکتر شفق بفرمایید.
دکتر شفق  -می خواستم استدعا کنم چون به کلی از این قضیه بیاطالع هستم یک توضیحاتی بفرمایند
رئیس  -آقای معاون وزارت دارایی بفرمایید
معاون وزارت دارایی ( قوام صدری) -به طوری که مالحظه میفرمایند اینجا ماده دوم انحصار دخانیات اصالح شده است و قانون
اصلی ضرباالجل برای خرید این مواد سه ماه است و چون عمالً ما متوجه شدیم که در ظرف سه ماه فرصت نیست برای این که
مواد دخانیه خریداری بشود استدعا شده است که این ضرباالجل تا هفت ماه ترقی داده بشود و حاال چرا این ضرباالجل به این
صورت درآمده است عرض می کنم به طوری که استحضار دارید مواد دخانیه محل حمل و نقل و فروشش و استفاده از آن در
انحصار دولت است و بنابراین در خارج از آن موارد اگر کسی اقدام به حمل و نقل یا خرید یا مبادله این نوع کاالی مربوط به دولت
بکند در واقع قاچاق محسوب میشود و از ای ن نظر بوده است که در قانون اخیر هم برای این فروش ضرباالجل قائل شدهاند که
زارعین بتوانند در آن مدتی که معین میشود برای هر منطقه برحسب زمان به دست آمدن محصول و دوری و نزدیکی محل خرید
یا محل تولید و امثال اینها این مدت را تعیین میکنند بتوان این کاال را حمل و نقل کنند بیاورند و ببرند و اسباب زحمتشان نباشد
یعنی در واقع کار خالف قانونی انجام نداده باشند برای این که بعد از گذشت آن زمان قاعدتا اگر یک کسی را گیر بیاورند با یک بار
و یا یک بسته از توتون در واقع مثل این است که عمل قاچاق میکنند این عنوان را دارد به همین دلیل چون در ظرف سه ماه
نمی شد این کارها را کرد ما استدعا کردیم که این مدت به هفت ماه ترقی داده بشود که این نوع اشکال کوچکی که برای دهاقین و
زارعین هست مرتفع شده باشد.
رئیس  -آقای دکتر شفق بفرمایید
دکتر شفق  -موضوع دیگری را که میخواستم توضیح بدهند این بود که االن واقعا مورد تصدیق همه است که سیگار و نظایرش
دخانیات در ایران به بهترین وجهی تهیه میشود گرچه اساساً بنده آن را مضر و غیرالزم میدانم و آن بحث دیگری است اما از
لحاظ بستهبندی و نوع و جنس امروز شاید بهترین دخانیات خاورمیانه و شاید دنیا باشد با این همه بنده نمیدانم چرا هر جا سر
هر کوچهای سیگار خارجی که میگویند قاچاق است رواج دارد و حتی خود بنده تازگی چیز عجیبی شنیدم که یک جوانی که
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امیدوارم جوانهای دیگر از این کارها نکنند چند تا سیگار ایرانی خریده است و در قوطی سیگار خارجی که آن را وینستون
میگویند ریخته که وقتی صرف می کند اقالً جلدش فرنگی باشد خواستم ببینم آن طور که مشهود است شاید میلیونها تومان تا
آنجا که بنده اطالع دارم ما میلیونها تومان برای سیگار قاچاق می دهیم قاچاق تریاک که ما ملت را به کلی زبون کرده است تا این
دقیقه راهی پیدا نشده است تا ما از این بال راحت بشویم در باب سیگار و سایر دخانیات میخواستم ببینم آخر دولت در چه فکری
است و برای جلوگیری از قاچاق چه باید کرد اگر واقعاً ممنوع است چه راههایی در نظر دارید که جلوگیری کنید اگر ممنوع نیست
آن را هم ما بدانیم ( صمصام  -ممنوع است ولی دولت از عهده بر نمیآید)
رئیس  -آقای معاون وزارت دارایی بفرمایید.
معاون وزارت دارایی ( قوام صدری) -بنده خیلی متشکرم از توجه مخصوص جناب آقای سناتور محترم راجع به کار سیگار ما و این
امر قاچاق که انگشت خودشان را درست جای دردناک دستگاه ما گذاشتهاند همان طور که توجه فرمودید قربان شاید پنجاه درصد
آنچه را که مالحظه میفرمایید از لحاظ استعمال سیگار همان جنبه ای را دارد که فرمودید چه بسا که سیگار ایرانی را با آن طمع و
خواهش در قوطیهای فرنگی میگذارند فقط برای ارضای آن حس نمیدانم اسمش را چه بگذارم لوکس پرستی یا تظاهر به لوکس
پرستی را مثال اینها البته یک مطلب هم هست که بعضی آقایان کع مدعی هستند به ذائقهشان طعم سیگارهای ما نمیسازد و این
مسلم است که سیگار و چای و شاید بعضی از تفننات دیگر به کلی مطلب ذائقهای است آن کسی که میگوید من سیگار ایرانی به
ذائقهام نمیچسبد بنده فکر می کنم که اولین دفعه خود ایشان شروع کردند که ذائقهشان بچسبد به سیگار ایرانی برای این که
سیگار ایرانی را اگر بکشند و واقعاً استفاده از آن بکنند آن ذائقه عادت میکند و خیلی از آن سیگار بیشتر خوششان میآید تا از
یک سیگار فرنگی که بسیار اشخاصی را بنده دیده ام که سیگار زر را مطلقاً با بهترین سیگارهای فرنگی حاضر نیستند عوض کنند و
سیگار ایرانی میکشند و سیگار فرنگی را رد میکنند و میگویند که با سینهی من نمیسازد این مطلب هست و درباره بهبود
سیگارها هم مؤسسه دخانیات با تالش مداوم مشغول کار است و منتهی توجه میفرمایند که کار سیگارسازی و به خصوص به دست
آوردن ذائقههای مختلف و ترکیب توتون احتیاج به آزمایشگاهها و البراتوارها و خالصه صرف مصارف بسیار سنگینی دارد که
مؤسسه دخانیات شروع کرده ولی هنوز متأسفانه به علت نداشتن اعتبار و بودجه کافی هنوز به آن نقطه که هدف خودش است
نرسیده است ولی به طور مسلم می توانم عرض کنم که روز به روز در حال پیشرفت هستند در مورد قاچاق همان طوری که
فرمودند سیگار فرنگی قاچاق است و برای گرفتنش هم مبارزه میشود منتهی این مثل همهی دنیا با مشکالتی برخورد میکند باید
خدمتتان عرض کنم البته ب هتر از بنده استحضار دارید که در تمام دنیا در بزرگترین ممالک با صرف هزینههای بسیار سنگین و
مبارزات خونین حتی نتوانستند جلوی قاچاق را به طور کلی بگیرند قاچاق در تمام ممالک هست به خصوص در کشور پهناوری با
این سرحدات وسیع و باز و با آن وسایل کمی که ما داریم ولی البته مسئله مورد توجه شدید دولت هست و و منتها در این امر
وزارت دارایی و یا مؤسسه دخانیات دخالت ندارند دولت شدیداً متوجه این کار هست و کمیسیونها و مطالعات زیادی شده است.
بنده تصور میکنم در آتیه خیلی نزدیکی یک قانون جدید و مدرن که تمام جوانب کار قاچاق را با شدت عمل مورد توجه قرار بدهد
تقدیم ساحت مقدس مجلس بشود و با آن وسیله ما امیدوار هستیم که بتوانیم با نتیجه بیشتری با قاچاق مبارزه بکنیم ولی به هر
حال مسلم است که سیگار فرنگی در مملکت قاچاق است و خوب کسانی هم که مصرف میکنند چه جور به خودشان اجازه
میدهند بنده نمیدانم.
رئیس  -دیگر نظری نیست ( -اظهار نشد) رأی می گیریم به ورود در شور ماده واحده سناتورهایی که موافقت قیام فرمایند ( -اکثر
برخاستند)  -تصویب شد ماده واحده مطرح است .خانم دکتر مصاحب بفرمایید
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خانم دکتر مصاحب  -بنده تصور میکنم در سطر اول ماده واحده یک مطلبی افتاده باشد چون اینجا نوشته است ((ماده واحده -
ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  26/12/1310اصالح میشود)).
در صورتی که اگر بنویسیم به شرح زیر اصالح میشود بهتر است و بنده پیشنهاد میکنم که ( به شرح زیر) اضافه شود.
(معاون وزارت دارایی  -عیبی ندارد).
رئیس  -پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت.آقای دکتر شفق بفرمایند.
دکتر شفق  -در این الیحه دو جا نوشته شده است (دخانیه) و کاالهای دخانیه این لغت خیلی تازگی دارد و صحیح نیست لذا
همان  -دخانیات  -به عقیده بنده ادای مقصود را میکند
رئیس  -پیشنهاد بفرمایید
دکتر شفق  -یکی هم در سطر چهارم نوشته شده است ( مؤسسه دخانیات تعیین میشود برای فروش و تحویل ) اول فروخته
میشود بعد تحویل داده میشود یا به عکس اول تحویل بعد فروش.
