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اظهارنظر عمشورتيحقوقي
در خصوص:
 اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح (و شهيدسليمي ،شازند ،لوشان و )...
 اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت ساخت وتهيه كاالي آب و برق (ساتكاب)
 اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار اصالح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيساتدولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)

كد گزارش9640403 :
تاريخ انتشار0696/40/01 :

شناسنامه گزارش
موضوع:
اظهارنظر مجمع مشورتي حقوقي در خصوص
-

اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح و (شهيد سليمي ،شازند،
لوشان و )...

-

اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع
نيروي برق ايران (توانير)

-

اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران

-

اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و
برق (ساتكاب)

-

اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم

-

اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار

-

اصالح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
(شركت مادرتخصصي)

تهيه كننده :پژوهشكده شوراي نگهبان
شماره گزارش6104039 :
تاريخ تنظيم3161/04/31 :

اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح
(و شهيد سليمي ،شازند ،لوشان و )...
مقدمه

اساسنامه شركتهاي توليد نيروي برق مراكز مختلف به استناد بند « »5ماده ()81
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي( )0در جلسه مورخ 8932/82/2
به تصويب هيأت وزيران و در اجراي اصل  15قانون اساسي به شوراي نگهبان
ارسال شده است .الزم به ذكر است كه اساسنامههاي مزبور جز در «عنوان»« ،مركز
اصلي شركت»« ،سرمايه شركت» و «محل تأمين سرمايه شركت» مشابه ميباشد.
پيشينه
در تاريخ  8911/3/7اساسنامههاي شركتهاي توليد نيروي برق سنندج،
آبادان ،شيروان ،سهند ،بيستون ،كرمان ،خليج فارس ،دماوند ،سبز بينالود و سبز
 .0بند « »5ماده ( )81قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي :در اجراء اين
قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و
زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب
غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفاً به منظور واگذاري،
ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از
زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي « »۲و « »۳بند«الف» ماده ( )۳اين قانون اقدام نمايد .اين
حكم تا پايان سال  ۲۳۳۲معتبر است
0

منجيل به استناد ماده (« )27قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت – مصوب  )0(»8911/88/27مصوب  8914/1/85به تصويب
هيأتوزيران رسيده كه شوراي نگهبان هم آنها را مغاير شرع و قانون اساسي
نشناخته است .بهنظر ميرسد ماده اخيرالذكر براي تأسيس شركتهاي توليد
نيروي برق و تصويب اساسنامه آنها توسط هيأتوزيران قابلاستناد بوده است؛
چراكه در ماده مذكور بهمنظور جلب سرمايههاي بخش غيردولتي در توليد
نيروي برق به شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران
(توانير) اجازه داده شده است «براي هر يك از نيروگاههايي كه بنا به تشخيص
وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد ،يك شركت
مستقل دولتي تأسيس» نمايد كه اساسنامه آنها «بنا به پيشنهاد مشترك
 .0ماده « -۲7بهمنظور جلب سرمايههاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق به شركت
مادرتخصصي توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده ميشود براي هر يك از
نيروگاههايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد،
يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصتوپنج درصد ( )%۵۶از سهام آن را از
طريق بورس واگذار نمايد .اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأتوزيران
خواهد رسيد.
شركت توانير موظف است بالفاصله پس از تأسيس شركتهاي يادشده ،سهام مذكور را با
اعطاي وكالت به سازمان خصوصيسازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران واگذار نمايد.
در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران برعهده وزارت نيرو ميباشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد
كه به تأمين نيرو لطمهاي وارد نكند ».
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وزارتخانههاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور بهتصويب هيأتوزيران خواهد رسيد».
اما مستند اساسنامههاي اخير بند « »5ماده (« )81قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي»( )0ميباشد كه تا پايان سال 8932
معتبر بوده و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده است «آندسته از
طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابلواگذاري را كه به صورت
شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو
موجود قابلواگذاري نميباشند و صرفاً بهمنظور واگذاري»« ،تبديل به شخص
حقوقي مناسب» نمايد .لذا بهنظر ميرسد ماده اخيرالذكر نيز با توجه به تصريح
به «تبديل به شخص حقوقي مناسب» براي تأسيس شركتهاي توليد نيروي برق
و تصويب اساسنامه آنها توسط هيأتوزيران كه در تاريخ 8932/82/21
بهتصويب رسيدهاند ،قابلاستناد است.
 .0ماده  -81جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري ،از زمان تصويب فهرست
بنگاهها توسط هيأتواگذاري اقدامات زير انجام ميشود:
...
 -۵در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و
تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابلواگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره
نميشوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابلواگذاري نميباشند و
صرفاً بهمنظور واگذاري ،ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري
آنها ظرف يكسال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي « »۲و « »۳بند «الف» ماده ( )۳اين
قانون اقدام نمايد .اين حكم تا پايان سال  ۲۳۳۲معتبر است.
تبصره -وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و
فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسبمورد استفاده كند .
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تبيين و بررسي
ماده -09

