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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مصوبات مجلس
شورای اسالمی بهوسیله شورای نگهبان ازنظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
موردبررسی قرار میگیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده
میشود .همچنین بهموجب اصل ( )58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی میتواند
تصویب اساسنامههای دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامههای
مصوب دولت میبایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای
نگهبان برسند .عالوه بر این بهموجب اصل ( )9قانون اساسی ،کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر
اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و
قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است .تفسیر قانون اساسی نیز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کلیه مصوبات مجلس ،اساسنامههای دولتی و
استفساریهها در جلسات شورای نگهبان موردبررسی فقهی و حقوقی قرارگرفته و نظر
نهایی شورا ابالغ میگردد .با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ضرورت اعالم مبانی و استدالالت شورای نگهبان ،گروه تدوین پژوهشكده شورای
نگهبان ،با همكاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان ،اقدام به استخراج
استدالالت و مبانی نظری آراء این شورا نموده است .کارشناسان این پژوهشكده،
بامطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و
پیادهسازی میشود ـ استدالالت و ظرایف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با
حفظ اصالت ،آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه مینمایند.
یقیناً انتشار مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه
علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیتهای این شورای حساس و
تأثیرگذار شده و همچنین میتواند بهعنوان متون درسی و پژوهشی در محافل
دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
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اصالح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
مصوب 3131/4/8
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیل اصل ( )58قانون اساسی و به استناد
ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها
و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب « ،7711اصالح اساسنامه شرکت
ارتباطات زیرساخت» را بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جهت
بررسی در دستور جلسه  7747/9/5قرار داد و اصالحات الزم را در این اساسنامه به
تصویب رساند .پس از آن ،این اصالحیه برای طی تشریفات قانونی مقرر در اصل
( )58قانون اساسی ،جهت بررسی عدم مغایرت مفاد این مصوبه با موازین شرع و
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  84094/90744مورخ  7747/9/94به شورای نگهبان
ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ ،7747/8/78
مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص
را طی نامهی شماره  47/749/7198مورخ  7747/8/74به هیئت وزیران اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه هيئت وزيران3131/4/8 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3131/1/31 :
هيئت وزيران در جلسه  3131/4/8به پيشنهاد شماره 3/33811
مورخ  3131/8/88وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و به استناد
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت -
مصوب  3-3111تصويب كرد:
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت ،موضوع تصويبنامه شماره
/313833ت  11113هـ مورخ  3181/3/82به شرح زير اصالح
ميشود:
 -3متن زير جايگزين ماده ( )31ميشود:
ماده  -31هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي ميباشد
كه حداكثر دو عضو آن غيرموظف خواهد بود .اعضاي موظف به
پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و تصويب مجمع
عمومي عادي و اعضاي غيرموظف توسط رئيس مجمع عمومي از
بين افراد با تحصيالت عالي و داراي سابقه مديريت و صاحبنظر
 .3قانون استفساریه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سـازمانهـا ،شـرکتهـا و مؤسسـات دولتـی و
وابسته به دولت مصوب « :7711/7/74موضوع استفساریه:
آیا در مواردی که مجلس شورای اسالمی اجازه تصویب اساسنامه سـازمانهـا ،شـرکتهـا و مؤسسـات
دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اسـت بـه دولـت
داده است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نیازمند کسب مجوز مجدد از مجلس شورای اسالمی اسـت ،یـا
اصالح اساسنامه که در واقع اصالح تصمیم دولت است ،برعهده هیئت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلـس شـورای اسـالمی بـه
هیئت دولت واگذار شده است ،چون تغییر نظر دولت محسوب میشود با هیئت وزیران است».
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در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت كاركنان
شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند .اعضاي هيئت مديره
پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده
است ،در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي
دورههاي بعد بالمانع است.
 -8در تبصره ( )3ماده ( ،)31ماده ( )88و ماده ( )81عبارتهاي
«اعضاي هيئت مديره» به عبارتهاي «اعضاي موظف هيئت مديره»
اصالح ميشود.
دیدگاه مغایرت
با توجه به اینكه طبق قانون ،از کسانی که متقاضی تصدی مناصب دولتی میشوند،
گزینش بهعمل میآید و یكی از شرایط گزینش ،مورد وثوق بودن افراد متقاضی است،
نیازی به ذکر شرط وثاقت برای اعضای هیئت مدیرهی «موظف» در اساسنامهی پیشین
شرکت نبوده است؛ لیكن از آنجا که این گزینش در مورد اعضای هیئت مدیرهی
«غیرموظف» وجود ندارد و انتخاب آنها صرفاً به خود شرکت واگذار شده است و بر
این اساس ،ممكن است افراد غیر موثق به این سِمَت انتخاب شوند الزم است در این
اساسنامهی اصالحی ،به شرط وثاقت و لزوم احراز آن برای اعضای هیئت مدیرهی
غیرموظف شرکت تصریح شود .با این وصف ،از آنجا که در این مصوبه ،تصدی
منصب هیئت مدیره در مورد اعضای غیرموظف مقید به شرط وثاقت نشده است،
اطالق این مصوبه مغایر با موازین شرعی است.
دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینكه شرکت ارتباطات زیرساخت ،دولتی محسوب میشود و طبق
قانون ،از کسانی که متقاضی تصدی مناصب دولتی میشوند ،گزینش بهعمل میآید و
یكی از شرایط گزینش ،مورد وثوق بودن افراد متقاضی است ،نیازی به ذکر مجدد این
شرط در این مصوبه برای اعضای هیئت مدیرهی این شرکت نبوده است .از طرفی،
موظف یا غیرموظف بودن اعضای هیئت مدیره تفاوتی در لزوم گزینش و احراز وثاقت
برای عضویت در هیئت مدیرهی شرکت دولتی ایجاد نمیکند .از اینرو ،از آنجا که
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شرط وثاقت برای تصدی منصب هیئت مدیره شرکت مذکور امری مفروض و
مفروغٌعنه است ،عدم ذکر شرط وثاقت در این مصوبه با اشكالی مواجه نیست.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصالح اساسنامه شركت ارتباطات
زيرساخت ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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