رئیس  -بسته به این است که چه جور قرار بگذارند میفروشند ،بعد تحویل می دهند  ،به هر حال اگر نظری دارید مرقوم بفرمایید
در کمیسیون رسیدگی خواهد شد آقای رام بفرمایید.
رام  -بنده راجه به ماده واحده پیشنهادی دولت عرضی ندارم و موافقم برای این که مدت کم بوده است سه ماه بوده است هفت ماه
کردند فقط برای جلب توجه دولت عرض میکنم موقعی که این کار کامل میشود که بتوانند یک مؤسسهای به وجود بیاورند که
این مؤسسه برود کاالهای دخانیه را حمل بکند یعنی کاالهای دخانیه پس از این که در محل توزیع تهیه شدند دیگر حمل و نقل
آن از محل توزیع با آن مؤسسه باشد که اداره دخانیات باید آن را به وجود بیاورد ،نظیر این قبیل مؤسسات در تمام نقاط دنیا هست
که وقتی تولیدکننده آن کاالیی را که دولت مقرر کرد تولید کرد دیگر زحمت حمل و نقل و گرفتاری آوردن کاال که آیا در راه
قاچاق شده  ،کم شده ،زیاد شده نخواهد داشت .یک کمیسیونهای سیار به عنوان یک مؤسسه مخصوصی برای جمعآوری و حمل
کاالهای دخانیات تأسیس بکنند که آن مؤسسه برود از روی صورتی که دارد اجناس را جمعآوری بکند آن روز میتوان گفت که
دخانیات تشکیالت جمعآوریاش تکمیل شده است .بنده فقط از لحاظ جلب توجه دولت این موضوع را عرض کردم.
رئیس  -بسیار خوب آقای صفوی بفرمایید.
صفوی  -البته این اقدام دولت خیلی به نفع زارعین و آنهایی که با کشت توتون و دخانیات سر و کار دارند مفید است اما بنده
می خواهم توجه دولت را به وضع خرید کاالهای دخانیه معطوف بدارم برای این که اینجا ذکری از خرید که با چه قیمتی دولت
خواهد خرید نشده است از طرفی بنده اطالع دارم و وارد بودم و سال ها وکیل جنوب بودم و اطالع دارم که کشاورزان جنوب
مخصوصا در برازجان که تنباکوی آن خیلی مورد توجه ممالک خارجه و اطراف بود و مورد توجه آنها هست به زارعین بیچاره
برازجان کیلویی دو قران اداره دخانیات میداد و بعد مدتی می ماند تا خشک شود و از حیث وزن هم به آنها یک خسارتی وارد
می شد برای این که در مورد برداشت محصول مأمور دخانیات جنس آنها را نمیخرید و مدتی میماند و خشک میشد و بعد از آن
که خشک میشد از وزنش کم میشود بعد کیلویی دو قران میخواستند به آنها بدهند و بعد که ما اقداماتی کردیم و با دولت وقت
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صحبت کردیم گویا قیمت را  5/2یا  3ریال می خرند در حالی که از حاصل دست رنج آن زارعین استفاده بیشتری میشود .بنده
می خواستم توجه دولت را به این موضوع معطوف بدارم حاال که خرید کاالی آنها منحصر به دولت است و به خارجی نمیتوانند
بفروشند در صورتی که تنباکوی شیراز امروز ضربالمثل است ،تنباکوی برازجان امروز ضربالمثل است ولی خریدار خارجی
ندارد.اگر بخواهد با کس دیگر معامله کند همان طوری که فرمودند حکم قاچاق است بنابراین وقتی که خرید منحصر به مؤسسه
دخانیات است و از طرفی آنها هم باید مطاب ق این قرارداد حمل کنند به یک محل مخصوص که نماینده دخانیات معلوم میکند و
کرایه محل را هم باید بدهند یک عملی بکنند که برای آنها نتیجه داشته باشد.
چون میدانید که زارعین در آنجا آب ندارند و بایستی با نهایت زحمت از چاههای خیلی خیلی دور و نزدیک یک قطره آبی به دست
بیاورند و این کاالی دخانیه را که مورد توجه تمام همسایههای خارجی هم هست به دست بیاورند و منحصراً به مؤسسه دخانیات
بفروشند و اداره دخانیات هم استفاده خوب ببرد و خیلی به قیمت گران هم میفروشند .همان وقتی که کیلویی دو قران میخریدند
شاید کیلویی  25تا  30ریال می فروختند بنابراین برای زارعین چیزی باقی نمی ماند و زارع بیچاره با آن همه زحمتی که میکشید
نتیجهای به دست نمیآورد.بنده تقاضا می کنم که راجع به این قسمت فروش هم دولت توجهی بکنند و مؤسسه دخانیات با این
زارعین طوری عمل کنند که آنها مأیوس نشوند و از زحمتی که میکشند و از کاالیی که به دست میآورند نفعی هم به دستشان
برسد
رئیس -دیگر نظری نیست -اظهاری نشد -رأی می گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده و تبصره آن سناتورهایی که موافقند قیام
فرمایند(اکثر برخاستند) -تصویب شد -الیحه برای شور دوم به کمیسیون شماره  4ارجاع میشود
پیشنهادی از آقای دکتر شفق و خانم دکتر مصاحب رسیده است که قرائت میشود و به کمیسیون ارجاع میگردد.
( به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد راجع به الیحه  ( 178دخانیات) به جای کلمه (دخانیه ) همان لغات معمول دخانیات ادای مقصود میکند -دکتر رضازاده
شفق
مقام محترم ریاست مجلس سنا
بنده پیشنهاد میکنم در سط اول ماده واحده " قانون اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات" بعد از عبارات مصوب
 1310/12/26عبارت " به شرح زیر" اضافه میشود.
دکتر شمسالملوک مصاحب
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مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دوره 4
جلسه180 :
روز دوشنبه چهاردهم آذر ماه 1345
(سالهای  45و  46اجالسیه)
فهرست مطالب:
 -1تصویب صورت مجلس
 -2بیانات قبل از دستور آقایان دکتر رضازاده شفق و صمصام
 -3تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر کاظمی
 -4جواب سؤال آقای جعفری به وسیله آقای معاون وزارت راه
 -5اعالم وصول الیحه قانون متمم بودجه سال  1345کل کشور
 -6اعالم وصول الیحه اخذ عوارض فرود و توقف هواپیماها
 -7تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر سجادی از وزارت اقتصاد
 -8تصویب قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران
 -9تصویب قانون اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات
 -10تصویب قانون اجازه فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفهای تا یک صد هزار ریال

 -9تصویب قانون اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات و اعاده به مجلس شورای ملی
رئیس -الیحه اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات برای شور دوم مطرح است .گزارش کمیسیون شماره چهار قرائت
میشود.
(به شرح زیر قرائت شد):
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گزارش از کمیسیون شماره چهار (دارایی) به مجلس سنا
الیحه اصالح ماده  2قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26که برای شور دوم به کمیسیون شماره چهار (دارایی) ارجاع
گردیده بود با حضور آقای سراجحجازی نماینده دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات الزم و توجه به
پیشنهادهای واصل ضمن شور اول اصالحی در آن به عمل آمد و تصویب گردید .اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس
محترم سنا میگردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار -دکتر کاظمی
قانون اصالح ماده  2قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310/12/26
ماده واحده -ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26به شرح زیر اصالح میشود:
کلیه کاالهای خام دخانیه (انواع توتون سیگار و توتون چپق و تنباکو) که در مناطق مجاز کشت به عمل میآید پس از برداشت و
خشک نمودن باید حداکثر ظرف هفت ماه به وسیله صاحبان آن به مراکز خرید که از طرف مؤسسه دخانیات تعیین میشود برای
فروش و تحویل حمل شود .مؤسسه انحصار دخانیات ایران مناطق مجاز کشت و مدت خرید کاالهای خام دخانیه هر محل را به
اقتضای مورد و منطقه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه حمل تعیین و از طریق آگهی رسماً به اطالع کشاورزان میرساند.
تبصره -دولت مکلف است در مناطق کشت توتون اعم از بخش یا شهرستان مرکز خرید توتون دایر نماید.
رئیس -ماده واحده مطرح است .نظری هست میفرمایند؟ نظری نیست (اظهاری نشد) رأی میگیریم به ماده واحده .سناتورهایی
که موا فقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .کلیات آخر مطرح است .نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به کلیه
الیحه .سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .الیحه چون اصالح شده است به مجلس شورای ملی
اعاده میشود.
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مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى ،دوره 21
جلسه313 :
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه  27آذرماه 1345
فهرست مطالب:
 -1قرائت اسامى غایبین جلسه قبل
 -2بیانات قبل از دستور آقایان :فوالدوند  -ادیبسمیعى  -حاذقى  -ریگى
 -3طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر با تأیید اصالحات مجلس سنا در الیحه قانونى افتتاح حساب جهت
کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمرى بگیران وزارتخانهها و ابالغ به دولت
 -4تصویب صورتجلسه
 -5طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصالحات مجلس سنا در الیحه قانونى واگذارى شش دانگ
یک باب عمارت و باغچه به جمعیت آسیبدیدگان از سوختگى جهت ساختن بیمارستان و ابالغ به دولت
 -6تقدیم دو فقره الیحه به وسیله آقاى وزیر کشاورزى.