در تبصره « »2اين ماده ،صالحيت وزير نيرو نسبت به اعالم نظر در خصوص
اصالح اساسنامه به مجامع عمومي با توجه به اينكه مرجع تصويب اساسنامه
هيأت وزيران ميباشد ،مغاير ذيل اصل  15قانون اساسي است.
ماده -01

 .8بند « »4مبني بر تعيين شغل و حقوق و دستمزد و همچنين تعيين ساير شرايط
استخدام و معافيت و خروج از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري
وراث توسط هيأت مديره به دليل اينكه تعيين اين موضوعات واجد ماهيت
تقنيني است مغاير اصل  15قانون اساسي است.
 .2بند « »5مبني بر تصويب آئيننامههاي مالي ،معامالتي و استخدامي توسط
مجمع عمومي مغاير اصل  891قانون اساسي مبني بر صالحيت وضع آئين
نامه توسط وزراء و هيأت وزيران است.

0

اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مقدمه

مصوبه حاضر در مقام اصالح «اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت
توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» و به استناد ماده واحده قانون
استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات
دولتي و وابسته به دولت ،در جلسه مورخ  8932/82/21به تصويب هيأت
وزيران و در اجراي اصل  15قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
تبيين و بررسي

در خصوص مصوبه حاضر مسئله اساسي كه وجود دارد ناظر به صالحيت
هيأت وزيران در تصويب و اصالح اساسنامه مذكور ميباشد .بر اساس
توضيحاتي كه ارائه خواهد شد مشخص ميشود كه دولت صالحيتي در تصويب
اصل «اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق
ايران (توانير)» نداشته است و از همين رو به استناد نظر رئيس مجلس شوراي
اسالمي و با توجه به قانون نحوه اجراي اصل ( )15و ( )891قانون اساسي،
مصوبه دولت مبني بر تصويب اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) ملغي االثر بوده است .ايراد مزبور به
شرح ذيل است:
«اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران» (توانير) ابتدائاً در
سال  8947در اجراي ماده ( )9قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق
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مصوب  8942به تصويب كميسيونهاي دارايي و آب و برق و استخدام و
سازمانهاي اداري مجلسين سابق رسيده است .اساسنامه مذكور در سالهاي
( 8954به استناد ماده ( )2قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب  )8959و ( 8955به
استناد ماده ( )1قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب  )8959توسط كميسيونهاي
مجلسين سابق اصالح شد.
در سال  8918هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره  /52148ت  27241هـ
مورخ  ،8918/81/21اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و
توزيع نيروي برق ايران (توانير) ،را به استناد ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه
مصوب  8973تصويب نمود.
ليكن رئيس مجلس شوراي اسالمي اساسنامه جديد را به اين استناد كه
شركت مادر تخصصي مديريت توليد و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به
موجب قانون تاسيس شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
تاسيس و اساسنامه آن از جمله مصوبات مقنن است كه هر گونه تغيير يا اصالح
آن نيز در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است مورد ايراد قرار داد و اصالح
()0

اساسنامه مزبور به شرح تصويب نامه را مغاير قانون دانست.

 .0نامه شماره  777۲/85981هـ/ب مورخ  8111/1/5رئيس مجلس« :نظر به اينكه
مقنن به شرح قسمت اخير بند (ب) ماده ( )۴اصالحي قانون برنامه سوم با بيان اين عبارت
«دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني
نمايد» در واقع شركتهاي مادر تخصصي را به دو گروه يكي شركتهايي كه اساسنامه آنها را
طرف مقنن به تصويب رسيده و ديگر شركتهايي كه اساسنامه آنها با تجويز مقنن به تصويب
هيئت وزيران رسيده است ،تقسيم و سپس با تصريح به اين عبارت «به نحو مقتضي اقدام
قانوني نمايد» اصالح اساسنامههاي مصوب هيأت وزيران را به همين مرجع كه قانوناً صالحيت
آنها را نيز دارد محول نموده و لكن در مورد اساسنامههاي مصوب مجلس از آن جهت كه
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ليكن هيأت وزيران بدون توجه به ايراد مذكور ،ماده ( )1اساسنامه اصالحي
مصوب 8918را (كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته بود و هيأت وزيران را
فاقد صالحيت تصويب چنين اساسنامه اي دانسته بود) طي تصويب نامه شماره
 /21141ت  92748هـ مورخ  8914/5/88اصالح كرد و متعاقب آن ،رييس
مجلس شوراي اسالمي تصويبنامه اخيرالذكر را با استناد به تبصره ( )4قانون
الحاق ( )5تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ( )15و ( )891قانون اساسي( )0در
خصوص ملغي االثر بودن تصويب نامه سابق دولت مورخ  8918/81/21به دليل
انقضاء هفت روز از تاريخ ابالغ نامه رئيس مجلس مبني بر مغايرت مصوبه
()2

مزبور با قانون ،واجد ايراد دانست.