 -7تقدیم  6فقره صورت دیون به وسیله آقاى معاون وزارت دارایى
 -8طرح تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به تأیید اصالحات مجلس سنا در الیحه قانونى اصالح ماده دوم قانون
اصالح قانون انحصار دخانیات و ابالغ به دولت
 -9بیانات بعد از دستور آقاى توسلى  -بانو تربیت

 -8طرح تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به تأیید اصالحات مجلس سنا در الیحه قانونى اصالح ماده دوم قانون
اصالح قانون انحصار دخانیات و ابالغ به دولت
رئیس -گزارش کمیسیون راجع به اصالح ماده دوم قانون اصالح انحصار دخانیات مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
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گزارش دارایی در جلسه  22آذر ماه  1345با حضور آقاى قوام صدرى معاون وزارت دارایی الیحه شماره  1345/3/18 -6463راجع
به اصالح ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26را که در مجلس شوارى ملى تصویب و در مجلس سنا
اصالح گردیده بود مورد رسیدگى قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب نمود .اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم
میدارد.
ماده واحده -ماده دوم قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب  1310/12/26به شرح زیر اصالح میشود .کلیه کاالهى خام
دخانیه (انواع توتون سیگار و توتون چپق و تنباکو) که در مناطق مجاز کشت به عمل میآید پس از برداشت و خشک نمودن باید
حداکثر ظرف هفت ماه به وسیله صاحبان آن به مراکز خرید که از طرف مؤسسه مذکور تعیین میشود براى فروش و تحویل حمل
شود .مؤسسه انحصار دخانیات ایران مناطق مجاز کشت و مدت خرید کاالهای خام دخانیه هر محل را به اقتضاى مورد و منطقه با
ذکر تاریخ شروع و خاتمه حمل تعیین و از طریق آگهى رسماً به اطالع کشاورزان مىرساند.
تبصره -دولت مکلف است در مناطق کشت توتون اعم از بخش یا شهرستان مرکز خرید توتون دائر نماید.
مخبر کمیسیون دارائى -عزت اهلل اوزار اصالحات مجلس سنا
 -1در سطر اول ماده واحده بعد از کلمات ( )1310/12/26جمله (به شرح زیر) اضافه شده است.
 -2در سطر چهارم ماده واحده بعد از کلمه (کشت) کلمات (طبق تشخیص مؤسسه) حذف شده است.
 -3در سطر پنجم ،بعد از کلمه (هفت ماه) عبارت «برحسب تشخیص مؤسسه انحصار دخانیات» حذف شده است.
 -4در سطر ششم بعد از کلمه مؤسسه کلمه (مذکور) به (دخانیات) تبدیل شده است.
 -5در سطر هفتم بعد از کلمه ایران عبارت «مناطق مجاز کشت» اضافه شده است.
 -6در سطر هشتم بعد از کلمه خاتمه کلمه (آن) حذف و کلمات (حمل و تعیین) اضافه شده است.
رئیس -نسبت به گزارش کمیسیون نظرى نیست؟ (اضهارى نشد) به گزارش کمیسیون رأى میگیریم خانمها و آقایانانی که
موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .الیحه به دولت ابالغ میشود.
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مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دوره 4
جلسه200 :
روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1346
(سالهای  45و  46اجالسیه)

فهرست مطالب:
 -29تصویب قانون نحوه مصرف یا نابود کردن مواد دخانیه
رئیس -الیحه نحوه مصرف و یا نابود کردن مواد دخانیه قاچاق برای شور اول مطرح است .گزارش کمیسیون شماره  4قرائت
میشود.
(به شرح زیر قرائت شد):
گزارش از کمیسیون شماره چهار (دارایی) به مجلس سنا
الیحه نحوه مصرف و یا امحای سیگارهای مکشوفه قاچاق که از مجلس شورای ملی ارسال و به کمیسیون شماره چهار (دارایی)
ا رجاع گردیده بود قبل از اخذ تصمیم در کمیسیون شماره چهار جهت اظهار نظر به کمیسیون شماره ( 3دادگستری) ارسال و
کمیسیون مزبور الیحه مذکور را با حضور آقای قوامصدری معاون وزارت دارایی مورد بررسی قرار داده و با اصالحاتی آن را تصویب و
اعاده نمود .کمیسیون دارایی مج دد الیحه را با حضور نماینده مؤسسه دخانیات مورد بررسی قرار داده و ضمن تأیید اصالحات
کمیسیون شماره  3با اصالحات اضافی دیگری آن را تصویب نمود.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا میگردد.
رئیس کمیسیون شماره  4به جای مخبر -دکتر سجادی
قانون نحوه مصرف یا نابود کردن مواد دخانیه قاچاق
ماده واحده:
وزارت دارایی مجاز است کلیه سیگارت های فیلتردار و بدون فیلتر و توتون سیگارت و توتون پیپ و سیگار برگ خارجی که به
عنوان قاچاق کشف شده و یا بعداً کشف و ضبط شود حداکثر ظرف سه ماه آن چه قابل مصرف در فرآوردههای مؤسسه باشد از
کاغذ جدا و مصرف کرده و آن چه که فاسد و غیر قابل مصرف شده باشد با حضور کمیسیونی مرکب از نماینده دادستان و نماینده
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وزارت دارایی و نماینده مؤسسه و در شهرستانها با حضور دادستان و پیشکار یا رئیس دارایی و رئیس دخانیات با تنظیم صورت
مجلس بسوزاند.
رئیس -آقای قوامصدری بفرمایید.
قوامصدری (معاون وزارت دارایی) -با اجازه مقام محترم ریاست میخواستم استدعا کنم که اگر اجازه میفرمایند تقاضا شود این
الیحه با فوریت رسیدگی شود برای این که مد تی است که در جریان کار ماده است و انبارهای ما دچار مضیقه شده است و برای
این که تکلیف این انبارها معین شود اگر اجازه میفرمایند این الیحه با فوریت رسیدگی شود و تکلیفش معلوم شود.
رئیس -نظر مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی میگیریم به فوریت الیحه .سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
تصویب شد .کلیات الیحه مطرح است .آقای دکتر امیر حکمت بفرمایید.
دکتر امیر حکمت -بنده درست نفهمیدم که این که نوشته شده است آن چه که قابل مصرف است از کاغذ جدا کنند ،چرا جدا
کنند و چرا عین سیگار را باندرول نزنن د و به فروش برسانند خواستم ببینم دلیلش چیست؟ چه اشکال دارد که همان سیگار به هر
صورتی که هست باندرول زده بشود و به فروش برود.
رئیس -آقای قوامصدری بفرمایید.
معاون وزارت دارایی -این مطلبی است قربان که شاید برای بسیاری از اشخاص این فکر پیدا شود که چه دلیل دارد که این
سیگارها را نمیفروشند .بنده خیال میکنم که خیلی روشن باشد که هیچ دستگاهی حاضر نیست کاالی به اصطالح رقیب کاالی
خودش را به دست خودش به فروش برساند گذشته از این استحضار دارند که کار سیگار و چاپ امری است ذائقهای و همین که
ذائقهای به نوع مخصوصی از تو تون یا چاپ عادت کرد بعد انصراف از آن عادت بسیار مشکل است و گاهی از اوقات در واقع غیر
ممکن است.
اگر دخانیات بیاید و سیگاری را که جنبه قاچاق هم داشته است اضافه بر قاچاق فرض بفرمایید قاچاق هم نباشد رواج بدهد چون
اغلب گفته میشود که چه عیبی دارد که دخانیات این سیگار را وارد بکند و بفروشد و اگر دخانیات این کار را بکند و سیگار
خارجی را رواج بدهد در واقع مثل این است که سیگار خودش را از بازار خارج کند و این کار کار صحیحی نیست و عمالً هم اجرا
نشد و اگر نظر مبارک آقایان باشد چند سال قبل مؤسسه دخانیات مقداری از سیگارهای خارجی وارد کرد و همان طور که فرمودید
با باندرول به معرض فروش گذاشت ولی نتیجه این کار خ وب نبود و به فروش سیگار ما لطمه زد و چون در کشور ما موضوع سیگار
تنها موضوع درآمد دولت و کار سیگار تنها نیست بلکه جنبه مهم تر از آن موضوع کشاورزان و کشت توتون است که در واقع قسمت
مهمی از بخش معتبر کشاورزی کشور ما است که بایستی تقویت شود و محفوظ بماند هیچ گاه انحصار دخانیات نمیتواند اجازه
بدهد که سیگاری غیر از انواع سیگارهای خودش به رواج گذاشته شود و به معرض فروش و معامله قرار بگیرد .این هم که این جا به
عرض رسیده باز به صورت اختالط با فرآورده های خودمان است در صورتی که بشود بهبودی به نوع سیگارهای خودمان ببخشند و
اال عرضه کردن سیگار به آن صورت مخالف با سیاست اقتصادی و کشاورزی و مالی مؤسسه انحصار دخانیات است.
رئیس -آقای صمصام بفرمایید.