اصالح اين قبيل مصوبات در شأن و صالحيت مجلس شوراي اسالمي است همچنان در
صالحيت خود دانسته و نهايتاً دولت را مكلف ساخته نسبت به اصالح مقدماتي اينگونه
اساسنامهها اقدام و از طريق تقديم آنها به صورت اليحه به مجلس شوراي اسالمي اقدام كند.
لذا با عنايت به اينكه شركت مادر تخصصي مديريت توليد و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به
موجب قانون تاسيس شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) تاسيس و اساسنامه
آن از جمله مصوبات مقنن است كه هر گونه تغيير يا اصالح آن نيز در صالحيت مجلس شوراي
اسالمي است ،از آن جهت كه عليرغم نظر مقنن به شرح قسمت پاياني بند (ب) ماده ()۴
اصالحي قانون برنامه سوم ،اصالح اساسنامه مزبور به شرح تصويب نامه شماره /۵۲8۴۲ت
 ۲4۲۴2هـ مورخ  ۲۳8۲/۲2/۲8مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفته ،مغاير قانون است».
 .0تبصره  - 4چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسالمي قرار
گيرد و پس از اعالم ايراد به هيأت وزيران ،ظرف مدت مقرردر قانون ،نسبت به اصالح يا لغو آن
اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ،ملغياالثر
خواهد بود.
 .2نامه شماره  9444/7۲9۲7هـ/ب مورخ  8115/5/1رئيس مجلس« :عالوه بر اينكه
مستنداً به تبصره ( )۴قانون الحاق ( )۵تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ( )8۵و ( )۲۳8قانون
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بنابراين ايراد مزبور بدين معنا است كه هيأت وزيران حق اصالح اساسنامه
شركت توانير كه مصوب كميسيون مجلسين سابق است را ندارد و مجلس
شوراي اسالمي نيز مجوزي به هيئت وزيران براي اصالح اساسنامه مصوب قوه
مقننه نداده است ،لذا مصوبه هيأت وزيران مورخ  8912/81/21مبني بر اصالح
اساسنامه شركت توانير محل ايراد و غيرقانوني بوده است و به استناد تبصره «»4
قانون الحاق ( )5تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ( )15و ( )891قانون اساسي
ملغي االثر شده است .بر همين مبنا ،هيأت وزيران ضمن پذيرش نظر مجلس
شوراي اسالمي ،طي تصويبنامه شماره  /814911ت  91895هـ مورخ
 8915/1/21مقرر نمود:
«با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسالمي (موضوع نامه شماره
 3444/72327هـ/ب مورخ  )8915/5/9تصويب نامه شماره  /21141ت
 92748هـ مورخ ( 8914/5/88موضوع اصالح ماده ( )1اساسنامه
شركت توانير) از تاريخ اعالم ايراد رسمي ،موقوف االجرا ميشود».
اين تصويبنامه حكايت از آن دارد كه هيأت وزيران نيز عدم صالحيت خود
را براي اصالح اساسنامه شركت توانير پذيرفته است ،لذا مشخص نيست به چه


اساسي در خصوص ملغي االثر بودن تصويب نامه شماره /۵۲8۴۲ت ۲4۲۴2هـ مورخ
 ۲۳8۲/۲2/۲8در انقضاء هفت روز از تاريخ ابالغ نامه شماره  %4%۲/۲۵۳۲۳هـ ب مورخ
 ۲۳8۳/۳/۵كه قانوناً مستلزم عدم اصالح مصوبهاي است ملغياالثر ،اصوالً تصويب نامه شماره
 /۲82۴2ت  ۳۲4۴۲هـ مورخ  ۲۳8۴/۵/۲۲به تبع استدالل به عمل آمده در خصوص تصويب
نامه شماره  /۵۲8۴۲ت  4۲۴2هـ مورخ  ۲۳8۲/۲2/۲8موضوعنامه فوقالذكر ،مغاير قانون
اساسي است».
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استنادي مجدداً هيأت وزيران در مصوبه اخير خود (مصوبه حاضر) «اساسنامه
شركت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)»
موضوع تصويب نامه شماره /52148ت  27241هـ مورخ  8918/81/21كه سابقاً
از جهت صالحيت هيأت وزيران در تصويب چنين مصوبه اي مورد ايراد قرار
گرفته بود و به استناد قانون نحوه اجراي اصل ( )15و ( )891قانون اساسي ملغي
االثر شده بود را مورد اصالح قرار داده است.
البته قابل ذكر است كه هيأت وزيران يك نوبت نيز در جلسه مورخ
 8912/82/81باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسالمي ،موضوع نامه شماره
 54521/5783هـ/ب مورخ  8912/1/1اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت
توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را اصالح نمود كه در واقع
اصالح اساسنامه مصوب  8918هيأت وزيران بوده است.
بنابراين با عنايت به مطالب فوق ،همانگونه كه هيأت وزيران در سال 8918
صالحيت تصويب چنين اساسنامه اي را نداشته است ،حال نيز چنين صالحيتي
را نداشته است .الزم به توضيح است كه هيأت وزيران در سال  8918تصويب
اساسنامه شركت توانير را مستند به ماده (« )4قانون برنامه سوم توسعه» نموده
بود و حال مستند به «ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب
 »8977كرده است .استناد اخير در صورتي صحيح ميباشد كه استناد نخست
صحيح و تصويب اصل اساسنامه در صالحيت هيأت وزيران بوده باشد .اما با
توجه به توضيحات ارائه شده و همچنين نظريه رئيس مجلس شوراي اسالمي
مبني بر عدم صالحيت هيأت وزيران در تصويب چنين اساسنامه اي و ملغي
9