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صمصام -وضع نامطلوب بازرسی از طرف مؤسسه دخانیات تمام مسافرین شهرستانها به مرکز و بالعکس را ناراحت کرده است .بنده
نمیدانم وزارت دارایی چه فکری برای این کار خواهد کرد .آیا قبل از این قانون این طور بوده؟ بعد از تصویب این قانون چه خواهد
شود .باز هم مردم را با شدت جریمه میکنند و قبضی هم صادر نمیفرمایند این پول کجا میرود و چه خواهد شد اگر یک کسی 4
عدد سیگار برای مصرف شخصی خودش دارد این را میگیرند و هزار جور توهین به او میکنند آیا بعد از تصویب این قانون این
وضع نامطلوب ادامه خواهد داشت یا نه؟
رئیس -آقای قوامصدری بفرمایید.
معاون وزارت دارایی -خا طر مبارک آقایان مستحضر است که امر مبارزه با قاچاق منحصراً به انحصار دخانیات مربوط نیست .ما
کاالهای ممنوعالمصرف متعددی در کشور داریم که دستگاه های مختلفی مشغول مبارزه و جلوگیری از آن هستند و ممکن است
که مأمورینی از دخانیات بودهاند که میفرمایند مزاحمتی از این نوع فراهم کردهاند ولی ممکن هم هست که مأمورین سایر
دستگاهها بودهاند .به هر حال تصدیق میفرمایند که مبارزه با قاچاق امری است اجتنابناپذیر و به هر صورت بایستی با کمال شدت
ادامه پیدا کند و وسعت پیدا بکند و خیال میکنم همه آقایان محترم با توجه به وضعی که در مورد سیگار تنها من میتوانم نشان
بدهم سایر موارد را بهتر است صحبت کنیم در مورد سیگار تنها که مالحظه میفرمایند وضعی است که امروز شاید همه قبول
بکنند که باید مبارزهای خیلی شدیدتر و جدی تر از آن چه هست به عمل آید ،بنابراین رسیدگی و بازرسی و جلوگیری از حمل و
نقل مواد دخانیه قاچاق حتماٌ وجود خواهد داشت و حتماً وسعت پیدا خواهد کرد ولی بنده استدعا میکنم چنان چه مواردی پیش
آمد که آن طوری که فرمودند که الزم است بنده در خدمتشان خواهیم رفت بپرسیم که چه شده است که جریمه کردهاند و قبضی
صادر نشده است و یا احیان اً خدای نکرده در حین انجام کار و انجام وظیفه ترتیبی شده است که موجب عدم رضایت مسافرین
فرا هم شده است اینها را البته ما باید جلوگیری بکنیم ولی خود بازرسی خود رسیدگی خود تعقیب قاچاق همه آقایان گمان میکنم
با این نظر موافق باشند که بایستی ادامه پیدا کند و روز به روز هم جدی تر و دنبالش برویم و اگر روزی این کار ضعیف شود گمان
میکنم این یک نقصی است که بایستی مورد پرسش و بازخواست آقایان محترم قرار بگیرد.
رئیس -آقای دکتر شفق بفرمایید.
دکتر رضازاده شفق -بنده در تنظیم این الیحه اشکالی داشتم که در باال گفته است سیگارهای مکشوفه در صورتی که در متن
قانون گفته است سیگارتهای فیلتردار و بدون فیلتر و توتون سیگارت و توتون پیپ و سیگار برگ خارجی جا داشت که آن جا
می نوشتند مواد دخانیه در خود ماده واحده چه لزومی دارد و حتی میگوییم فیلتردار بدون فیلتر (که مردم فیلتر تلفظ میکنند)
چه اشکالی دارد وقتی میگوییم کلیه سیگارتها کافی است .بنده پیشنهاد میکنم اگر موافق باشند این دو کلمه سنگین را بردارند
کلمه سیگارتها البته در زبان خودمان به فیلتر صافی می گوییم ولی چون معمولی نیست شاید مطبوع نباشد و این جمله الزم
نیست.
رئیس -آقای قوامصدری بفرمایید.
معاون وزارت دارایی -راجع به آن عنوانی که اشاره فرمودند بایستی عرض کنم به این مطلب در کمیسیون محترم دارایی توجه شد
و در همین نظراتی که سناتور محترم فرمودند در آن جا هم عنوان الیحه عوض شد و اصالح شد و هم عبارتها فارسی شد و امحا
را برداشتند و نابود کردن گذاشتند ،مکشوفه را عوض کردند و این اصالحاتی که الزم بود انجام گرفته است .در گزارش کمیسیون به
همام ترتیبی که سابقاً عنوان الیحه بود نوشته شده و اال عنوان الیحه روشن است (دکتر شفق -کلمه سیگارها را عرض کردم) راجع
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به کلمه فیلتردار و بدون فیلتر با توج ه به عبارتی که فرمودید و قید این مطلب که سیگارت اعم است از فیلتردار و بدون فیلتر و در
صور ت مجلس هم طبع و انتشار خواهد یافت که نظر به هر دوی این مطلب است به نظر بنده اگر مجلس محترم موافقت فرمایند
حذفش مانعی ندارد.
رئیس -وقتی گفتند کلیه سیگارتها کلیه سیگارها و توتون و عنوان دیگرش را هم شامل میشود و لزومی ندارد که تصریح شود.
آقای دکتر شفق پیشنهادتان را لطف کنید .آقای دکتر صدیق.
دکتر صدیق -در الیحه نوشته شده است این مواد دخانیه را از کاغذ جدا کنند ،بنده چون وارد نیستم میخواستم بدانم که تمام
این مواد توی کاغذ است یا بعضی در کاغذ .لذا خوب است کلمه کاغذ را حذف کنیم ،شاید کاغذش را هم احتیاج داشته باشند هر
طوری که بخواهند مصرف کنند و اختیار داشته باشند مصرف بکنند .چرا نوشته شده است که از کاغذ جدا بکنند .بعضی از اینها
توی کاغذ نباشد توی مقوا باشد یا توی چوب باشد .خواستم این را توضیح بدهند.
رئیس -آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی (قوامصدری) -این موضوع جدا کردن از کاغذ لغتی بود فنی که مصطلح دخانیات بود ،البته کلمه (ووراک) بود
که بعد در کمیسیون ما ارشاد شدیم و متوجه شدیم که ریشه این کلمه همان کلمه فرانسوی (وراک) است که به صورت فله در
اصطالح است منتهی برای این که (بوراک) که معمول و متداول این کلمه مورد استفاده دستگاههای فنی است که کلمه صحیحی
تشخیص نشد گذاشته نشود و ما به ازای آن در متن قانون گنجاندند الیحه اول عبارت بوراک در آن بود و اگر این کلمه نباشد و به
جای آن آنچه قابل مصرف است باشد نتیجهاش این خواهد شد که ما سیگارها را به صورت عادی مصرف کنیم و سیگار را به مصرف
عادی مصرف کردن یعنی به معرض فروش گذاشتن چون ما خودمان که مصرف نمیکنیم بنابراین چون کلمه از کاغذ جدا کردن
که در واقع همان کلمه فنی (بوراک) است که در متن الیحه بوده است و عوض شده خواستم استدعا کنم که حتماً باید باشد برای
این که این صرا حت الزم است که مصرف این منحصراً به صورت فله و توتون و باز باید باشد که در فرآوردههای خود دخانیات باشد
و آن اشکالی که عرض کردم در آینده مورد استناد قرار نگیرد که سیگار را مصرف کنند چون مصرف کردن سیگارت است و یک
نوع مصرف کردن این است که ما بفروشیم و این منظور ما نیست.
رئیس -بانو دکتر مصاحب بفرمایید.
بانو دکتر مصاحب -در این ماده واحده گفته شده است :وزارت دارایی مجاز است کلیه سیگارتهای فیلتردار بدون فیلتر و توتون
سیگارت و توتون پیپ و سیگار برگ خارجی که به عنوان قاچاق کشف شده و یا بعداً کشف و ضبط شود حداکثر ظرف سه ما آن
چه قابل مصرف از فرآوردههای مؤسسه باشد این جا به طور مطلق نوشته شده است مؤسسه و اشاره به مؤسسه دخانیات نشده.
معاون وزارت دارایی -اجازه بفرمایید (کلمه دخانیات) اضافه شود.
رئیس -با پیشنهاد آقای دکتر شفق کلمات فیلتردار و بدون فیلتر حذف خواهد شد و در سطر سوم بعد از مؤسسه دخانیات اضافه
شود که دیگر ابهامی باقی نخواهد ماند( .دکتر متیندفتری -کلمه کلیه هم حذف میشود) .خیر کلیه سیگارتها باقی میماند.
نسبت به الیحه دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به ورود در شور ماده واحده .سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند
اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده واحده مطرح است .نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به ماده واحده ،با اصالحاتی که
صورت گرفت یعنی با حذف کلمه (فیلتردار و بد ون فیلتر) و اضافه کردن (دخانیات) بعد از مؤسسه .سناتورهایی که موافقند قیام
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فرمایند (اکثر ب رخاستند) تصویب شد .کلیات آخر مطرح است .نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به کلیه الیحه.
سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .الیحه چون اصالح شده است به مجلس شورای ملی اعاده
میگردد.
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مشروح مذاکرات مجلس سنا  ،دوره 5
جلسه 13 :
دوشنبه یازدهم دی ماه 1346
( دوره چهل و شش و چهل و هفت اجالسیه)
فهرست مطالب :
 -15شور اول الیحه الزماالجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای
 -15شور اول الیحه الزماالجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران
رئیس-الیحه الزماالجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران برای شور
اول مطرح است گزارش کمیسیون شماره  4قرائت میشود.
به شرح زیر قرائت شد
گزارش از کمیسیون شماره-چهار-دارایی-به مجلس سنا
الیحه الزماالجرا بودن قرارد ادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران که از مجلسین شورای ملی ارسال و به کمیسیون شماره 4
دارایی ارجاع گردیده بود با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث الزم کمیسیون
چنین نظر داد که رسیدگی به الیحه مزبور در صالحیت کمیسیون شماره ( 3دادگستری) بوده و بعداً کمیسیون شماره چهار از
لحاظ مالی اظهارنظر نماید لذا الیحه به کمیسیون شماره  3ارسال و کمیسیون مزبور با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری و
آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی الیحه مزبور را مورد رسیدگی قرارداد و اصالحاتی در عنوان و متم آن به عمل آورده و به
کمیسیون شماره چهار اعاده نمودند و کمیسیون شماره  4اصالحات مزبور را تأیید نمود .اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم
مجلس محترم سنا میگردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار-رام
قانون الزماالجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای توتونکاران و چایکاران
ماده واحده
قراردادهای عادی که به منظور کشت توتون سیگار و چپق با تنباکو و پرداخت وام یا مساعده به منظور ساختمان ابنیه یا خرید
تراکتور و یا تحصیل آب برای توتونکاری امثال آن بین ادارات دخانیات و توتونکاران منعقد میگردد و همچنین قراردادهای عادی
که به منظور پرداخت وام یا مساعده برای کشت و اصالح باغات چای بین سازمان چای و چایکاران منعقد میشود در صورتی جمع
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وجوه پرداختی هر قرارداد زاید بر یکصد هزار ریال نباشد مشمول مقررات تبصره  32قانون بودجه سال  1336است و در صورت
استنکاف بدهکاران از ا نجام تعهدات و اجرای مفاد قراردادهای منعقد مؤسسه انحصار دخانیات و یا سازمان چای میتواند با استفاده
از مقررات تبصره مزبور براساس آئیننامه اجرایی وصول مالیاتها اقدام نماید به شکایات اجرایی در مورد فوق طبق ماده  291قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1345رسیدگی می شود متن قراردادهای مزبور برحسب مورد از طرف موسسه دخانیات و یا
سازمان چای تهیه خواهد شد انعقاد قراردادهای عاید زاید بر یکصد هزار ریال ممنوع است.
رئیس -قب ل از این که وارد رسیدگی الیحه بشویم الزم است یک توضیحی راجع به مقدمه گزارش کمیسیون که از طرف آقای
مخبر امضاء شده است بدهم که برحسب روشی که متداول است لوایحی که از مجلس شورای ملی میرسد به همان کمیسیونهایی
ارجاع میشود که در مجلس شورای ملی ارجاع شده است ول ی آقایان بعد از این که تشخیص دادند که مسئله بایستی در کمیسیون
شماره  3هم بررسی بشود البته به آن جا ارسال شد ولی خواستم فراموش نشود که تشخیص این که لوایح به کدام کمیسیون
بایستی ارجاع بشود در حق رئیس مجلس است البته این روشی هم که ما داشتیم همیشه مراعات شده است که به کمیسیونهایی
که در مجلس شوری ارجاع میشده است به همان کمیسیونها ارجاع بشود .منتهی گاهی از مواقع پیش میآید که مالحظه میشود
که در آنجا یا به بعضی از کمیسیون ها که الزم بوده است ارجاع بشود فراموش شده یا این که اساساً ممکن است که وظایف
کمیسیونهایی که در مجلس شورای ملی دارند کامالً منطبق با آن که ما در اینجا داریم نباشد این است که گاهی اوقات پیش
می آید که ما از آن روش عادی و متدوال خودمان ناچاریم که انحراف پیدا بکنیم و به هر ترتیبی که مصلحت ایجاب میکند عمل
بکنیم-این توضیح را بنده الزم دانستم که به عرض برسانم کلیات مطرح است آقای دکتر آقایان بفرمایند.
دکتر آقایان -الیحهای که مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال کرده بود مقرر میداشت که قراردادهایی که دخانیات با
کشاورزان توتونکار منعقد می کند در حکم اسناد رسمی محبوس است کمیسیون دادگستری مجلس سنا خوشبختانه یک قدری در
این امر تعدیل کرد که گفت این قراردادهای عادی که دخانیات با توتونکار منعقد میکند در حکم مطالبات مالیاتی باشد خالصه
کالم این است که می خواهند مجوز کسب بکنند که توتونکار را بتوانند بدون هیچ مقدمهای بگیرند و زندانی بکنند( .دکتر سجادی-
بدون مقدمه نمی گیرند زندانی کنند این طور نیست) االن بنده توضیح عرض میکنم جنابعالی هم لطفاً جواب بفرمایید یا بنده قانع
میشوم یا جنابعالی (دکتر سجادی -بنده قانع شده ام) به هر حال این موضوع زندانی کردن یک بدهکار یعنی بدهکاری که هیچ
گونه جرمی مرتکب نشده فقط بدهکار است و در آن روز معین نمیتواند پرداخت بکند یا اشکالی دارد این مقررات کامالً ظالمانه
است برای ای ن که بخواهیم چه نخواهیم ما مجبوریم این اصل را قبول کنیم که کسی را که زندانی میکنند مجازات شده چون
زندان رفتن مجازات است نه فقط مجازات برای شخص زندانی است بلکه مجازات دستهجمعی برای خانواده او میباشد بنابراین
عدالت چه حکم میکند عدالت حکم میکند که کسی که جرمی مرتکب نشده و کالهبرداری نکرده و تقلبی نکرده این را زندانی
نکنند حاال بنده سعی خواهم کرد که با این زبان تا توانم ثابت کنم که این مقررات ظالمانهای که از قرون وسطی به ارث برده شده
است کامالً غلط است و نباید دامنه این مقررات غلط را ما باز هم توسعه بدهیم.
مخصوصاً در مورد یک قرارداد بازرگانی که بین توتونکار و اداره دخانیات که خودمان تصویب کردهایم که مثل یک مؤسسه بازرگانی
اداره بشود حاال این کار زندانی کردن کسی که م رتکب جرمی نشده است اوالً از نظر انسانی غلط است برای این که آزادی بزرگترین
و گرانبهاترین ودیع ه انسانی است یک شخصی که آزاد به دنیا آمده است اصوالً غلط است که ما بیاییم به او بگوییم تو که آزاد به
دنیا آمدهای ولو جرمی مرتکب نشدهای فقط به صرف این که بدهکار هستی بیا برو زندان.
این اصالً از بردگی هم بدتر است و این خالف همین عدالت اجتماعی است که پادشاه ما قهرمان آن است .از نظر حقوقی که غلطتر
است غلط محض است برای این که تن انسان و تن افراد مال التجاره که نیست شما بتوانید توقیف کنید و مورد معامله قرار بدهید
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اگر کس ی بدهکار است اموالش هست که باید جوابگوی دهی او باشد نه تنش تن او آزاد به دنیا آمده است و تنها تن را فقط در
موردی می توان زجر داد و تنبیه کرد که مرتکب جرم یا گناهی شده باشد البته اهل سفسطه همیشه خواهند گفت برود اگر
نمیتواند بدهد اعسار بدهد حاال تا این اعسار را کی بدهد و کجا بدهد و کی عملی بشود زندگی او از هم پاشیده میشود.
اصالً عدل و انصاف نیست که این کار بشود حاال ما یک مقررات خیلی شخصی داریم که در تمام دنیا محکوم شده است یعنی یونان
و رم دو هزار سال پیش زندانی کردن شخص بدهکار را از بین بردند بیش از صد سا ل است که دنیای مترقی و متمدن همه این را
محکوم کردهاند اصالً در کتب حقوقی امروز اصال این موضوع تدریس نمیشود و اصالً درس نمیدهند و محصلین این را نمیخوانند
چون واقعاً این کار خیلی ظالمانه است.
از نظر اقتصادی هم که این یک کاری است کامالً غلط برای این که این بابایی که میآید یک قراردادی میبندد اول که با امضاء این
قرارداد تنش را گرو میگذارد بعد ه م خیلی اشخاص ممکن است این قراردادها را امضاء نکنند برای این که ممکن است یک
اشکالی پیش بیاید و این شخص نتواند روز معین بدهیاش را بدهد اگر فهمید که میتوانند او را بگیرند و زندانی بکنند ممکن است
این قرارداد را قبالً امضاء نکند از طرف دیگر اگر این کار صحیح بود تمام دنیا تمام این ممالک مترقی از این رویه پیروی میکردند.