االثر بودن مصوبه هيأت وزيران مورخ  ،8918/81/21اصالح آن نيز در
صالحيت هيأت وزيران نبوده و مغاير اصل  15قانون اساسي ميباشد.
الزم به ذكر است كه رئيس مجلس شوراي اسالمي هيأت وزيران را در
تصويب اساسنامه مورخ 8918/81/21به اين استناد فاقد صالحيت دانست كه
مجلس شوراي اسالمي در ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه به دولت مجوز
تصويب و اصالح اساسنامه شركتهاي دولتي را با رعايت قوانين و مقررات
مربوط داده است .بنابراين صالحيت دولت به صورت مطلق نبوده و دولت
نميتوانسته است ،اساسنامه تمام شركتهاي دولتي را اصالح كند ،اگر اين
فرض را نپذيريم ،دولت ميتوانست اساسنامه شركتهاي مهم و سرنوشتساز
نظير شركت ملي نفت ايران ،سازمان حسابرسي و سازمان جمعآوري و فروش
اموال تمليكي را نيز كه سابقاً به تصويب مجلس رسيده است را اصالح كند ،در
حالي كه مسلماً مجلس به هيچ وجه در صدد اعطاي چنين امتياز مطلق و بدون
قيد و شرطي به هيأت وزيران نبوده ،بلكه اعطاي اين صالحيت در چهارچوب
محدودهها و ضوابط خاصي از جمله رعايت ساير قوانين بوده است كه در نظر
رييس مجلس شوراي اسالمي به شرح فوقالذكر اشاره شد.
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اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
مقدمه

مصوبه حاضر در مقام اصالح «اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق
ايران » و به استناد ماده ( )89قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي
و همچنين «ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت» در جلسه مورخ
 8932/82/21به تصويب هيأت وزيران و در اجراي اصل  15قانون اساسي به
شوراي نگهبان ارسال شده است.
پيشينه

«اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» در جلسه مورخ
 8918/82/81هيأت وزيران به استناد ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران( )0ـ مصوب 8973ـ به
 .0ماده  - 4به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش
بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضرورياست در بخش دولتي باقي بمانند و نيز
فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است
به بخش غيردولتي ،به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و تجديد
سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آييننامههاي مالي و
معامالتي ،تصويب آييننامههاي استخدامي و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي
و انتقال وظايف ،نيروي انساني ،سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها
با رعايت موارد ذيل اقدام كند :
الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت ازشركتهاي دولتي
منفك و به وزارتخانهها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول ميگردد .
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تصويب رسيد و به موجب نامه شماره  12/91/2779مورخ  8912/8/24شوراي
نگهبان اين مصوبه به تأييد رسيده است.
اين در حالي است كه با مراجعه به ماده مورد استناد هيأت وزيران در جهت
تصويب اين اساسنامه مشاهده خواهد شد كه اساساً اين ماده به هيأت وزيران
اجازه تشكيل شركت جديدي را نداده بود و تنها به منظور «واگذاري ،انحالل،
ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها،
تصويب آييننامههاي مالي و معامالتي» به دولت اجازه اقدام قانوني الزم را داده
بود .همچنين به موجب تبصره « »8اين ماده ،صراحتاً تشكيل شركت دولتي
جديد منحصراً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي دانسته شده بود .لذا بر اين
اساس دولت حق ايجاد چنين شركتي و به تبع آن تصويب اساسنامه آن را
نداشته است.


ب  -شركتهاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركتهاي مادرتخصصي
سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.
اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامههاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههاي
تخصصي مربوطه خواهند بود .حق مالكيت دولت در اينگونه شركتها (به استثناء شركتهائي كه
رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان
مالكيت شركتهايدولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به
تشخيصدولت) اعمال خواهد شد .دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه
شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد .بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از
رديفهاي متمركز در اختيار رئيسجمهور تأمين ميگردد .كليه شركتهائي كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا دارايقانون خاص هستند ،مشمول اين ماده ميباشند .
تبصره  - ۲تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است .
....
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البته الزم به ذكر است كه اين اساسنامه در سال  8912نيز يك مرتبه مورد
اصالح قرار گرفته است و در جريان اين اصالح نيز مغايرتي از سوي شوراي
نگهبان نسبت به مبناي تشكيل اين شركت وارد نشده است.
بررسي و تبيين موضوع

نكته كلي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه به موجب
مصوبه حاضر« ،اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران» به طور كلي از
هرجهت اعم از عنوان ،شركت موضوع اساسنامه ،هدف ،وظايف و  ...دچار
اصالحات اساسي ميشود به نحوي كه شائبه ايجاد و تشكيل يك شركت جديد
را مينمايد .بدين صورت كه «اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران» جاي
خود را به «اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» داده است.
در خصوص اين مصوبه نكات ذيل حائز اهميت ميباشد:
ماده -0

عبارت ذيل اين ماده بيان ميدارد« :اين شركت و شركتهاي تابع از هر
لحاظ استقالل مالي داشته و تابع مقررات اساسنامه خود ميباشند ».اين عبارت
واجد اين ابهام است كه آيا هيأت وزيران با تصويب اين ماده قصد خارج كردن
اين شركت از شمول كليه قوانين و مقررات عام كشور را داشته است و يا اينكه
بر شمول قوانين اداري و استخدامي كشور نسبت به اين شركت اثري ندارد.
ماده -1