شما هم واقعاً فکر می کنید که تنها طریقه تسهیل وصول مطالبات زندان است پس چرا فقط به زندان اکتفا میکنید بگیرند زندانی
کنند اگر باز هم نداد روزی  50ضربه شالق بزنند و اگر باز نداد آن وقت دستش را ببرید این که صحیح نیست ممکن است بگویید
که یک مترسک است ما هیچ وقت چنین نمیکنیم که یک نفر کشاورز را توقیف بکنیم فقط این را میخواهیم توی قرارداد باشد
که بترسد و باید بدهد به نظر بنده مترسک در این حال و در این فصل و در این قرن اصالً معنی ندارد به هر حال بنده زیاد اصرار
نمیکنم یک پیشنهادی تقدیم کردهام که اگر میخواهید الزماالجرا باشد الزماالجرا باشد ولی حق توقیف شخصی در آن نباشد زیرا
این موضوع زندان زندگی اشخاص را به هم میریزد و فعالیتها را بطئی میکند.
بنابراین این نکته را باید همیشه در نظر داشته باشیم ک ه وقتی کسی که جرمی را مرتکب نشده است و کسی که گناهکار نیست
بگیریم زندانیش کنیم در این کار یک عیب بزرگی پیدا می شود که آن عیب غیرقابل جبران است کسی که رفت زندان آبرویش
رفته است اگر یک امیدی بود که این شخص بتواند به نحوی فعالیتش ادامه بدهد و بیاید قرضش را بدهد آن امید هم از بین
می رود یعنی یک طلبی که یک شانس وصول باز هم داشتید به کلی از بین میبرید .و این اصول را اقتصاد دنیا قبول کرده حاال در
خاتمه عرایضم به این نکته اکتفا میکنم که من فکر می کنم که اگر دخانیات پایه معامالتش را ببرد روی اعتبار مثل تمام دنیا
خ یلی بهتر موفق خواهد شد تا این که بیاید کسب اجازه کند که اشخاصی که ممکن است گناهکار نباشد زندانی بکند.
رئیس-آقای رام بفرمایید.
رام-بنده اجازه میخواهم بدواً راجع به بیانات جناب آقای رئیس عرض کنم که رویهای که در مجلس سنا اتخاذ شده است طبق
دستور مقام ریاست کامالً مطابق آئیننامه است .در این مورد چون در کمیسیون موادی آمد و مطرح شد که مربوط به دادگستری
بود تقاضا شد که از نظر صالحیت کمیسیون دادگستری اجازه بفرمایند در کمیسیون دادگستری هم مورد مطالعه و دقت قرار
بگیرد و همین اقدام هم شد خواستم این توضیح را عرض کرده باشم که رویه مجلس سنا همین است که عمل میشود و کامالً
مطابق آئین نامه است حاال اگر در مجلس شورای ملی غفلت شده است یا توجه نشده است یا مقررات دیگری دارند بنده نمیدانم به
هرحال چون موادی در این الیحه بود که ارتباط به دادگستری داشت تقاضا شد که آن کمیسیون هم مطالعه بکند و دستور
فرمودند و اقدام هم شد.
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اما راجع به بیانات سناتور محترم بنده این طور استنباط کردم که توجه ایشان به مقررات و قوانین دیگری است که آن قوانین و
مقررات با این الیحه ارتباط پیدا نمیکند چون در این صورت الیحه صحبت زندانی شدن و زندانی نشدن نیست (دکتر آقایان -چرا
هست ).صحبت زندانی شدن و زندانی نشدن مربوط به این الیحه بخصوص نیست مربوط به کلیه اسناد رسمی است که از جانب
مقامات رسمی صادر میشود م ثل اسناد رسمی در ثبت اسناد و اسناد رسمی در محاکم و اسناد رسمی و مقررات مربوط به دارایی و
وصول مالیاتها و صدور چک ها و غیره موارد متعددی است که مدیون اگر به تکالیفی که در قرارداد معین شده است رفتار نکند
مقرراتی هست در قوانین دادگستری و ثبت اسناد در موارد مالیاتها در وزارت دارایی در موضوع چکها و سفتهها که همه مربوط
به آن مسایل است البته سناتور محترم شاید مواردی را توجه کردهاند که شاید یک مدیونی گرفتار شده است نتوانسته است به
تعهدات خودش عمل کند و زندانی شده است و حاال خواستهاند در این مورد این مسایل را بیان بکنند و الّا در اینجا یک نظر دیگر
و یک نوع کمکی و تسهیلی است برای کسانی که برای راه انداختن کارشان پول از موسسه دخانیات یا از موسسه چای میخواهند
اگر این تسهیل را ما انجام ندهیم یعنی آنها مجبورند که مطابق مقررات وقتی وام میدهند اسناد رسمی در ثبت اسناد تهیه کنند
و در دفاتر مربوطه ثبت شود وقتی هم که مدیون نتوانست بدهد طبق مقررات ثبتی با آنها رفتار خواهد شد برای جلوگیری از اتالف
وقت و برای این که معطل نمانند و حاجت کسانی که احتیاج به این وام دارند فوری برطرف شود تجویز میشود که مطابق این
الیحه که با اسناد غیررسمی هم می تواند معامله کنند منتها اداره دخانیات یا موسسه چای به کسی که پول میخواهد میگوید این
پول را به شما می دهم ولی بدانید اگر در مواردی که مقرر است ندهی مشمول مقررات مالیاتی هست و مانند یک مؤدی مالیاتی با
شما رفتار خواهد شد بنده وارد فلسفه احکامی که در این باب هست نمیشوم که اگر بنا بود مدیونین بدانند که اگر به تعهد
خودشان رفتار نکنند زندانی نمیشوند و اموالشان را میتوانند مخفی کنند و فرار کند بر ضرر ارباب حاجت است زیرا کسی به کسی
پول وام نمیدهد بنده وارد این بحث نمیشوم مربوط به بنده هم نیست درمواقعی که راجع به قوانین دادگستری و ثبت اسناد بحث
میشود میتوانند تذکر بفرمایند اما در این قسمت تکرار میکنم که یک نوع فراهم آوردن وسایل سرعت و تسهیل کار برای
صاحبان حاجت است یک کسی که در موسسه دخانیات مشغول کار است و پنج هزار تومان پول فوری احتیاج دارد اگر بنا باشد
تمام مقررات قانونی طی بشود باید برود در دفتر ثبت اسناد و از آنجا اسنادی تهیه کند و در دفاتر ثبت کند قبوضی صادر کنند و
تعهداتی انجام بشود و بعد از اتمام این کارها پول بدهند مدتی معطل می ماند و ممکن است زیانی متوجه آن کسی که حاجت دارد
بشود گف ته شده است که با همین اسناد معمولی انجام بدهند و قرارداد تنظیم کنند و همان ساعتی که او مراجعه میکند به او پول
بدهند منتها اگر در موقع خودش به انجام تعهداتش رفتار نکرد بتوانند این را مشمول مقررات مالیاتی قرار بدهند حاال اگر بیانات
نماینده محترم را درنظر بگ یریم انجام آن مقررات و تشریفات مالیاتی یا ثبتی و قوانین دادگستری را ظلم میدانند در آن مورد باید
صحبت بفرمایند و الّا این یک نوع کمکی است به زارعین که کارشان معطل میماند.
رئیس-نسبت به کلیات دیگر نظری نیست؟ اظهاری نشد-رأی میگیریم به ورود در شور ماده واحده-سناتورهایی که موافقند قیام
فرمایند-اکثر برخواستند-تصویب شد ماده واحده مطرح است پیشنهادی از طرف آقای فیلکس آقایان رسیده است که قرائت
میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس سنا
پیشنهاد مینماید در ماده واحده بعد از میتواند و قبل از با استفاده از مقررات تبصره بدون حق توقیف شخص قید گردد .فیلکس
آقایان
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رئیس-به کمیسیون برای رسیدگی ارجاع خواهد شد آقای جعفری بفرمایید.
جعفری-بنده عرضی در عنوان ماده واحده دارم چون در خود ماده واحده فکر میکنم یک کلمهای افتاده است زیرا نوشته شده
است قانون الزماالجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات در صورتی که باید نوشته شود (قراردادهای منعقده بین مؤسسه
دخانیات) فکر میکنم کلمه منعقده یا غیرمنعقده الزم باشد کما این که در خود ماده واحده هم ذکر از انعقاد و تنظیم قرارداد است
به این جهت پیشنهادی در این مورد تهیه کردهام که تقدیم میکنم اما نسبت به موضوع ماده واحده آنچه که بنده استنباط
میکنم منظور این است که کلیه قراردادهایی که به منظور پرداخت وام یا مساعده جهت این منظورها یکی کشت توتون چپق و
تنباکو و یکی برای ساختن ابنیه یا خرید تراکتور یا تحصیل آب کلیه این قراردادها که برای پرداخت وام یا مساعده منعقد میشود
این قراردادها به موجب این ماده واحده الزماالجرا خواهد بود .اگر این طور است عبارت سطر اول ماده واحده که نوشته شده است
قراردادهای عادی که به منظور کشت توتون سیگار و چپق و تنباکو صحبتی از پرداخت وام یا مساعده برای این قسمت هیچ نیست
بعد نوشته شده است که "پرداخت وام یا مساعده به منظور ساختمان ابنیه" -پس پرداخت وام یا مساعده اطالق به ساختمان ابنیه
و یا خرید تراکتور می شود اگر ماده واحده به این نحو باقی بماند پس منظور پرداخت مساعده یا وام برای کشت توتون سیگار یا
چپق نخواهد بود بنابراین اگر منظور شما پرداخت وام برای این قسمت هم هست باید ماده واحده اصالح شود به این جهت بنده
پیشنهادی تهیه کردهام که میخوانم.