در بند « »81ماده ( )7عبارت تشكيل شركت بدون تجويز قانونگذار مغاير
اصل  15قانون اساسي است.
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ماده -00

بند « »9اين ماده در خصوص صالحيت هيأت وزيران در انحالل شركت با
توجه به اينكه تأسيس و انحالل اشخاص حقوقي واجد ماهيت تقنيني است
مغاير اصل  15قانون اساسي ميباشد.
ماده -62

به موجب اين ماده «نسبت به مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده
است مقررات اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت در مواردي كه مغاير
شرع نباشد ،معتبر خواهد بود».
مسئله قابل تأملي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه باتوجه
به عدم اعمال نظارت شرعي توسط فقهاي شوراي نگهبان نسبت به اين موارد،
مرجع تشخيص «در مواردي كه مغاير با شرع نباشد» در استناد شركت به اين
قانون با ابهام مواجه خواهد بود.

00

اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و
تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب)
مقدمه

اصالح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي
آب و برق (ساتكاب) كه در جلسه  8932/82/21هيأت وزيران به تصويب
رسيد ،در اجراي اصل ( )15قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون
اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
پيشينه

«اساسنامه شركت سهامي ساخت و تهيه كاالي آب و برق» (ساتكاپ) ابتدائاً
در تاريخ  8953/9/83به تصويب شوراي انقالب رسيد.
هيأت وزيران طي تصويب نامه /95175ت  27831هـ مورخ  8918/1/89به
استناد ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه(« ،)0اساسنامه شركت سهامي مادر
 .0ماده  - 4به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش
بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضرورياست در بخش دولتي باقي بمانند و نيز
فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است
به بخش غيردولتي،به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و تجديد
سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويبآييننامههاي مالي و
معامالتي ،تصويب آييننامههاي استخدامي و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي
و انتقال وظايف ،نيروي انساني،سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها
با رعايت موارد ذيل اقدام كند :
الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت ازشركتهاي دولتي
منفك و به وزارتخانهها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول ميگردد .
ب  -شركتهاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركتهاي مادرتخصصي
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تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق» (ساتكاپ) را تصويب نمود.
بر اساس بند «ب» ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده بود
شركتهاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركتهاي
مادرتخصصي سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه
شركت ادارهخواهند شد .همچنين دولت مكلف شده است نسبت به اصالح
اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني الزم را انجام دهد و بر
اساس تبصره « »8همين ماده تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس
شوراي اسالمي مجاز دانسته شده بود.
از همينرو رئيس مجلس شوراي اسالمي اساسنامه مذكور را به استناد اين كه
«شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق»
(ساتكاپ) به موجب «اساسنامه شركت سهامي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب
و برق» (ساتكاپ) مصوب شوراي انقالب تشكيل يافته كه از جمله مصوبات
مقنن است و هر گونه تغيير يا اصالح آن نيز در صالحيت مرجع مذكور ميباشد،


سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت ادارهخواهند شد .اينگونه
شركتها از نظر سياستها و برنامههاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههاي تخصصي
مربوطه خواهند بود .حق مالكيت دولت در اينگونه شركتها (به استثناء شركتهائي كه رياست
مجمع آنها بارئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت
شركتهايدولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به
تشخيصدولت) اعمال خواهد شد .دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه
شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد .بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از
رديفهاي متمركز در اختيار رئيسجمهور تأمين ميگردد .كليه شركتهائي كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا دارايقانون خاص هستند ،مشمول اين ماده ميباشند .
تبصره  - ۲تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است.
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مورد ايراد قرار داد و اصالح اساسنامه مزبور به شرح تصويبنامه را مغاير قانون
()0

دانست.