پیشنهادات آقای جعفری به شرح زیر قرائت شد.
مقام محترم ریاست مجلس سنا
به این وسیله پیشنهاد میشود عنوان الیحه الزم االجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و
چایکاران به شرح ذیل اصالح میشود.
قانون الزماال جرا بودن قراردادهای منعقده بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران.
با تقدیم احترام .جعفری
مقام محترم ریاست مجلس سنا
به این وسیله پیشنهاد میشود قسمت اول ماده واحده به ترتیب ذیل اصالح گردد.
ماده واحده-قراردادهای عادی که به منظور پرداخت وام یا مساعده جهت کشت توتون سیگار و چپق یا تنباکو و یا به منظور
ساختمان ابنیه  ....الخ
با تقدیم احترام .جعفری
رئیس-به کمیسیون ارجاع خواهد شد  .نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست؟ اظهاری نشد-رأی میگیریم به ورود در شور دوم
ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند-اکثر برخواستند-تصویب شد الیحه برای شور دوم به کمیسیون شماره  4ارجاع
خواهد شد که نظر کمیسیون شماره  3را هم بگیرند.
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مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دوره 5
جلسه16 :
دوشنبه دوم بهمن ماه 1346
(سالهای  46و  47اجالسیه)

فهرست مطالب:
 -1تصویب صورت مجلس
 -11قانون الزماالجرا بودن قرادادهای بین مؤسسه دخانیات و چایکاران و اعاده آن به کمیسیون
رئیس -الیحه الزماالجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران برای شور
دوم مطرح است گزارش کمیسیون شماره  4قرائت میشود.
به شرح زیر قرائت میشود
گزارش کمیسیون شماره ( 4دارایی) به مجلس سنا
الیحه الزم االجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران که برای شور دوم به کمیسیون
شماره ( 4دارایی) ارجاع گردیده بود احور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث الزم و
اوجه به پیشنهاد اوجه واصل ضمن شور اول گزارش شور اول عیناً تصویب و جهت اظهارنظر به کمیسیون شماره ( 3دادگستری)
ارسال و کمیسیون مزبور نظر این کمیسیون را تأیید نمود.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا میگردد.
مخبر کمیسیون شماره  -4رام
قانون الزم االجرا بودن قرارادادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران
ماده واحده
قراردادهای عادی که به منظور کشت توتون سیگار و چپق با تنباکو پرداخت وام و یا مساعده به منظور ساختمان ابنیه با خرید
تراکتور و یا تحصیل آب برای توتونکاری و امثال آن بین ادارات دخانیات و توتونکاران منعقد میگردد و همچنین قراردادهای عادی
که به منظور پرداخت وا م یا مساعده برای کشت و اصالح باغات چای بین سازمان چای و چایکاران منعقد میشود در صورتی که
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جمع وجوه پرداختی هر قرارداد زائد بر یکصد هزار ریاال نباشد مشمول مقررات تبصره  32قانون بودجه سال  1336است و در
صورت استنکاف بدهکاران از انجام تعهدات و اجرا مفاد قراردادهای نعقد مؤسسه انحصار دخانیات و یا سازمان چای میتواند با
استفاده از مقررات تبصره مزبور بر اساس آئیننامه اجرا نرخ وصول مالیاتها اقدا م نماید به شکایات اجرایی در مورد فوق طبق ماده
 291قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1345رسیدگی میشود متن قراردادها ی مزبور برحسب مود از طرف مؤسسه
دخانیات و یا سازمان چای تهیه خواهد شد.
انعقاد قراردادهای عادی زائد بر یکصد هزار ریال ممنوع است.
رئیس -ماده واحده مطرح است آقای دکتر آقایان بفرمایید.
دکتر آقایان -بنده در شور اول این الیحه یک پیشنهادی تقدیم کرده بودم که مورد عنایت کمیسیون قرار نگرفت (دکتر سجادی
مورد عنایت قرار گرفت ولی مورد قبول واقع نشد) و اینک با اجازه مقام محترم ریاست پیشنهادم را تجدید میکنم .پیشنهاد بنده
این بود که این قراردادهایی که با یک شرکت سهامی که دخانیات بعداً رأی دادید و شرکت سهامی شد منعقد میشود الزماالجرا
بشود ولی الزم االجرا در مورد زندانی کردن اشخاص نشود توضیح عرض کردم در شور اول که حبس کردن اشخاص بیگناه که
هیچگونه جرمی مرتکب نشده اند ظلم است و این ظلم در قوانین ما هست و یک ننگ بزرگی است و حاال نباید بیاییم دامنه این
ننگ را توسعه بدهیم و یک قراردادی که دخانیات با یک توتونکار میبندد توی آن قید کنیم که سر موعد اگر پول را نداد بتوانند
شخص توتونکار را زندانی کنند.
به نظر بنده ه یچ صحیح نیست و از آنجایی که اصوالً قوانین یک مملکت آیینه تمدن آن مملکت است چرا بیاییم این قوانین را
توسعه بدهیم یک توتونکاری یک معاملهای میکند فرض کنید روی اعتبار و امکاناتش اگر میشناسیدش که آدم درستی است که
به او بدهید و اال این حربهای باشد همیشه که بتوانند او را زندانی کنند در موقعی که هیچگونه جرمی مرتکب نشده است این
خالف انسانیت است و خالف حقوق بشری است که غیر مجرم و غیر گناهکار را زندانی کنند بنابراین بنده این پیشنهاد را تجدید
میکنم و استدعا میکنم که قبول بفرمایند.
رئیس -آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایند.
پرتو -سناتورهای محترم به خوبی استحضار دارند که خمیر مایه فعالیت اقتصادی در هر اجتماعی اطمینان کافی است -برای داد و
ستد اگر امر دایر شود به این که صاحب سرمایه ای پولش را به کسی قرض بدهد و مطمئن نباشد که در رأس موعد پول را به او
برمیگرداند اوالً این سبب خواهد شد که جلوی فعالیتهای اقتصادی گرفته شود و سرمایه در گردش نباشد و متوقف بشود
بالنتیجه بر اثر این عدم اعتماد هیچ کس در کارهای سرمایهگذاری قدم به پیش نمیگذارد قوانین فعلی هم این را نمیگوید که اگر
کسی نداشت باز او را بازداشت کنند به مصداق (المفلس فیامان اهلل) اگر اعسار کسی در محکمه ثابت بشود این قبول اعسار مانع از
عملیات اجرایی است و فوراً آن شخص از زندان آزاد می شود و دیگر مأمورین اجرا مزاحمتی برای او فراهم نخواهند کرد تا موقعی
که از او مالی به دست بیاید و آن وقت میتواند قروض خود را بعد این خود بپردازد وضع قراردادی هم که دخانیات با توتونکار
می بندد همین طور است اگر اطمینان خاطر نباشد که آن توتونکار که از این بهرهمند شده است و گرهی از کارهایش گشاده شده
است تواند به موقع پول را برگرداند به دخانیات ،دخانیات دیگر قادر نخواهد بود این پول را به توتونکار دوم بدهد که گشایش و
فرجی در کار او حاصل شود بنابراین موضوع اجرا حتماً الزم است کمکی که دولت کرده در این الیحه این بوده است که این
توتونکار را از آمدن به حضور رسمی که غالباً در محل کشت و فعالیت او نیست و مجبور است که فعالیت کشاورزی را ترک کند و
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بیاید [ناخوانا] که در محضر [ناخوانا] را امضا کند و از طرفی پرداخت حقالثبت و حق تحریر و از این قبیل را هم معاف میکند و
وصولش را هم برای دستگاه دولت آسان میکند.
االن میلیونها تومان مالیات را که کمیسیونهای مالیاتی حل و فصل میکنند و رقم قطعی تعیین میکنند به وسیله مأمورین خود
وزارت دارایی وصول می شود بدون این که مراجعه شود به ثبت اسناد و باز ثبت را با این کادر ناقص و ضعیفی که دارند در سراسر
کشور زیادتر بکند.
بنابراین در قانون پیش بینی شده این ضمانت اجرا به عهده همان کمیسیونی است که میلیونها تومان مالیات را وصول میکند و
تصمیم آن کمیسیون هم قطعی است به طریق اولی این اختیار را خواهد داشت قراردادهایی بیش از ده هزار تومان نیست وصول
بکند.
رئیس -آقای رام بفرمایید.