بنابراين ايراد مزبور بدين معنا است كه هيأت وزيران حق اصالح اساسنامه
شركت ساتكاپ كه مصوب شوراي انقالب بوده است را ندارد و مجلس شوراي
اسالمي نيز مجوزي به هيأت وزيران براي اصالح اساسنامه مصوب قانونگذار
نداده است.
الزم به ذكر است كه علي رغم اعالم نظر فوق توسط رئيس مجلس،
اساسنامه مذكور در دو نوبت ديگر نيز توسط هيأت وزيران در تاريخهاي
 8912/82/81و  8912/1/81مورد اصالح قرار گرفته است.
 .0نظريه شماره  7457/17145هـ/ب مورخ  811۲/1/۲5رئيس مجلس شوراي اسالمي:
«نظر به اينكه مقنن به شرح قسمت اخير بند (ب) ماده ( )۴اصالحي قانون برنامه سوم با بيان اين
عبارت «دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام
قانوني نمايد» در واقع شركتهاي مادر تخصصي را به دو گروه يكي شركتهايي كه اساسنامه
آنها را طرف مقنن به تصويب رسيده و ديگر شركتهايي كه اساسنامه آنها با تجويز مقنن به
تصويب هيئت وزيران رسيده است ،تقسيم و سپس با تصريح به اين عبارت «به نحو مقتضي اقدام
قانوني نمايد» اصالح اساسنامههاي مصوب هيأت وزيران را به همين مرجع كه قانوناً صالحيت
آنها را نيز دارد محول نموده و لكن در مورد اساسنامههاي مصوب مجلس از آن جهت كه اصالح
اين قبيل مصوبات در شأن و صالحيت مرجع مذكور است همچنان در صالحيت خود دانسته و
نهايتاً دولت را مكلف ساخته نسبت به اصالح مقدماتي اينگونه اساسنامهها اقدام و از طريق تقديم
آنها به صورت اليحه به مجلس شوراي اسالمي اقدام كند .لذا با عنايت به اينكه شركت مادر
تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاپ) به موجب اساسنامه شركت سهامي
مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاپ) مصوب شوراي انقالب تشكيل يافته از جمله
مصوبات مقنن است كه هر گونه تغيير يا اصالح آن نيز در صالحيت مرجع مذكور ميباشد ،از آن
جهت كه عليرغم نظر مقنن به شرح قسمت پاياني بند (ب) ماده ( )۴اصالحي قانون برنامه سوم،
اصالح اساسنامه مزبور به شرح تصويب نامه شماره /۳۵84۵ت  ۲4۲۳8هـ مورخ ۲۳8۲/8/۲۳
مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفته ،مغاير قانون است».
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تبيين و بررسي

پيش از بررسي مصوبه توجه به اين نكته الزم است كه بر اساس اين مصوبه
«اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و
برق» (ساتكاب) در عنوان و مفاد آن به صورت كلي تغيير ميكند .به نحوي كه
بجاي شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق»
(ساتكاب)« ،شركت مادر تخصصي توزيع نيروي برق» با اهداف و وظايف
جديد جايگزين شركت ساتكاپ ميشود.
ماده -0

عبارت ذيل اين ماده بيان ميدارد« :اين شركت و شركتهاي تابع از هر
لحاظ استقالل مالي داشته و تابع مقررات اساسنامه خود ميباشند ».از آنجايي كه
چنين عبارتي حاكي از خروج اين قبيل شركتها از شمول قوانين و مقررات
عام كشور بوده و صراحت اصل  15قانون اساسي به منزله اعطاي صالحيت
تفويض قانونگذاري در زمينه اساسنامه سازمانها و شركتها به هيأت وزيران
بوده است (نه كليه قوانين و مقررات كشور) ،بنابراين استثنا كردن اين شركتها
از شمول قوانين و مقررات و تفويض صالحيت پيشبيني آنها در اساسنامه به
منزله تفويض صالحيت قانونگذاري بوده و نتيجتاً مغاير اصل  15قانون اساسي
ميباشد.
ماده -1

به موجب بند « »83اين ماده ،يكي از صالحيتهاي اين شركت» ،تشكيل
شركت» بيان شده است .در حالي كه چنين صالحيتي از امور تقنيني بوده و لذا
08

اجازه و تفويض ايجاد شركت جديد به شركت موضوع اين اساسنامه مغاير با
اصل  15قانون اساسي ميباشد.
ماده -00

بند « »9اين ماده كه هيأت وزيران را مقام صالح جهت انحالل شركت دانسته
است به دليل ماهيت تقنيني اين امر مغاير اصل  15قانون اساسي است.
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اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم
مقدمه

اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم كه به استناد بند «ب» ماده ()4
و ماده ( )7قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي
ايران – مصوب  -8972در جلسه مورخ  8939/9/4هيأت وزيران به تصويب
رسيده است ،در اجراي اصل  15قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و
قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
بررسي و تبيين
ماده -0

با توجه به جزء ( )8بند «الف» سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي كه
مقرر ميدارد« :دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44
را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و
بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل  44نباشد ،حداكثر تا پايان
برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل  21درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي
تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند .با توجه به مسئوليت نظام
در حسن اداره كشور ،تداوم و شروع فعاليت ضروري ،خارج از عناوين صدر
اصل  44توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي
اسالمي براي مدت معين مجاز است »... .سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني،
صنعتي ،بازرگاني و خدماتي موضوع بند «الف» ماده ( )4مغاير با اين سياستها
و نتيجتاً مغاير با بند « »8اصل  881قانون اساسي ميباشد.
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ماده -05

با توجه به اينكه به موجب ماده ( )3اين اساسنامه مجمع عمومي شركت از
اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم تشكيل ميشود و
از طرفي اين اعضاي هيأت مديره به انتخاب وزيران عضو شوراي هماهنگي
مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي انتخاب ميشوند و معموالً غير
وزير ميباشند .اعطاي صالحيت بررسي و تصويب آئين نامههاي مالي،
معامالتي ،اداري و استخدامي شركت به اين مجمع با توجه به غير وزير بودن
اعضاي آن مغاير با اصل  891قانون اساسي مبني بر تصويب آئيننامهها توسط
وزراء و يا هيأت وزيران ميباشد.
ماده -03

نكته  :به موجب اي ن ماده مجمع عمومي فوق العاده با رعا يت قواني ن و
مقررات مربوط نسبت به بررس ي و اراي ه پي شنهاد انحالل شرك ت به هي أت
وزي ران برا ي تصو ي ب اقدام خواهد نمود  .اي ن در حال ي است ك ه با فرض
اي جاد و تأسي س شر ك ت به موجب قانون مصوب مجلس شورا ي اسالمي ،
باي د انحالل شر كت را ني ز تنها در صالح ي ت مجلس دانست و نمي توان
هي أت وز ي ران و ي ا مجامع عمومي ا ين قبي ل شر كت ها را صالح در انحالل
اين قبي ل شر كت ها دانست  .ا ما در خصوص امك ان انحالل شرك ت مورد
بررس ي توسط هي أت وزي ران الزم به ذك ر است ك ه با توجه به اينك ه مبنا ي
تصو ي ب اساسنامه شر كت سرمايه گذاري و توسعه قشم بند «ب» ماده ( ) 4

()0

(  )0( ) 4و ماده ( )0()7قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري
 .0ماده  4قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب :817۲

20

اسالمي ايران –مصوب  -8972بوده است كه به موجب آنها هيأت وزيران
صالحيت تشكيل شركتهاي الزم و تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه
را برعهده دارد و به طور خاص مجلس بر ايجاد شركتي با اين نام و ويژگي
تأكيد نداشته است ،بنابراين ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه تصميم خود هيأت
وزيران در خصوص انحالل اين قبيل شركتها وافي به مقصود بوده و ناقض
حكم مجلس مبني بر ايجاد شركت در اين حوزه نميباشد.
ماده -20

تذكر :در بند «ح» اين ماده عبارت «ارجاع دعاوي و صلح و سازش به
داوري» به عبارت «ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش» اصالح شود.
ماده -20

به موجب اين ماده بازرس يا حسابرسان اين شركت بر طبق قانون تجارت و
اين اساسنامه به وظايف خود عمل خواهند نمود .با توجه به اينكه قانون تجارت
مورد تأييد شرعي فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفته است و ممكن است
مشتمل بر موادي مغاير با موازين شرع باشد ،بنا بر رويه شوراي نگهبان در
موارد مشابه اين ماده نيازمند تأمل ميباشد.



هيأت وزيران مسئوليت :الف ـ  ...ب  -تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه ج... -
 .0ماده  7قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب :817۲
سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي الزم كه
طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود ،اقدامنمايد.
22

اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
مقدمه

اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار كه به استناد بند «ب»
ماده ( )4قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي
ايران – مصوب  –8972صورت پذيرفت ،در جلسه مورخ  8939/9/4هيأت
وزيران تصويب و در اجراي اصل  15قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع
و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
بررسي و تبيين موضوع
ماده -2

با توجه به جزء ( )8بند «الف» سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي كه
مقرر ميدارد« :دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44
را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و
بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل  44نباشد ،حداكثر تا پايان
برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل  21درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي
تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند .با توجه به مسئوليت نظام
در حسن اداره كشور ،تداوم و شروع فعاليت ضروري ،خارج از عناوين صدر
اصل  44توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي
اسالمي براي مدت معين مجاز است »... .سرمايهگذاري و انجام امور صيد و
خدمات صيادي ،پرورش و تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز
خدماتي ،عمراني و تجاري مغاير با اين سياستها و نتيجتاً مغاير با بند « »8اصل
 881قانون اساسي ميباشد.
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به موجب تبصره اين ماده «تأسيس شركت» در صالحيت اين شركت قرار
گرفته است .در حالي كه به موجب اصل  15قانون اساسي ايجاد و تصويب
اساسنامه شركتهاي دولتي ابتدائاً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي قرار
دارد و تنها در صورت تفويض مجلس ،تصويب آنها را ميتواند به دولت
تفويض نمود .بنابراين اعطاي صالحيت تأسيس شركت به يك شركت دولتي
مغاير با اصل  15قانون اساسي ميباشد.
ماده -20

به موجب اين ماده بازرس يا حسابرسان اين شركت بر طبق قانون تجارت و
اين اساسنامه به وظايف خود عمل خواهند نمود .با توجه به اينكه قانون تجارت
مورد تأييد شرعي فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفته است و ممكن است
مشتمل بر موادي مغاير با موازين شرع باشد ،بنا بر رويه شوراي نگهبان در
موارد مشابه اين ماده نيازمند تأمل فقهاي محترم آن شورا ميباشد.
تذكر :در عبارت صدر اين اساسنامه تاريخ تصويب قانون چگونگي اداره
مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران اشتباه بيان شده است .تاريخ
تصويب اين قانون  8972/1/7ميباشد.
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اصالح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و
عمومي (شركت مادرتخصصي)
مقدمه

«اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي» (شركت
مادرتخصصي) در تاريخ  8919/4/21به استناد ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران – مصوب  – 8973و در
اجراي مصوبه شماره /9581دش مورخ  8972/1/85شورايعالي اداري ،بهتصويب
هيأتوزيران رسيد و در تاريخهاي  8932/4/2و  8939/4/4از سوي هيأتوزيران
اصالح گرديد .حال هيأت وزيران به موجب مصوبه مورخ  8939/4/1اقدام به
اصالح مجدد اين اساسنامه كرده كه در راستاي اجراي اصل  15قانون اساسي به
شوراي نگهبان ارسال شده است.
بررسي و تبيين موضوع