رام -راجع به بحث اصولی که آقای معاون وزارت دادگستری بیان کردند بنده چیزی عرض نمیکنم بیان ایشان به عقیده بنده کامل
بود .می خواهم نتیجه اجرای نظریه جناب آقای دکتر آقایان را عرض کنم نتیجه این خواهد شد که از این مساعدت توتونکاران و
چایکاران محروم بشوند زیرا این مساعدت با طبقهای می شود که دارای وثیقه نیستند دارای ضامن معتبری نیستند و مؤسسه
میخواهد به آنها مساعدت کند پول متعلق به خزانه کشور است آن کسی که پول در اختیارش هست در مقابل وزارتخانه مربوط و
وزارتخانه در مقابل مجلسین و ملت مسئولیت دارد که هر پولی که از خزانه میپردازد برگردد اگر این تأمین حذف بشود نتیجهاش
این خواهد بود که این وام را نمیدهند و توتونکاران و چایکاران از این مساعدت محروم میشوند و این نقض غرض است که ایشان
در این بابت دارند آن نظری که ایشان دارند باید به قوانین دیگری که مربوط به دادگستری است هر وقت که بحث بفرمایند و اال در
این مورد اگر این شرط را بردارند و یک قیدی بکنند که در قوانین دیگر نیست نتیجه اثر این خواهد شد که توتونکاران و چایکاران
از این مساعدت محروم بشوند.
رئیس -تیمسار ورهرام بفرمایید.
تیمسار ورهرام -آقایان استحضار دارند که یکی از مهمترین مناطق توتونکاری اشنوه و رضاییه است دولت آمده است آنجا
مساعدتهایی داده است به زارعین برای کارهای معین از توتونکاری تلمبار بسازند یا کارهای دیگر آن موقعی که این کار را کرده
 12هزار هکتار زیر کشت توتون پیشبینی شده است و به همین جهت هم برای  12هزار هکتار به مردم مساعده داده یک مرتبه
امسال آورده به سه هزار هکتار مردمی که قرض گرفته بودند و تلمبار ساختهاند برای توتون حاال میگویند نکار پول من را بده
میگویند نکار زارع این زارع این کار را انجام داده حاال چه کار کند حاال که میگویند کشت نکنید اینها را ببرید به زندان ،دارایی
آنها را ضبط کنند برای این که مساعدت دولت را وصول کنند دولت در مقابل کشت توتون این قرض را داده وقتی که اجازه کشت
توتون نمی دهید و زارع این را خرج کرده از کجا بیاورد بدهد .بنده خواهش میکنم راجع به این موضوع که گزارشات مفصلی از
طرف استاندار و سایر مراجع به وزارتخانه مربوط رسیده راجع این شکایات است رسیدگی بکنند این زارع بیچاره که میخواهند به
او مساع دت کنند فردا یک گاوی هم که دارد باید بفروشد و بدهد به اداره دخانیات و این نقض غرض است که شما این پول را
دادید که من توتون بکارم بعداً آمدید گفتید توتونکاری الزم نیست -این قرض را من خرج کردهام -برای این کار از کجا بیاورم
بدهم بنده خواهش میکنم راجع به این موضوع دقت بفرمایید.
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رئیس -آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری) -اگر دخانیات توجه پیدا کرد که عدم کشت توتون مستند به عمل خود زارع و توتونکار نیست و در
اثر دستور خود دخانیات بوده که گفتهاند توتون نمیخواهیم کشت شود و مسلماً در اقدام به وصول طلب هم مهلت قائل خواهد شد
که هر وقت داشت و توتون کاشت وصول کنند تردیدی ندارد وقتی که این عمل مستند به عمل خود زارع نیست مسئول آن هم
نیست در صورتی می تواند این پول را بپردازد که برای آن علتی که وام داده شده به کار رفته باشد اگر در این سال وامی گرفته
باشد برای کش ت توتون ولی سیاست دخانیات این اقتضا را داشته که در آن سال اصالً توتون نکارند در آن سال هم آن طلب وصول
نخواهد شد مسلماً برای این که سناتور محترم باید توجه داشت باشند که هدف از تقدیم این الیحه دولت تسهیل کار و رفاه بیشتر
برای توتونکار است -نه این که تضییقی د ر وضع او پیدا بشود این حسن نیت در کار بوده است که با تقدیم این الیحه و تصویبش
گشایشی در کار توتونکار پیدا شود و به طریق سهلتری بتواند وام بگیرد نظر این نبود است که کارش را مشکلتر بکنند.
رئیس -پیشنهادی از طرف تیمسار سپهبد ورهرام رسیده است که قرائت میشود.
به شرح زیر قرائت شد.
مقام معظم ریاست
پیشنهاد میکنم برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع گردد  -سپهبد ورهرام
رئیس -نسبت به این پیشنهاد مخالفی هست؟
دکتر شفق -بنده موافق هستم.
رئیس -اگر مخالفید صحبت بفرمایید .رأی میگیریم به پیشنهاد تیمسار سپهبد ورهرام سناتورهایی که موافقند قیام فرمایید (اکثر
برخاستند) تصویب شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اعاده میشود و خواهش میکنم از تیمسار که خودشان در کمیسیون
حضور به هم برسانند که توضیحات بیشتری بدهند که برای اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.
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مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دوره 5
جلسه20 :
دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1346
(سالهای  46و  47اجالسیه)

فهرست مطالب:
 -9تصویب قانون الیحه الزم االجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران
نایب رئیس -الیحه الزماالجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران برای
شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون شماره  4قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره چهار (دارایی) به مجلس سنا
الیحه الزم االجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران که در جلسه علنی روز دوشنبه
دوم بهمن  1346ضمن شور دوم بنا به پیشنهاد تیمسار سپهبد ورهرام برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون شماره چهار (دارایی)
ارجاع گریده بود با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی و آقای رهبری معاون وزارت تولیدات و مواد مصرفی مورد رسیدگی
قرار گر فت و پس از بحث الزم گزارش شور دوم عیناً تأیید گردید و راجع به شکایت توتونکاران رضاییه چون مربوط به این الیحه
نبود نتیجه رسیدگی کمیسیون جداگانه گزارش خواهد شد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا میگردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار  -رام
قانون الزماالجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران.
ماده واحده -قراردادهای عادی که به منظور کشت توتون سیگار و چپق یا تنباکو و پرداخت وام و یا مساعده به منظور ساختمان
ابنیه یا خرید تراکتور و یا تحصیل آب برای توتونکاری و امثال آن بین ادارات دخانیات و توتونکاران منعقد میگردد و همچنین
قراردادهای عادی که به منظور پرداخت وام یا مساعده برای کشت و اصالح باغات چای بین سازمان چای و چایکاران منعقد میشود
در صورتی که جمع وجوه پرداختی هر قرارداد زائد بر یکصد هزار ریال نباشد مشمول مقررات تبصره  32قانون بودجه سال 1336
است و در صورت استنکاف بدهکاران از انجام تعهدات و اجرای مفاد قراردادهای منعقد مؤسسه انحصار دخانیات و یا سازمان چای
میتواند با استفاده از مقررات تبصره مزبور بر اساس آییننامه اجرایی وصول مالیاتها اقدام نماید .به شکایات اجرایی در مورد فوق
165

طبق ماده  291قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1345رسیدگی میشود متن قراردادهای مزبور بر حسب مورد از طرف
مؤسسه دخانیات و یا سازمان چای تهیه خواهد شد.
انعقاد قراردادهای عادی زائد بر یکصد هزار ریال ممنوع است.
رئیس -ماده واحده مطرح است اگر نظری هست میفرمایند (اظهاری نشد) نظری نیست؟ رأی میگیریم به ماده واحده سناتورهایی
که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .کلیات آخر مطرح است اگر نظری باشد میفرمایند نظری نیست رأی
میگیریم به کلیه الیحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون الیحه اصالح شده به مجلس
شورای ملی اعاده میشود.
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مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دوره 5
جلسه43 :
چهارشنبه نهم مرداد ماه 1347
( سالهای  46و  47اجالسیه)

فهرست مطالب:
 -1تصویب صورت مجلس
 -19اعالم وصول الیحه اساسنامه شرکت دخانیات ایران
 -19اعال م وصول الیحه اساسنامه شرکت دخانیات ایران از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعالم میشود.
مراسله مجلس شورای ملی قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
در اجرای تبصره ذیل ماده  3قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اساسنامه شرکت دخانیات ایران در جلسه روز
پنجشنبه  1347/4/6طی نامه شماره  6268مورخ  1347/4/4جهت تصویب به کمیسیونهای مربوط و همچنین دارایی و امور
استخدامی مجلسین تقدیم گردید.
کمیسیونهای تولیدات کشاورزی و دارایی در جلسه سوم مرداد ماه  1347و امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه پنجم
مرداد ماه  1347اساسنامه مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و تصویب نمودند اینک اساسنامه شرکت دخانیات ایران جهت تصویب
کمیسیونهای مربوط و همچنین دارایی دارایی و استخدام آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی  -عبداهلل ریاضی
رئیس -این الیحه نیز جهت رسیدگی به کمیسیون مربوط ارجاع میگردد.
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تذکر:
-

مطالب این متن از سایت کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی به نشانی  www.ical.irصرفا برای مطالعه اعضا
استخرا شده و قابل تکثیر و انتشار نیست.

منبع:
-

سایت کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی به نشانی www.ical.ir
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