مصوبه حاضر به اصالح تبصره الحاقي ماده (« )4اساسنامه سازمان مجري
ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي» (شركت مادرتخصصي) مبادرت
مينمايد .با اين توضيح كه هيأتوزيران پيشتر بهموجب تصويبنامه شماره
/821933ت 98154ه مورخ  8932/4/2اقدام به الحاق يك تبصره به ماده ()4
اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت
مادرتخصصي) نموده بود كه بهموجب نظريه شماره  32/91/58585مورخ
 8932/5/29شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ليكن مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفت .بر اساس اين ايراد نظر به اينكه طبق
25

ماده ( )51قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  8913تمركز امور برنامهريزي،
مطالعه ،طراحي و اجراي ساختمانها در قوه مجريه مورد حكم قرار گرفته و
برخي از دستگاههاي قوه مجريه نيز از اين امر مستثني شدهاند ،بنابراين ،مصوبه
فوق كه اجراي ساختمانهاي دستگاههاي مستثني شده در قانون و نيز خارج از
قوه مجريه را هم تلويحاً در صالحيت «سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات
دولتي و عمومي» دانسته ،مغاير قانون است».
حال دولت به منظور رفع ايراد رئيس مجلس اقدام به اصالح تبصره الحاقي
به ماده ( )4اساسنامه مزبور نموده است.
ماده ( )4اساسنامه مذكور به شرح وظايف و اختيارات سازمان اختصاص
دارد و تبصره الحاقي آن بدين شرح است« :شركت مجاز است به استناد ماده
( )19قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( – )0مصوب  ، – 8911عمليات
اجرايي قسمتي از پروژههاي هر يك از طرحهاي تملك دارييهاي سرمايهاي را
كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت تأمين ميشود ،براي اجرا به واحدهاي
 .0ماده  -11وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و
واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينهاي و تملك دارائيهاي
سرمايهاي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاصيافته از محل رديفهاي متفرقه
قانون بودجه را مطابق ماده ( )4۵قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ۲۳%%/%/۲به
واحدهاي ذيربط ابالغ نمايند .در موارد مذكور و همچنين ديگر موارديكه براساس مقررات
قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات ،عمليات اجرائي تمام يا پروژههائي از هر يك از
طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي ايران واگذار و ابالغ اعتبار ميشود ،دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار
بهعنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامههاي
متبادله در حدود اعتبارات ابالغي تخصيصيافته عمل نمايد .
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استاني وزارت راه و شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده ()75
قانون محاسبات عمومي كشور( )0ابالغ نمايد ».حال با اصالح صورتگرفته
بهموجب مصوبه مورخ  8939/4/1هيأتوزيران« ،عبارت «با رعايت ماده ()51
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران( »)2پس از عبارت
«مجاز است» اضافه ميگردد» و تبصره اصالحي ماده ( )4اساسنامه سازمان
مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) بدين
صورت خواهد شد« :شركت مجاز است با رعايت ماده ( )51قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به استناد ماده ( )19قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب  ، – 8911عمليات اجرايي قسمتي از
پروژههاي هر يك از طرحهاي تملك دارييهاي سرمايهاي را كه اعتبار آن از
 .0ماده  -75مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينههاي دستگاههاي اجرايي در
مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و حوالههاي نقدي بهموجب
دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقعاجراء گذارده
خواهد شد.
تبصره -حداكثر تا اول ارديبهشتماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات
كليه دستگاهها و موافقتنامهها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي
مجري تخصيص داده شود .
 .2ماده  -57بهمنظور حذف تشكيالت موازي ،تمركز ساختوساز ساختمانهاي دولتي و
عمومي قوه مجريه ،ارتقاء كيفيت ساختوساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها،
دولت موظف است امور برنامهريزي ،مطالعه ،طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت
راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها ،تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد.
وزارتخانههاي آموزش و پرورش و اطالعات ،نيروهاي مسلح ،سازمان انرژي اتمي و موارديكه
به پيشنهاد معاونت بهتصويب هيأتوزيران ميرسد ،از شمول اين حكم مستثني است.
معاونت توسعه و سرمايه انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار
دستگاههايي كه به ساختوساز ساختمانهاي عمومي دولتي ميپردازند ،اقدام نمايد .
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منابع عمومي دولت تأمين ميشود ،براي اجرا به واحدهاي استاني وزارت راه و
شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده ( )75قانون محاسبات
عمومي كشور ابالغ نمايد».
بنابراين به نظر ميرسد اصالح بهعملآمده كه در راستاي رفع ايراد رئيس
مجلس بوده است ،فاقد مغايرت با قانون اساسي ميباشد.
تذكر :تصويبنامه شماره /821933ت 98154هـ موضوع الحاق يك تبصره
به ماده ( )4اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
(شركت مادرتخصصي) مصوب « »8932/4/2ميباشد ،اما در اين مصوبه اين
تاريخ « »8932/7/21ذكر شده كه صحيح نميباشد و لذا بايد به «8932/4/2
تغيير يابد.
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